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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH ČERVEN 2019

Zveme vás na jednání zastupitelstva, které se uskuteční 
v pondělí 24. června 2019 od 17.00 hod. na Chvalském zámku.

CHVALSKÝ ZÁMEK

do 2. 6.
Krajina kreslená a malovaná

do 2. 6.
Obrazy: Věra Ema Tataro

od 5. 6. do 26. 6. od 9.00 do 18.00 hod.
Výstava Lidé kolem nás

10. 6. 
Komentovaná prohlídka s autorkou 
Marií Jiráskovou (nutná rezervace)

11. 6. od 9.00 do 18.00 hod.
Den pro pěstounství

16. 6. od 15.00 do 17.00 hod.
Svatojánský bál princezen a rytířů 
na zámeckém nádvoří

od 22. 6. do 23. 6. 
Detektivní víkend

do 25. 8. 
Umění loutky aneb od Kašpárků 
až po Spejbla s Hurvínkem

DIVADLO

4. 6. od 18.00 hod. KONCERT
*Koncert absolventů

5. 6. od 19.30 hod. KINO
Léto s gentlemanem

 6. 6. od 19.30 hod. DIVADLO
Dva nahatý chlapi

10. 6. od 19.30 hod. TALK SHOW
*Hvězdná setkání: Monika Absolonová

11. 6. od 19.30 hod. KINO
Co jsme komu zase udělali?

12. 6. od 18.00 hod. KONCERT
*Závěrečný koncert

19. 6. od 19.30 hod. KINO
Manželské etudy: nová generace

20. 6. od 18.00 hod. KONCERT
*Párty se saxofonovými party

25. 6. od 19.30 hod. KINO
Ženy v běhu

26. 6. od 19.30 hod. KINO
Ženy v běhu

27. 6. od 19.30 hod. KONCERT
Vladimír Mišík & Etc.

49. FESTIVAL DIVADLO V PŘÍRODĚ

1. 6. od 17.00 a od 21.00 hod.
2. 6. od 17.00 hod.
Princezna z moře

7. 6. od 21.00 hod.
8. 6. od 17.00 a od 21.00 hod.
9. 6. od 17.00 hod.
Šíleně smutná princezna

13. 6. od 21.00 hod.
14. 6. od 21.00 hod.
15. 6. od 21.00 hod.
Buďme v pokoji

16. 6. od 17.00 hod.
Alenčiny rošády

16. 6. od 21.00 hod.
Buďme v pokoji

21. 6. od 21.00 hod.
Přednosta stanice

22. 6. od 17.00 hod.
Slunce na dosah

22. 6. od 21.00 hod.
Zločin na Lipnici aneb Dracula žije!

23. 6. od 17.00 a od 21.00 hod.
Slunce na dosah

28. 6. od 21.00 hod.
29. 6. od 21.00 hod.
30. 6. od 21.00 hod.
Návštěva staré dámy

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO ŠKOLY

4. 6. od 10.00 hod.
Šíleně smutná princezna
(Divadlo Horní Počernice)

6. 6. od 10.00 hod.
7. 6. od 9.30 hod.
Šíleně smutná princezna
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)

20. 6. od 10.00 hod.
21. 6. od 10.00 hod.
Slunce na dosah
(Přírodní divadlo Dády Stoklasy)

MUMRAJ

5. 6. 
Projekt řízení stroje

každý čtvrtek od 10.00 do 10.45 hod.
Volná létající herna bez programu

6. 6. od 9.30 do 12.00 hod.
Háčkování s Pavlou – náušnice a brože

7. 6. od 9.00 do 12.00 hod.
Do práce nebo do podnikání po rodičovské

9. 6. od 14.00 do 16.00 hod.
Pohádkový les – Cesta časem - v lese u přírodního 
koupaliště na konci ulice K Hrázi, Horní Počernice

od 17. 6.
Zápisy na kurzy, kroužky a do Školičky

každé pondělí od 15.00 do 18.00 hod. 
(po objednání předem)
Dědo, babi, nebojte se technologií

21. 6. od 10.00 do 12.00 hod.
Závěrečný karneval

DDM 

1. 6. 2019 
Den dětí Ratibořická, konečná autobusu č. 223

1. 6. 2019 
Zápisy do kroužků 2019/2020

15. 6. 2019 
Cyklovýlet,  sraz v 10.00 hod. před DDM

13. 6. 2019 
Rozřazovací testy z angličtiny:  
v časech: 16.00 - 16.45, 16.45 - 17.30 
a 17.30 - 18.15 hod. 

ZUŠ

5. 6. od 17.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové, sál 
ZUŠ

5. 6. od 19.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Martiny Müllerové, 
sál ZUŠ

7. 6. od 17.00 hod.
Koncert žáků třídy dechových nástrojů Kláry 
Pavlištové, sál ZUŠ

12. 6. od 18.00 hod.
Koncert žáků kytarové třídy Zdeňka Stibora, 
Chvalský zámek

13. 6. od 18.30 hod.
Koncert žáků kytarové třídy Jozefa Gonzúra, sál ZUŠ

14. 6. od 17.00 hod.
Koncert žáků třídy dechových nástrojů Matěje 
Trojana, sál ZUŠ

19. 6. od 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Jarmily Doležalové, 
sál ZUŠ

20. 6. od 18.30 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Sylvie Schelingerové, 
sál ZUŠ

20. 6. od 18.00 hod.
Párty se saxofonovými party
Koncert žáků saxofonové třídy Pavla Fiedlera, 
Divadlo Horní Počernice

21. 6. od 18.30 hod.
Koncert žáků třídy bicích nástrojů Jiřího Veselého, 
sál ZUŠ

26. 6. od 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové, 
sál ZUŠ

27. 6. od 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka, 
sál KC Domeček
 
KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

6. 6. od 18.00 do 20.00 hod.
Křeslo pro hosta: Iveta Svobodová

20. 6. od 18.00 do 20.00 hod.
Přednáškový cyklus: máme možnost volby

OSTATNÍ

4. 6. od 9.00 hod.
Polytechbus na Chvalské tvrzi 

9. 6. od 16.00 hod.
Ekumenická slavnost - Křovinovo náměstí 12/18

15. 6. od 10.00 hod. 
Pouť ke sv. Antonínu - U kapličky ve Svépravicích

16. 6. od 15.30 hod.
Setkání Žijeme s nadějí - Hrdoňovická 2559/18 

18. 6. od 14.00 hod. 
Jak hrají chvalské varhany - farní kostel sv. Ludmily 
na Chvalech
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Slovo starostky

INFORMACE Z RADNICE:

PRAŽSKÝ OKRUH

Milí přátelé,
chtěla bych začít něčím pozitivním (mám pocit, že počernických politických přestřelek na stránkách HPZ máte všichni 
už docela dost).
Jsem přesvědčená o tom, že radniční noviny mají podávat pestré informace z městské části. K nim určitě patří třeba 
i  představení zajímavých lidí, kteří tady žijí. Napadlo mě proto, že se na takové osobnosti, které potkávám, trošku 
zaměřím a postupně je představím v rubrice „Kdo si zaslouží palec nahoru“. Tentokrát jsou to Martina Ptáčková, sed-
minásobná mistryně světa v kickboxu a Martin Hejhal, taneční mistr. Přes své mládí zvládají nejen to, čemu se věnují, 
ale dělají i řadu věcí pro druhé. Martina s bratrem spolupracují s mnoha charitativními organizacemi a co mě obzvlášť 
potěšilo, svou pomoc zaměřili třeba i na děti z českých vesnic v rumunském Banátu. Nezapomínají ale ani na ženy 
a děti v Horních Počernicích. Připravují pro ně kurzy sebeobrany a komunikace, jak se chovat v nepříznivých situacích. 
„Chceme děti maximálně podpořit, protože si uvědomujeme, že ne každý má takové štěstí jako my dva s bráchou,“ 
říká skromně Martina.

Martin má zase přes své mládí odvahu spojit svůj koníček s podnikáním. Založil taneční školu Artimo a věnuje se výchově tanečníků. Stále více 
oblíbené jsou ale i jeho workouty na hřišti u FZŠ Chodovická. Spolu se svými kolegy tu zdarma pořádají pravidelná cvičení pro počernickou 
veřejnost. O prázdninách neplánují žádný odpočinek, ale naopak chtějí cvičit každou sobotu. Více si přečtěte v rozhovoru.
Potěšil mě ale i XIV. ročník Festivalu studentských orchestrů, který každoročně pořádá Základní umělecká škola Ratibořická pod vedením pana 
ředitele Libora Zíky. Mladí muzikanti byli naprosto skvělí a jejich výkon si v ničem nezadal s profesionály. Byl to nejen pro mě mimořádný zážitek, 
za který všem aktérům moc děkuji.
Tolik dobré zprávy ode mne a přeji vám všem krásné dny měsíce června.

Alena Štrobová, starostka

SETKÁNÍ S PRIMÁTOREM
Na společné schůzce starostka Alena Štrobo-
vá a  radní Karla Polydorová předaly primá-
torovi Zdeňku Hřibovi petici počernických 
občanů za snížení koeficientu zastavěnosti 
v  lokalitě Nad Palečkem, kde plánuje roz-
sáhlou výstavbu společnost Ekospol. Petici  
iniciovalo už minulé vedení radnice a k dneš-
nímu dni ji svými podpisy podpořilo 1 398 
obyvatel naší městské části. Dalším tématem 
setkání byly zastávky na znamení (více se do-

zvíte v rozhovoru na další stránce) a budoucí 
rozvoj Horních Počernic.

PODJEZD BYSTRÁ
Do konce roku 2023 se bude realizovat 
stavba Optimalizace železniční trati v  úse-
ku Vysočany -Mstětice. Velmi zásadním pro 
naše občany je v  této souvislosti vybudová-
ní podjezdu Bystrá – podjezd pod železniční 
tratí a napojení na ulici Náchodskou, který je 
pro dopravu v  naší městské části klíčový. Při 

prvních jednáních v  této věci radní Zbyněk 
Mucha zjistil, že TSK má pozastavenou přípra-
vu této stavby a  nemůže v  její další realizaci 
pokračovat. Sérií jednání radního Zbyňka Mu-
chy bylo dosaženo toho, že příslušný odbor 
MHMP příslíbil na přípravu a  další realizaci 
stavby uvolnit peníze. Příprava stavby by tedy 
nyní měla pokračovat, aby společně s moder-
nizací daného úseku železniční tratě vznikl 
v  roce 2023 namísto železničního přejezdu 
v ulici Bystrá podjezd.

Na zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy dali občané klidným happeningem 
opět najevo, že jim jejich domovy nejsou lhostejné. Nesouhlas s pláno-
vanou dostavbou Pražského okruhu přišli s letáky a transparenty vyjádřit  
i obyvatelé Horních Počernic. Za jejich postoj jim velmi děkujeme.
V rámci interpelací k pražským zastupitelům přednesla obyvatelka Horních 
Počernic MUDr. Táňa Bretyšová výborný projev. Jako lékařka se zaměřila na 
aspekty zdraví a „Vliv automobilové dopravy na lidské zdraví“.

PŘIJE DE K NÁM  
POLY TECHBUS!

H O S P O DÁ Ř S K Á KO M O R A  
H L .  M P R A H Y S P O D P O R O U 
M Č P R A H A 20 

4. června 2019 od 9.00 hodin 
mají děti možnost vyzkoušet si 
v areálu Chvalské tvrze přímo 
v PolyTechBusu různá řemesla.

Rozvoj manuální dovednosti pod vedením 
zkušených mistrů řemeslných oborů. 

Vítáni jsou i ostatní zájemci.

Těšíme se na vás!

www.pocernice.cz

P Ř I P R AV UJ Í  P R O Š KO L Á K Y 
A P Ř E D Š KO L Á K Y  
V R Á M C I P O LY T E C H N I C K É 
V ÝC H OV Y A KC I :
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Nedávno se v tisku objevily články o tom, že 
primátor Zdeněk Hřib zamítl návrh ROPIDu 
na plošné zřízení zastávek na znamení v Pra-
ze. V ten okamžik jsme na radnici byli zapla-
veni dotazy občanů. Ve věci zřízení plošných 
zastávek na znamení jsou Horní Počernice 
pokusným králíkem a  zatím jedinou měst-
skou částí, kde se realizují. Na setkání s pa-
nem primátorem jsme se ho proto ptali i na 
zastávky.

Pane primátore, budou zastávky na zname-
ní zavedené plošně v celé Praze?
Zavádění plošných zastávek na znamení v Praze 
je návrhem společnosti ROPID. Současně s ním 
se ale objevily pochybnosti o tom, do jaké míry 
je hlavní město na tento trend v hromadné do-
pravě připravené. V okolních zemích, jako jsou 
Německo, Rakousko nebo Švýcarsko zastavují 
autobusy na znamení zcela běžně. Jde tu ale 
o  tradici, které odpovídá i  technické vybavení 
vozů. Tlačítka jsou samozřejmou součástí míst 
k sezení. Zašel jsem se proto nedávno do depa 
na Kačerově podívat. Chtěl jsem se přesvědčit 
o tom, jak jsme na změnu připraveni u nás. Na 
místě jsem zjistil třeba to, že tlačítka pro zastáv-
ky na znamení nejsou dosažitelná z míst urče-
ných pro starší a  invalidní cestující. Pokládám 
to přitom za jednu ze základních podmínek 
cestování pro obyvatele Prahy! Je nutné nepro-
dleně tlačítka na znamení do autobusů doplnit, 
případně obnovit stávající vozový park. To vše 
je samozřejmě o jisté ekonomické úvaze. Zatím 
se ohled v tomto směru na nikoho příliš nebral 
a tlačítka jsou v řadě případů pouze u dveří. Pro 
lidi s pohybovým znevýhodněním to rozhodně 
dostatečné není. Dohodli jsme se proto s  ná-
městkem pro dopravu Adamem Scheinherrem, 
že celoplošné zavedení zastávek na znamení 
v  Praze odložíme do doby, než problém vyře-
šíme.

Dali jste si k tomu časový limit?
Stadium připravenosti města k  tomuto kroku 
chceme prověřit zhruba po roce. Změny tohoto 
typu nemůžete dělat jindy než po půl roce, tedy 
zhruba od 1. července příštího roku.

V Horních Počernicích jsou zastávky na zna-
mení zavedeny plošně už od září roku 2017. 
Jsme v  tomto směru vůbec první a  zatím 
jedinou pražskou městskou části. Lidé si na 
nekomfortní cestování z  důvodů, které zde 
uvádíte, stěžují. Ve vozech dochází dokonce 
i k pádům. Jaké je pro nás řešení?
Je třeba rychle prověřit, jaké autobusy u vás jez-
dí. ROPID zpracoval materiál o tom, jak jsou na 
změnu autobusy připravené. Sám jsem s  ním 
ale moc spokojený nebyl. Vůbec neřeší třeba 
právě to, jak je řešena dostupnost tlačítek pro 

osoby s  pohybovým znevýhodněním. Vychází 
jim tedy, že autobusy jsou vybaveny nadstan-
dardně, protože mají dostatečný počet tlačítek 
na jiných místech. Jak se k nim ale třeba starší 
člověk nebo maminka s dítětem v ruce má do-
stat, nikdo neřeší. Pád pro staršího člověka v je-
doucím autobuse přitom může být fatální. Roz-
hodně se na situaci v  Horních Počernicích ve 
věci plošných zastávek na znamení podívám. Je 
patrné, že do doby, než budou autobusy patřič-
ným způsobem vybavené, je situaci v Horních 
Počernicích třeba řešit.

Děkujeme za pro nás velmi podstatné informa-
ce.

Alena Štrobová, starostka

S PRIMÁTOREM ZDEŇKEM HŘIBEM O ZASTÁVKÁCH NA ZNAMENÍ U NÁS

MARTINA PTÁČKOVÁ, SEDMINÁSOBNÁ  
MISTRYNĚ SVĚTA V KICKBOXU

Martino, je patrné, že bojové sporty máš 
moc ráda. V čem ti změnily život?
Díky bojovým sportům se člověk naučí respek-
tu a úctě k druhým, lépe se naučí zvládat pře-
kážky. Navíc se příjemně odreaguje. Je to jed-
noduše způsob života, který ke mně patří. Vždy 
říkám, že já jsem si bojové sporty nevybrala, ale 
ony si vybraly mě.

Nevěnuješ se ale pouze sportu a vysokoškol-
skému studiu mezinárodních vztahů, myslíš 
i na druhé. Jaké jsou tvé aktuální projekty?
Ráda dělám s bráchou radost lidem okolo sebe. 
Nyní se třeba aktivně snažíme podporovat děti 

z českých vesniček v rumunském Banátu. Pořá-
dáme pro ně sbírky nebo za nimi jezdíme do te-
rénu. Jejich nadšení a úsměvy jsou pro nás tou 
největší odměnou. Chceme s  bratrem uspo-
řádat pro děti i  exkurzi do Prahy. České děti 
v Rumunsku neznají svět tak, jak ho známe my, 
proto by bylo hezké jim rozšířit obzory. Spolu-
pracujeme i s organizací Okamžik, která podpo-
ruje lidi se zrakovým postižením. Pro tuto sku-
pinu velmi rádi připravujeme různé pohybové 
aktivity a  kurzy sebeobrany. Nezapomínáme 
ani na ženy a děti z Horních Počernic. Pořádá-
me pro ně kurzy bojových sportů a sebeobrany 
nebo komunikace, jak se chovat v nepříznivých 
situacích. Aktuálně navazujeme spolupráci 
s  hračkářstvím Bambule, se kterým budeme 
působit na několika charitativních projektech. 

KDO SI ZASLOUŽÍ „PALEC NAHORU“
Martina Ptáčková je sedminásobná mistryně světa v kickboxu a navíc člověk s mimořádně otevřeným srdcem. Martin Hejhal je vynikající 
tanečník, který má přes své mládí odvahu spojit svou lásku k tanci s profesí. Martina kromě náročného tréninku studuje vysokou školu 
a Martin založil taneční studio Artimo. Oba před sebou mají spoustu plánů a představ a já jim dávám palec nahoru mimo jiné i za to, že do 
nich oba dokázali zahrnout i Horní Počernice.

Primátor Zdeněk Hřib převzal od starostky Aleny Štrobové a radní Karly Polydorové petici 
Za snížení koeficientu zastavěnosti v lokalitě Nad Palečkem
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MARTIN HEJHAL, TANEČNÍ MISTR
A ZAKLADATEL TANEČNÍ ŠKOLY 
ARTIMO

Co pro tebe znamená tanec?
Tanec, konkrétně společenský tanec, není pro 
mne jen pohyb s partnerkou, je to celá kultura, 
hudba, oblékání a  celkově životní styl. Pokud 
máte tanec opravdu rádi, proroste nakonec 
každou částí vašeho života a již se vás nepustí.

Kde všude jsi se tanečnímu umění sám na-
učil?
Primárně studujeme tady doma, ale byli jsme 
i v Německu a Francii. Ono není až tak důležité 
kde se trénuje, jako s kým. Světově nejlepší tre-
néři létají po celém světě. Počítal jsem to a již 
jsem se učil od sedmi tanečních legend. Tento 
seznam si rozhodně plánuji rozšířit!

Jsi nejen aktivní tanečník v  nejvyšší mezi-
národní třídě, ale i  lektor. Jde naučit tančit 
i člověka s talentem oživlého dřeva?
Osobně nemám to slovo moc rád. Tancování 
je mnohem náročnější, než se obecně myslí. 
Hodně lidí má nějaký pohybový blok, který se 
ale dá správným tréninkem odstranit. Jediné, 
na čem to stojí, je odhodlání a pokora k tanci 
a studiu.

Pořádáš i  taneční kurzy pro dospělé. Jsou 
dospělí nadšení „žáci“?
Velice nadšení! Pravdou je, že když jsem zaklá-
dal Artimo (má taneční škola), prioritou byly 
dětské kurzy. Nyní jsou to ale především kurzy 
pro dospělé, kam mne to večer táhne. Energie 
na kurzech je skvělá. I  proto si myslím, že se 

moji žáci často vracejí. Zakládáme i výběrovou 
formaci, což už o něčem svědčí!

V  Horních Počernicích budeš pořádat kur-
zy pro děti a  zvažuješ i  možnost tanečních 
kurzů právě v  objektu nově zrekonstruo-
vané stodoly v  areálu Chvalské tvrze. Co 
konkrétně našim milovníkům tance můžeš 
nabídnout?
Stodola je připravovaná i  na taneční pro do-
spělé, za ty bych byl opravdu moc rád. Mimo 
to jsou v plánu kurzy latinských tanců pro ženy 
sólo a  značná série plesů. Pokud jde o  děti, 
pořádáme pro ně i tábory. Náš hlavní letní Su-
mmer Dance Camp má stále pár volných míst. 
Bereme i úplné začátečníky 6-17 let!

V  naší městské části se ale věnuješ i  akti-
vitám, kde si s  tebou lidé mohou zacvičit 
i zdarma - tzv. workouty. Co vlastně zname-
nají?
Začalo to tak, že jsme si šli s partnerkou zacvi-
čit, ale moc nás nebavilo posilovat jen ve dvou. 
Máme dostatek vybavení a  tak jsme si řekli, 
že by bylo fajn se podělit. Udělali jsme z toho 
veřejnou akci. Mám radost, že se k nám začali 
přidávat další lidé. Je fajn, když končíte trénink 
s dobrým pocitem, který navíc můžete sdílet ve 
skupince.

Kam a kdy mohou zájemci o workout v naší 
městské části zajít, aby si s  vámi mohli za-
cvičit?
Pro trénink využíváme workoutové hřiště 
u oválu školy Chodovická. Pro nadcházející léto 
plánujeme pravidelná cvičení během sobot, 
pokud budete mít zájem, sledujte web taneční 

školy www.artimo.cz. Tam se dozvíte vše, nejen 
o workoutech v Horních Počernicích.

Budeme se těšit!

Alena Štrobová, starostka

Takže se už moc těším, až budeme moci s bráš-
kou podpořit děti, které neměly takové štěstí 
jako my dva. Dalším se zajímavých projektů je 
například akce pro děti z Mongolska. Připravu-
jeme ji ve spolupráci s  mongolským velvysla-
nectvím, UNICEF a dalšími.

Jak často trénuje sedminásobná mistryně 
světa v  bojových sportech a  jak se jí daří 
trénink spojit s  náročným vysokoškolským 
studiem?
Skloubit mé aktivity není jednoduché. Ráda 
dělám věci na 100 % a nerada něco zanedbá-
vám. Myslím, že je nutné držet všechny činnos-
ti a aktivity v  rovnováze a při tom si zachovat 
nadhled. Ne vždy jde všechno tak, jak si člověk 
naplánoval. Důležité je nic nevzdat. Pokud jde 
o  trénování, nejsem typ, který by měl zájmy 
jen v  oblasti sportu a  celý den bušil do pytle 
či do lidí. Snažím se hýbat každý den. Tréninky 
se vždy specializují na určitý druh sportu. Tzn. 
tréninky judo, sebeobrany, kickboxu, jiu jitsu, 
tréninky zaměřené pouze na kondiční stránku 
a  další. Zařazuji je do svých týdenních plánů. 
Ráda ale zařazuji i doplňkové sporty, jako jsou 
běhání a plavání.

Horní Počernice výborně reprezentuješ 
doma i ve světě. Připravuješ nějaké novinky 
i pro obyvatele naší městské části?
Ano, jak jsem již nastínila, od září se s bratrem 
těšíme na nový projekt pro maminky s dětmi. 
Vím, že maminky by rády cvičily a přitom měly 
prcky blízko sebe a  my jim to chceme umož-
nit. S velkým respektem jsem se nedávno stala 
patronkou projektu - Nenech to být, který se 
snaží o  snížení šikany ve školách. Sama jsem 
se na prvním stupni základní školy se šikanou 
potýkala. Vím proto přesně, jak se šikanované 
dítě cítí. Projekt by měl být realizován na všech 
školách v  Praze a  budu moc ráda, když se mi 
podaří s  ním seznámit i  školáky u  nás doma 
v Horních Počernicích.

Co tě čeká ve sportovním světě za další zá-
vody?
Na konci května mě čeká Světový šampionát 
v hand to hand combat v Rusku v Petrohradu, 
kde se sjede nejlepší špička ze všech bojových 
sportů a odvětví. Atmosféra bude skvělá. Hand 
to hand combat je sportem speciálních jedno-
tek a  ozbrojených složek. Jedná se o  způsob 
boje, který je podobný boji na ulici. Většina 

závodníků pochází z armádních škol nebo sa-
motných složek.

V  této disciplíně se prolínají všechny bojové 
styly. Zápasníci nejsou svázáni téměř žádný-
mi pravidly. Cílem je, aby jeden ze závodníků 
zápas vzdal. Na mistrovství jsem byla vybrána 
jako jediná zástupkyně za Českou republiku. To 
samotné beru jako velký úspěch. Člověk pro-
chází náročným výběrem. Cítím se odhodlaná 
a  ráda bych předvedla dobrý výkon. Vím ale, 
že konkurence je obrovská. Na takových závo-
dech bere člověk medaili jako bonus. Tomuto 
odvětví se nevyhýbají velká zranění, takže je 
třeba mít se neustále na pozoru. Za každou 
chybu zaplatíte. Hand to hand patří mezi nej-
těžší bojové sporty a  systémy na světě. Nyní 
se snažím soustředit pouze na tréninky, ale 
v  kombinaci se školou, prací a  dalšími aktivi-
tami to není úplně jednoduché. Je to ale život, 
jaký mám ráda. Vím, že to zvládnu.
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU A POTRAVINÁŘSKÝCH OLEJŮ

VANDALOVÉ ZNIČILI PŘENOSNÉ WC

NAVÝŠENÍ ÚKLIDŮ MÍST NA TŘÍDĚNÝ ODPAD

PODĚKOVÁNÍ

Dne 22.  6.  2019 (sobota) proběhne mo-
bilní tříděný sběr nebezpečných složek 
komunálního odpadu a  potravinářských 
olejů. Při mobilním sběru bude obsluha 
sběrných vozů na uvedených stanovištích 
přijímat pouze níže uvedené odpady. Sta-
vební odpady, objemné odpady a elektro-
zařízení není možné v  rámci svozu ode-
vzdat.

Seznam odebíraných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemi-
kálie, pesticidy, zářivky a  jiný odpad s obsa-
hem rtuti, olej a  tuk, barvy, tiskařské barvy, 
lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující 
nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, 
baterie a akumulátory. Kapalné nebezpečné 
látky musí být předány v  pevně uzavřených 
nádobách.
Nově bude možno v  rámci mobilního sběru 
odevzdávat také jedlé potravinářské tuky 

a oleje z domácností. Budou přijímány v uza-
vřených pet lahvích.

Časový harmonogram svozu:
• 1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti
restauraci) 8.00 - 8.30 hod.

• 2. ul. Chodovická (roh Běluňská)
8.40 - 9.10 hod.

• 3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice
- u kamenictví) 9.20 – 9.50 hod.

• 4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská
10.00 - 10.30 hod.

• 5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny
Penny) 10.40 - 11.10 hod.

• 6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)
11.20 - 11.50 hod.

Nebezpečné odpady a  potravinářské oleje 
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat zdar-
ma. Před odevzdáním odpadů při mobilním 
sběru jsou občané povinni prokázat se ob-
čanským průkazem za účelem potvrzení tr-
valého pobytu na území Prahy.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na 
příslušné zastávce dle harmonogramu, kon-
taktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním 
čísle: 601 389 243 nebo 731 451 582. Mobilní 
svoz zajišťují vždy dvě vozidla současně, je 
tedy nutné řidiči sdělit na jaké městské části 
a zastávce svozu se nacházíte.

Další mobilní sběr nebezpečného odpa-
du a  potravinářských olejů se uskuteční 
v  úterý 1.  10.  2019. Celoročně je tento od-
pad možno odevzdávat ve sběrném dvoře 
Chvalkovická 3, Horní Počernice.

Odboru životního prostředí a  dopravy ÚMČ 
Praha 20 se s velkým přispěním a podporou 
pana radního pro oblast životního prostředí 
Zbyňka Muchy podařilo dosáhnout po více 
jak ročním úsilí navýšení úklidů kolem stano-
višť na separovaný odpad firmou AVE, Praž-
ské komunální služby,  a.  s. Cesta k  tomuto 
úspěchu nebyla jednoduchá. Na začátku loň-
ského roku jsme vzhledem k  navyšujícímu 
se nepořádku kolem barevných kontejnerů 
žádali MHMP o navýšení úklidu. Do té doby 
úklid probíhal v naší městské části 3x týdně. 
Vzhledem k  tomu, že MHMP je organizáto-
rem sběru a  úklidu separovaného odpadu, 
a  hlavně tuto službu financuje, jednotlivé 
městské části mohou podávat podněty k čas-
tějšímu vývozu, zvyšování počtu nádob nebo 

četnosti úklidu, ale konečný výsledek závisí 
na finančních možnostech a rozhodnutí Od-
boru ochrany prostředí, oddělení odpadů 
Magistrátu hlavního města Prahy. V loňském 
roce pracovníci tohoto oddělení provedli 
v  Horních Počernicích 4 kontroly stanovišť 
na tříděný odpad a  námi požadovaný po-
žadavek na zvýšení úklidu byl odsouhlasen 
teprve po mnoha urgencích a žádostech rad-
ního Zbyňka Muchy a našeho odboru až nyní. 
Tudíž od 1. 6. 2019 bude úklid těchto stano-
višť na tříděný odpad prováděn 5x týdně a to 
v pondělí, úterý, středu, pátek a neděli.
Věříme, že tím dojde ke zlepšení čistoty ko-
lem barevných nádob. Je třeba také apelovat 
na občany, aby pet lahve sešlapávali, stejně 
jako kartonové krabice, aby se do nádob 

vešlo více odpadu. Je třeba také zdůraznit, 
že tato služba je určena pouze pro fyzické 
osoby. V neposlední řadě je nutno upozornit, 
že ke kontejnerům je zakázáno odkládat jiný 
odpad, jako velkoobjemový odpad (nábytek), 
elektrozařízení (televizory, počítače)  apod. 
Právnické osoby a  fyzické osoby podnikající 
si musí nakládání jak s komunálním, tak s tří-
děným odpadem zajistit samy přes svozovou 
společnost.
Městská část má tu výhodu, že v Chvalkovic-
ké ulici je sběrný dvůr hl. m. Prahy, kam mo-
hou občané odevzdávat zdarma (kromě pne-
umatik) jakýkoliv odpad (kromě směsného).

Marie Novotná, OŽPD

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní 
Haně Jelínkové - ÚMČ Praha 20 za to, že pro 
nás zajistila odborné prořezání staleté lípy 
v Chodovické ulici.
Máme v  bytech více světla - a  hlavně méně 

obav z  eventuálního vyvrácení této staleté 
lípy. Dovolte mi, abych Vaším prostřednictvím 
poděkovala i pracovníkům, kteří prořezání lípy 
provedli. Byli velmi ochotní, pracovali odbor-
ně a vzorně po sobě uklidili.

Patří jim náš velký dík. Ještě jednou děkuji 
a přeji všem hezký den.
 

Soukupová Drahomíra, Chodovická 484/10

V sobotu 4. 5. po 19. hodině vandalové zcela 
zničili dvě přenosná WC na bývalém koupali-
šti. MČ vznikla škoda 61 425,55 Kč. Tento ne-
smyslný čin byl předán k vyšetření Policii ČR.
Žádáme případné svědky, aby poskytli infor-
mace MČ Praha 20 nebo přímo Policii ČR.

Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru místního hospodářství
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pondělí 3. června VYCHÁZKA
Příbram – Svatá Hora, sraz ve stanici 

metra Černý Most v 8.45 hod.,
vede L. Frouzová

pondělí 10. června VYCHÁZKA
Petřín, sraz ve stanici metra Černý Most 

ve 13.00 hod., vede L. Frouzová

středa 12. června KLUBOVNA
Bazar (co dům dal),

začátek ve 14.00 hod.

pondělí 17. června VYCHÁZKA
Báně – Pod Cukrákem – obora
Daliborka, sraz ve stanici metra

Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová

Přejeme všem příjemné užití letních
měsíců. Pokud budete mít zájem, může-
te přijít do restaurace „U Voháků“, kde se 

budeme scházet v červenci
a srpnu každou středu od 15.00 hod.

Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.

Klubovna s programem je otevřena
každou středu od 14 hodin -

vedou Helena a Pavel.

Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ČERVEN 2019

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

Klub seniorů HP,
MO STP, MO SPCCH

INFORMACE PRO JUBILANTY

INFORMACE PRO VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají věku 
81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice Hor-
nopočernického zpravodaje. Pokud o  blahopřání či zveřejnění vašeho jména v  této rubrice 
NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na e mail:
vitani@pocernice.cz.

Alexandra Janáčková, vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

Bryksová Kamila
Veselá Jarmila
Vokůrková Anna
Hladík Jiří
Viděčan Ladislav
Čechová Soňa
Kohoutová Růžena
Toušková Marta
Jandusová Olga
Kulhavá Milada
Hrabiecová Marie
Kaválková Libuše
Kosková Jarmila
Němec Stanislav
Pankratz Jan

Pokorná Danuše
Havel Zdeněk
Hrabiec Radomír
Kulhavý Jaroslav
Nováková Libuše
Tvrdíková Jiřina
Votava Antonín
Warausová Eva
Hurta Josef
Pokorná Zdeňka
Rudolfová Anna
Šejvl Ladislav
Volf Karel
Bažant Bohumír
Boudová Božena

Čech Eduard
Pešová Dagmar
Plchová Milada
Podrová Zdenka
Sladký Václav
Kudrličková Jiřina
Kulhánková Marie
Pařízková Vlasta
Plechingerová Blanka
Staňková Danuše
Burešová Milada
Lampír Antonín
Navrátilová Klára
Stiborová Vlasta
Bohuslav Jiří

Kalinová Věra
Kovařík František
Smlsalová Jaroslava
Soukup Jaromír
Svoboda Petr
Žáček Leo
Barcal Pavel
Sýkorová Libuše
Šťastná Alena
Turoň Leon
Wágnerová Jiřina
Bartoňová Hana
Böhmová Jana
Dvořák Jiří
Dvořák Josef

Havránková Jaroslava
Houdová Eva
Klimentová Ludmila
Kobrlová Anna
Kostelecký Miroslav
Krejčíková Zdeňka
Maršíková Magdalena
Máté András
Poupová Hana

V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 3. 2019–31. 5. 2019 do 30. 8. 2019.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/.

Vzpomínka na zesnulou paní RNDr. Míroslavu Podzimkovou 
roz. Cuřínovou, uctí rodina obřadem v Roudnici na Labem
dne 24. června 2019.

Dne 27. března 2019 jsme se v kostele sv. Ludmily na Chvalech rozlou-
čili s Robertem Hlavatým. Děkujeme tímto dp. Vojtěchu Eliášovi, var-
hanici pí Ing. Mülbauerové, hudebníkům, zpěvákům, hercům, zvláš-
tě z  Karlínského divadla. Dále spolužákům, kamarádům, přátelům, 
sponzorům, veslařskému klubu a ostatním. Všem děkujeme za účast, 
krásné květinové dary, i těm, kteří v tichosti vzpomenuli na nadšené-
ho hudebníka, statečného kluka s dobrým srdcem a milým úsměvem. 
Děkujeme také Pohřební službě Chvaly za velice citlivý a profesionál-
ní přístup. S díky, rodina

PŘÁNÍ
Dne 6.  6.  2019 uběhne neuvěřitelných 
60 let od svatby Anny a Jindřicha
Plotzarových.

K  tomuto významnému výročí přejeme 
moc zdraví a pohody.

Dcery Naďa a Jindra s rodinami
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Sdružení nezávislých kandidátů Počernice JINAK zve všechny, kteří mají rádi Horní Počernice, 

na 2. Fórum Počernice JINAK. Řekněte sousedům a přátelům a přijďte strávit příjemné chvíle 

u grilovaného masa a popovídat si o všem, co vás zajímá. Grilovat můžete samozřejmě i nás! :-)

čtvrtek 13. června 2019 od 18:00 hod.
v Tenis Clubu Horní Počernice, Božanovská 2249/22

Fó�um

Víc hlav víc ví!

Placená inzerce
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Vážení a milí spoluobčané,
v  tomto čísle Zpravodaje navazuji na své 
předchozí články o  rekonstrukci Náchodské 
ulice zveřejněním vyjádření Technické sprá-
vy komunikací hl. m. Prahy o stavu a průbě-
hu této plánované akce v  plném znění vč. 
svého původního e -mailu s  dotazy tak, aby 
byla objektivně objasněná celá problematika 
ohledně údajného „zastavení“ výše zmíněné 
studie.
Iniciace projektu rekonstrukce Náchodské 
ulice vznikla v  minulém volebním období, 
kdy byla zpracována ideová studie pro výběr 
projektanta. Cílem zavádějících informací 
o  „zahození“ zpracované studie je znevážit 
práci minulého vedení radnice a  přisvojit si 
úspěchy za práci na tolik potřebném projektu 
pro Horní Počernice.

Přeji krásné jarní dny a jsem s pozdravem!

Kristine Karhanová,
zastupitelka Šance pro Počernice

Od: XXXXXXXXXXX@tsk ‑praha.cz>
Odesláno: 15. března 2019 14:49:13

Vážená paní inženýrko,
z  pohledu TSK,  a.  s. mi není známo negativní 
stanovisko. Studie proveditelnosti  – zklidnění 
komunikace Náchodská ‑ byla ukončena, ale 
nebyla zahozena, právě naopak. Slouží jako 
podklad pro další stupeň projektové dokumen‑
tace.
 
Na dokumentaci pro opravu komunikace Ná‑
chodská se od začátku roku již pracuje. Dne 

25. 1. 2019 proběhl vstupní výrobní výbor, kde 
vznikly i  další požadavky ze strany MČ Praha 
20, které se pokusíme zapracovat do projektové 
dokumentace ať už jako další úpravy v našem 
projektu nebo jako koordinované akce. K  pře‑
jmenování názvu došlo z  důvodu rozdílného 
výkladu slova „zklidnění“, každý si toto slovo 
vyjadřoval z pohledu svého.
 
Cykloopatření, které bylo požadováno ORFD 
MHMP, nebylo po vzájemné dohodě zapraco‑
váno s  ohledem na stávající šířkové poměry, 
které jsou nadále zachovány.
 
Od IPR Praha bylo záporné stanovisko vydáno. 
Požadoval zapracovat cykloopatření a ulici Ná‑
chodská řešili koncepčně jako celek. Z důvodu 
financování z běžných výdajů není možné řešit 
komunikaci jako celek. Jedná se pouze o opra‑
vu stávající vozovky. Řešit komunikaci koncepč‑
ně by znamenalo přeřazení do přípravy inves‑
tičního oddělení a několikaleté přípravy.
 
 
From: Karhanová Grigoryan Kristine
Kristine_KarhanovaGrigoryan@pocernice.cz
Sent: Thursday, March 14, 2019 3:56 PM
To: LXXXXXXX XXLXXXX
Subject: Návrh zklidnění Náchodské
ulice v Horních Počernicích
Vážený pane LXXXX LXXXX,
mohla bych se na Vás, jako zastupitelka MČ 
Praha 20, obrátit s prosbou o vyjasnění někte‑
rých bodů v  rámci záměru rekonstrukce Ná‑
chodské ulice?
 
Dočetla jsem se, že studie „Návrh zklidnění 

Náchodské ulice v  Horních 
Počernicích" byla ukonče‑
na a  zahozena, protože k  ní 
mimo jiné i TSK vydala nega‑
tivní stanovisko.

Je to pravda? Myslela jsem si, 
že TSK je naopak zadavate‑
lem studie.
 
Údajně se má zahájit projekt „Oprava a rekon‑
strukce Náchodské". V  čem je rozdíl v  zadání 
oproti původnímu záměru a  proč došlo k  pře‑
jmenování akce, respektive, zda má přejmeno‑
vávání nějaký význam?
 
Další negativní stanovisko vydalo údajně ORFD 
MHMP, kde se konstatuje, že navrhované úpra‑
vy fakticky provádí zkapacitnění této komuni‑
kace, v  důsledku čehož se zhoršují podmínky 
pro bezmotorovou dopravu. Navrhované šíře 
jízdních pruhů 3,25‑3,5 v  kombinaci s  šířkou 
park. ploch 2,5‑3,0 m jsou dle platných tech. 
předpisů nenormové apod. Jak byly připomín‑
ky ORFD MHMP vyhodnoceny a budou zohled‑
něny při další fází PD?
 
Negativní stanovisko vydal i  IPR Praha. V  čem 
byly hlavní rozpory a  budou připomínky IPRu 
Praha zohledněny při další fázi PD?
 
Předem Vám děkuji za odpověď a za
objasnění.
Přeji pěkný den a jsem s pozdravem.
Ing. arch. Kristine Karhanová Grigoryan
zastupitelka MČ Praha 20

REKONSTRUKCE NÁCHODSKÉ ULICE – VYJÁDŘENÍ TSK PRAHA

VYDAŘENÉ AKCE V NAŠÍ OBCI
Začnu úžasným plesem seniorů, který se ko-
nal v  KC Domeček. Nabitý program, hudba, 
tanec, skvělá atmosféra a  hodnotná tom-
bola, z které si každý něco pěkného odnesl. 
Obrovský dík za celou organizaci plesu patří 
Odboru sociálních věcí a  školství MČ Praha 
20, týmu našich pečovatelek a paní starostce 
a Jardovi Kočímu staršímu, s nimiž jsem moc 
ráda pracovala v našem plesovém výboru. Už 
teď se těším na příští ples! O  týden později 
proběhl na Chvalské tvrzi další ročník „Vete-
rán party“ a  akce se opět vydařila. Výborná 
atmosféra, vtipný moderátor, dobré jídlo 
a osobně jsem si moc užila jízdu Pragovkou 
z roku 1938. Paráda! Z této akce jsme se rychle 
s paní starostkou přemístily k ZŠ Ratibořická, 
kde právě probíhala další akce „Den Země“. 
Plno stánků a skvělí lidé. Moc všem děkuji za 
jejich práci na této akci. Pak následovaly „Ča-

rodějnice“. S  kolegy radními jsme dostali za 
úkol vybrat nejhezčí dětské masky a  vybrali 
jsme opravdu ty nejoriginálnější a  nejhezčí! 
V pátek 10. 5. jsme s kolegou Jirkou Benedou 
zahájili 49. ročník počernického Festivalu Di-
vadlo v přírodě. Děkuji tímto ochotníkům za 
jejich práci a  za to, co pro radost nás všech 
i propagaci naší městské části stále dělají.
Dovolím se zde poděkovat všem podnikate-
lům a firmám, kteří se zapojili do podpory po-
černických spolků a podpořili mnoho těchto 
akcí – Dermacol, a. s., LAMPS, Thajské masáže 
Thai-relax, Staročeská pekárna, 1. moravsko-
-česká vinařská, s. r. o, Květiny Dita Marková 
a SKOK- výr. družstvo invalidů. Věřím, že jich 
bude stále víc.
K  podpoře těch, co ji nejvíc potřebují, a  to 
různých spolků sportovních, kulturních, seni-
orů či zdravotně postižených, budou sloužit 

také ušetřené peníze. Jde 
o peníze, které se každý mě-
síc ušetří z tisku Zpravodaje. 
Celý rok bude totiž jeho tisk 
od počernické firmy Ferrat 
zdarma. Díky tisku zadarmo 
ušetříme za rok několik sto-
vek tisíc korun. Peníze jsou 
určeny právě pro ty, kteří 
naši podporu nejvíce potřebují.
Ráda bych vám všem ze srdce popřála po-
hodové a  příjemné červnové dny a  všem 
školákům a  studentům bezvadné ukončení 
školního roku.

Daria Češpivová,
místostarostka
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Obrázek níže ukazuje, jak mělo vypadat nové 
logo naší městské části. Cena za tento „vizu-
ální styl“ činí plných 170 368 Kč. Logem se 
zřejmě nakonec však nestane, neboť na něj 
nemáme zatím zrovna pozitivní reakce. Ani 
mně osobně, jako zastupiteli, se toto logo 
příliš nelíbí a nepřál bych si, aby jím byly Hor-

ní Počernice na oficiálních dokumentech pre-
zentovány. Podle mého názoru není tato gra-
fika jako logo vhodná. Kvůli četným dotazům 
a možné kritice však musím zdůraznit, že sou-
časné vedení městské části nemá s objedná-
ním a podpisem „nového loga“ nic společné-
ho. Logo sama a bez vědomí a souhlasu rady, 
zastupitelstva či dokonce občanů podepsala 
bývalá starostka obce Hana Moravcová. Ten-
to postup mi připadá nešťastný a  neslušný, 
neboť díky absenci jakékoliv diskuse není na 
logu širší shoda. Hana Moravcová podepsa-
la smlouvu na 170 000 Kč rychle po volbách 
dne 2. 11. 2018, dokonce těsně před odcho-
dem z radnice dne 6. 11. 2018, a přitom bez 
vyjádření a schválení klíčových orgánů obce. 
Logo a znak jsou ale přeci věcí celých Počer-
nic na možná 20 let dopředu. Postup, kterým 
byl za nemalé peníze zadán tento „styl“ je 
tak dost podezřelý. Prostředky přitom moh-
ly jít třeba na opravu hřiště. Považuji tak za 
nutné vysvětlit sousedům, že toto není naše 
dílo a domnívám se, že rada nebude souhla-
sit, aby se z něj stala nová prezentace obce. 

Peníze chceme dávat do 
jasných, konkrétních věcí, 
kde vidíme přímý užitek 
občanů. Nechceme utrácet 
za nové „vizuály“ a  „styly“. 
Naším stylem je práce pro 
obec a naším vizuálem jsou 
konkrétní výsledky. Kdyby-
chom snad někdy přemýš-
leli o  novém logu, slibuji, že debaty o  něm 
se bude účastnit jak zastupitelstvo, tak pře-
devším občané. V době sociálních sítí by toto 
přeci mělo být samozřejmostí. Kdybyste měli 
k  uvedenému logu jakýkoliv komentář či 
názor, který by nám pomohl zhodnotit jeho 
smysluplnost pro občany, dejte nám prosím 
vědět na: urad@pocernice.cz.
 

Miloš Vacek, zastupitel
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VÝMĚNA STRAN, ZMĚNA NÁZORŮ

NOVÉ LOGO MĚSTSKÉ ČÁSTI?

Manuál vizuálního stylu městské části 
logo a prvky sdílené identity

Jak rychle se změní strana koaliční za stranu 
opoziční, tak rychle se mění názory. Evidentní 
je to nyní u kolegů z Počernice JINAK, ale asi 
to JINAK neumí.
Je velmi smutné sledovat Ing. Viléma Čápa, 
jak své kolegy napadá. Jeho interpelace 
a vystoupení na jednání ZMČ Praha 20 mají 
jediný cíl: poškodit. S  kolegou Jirkou Bene-
dou jsme byli obviněni, že náš úřad nedě-
lá audit, protože jsme tam minulé období 
oba působili. Není to pravda, náš úřad audit 
chystá a ten proběhne. Obavu z něj opravdu 
nemám a Ing. Čáp to ví, ale proč jen tak nevy-
tvořit dusnou atmosféru a podsouvat otázky 
o možném podezřelém konání a jednání.
Daria Češpivová, která získala pro obecní 
rozpočet vysoké částky z  úroků na účtech 
a sehnala sponzora, který tiskne náš Zpravo-
daj zdarma, což je úspora přes devět set tisíc 
korun ročně, si místo poděkování od kolegy 
Čápa vyslechla obvinění z korupčního jedná-
ní. Také se mě Ing. Čáp dotazoval, proč a jak je 
možné, že jsem nezjistila včas po mém zno-

vuzvolení, že smlouva o spolupráci, uzavřená 
se společností Konhefr Počernice, s. r. o., pla-
tila jen do konce roku 2018. Na rozdíl ode mě 
je pan kolega v zastupitelstvu již třetí volební 
období a je s podivem, že stále nezná rozdíl 
mezi samosprávou a  státní správou a  jejich 
kompetencemi. Jako radní pro územní rozvoj 
opravdu nemám na starosti hlídání termínů 
smluv uzavřených úřadem. Byla jen náhoda, 
že jsem na tuto skutečnost narazila při pří-
pravě na ústní jednání nařízené Stavebním 
úřadem ve věci nového projednání záměru 
Bílý vrch. Obratem jsem o  tom informovala 
úředníky, kteří mají tyto povinnosti na staros-
ti, aby situaci mohli začít řešit. Koneckonců 
domnívám se, že to kolega Čáp moc dobře 
ví. Opět tedy šlo jen o takové „čápovské diva-
délko“, aby si nás, bývalé kolegy zastupitele, 
jen tak pro zábavu „povodil“. Navíc kolega 
Čáp byl sám účasten jednání rady od svého 
zvolení a  tuto skutečnost sám nezkontrolo-
val. Nebo se snad mám domnívat, že o tom, 
že smlouva vyprší, věděl a svým, tehdy koa-

ličním partnerům nic neřekl 
s  úmyslem připravit obec 
o 30 milionů korun? Či snad 
prostě sám nic v  této věci 
nedělal? Vždyť přece mohl, 
pokud se tak pečlivě o bla-
ho občanů Horních Počer-
nic zajímá a  stará. A  tak se 
ptám: co konkrétního kole-
ga Čáp během svého cca desetiletého půso-
bení v zastupitelstvu kromě odchodů z koalic 
a urážení kolegů skutečně pro obec udělal?

Karla Polydorová,
radní

ROZŠIŘOVÁNÍ KAPACITY JESLOVÝCH TŘÍD
Vážení a milí spoluobčané,
školní rok 2018/2019 se nám pomalu blíží 
ke svému závěru. Již ve dnech 6. a  7.  květ-
na  2019 probíhal zápis do mateřských škol 
v  Horních Počernicích pro následující školní 
rok. Předškolní vzdělání je určeno zpravidla 
pro děti od 3 do 6 let, avšak existuje i  tzv. 
třída jeslového typu určená pro děti od 2 do 
3 let. V  letošním školním roce byla zřízena 
jedna taková třída s  kapacitou 16 dětí v  MŠ 
Chodovická. Vzhledem ke zvýšenému zájmu 
rodičů o tuto třídu budeme žádat o rozšíření 
stávající kapacity, především otevřením další 

(druhé) třídy. Horní Počernice by měly pomo-
ci rodinám s dětmi.
Možnou alternativou je pro rodiče školka 
nanečisto v Rodinném a komunitním centru 
Mumraj. Ta je určená pro děti od 2 let, avšak 
probíhá z  kapacitních důvodů pouze 3 dny 
v týdnu. Zároveň školka nanečisto slouží jako 
jediná alternativa k  zavřeným mateřským 
školám v srpnu. I z toho důvodu je škoda, že 
nebyl realizován projekt rekonstrukce centra, 
jehož součástí mělo být i jeho rozšíření.
Závěrem bych rád popřál mnoho štěstí všem 
žákyním, žákům, studentkám a  studentům 

v úspěšném zakončení roč-
níku, semestru a rovněž ro-
dičům a pedagogům pevné 
nervy.
Přeji vám úspěšný a  klidný 
závěr školního roku,

Petr Růžička, váš zastupitel
Šance pro Počernice

Petr_Ruzicka@pocernice.cz
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DVOJÍ METR ANEB SOUHLASIT JE TŘEBA, KDYŽ SE TO HODÍ
Na květnovém zasedání ZMČ byla sdělena 
informace, že vedení radnice předá Magis-
trátu hl. m. Prahy petici za snížení rozsahu 
výstavby pěti až šestipatrových bytových 
domů (Ekospol) s předpokládanou kapacitou 
cca 930 bytů. Petici zorganizovalo už bývalé 
vedení, v  čele s  tehdejší starostkou Hanou 
Moravcovou. Petice byla jediným dostupným 
nástrojem jak přimět MHMP jednat s  deve-
loperem o  snížení rozsahu výstavby, proto-
že jinak není v  rozporu s  platným územním 
plánem.
Před volbami, se petice stala terčem stížnos-
tí, otevřených dopisů a  obvinění ze strany 
některých členů HOP, Společně pro Počerni-
ce a ANO 2011. I přes jejich udání na MHMP, 
že prostřednictvím petice Hana Moravcová 
údajně zneužívá veřejných prostředků k  je-
jímu předvolebnímu boji, protože je pod 
peticí podepsaná, příslušné úřady žádné po-
chybení nezjistily. Je překvapující, jak ti samí 
lidé po volbách změnili svůj názor, najednou 
pochopili, že petice byla opravdu podaná MČ 
a ne H. Moravcovou, a že petici podpořenou 
váhou (dnes již 1300 podpisů) občanů, lze 
použít jako účinný nástroj pro zmírnění ne-
gativních dopadů nepřiměřeného zahuštění 
bytů. Těm, kterým petice tak vadila, se „najed-
nou“ docela hodí, když jde přeci o společnou 
věc.
Dalším překvapením bylo rozhodnutí nové 
rady nepodpořit návrh na změnu územní-
ho plánu ze zastavitelných ploch na plochy 
zeleně (park) v lokalitě Robotnice. Tento po-

žadavek vzešel z  veřejného fóra a  jedná se 
o  pozemky MČ Horní Počernice. V  odůvod-
nění rady se uvádí, že je takový požadavek 
zbytečný, a  že by tato změna znamenala 
„snížení hodnoty a  omezení případné další 
využitelnosti tohoto pozemku“. Obecně sou-
hlasíme s tím, že pozemky, které jednou byly 
územním plánem určeny k  výstavbě, by se 
již neměly měnit na nezastavitelné, protože 
tím majitelům vzniká škoda znehodnocením 
dané nemovitosti. To si zřejmě „najednou“ 
uvědomili i radní, kteří mají odpovědnost za 
nakládání s  veřejným majetkem. Proč však 
stejní politici mají zcela opačný názor v  pří-
padě území „Horní Počernice - východ“? I tam 
se nachází řada zastavitelných pozemků, a to 
nejen ve vlastnictví města, ale i v soukromém 
vlastnictví. Možná ale, že „z cizího krev nete-
če“. Některé městské pozemky jsou však stá-
vajícím územním plánem určené pro výstav-
bu občanské vybavenosti. Kde se pak postaví 
například poliklinika, sportoviště nebo škola?
Zajímavé jsou i  další změny názorů před-
volebních oponentů, kteří jsou dnes již „na 
druhé straně“. Např. se najednou zjistilo, že 
zastávky na znamení opravdu nejsou výmys-
lem bývalého vedení, že je to zkrátka opatře-
ní ROPIDu, který ho zavádí plošně v celé Pra-
ze, a  žádný starosta MČ to prostě neovlivní. 
Protihlukové stěny nám ŘSD opravdu může 
postavit, ale je třeba s  ním jednat. Možná, 
kdyby někteří „horlivci“ z  Horních Počernic 
před volbami neudali mluvčího ŘSD na sta-
vebním úřadu kvůli formálnímu nedostatku, 

šlo by jednání dnes přeci 
jen lépe. Také zjišťujeme, 
že pražský okruh je skuteč-
ně třeba dostavět, protože 
kamionovou dopravu tu už 
reálně máme a v dohledné 
době ji opravdu nelze ni-
kam odklonit. „Udušení“ se 
tedy odkládá.
Lidská paměť dokáže být velmi krátká a po-
malu si zvykáme na dvojí metr i  změny ná-
zorů o  180 stupňů. Je však nepochopitelné, 
že nové vedení není schopno opustit své ně-
kdejší opoziční myšlení ani půl roku po vol-
bách. Místo konstruktivní práce je téma „viny 
a  trestu“ bývalé starostky stále tak živé, že 
květnové zastupitelstvo zaměstnalo na 6 ho-
din, přestože k projednání bylo jen pár bodů. 
Ústředním tématem bylo osočování Hany 
Moravcové jak z  řad zastupitelů, tak i  pro-
střednictvím „moderovaných“ interpelací 
některých občanů. Kdo máte hodně silný ža-
ludek, můžete si pustit celý záznam na webu 
MČ. Možná budete překvapeni tím, jaké prak-
tiky a „transparentnost“ používají ti, pro které 
jsou Počernice „srdeční záležitostí“, a že zkrat-
ka HOP může znamenat i „Hlavně Odstranit 
Pekařku“. Kdyby bylo možné její vyloučení ze 
zastupitelstva a vymazání z Horních Počernic, 
bylo by to nepochybně některými zastupiteli 
navrženo v programu příštího jednání.

Pavel Wágner,
zastupitel Šance pro Počernice

STŘÍPKY ZE ZASTUPITELSTVA ANEB JAK SE MĚNÍ PŘÍSTUP K OPOZICI
Odvolání z kontrolního výboru
Na květnovém jednání zastupitelstva jsme na 
programu měli jen pár materiálů. Přesto toto 
jednání trvalo skoro šest hodin. Jedním z dů-
vodů bylo i  zdlouhavé projednávání mého 
odvolání z  pozice předsedkyně kontrolního 
výboru. Bez vážných důvodů, se snahou vše 
směřovat na můj střet zájmů, že nemohu být 
členkou výboru, který by měl kontrolovat 
období, kdy jsem byla starostkou. Navržen 
byl pan Liška, který byl starostou celých 20 
let a  některé kontrolované kauzy spadaly do 
jeho období starostování. Tedy jen zástupný 
důvod pro to, že jsem opakovaně upozorňo-
vala některé členy, že porušují zákon a  svým 
jednáním vstupují do rozhodování, které je 
v pravomoci státní správy. O tom navrhovate-
lé nemluvili.

Oprava hřiště je pro nás priorita, na které 
jsme začali pracovat již minulý rok
Klub Šance pro Počernice navrhl změnu usne-
sení v  rozpočtové úpravě, kde jsme prosazo-
vali, aby se ušetřené peníze za tisk Zpravodaje 
daly účelově na opravu povrchu a nové osví-
cení hřiště v areálu ZŠ Ratibořická a Chodovic-
ká. To bohužel také neprošlo.

Nová doba, nový styl jednání se zastupiteli
Interpelace občanů se po volbách staly v Hor-
ních Počernicích výsadou jednoho občana, 
který směřuje své dotazy vůči naší firmě Pe-

kařství Moravec a  především vůči mé osobě. 
Jak lichotivé, že? Možná, pokud by se nejed-
nalo o  člověka, který dva dny před volbami 
společně s členy HOP roznášel po Počernicích 
leták s  nepravdivými a  lživými pomluvami. 
Tato osoba vznesla dotaz na moje odchodné 
po ukončení mé činnosti v  pozici starostky. 
Jak jsem psala po volbách, bylo mi vyplaceno 
odchodné, které jsem se rozhodla věnovat pro 
podporu spolků v Horních Počernicích. Tři mě-
síce poté mi přišlo upozornění z úřadu, že se 
stala chyba a odchodné bylo vyplaceno v ne-
správné výši. Co uděláte? Požádáte o  výklad 
magistrát, svou účetní a  právníka, zda tomu 
tak je. To jsem také sdělila ve své odpovědi 
a požádala o podklady, na základě kterých byl 
výpočet proveden. Odpovědí mi byla předža-
lobní výzva podepsaná starostkou. Každý 
máme jiný způsob chování. Musím říct, že po-
kud já osobně udělám chybu, požádám o vrá-
cení částky, zašlu výklad ministerstva nebo 
magistrátu a ještě se za tu chybu omluvím. To 
považuji za slušné jednání, kterého se zřejmě 
od nového vedení Počernic nedočkám. Co je 
na tom ale daleko horší? Že tyto informace, 
které byly pouze mezi mnou a  úřadem, zasí-
lané datovou schránkou, získá občan, který je 
použije na jednání zastupitelstva. A  protože 
jsme vynaložili v  loňském roce nezanedba-
telné finanční prostředky na GDPR, požádala 
jsem zastupující tajemnici o prověření této si-
tuace ve spolupráci s pověřencem GDPR.

Na interpelace opozičních zastupitelů od-
povídáme naučenou frází
Interpelace slouží k  tomu, aby se zastupitelé 
dozvěděli informace, které jim nejsou poskyt-
nuty. Ne na každý dotaz je schopen příslušný 
radní odpovědět na místě. Pokud se jedná 
o banální dotaz, nic nebrání tomu odpovědět 
hned. Dnes je to ovšem jinak. Ať se zeptáte 
na cokoliv, odpověď zní „odpovíme vám do 
30 dní“. Tato naučená formulace byla použita 
starostkou i při podání protinávrhu k rozpoč-
tové úpravě. Mohlo by to být úsměvné, ale je 
to spíš k pláči. Smutné je i to, že radní nejsou 
schopni odpovědět ani do těch 30 dnů, čímž 
porušují zákon. Na interpelaci z jednání z pro-
since loňského roku čekám dodnes.
Přeji všem krásný začátek léta a našim školá-
kům na vysvědčení ty nejlepší známky

Hana Moravcová, zastupitelka
Šance pro Počernice
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KVĚTNOVÉ ZASTUPITELSTVO

VČERA NENÍ DNES

Na květnovém zastupitelstvu bylo na progra-
mu asi 20 bodů – vracení pozemků magistrátu 
kvůli vybudování Lesoparku V Ladech a z dů-
vodu potřeby předání pozemků do správy 
Pražské vodohospodářské společnosti. Dále 
vyjádření k  podnětům na změny územního 
plánu v lokalitě Robotnice – k podnětu navr-
hujícímu navýšení objemu zástavby vyjádřilo 
zastupitelstvo v  souladu s  naším názorem 
nesouhlas. Neschválen byl bohužel i  návrh 
na podání podnětu na změnu ÚP spočívají-
cí ve změně obecního stavebního pozemku 
na zeleň městskou krajinou (ZMK) za účelem 
vybudování lesoparku. Vím, že lesopark zde 
lze budovat i nyní, změna ÚP na zeleň by ale 
danou část území zachovala zelenou bez vý-
raznější obavy z možnosti výstavby.
Dalším bodem byly rozpočtové změny, kte-
ré se do zastupitelstva dostaly díky tomu, že 
rada může přesouvat finanční prostředky jen 
do určitého objemu. S kolegou Čápem jsme 
se pokusili prosadit navýšení prostředků na 
granty v oblasti kulturní a sociální o částku 1 
mil. Kč, náš návrh nebyl přijat – podporu pro 
něj se budeme snažit hledat i  v  budoucnu. 
Stejně jsme neuspěli s  návrhem, aby o  in-
vestiční rozpočtové rezervě rozhodovalo za-
stupitelstvo (namísto rady, která se neopírá 
o většinu v ZMČ).

Na jednání rovněž zazněl dotaz na vývoj si-
tuace kolem plánované výstavby nové haly/
tělocvičny. Můj názor na tento zábor dětské-
ho hřiště, jenž jsem podrobně popsal v HPZ 
11/2016, se nezměnil. Z diskuse vyplynulo, že 
pokud bude stavba svými proporcemi vadit 
sousedům, zbývá jim jen protestovat v územ-
ním a stavebním řízení. Pro prověření varian-
ty, kterou dlouhodobě prosazuji  – tj. pokud 
existuje důvodná potřeba navýšení kapacity 
sportoviště (tělocvičny) pro školáky v areálu 
školy v  Ratibořické ulici, je nejlepší rozšířit 
tuto kapacitu přímo na místě nástavbou pat-
ra nad stávající tělocvičnu, jsem v zastupitel-
stvu dosud podporu nenašel.
Závěrem jednání jsme interpretovali radní. 
Ptali jsme se např. na to, zda nové vedení 
městské části plánuje audit fungování radni-
ce za minulého vedení, dále na činnost mís-
tostarosty Benedy nebo na to, v jaké kance-
láři a  na jaké telefonní lince mohou občané 
zastihnout uvolněnou radní Karlu Polydoro-
vou. Zajímal jsem se také o  geologický po-
sudek skály ve Slatiňanské ulici, který by měl 
popsat příčiny pohybu v podloží. Po diskusi 
nad stavbou s výškovým jeřábem v Ledkov-
ské ulici jsem rovněž upozornil na vyvalené 
zdivo, tvořící hranici pozemku a  nebezpečí 
pro případné kolemjdoucí chodce. Považoval 

bych minimálně za důležité 
tento úsek ulice uzavřít.

2. Fórum Počernice JINAK
Počernice JINAK opět po-
řádají otevřené setkání lidí, 
kteří mají Horní Počernice 
rádi, a  chtějí si popovídat 
prakticky o  čemkoli. Druhé 
Fórum Počernice JINAK se uskuteční ve čtvr-
tek 13.  června  2019 od 18.00 hodin v Tenis 
Clubu Horní Počernice, Božanovská 2249/22. 
Řekněte sousedům a přátelům a přijďte strá-
vit příjemné chvíle u grilovaného masa a po-
povídat si o všem, co vás zajímá. Grilovat mů-
žete samozřejmě i nás!
Těšíme se na vás.

Vladimír Hošek,

zastupitel Počernice JINAK

V listopadu 2018 jsme uzavřeli koaliční smlou-
vu a doufali, že napořád… První měsíce jsme 
skutečně o  všem diskutovali (diskusi nikdo 
nenazýval „knížecími radami“) a  respektovali 
se – v názorech i ve svých časových možnos-
tech. Postupem času ale druhá strana zjistila, 
že nedodržováním koaliční smlouvy lze pro-
sazovat i věci, s nimiž bychom nesouhlasili… 
Navíc ušetří čas – proč diskutovat o něčem, co 
prosadíme silou? Asi si mysleli, že se necháme 
ukolébat tím, že všechno zlo světa ztělesňuje 
jedna osoba a  v  boji proti ní lze používat ja-
kékoli zbraně. Takové vidění světa ale odmítá-
me, protože chceme vytvářet prostředí volné 
diskuse, vzájemné důvěry a spolupráce. Proto 
jsme koaliční sňatek (bez podpásovek z  naší 
strany) ukončili – šíření nenávisti a rozdělová-
ní lidí na ty, s nimiž se budeme či nebudeme 
bavit, je pokračováním hry z minulého voleb-
ního období  – jen s  trochu jinými herci. Být 
součástí takové hry nechceme. Naše krédo 
„Chceme, aby každý, kdo má zájem pro Horní 
Počernice pracovat, tuto možnost měl a nese-
tkal se s pomluvami a nevděkem,“ platí i nadá-
le. A budeme ho prosazovat klidně i z opozice.

Ad: Bílý vrch
K. Polydorová v minulém HPZ obhajovala způ-
sob, jakým vedení MČ přistupuje k  projektu 
Bílý vrch. Projevila i  potřebu komentovat, že 
pracuji na MHMP, a dodala, že nechce obyva-
tele Čertous balamutit a ani jim lhát, zatímco 
já místním rád vykládám, jak lze projekt ještě 
změnit, čímž se dopouštím bezuzdného po-
pulismu…

1. Můj job nekoliduje s  prací, již vykonávám 
pro MČ. Pokud vím, paní radní se stále věnuje 
svému podnikání, které by ji naopak mohlo 
stavět do určitého střetu zájmů. (Např. tvrze-
ním, že výstavbu nelze jakkoliv zastavit, přes-
tože ještě nebylo vydáno rozhodnutí o umís-
tění stavby, paní radní vizionářsky předjímá 
závěr územního řízení.) 2. Plánovací smlouva 
byla schvalována ZMČ v roce 2016 – zde jsem 
uplatnil faktické připomínky, které jsem i pub-
likoval v HPZ; paní Polydorová se tohoto ZMČ 
nezúčastnila. 3. Prodlužovat „již zaniklou“ 
smlouvu dodatkem stále považuji, byť jako 
právní laik, za nepřípustné. 4. Nerozumím, 
proč umožnila paní radní smlouvu o  spolu-
práci bez povšimnutí nechat propadnout 
a  až cca  2,5  měsíce poté potřebovala nutně 
uzavřít dodatek. 5. Připomínky čertouských 
jsou dlouhodobě známé, stejně tak můj po-
stoj – s výstavbou zde nemám problém – rád 
bych ale, aby projekt vyšel vstříc legitimním 
požadavkům stávajících obyvatel. 6. Mým cí-
lem stále je zajistit, aby MČ mohla do projektu 
vstupovat v jednotlivých etapách. 7. O projek-
tu jsme chtěli hovořit v koalici – kolegové ale 
diskusi odmítli a dodatek ke smlouvě o spolu-
práci schválili rovnou.
Čas může přinést i  jiný scénář… Projekt má 
7 etap – v prvních 5 má být z celkových 154 
vybudováno cca  100 domů, v  etapách 6 a  7 
zbývajících 54. Dle smlouvy o  spolupráci 
má být „školka“ (cca  27 mil. Kč) vybudována 
v  souvislosti s  dokončením 5. etapy; hřiště 
pro mládež a dětské hřiště (celkem cca 2,2 mil. 
Kč) s  dokončením 6. etapy. Co kdyby si však 

např. developer v klidu po-
stavil několik etap svého 
projektu (nestavěl ani škol-
ku ani dětská hřiště) a  ná-
sledně došlo ke zpochyb-
nění smlouvy o  spolupráci 
s tím, že vypršela k 31. pro-
sinci 2018? MČ by pak ne-
měla ani školku ani dětská 
hřiště a developer by mohl ušetřit cca 30 mi-
lionů… Přitom nemusí jít jen o zlou vůli. Může 
se také stát, že developer projekt nedokončí 
z  ekonomických důvodů, že projekt v  určité 
fázi bude nucen prodat… To vše by mělo být 
smluvně ošetřeno. Zárukou může být postup-
né plnění např. formou složení části peněz do 
úschovy při dosažení jednotlivých etap, apod. 
Plánovací smlouva (provázaná se smlouvou 
o spolupráci) by navíc mohla „spadnout“ také. 
Nyní však nezbývá, než věřit spol. Konhefr Po-
černice, s.  r. o. s kapitálem ve výši 200 tis. Kč, 
že své závazky dodrží (což je z mého pohledu 
stejná situace, jako kdyby dodatek uzavřen 
nebyl). A kdyby (náhodou) ne… Kdo by to za-
platil? Radní Štrobová, Češpivová, Polydorová, 
Hájková a Mucha, kteří pro dodatek hlasovali? 
Dostali by palec nahoru?

Krásné vysvědčení všem školákům přeje

Vilém Čáp,
zastupitel Počernice JINAK
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Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Neposeda se zaměřil na různé druhy 
přepravy, a jak moc ovlivňují přírodu

Co angličák, to „špatná vlastnost“ jízdy  au-
tem po Praze. Od počtu dnů ztracených čeká-
ním v kolonách až po počet mrtvých chodců  
i řidičů. A co teprve takových zvířátek…

Kvízy MUMRAJE daly zabrat nejednomu 
dospělákovi. I když zkoušeli jen dětskou 
variantu

Mozkové závity soutěžícím potrápily 
poznávačky: „Ke stromu přiřaď listy 
a k ptákům jejich jména.“ Bez potřebných 
znalostí se počet možných kombinací blížil 
naprostému vyčerpání!

Trénovat prsty na práci se zvonkem na řídítkách mohli soutěžící v krásných dílničkách 
Seniorek HoPo . Většina ze soutěžících si u toho ale hlavně odpočinula

Pauza… hop a skok… brzda! pauza… Tak vy-
padá ranní špička v  Horních Počernicích. Ať 
už před semafory na Náchodské nebo v ulici 
před základní školou. Ideální čas ukázat nejen 
dospělým, ale hlavně dětem, že to jde i jinak. 
I  proto byla motivem letošních oslav Dne 

Země udržitelná mobilita. Devět soutěžních 
stanovišť připravily týmy základních škol Ra-
tibořická, Stoliňská i Chodovická a také Rodin-
né a komunitní centrum MUMRAJ, které navíc  
s Nízkoprahovým zařízením Neposeda a Seni-
orkami HoPo doplnily program o  tvořivé díl-

ničky a  zajímavé kvízy. Vedle poděkování za 
skvělou organizaci jim byly hlavní odměnou 
rozjasněné tváře malých i  velkých objevitelů 
dopravy blízké budoucnosti.

Petra Prokůpková, koordinátorka akce

OSLAVY DNE ZEMĚ V DUCHU UDRŽITELNÉ MOBILITY
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Ve čtvrtek 16.  4. byla požehnána dvěma 
duchovními nová kaplička svatého Jana 
Nepomuckého v Božanovské ulici. Byla po-
stavena díky soukromým donátorům. Kéž 
se stane místem k popřemýšlení o tom, kdo 
jsme a kam směřujeme a čím nás obohacují 
události našich dějin napříč staletími.

Jan z Pomuku či Nepomuku, muž 14. století, 
nejspíš český Němec, zasvětil svůj život služ-
bě církvi v  Čechách v  době, kdy se objevilo 
a vzrůstalo napětí mezi politickou mocí a vli-
vem církve na českou společnost. Jan se na 
církevní služby připravoval průběžně studiem 
církevního práva, sedmera svobodných umě-
ní a  teologie. Část studií absolvoval v  Praze, 
část na univerzitě v Padově, kde se na jeden 
rok stal rektorem zaalpských studentů a dosá-
hl doktorského gradu v oboru „dekretů", tedy 
kanonického práva.
Jeho kariérní postup byl skvělý, což svědčí 
o  jeho velkých osobních kvalitách, zvláště 
pokud uvážíme, že si ho za jednoho z nejbliž-
ších spolupracovníků vyvolil tak náročný muž, 
jako byl arcibiskup Jan z Jenštejna.
Doktor Johánek, jak Janovi z  Pomuku říkali, 
se stal Jenštejnovým generálním vikářem. 
Znamenalo to, že pomáhal arcibiskupovi s or-
ganizací života arcidiecéze, která tehdy dosa-
hovala značné rozlohy a  pestrosti života (šlo 
o téměř 2 000 farností).
Tou dobou se vyostřilo napětí mezi králem 
a arcibiskupem, trůnem a oltářem, politickou 
mocí a mocí církevní, napětí, které v Českém 
království sílilo a  rostlo v  mnoha dílčích kro-
cích po dlouhá léta.

Mučení doktora Johánka
Napětí explodovalo v  otevřený projev násilí. 
Stalo se tak 20. března roku 1393 v Praze při 
setkání krále Václava  IV. a  arcibiskupa z  Jen-
štejna. Král podlehl dlouho pěstované averzi 
vůči arcibiskupovi a  rozhodl se jej zajmout. 
Arcibiskup byl uchráněn, pozatýkáni byli ale 

jeho blízcí spolupracovníci, kteří byli později 
zavlečeni do mučírny a  tam se panovníkova 
pozornost soustředila na Pomuka. Vikář byl 
krutě mučen a nakonec upadl do bezvědomí. 
Král, který předtím sám vztáhl násilnou ruku 
na Jana, rozkázal jeho bezvládné tělo vhodit 
do Vltavy, aby zametl stopy skutku, kterým si 
podle tehdejšího práva zasluhoval vyobcová-
ní z církve. Ostatní uvěznění museli podepsat 
vyznání, že k žádnému násilí a příkoří nedošlo.
Jan při přenosu k  řece zemřel. Jeho mrtvola 
byla shozena do Vltavy ze staveniště Kamen-
ného mostu, dnes zvaného Karlův, a  zhruba 
po měsíci nalezena na staroměstském břehu 
a někdy po roce 1396 pohřbena v chóru praž-
ské katedrály, tedy na velmi čestném místě, 
a to i přesto, že v té době stále ještě vládl pa-
novník, který nebožtíkovi způsobil smrt. Arci-
biskup Jenštejn se o  svém generálním vikáři 
Janovi vyjádřil, že to je svatý mučedník.

Smrt vyústila ve válku
Dobová svědectví tvrdí, že na paměť jeho ná-
silné smrti Prahu zasáhla velká povodeň, jiné 
zprávy mluví o suchu, je zde i svědectví, že se 
po vikářově skonu odehrálo mnoho skvělých 
zázraků, případně že se v  souvislosti s  jeho 
smrtí objevila podivuhodná světla. Nepopi-
ratelným důsledkem králova násilného činu 
bylo ještě větší rozkolísání politicko-církev-
ních vztahů, které spolu s dalšími vlivy, hlavně 
s působením Jana Husa a dalších reformních 
osobností, nakonec vyústilo v husitské války. 
Václav IV. byl za svůj násilný čin spáchaný na 
duchovní osobě dokonce sesazen z císařské-
ho trůnu, ale i v tomto případě šlo o propojení 
mnoha faktorů najednou.

Ochránce dobrého jména
Zhruba padesát let po Pomukově smrti pa-
novalo v  prostředí pražské katedrály, v  tom-
to katolickém ostrůvku husitských Čech, 
přesvědčení, že král Václav  IV. ukrutně mučil 
doktora Johánka, aby vyzvěděl, z čeho se to-

muto knězi zpovídá jeho manželka. Jde nej-
spíš o  legendu, která v  pozdějších staletích 
nabyla převahy a Jana z Pomuku, nazývaného 
Nepomucký, proslavila jako prvomučedníka 
zpovědního tajemství ve světových dějinách. 
S  tím šla ruku v  ruce představa, že když Jan 
uchránil čest královny před všetečnými dota-
zy krále, uchrání i čest svých ctitelů. Nepomuk 
se stal ochráncem dobrého jména, ochranite-
lem před pomluvou a  nactiutrháním. To mu 
přineslo obrovskou popularitu, až tak velkou, 
že byl v 18. století jedním z nejvíce uctívaných 
světců katolické církve. Blahořečen byl po 
dlouhodobých snahách v roce 1721, svatoře-
čen roku 1729.
Dnes si na sv. Janu Nepomuckém vážíme jeho 
věrnosti svěřenému poslání, jeho vytrvalosti, 
pracovitosti, kompetentnosti a  lásky ke Kris-
tově církvi.

Honza Trutnovský, občan

NOVÁ KAPLIČKA VE SVÉPRAVICÍCH

Velkým tématem předvolebního boje v  naší 
obci byl hluk z  dálnic. Bohužel po volbách 
toto téma jaksi utichlo. Zmínka byla pouze 
o okruhu za Prahou. To je dobrá věc, ale i po-
kud se podaří, naše dálnice ani neodstraní, 
ani nezastaví, ani nezbourá. Ty budou hučet 
i nadále, a stále víc.
Nedávno jsem četla článek o investičním zá-
měru v  okrajové části Hamburku v  bezpro-
střední blízkosti dálnice. Má tam vzniknout 
obytná čtvrť v zeleni. A proto bude součástí 
té zeleně i dálnice. Prostě ji zaklopí a vznikne 
na ní park. Nebylo by to řešení i pro Horní Po-
černice?
Znovu spojit Počernice pásem zeleně nad 
D11 s Klánovickým lesem, udělat z rekreační 
oblasti les Vidrholec, kterou tak necitlivě roz-
řízl Pražský okruh, zase jeden celek, propoje-
ný až do Dolních Počernic pro pěší i cyklisty, 

dát dálnici mezi Chvaly a  Černým Mostem 
zelenou střechu třeba s cyklostezkou a ploši-
nou s výhledem na lesy a golfové hřiště. Horní 
Počernice by byly stejně atraktivní zahradní 
čtvrtí jako Klánovice. Mohli bychom být vzo-
rem pro spoustu jiných měst, dálnice otravují 
hlukem a smogem život lidem v celé Evropě.
Co oslovit renomované architektonické kan-
celáře, studia zabývající se krajinným pláno-
váním nebo mladé kreativní studenty archi-
tektury, zadat studii, oslovit orgány územního 
rozvoje Prahy nebo třeba i  evropské institu-
ce? I  architektonické řešení dopravního pro-
blému může být prestižní věc. Proč by Praha 
nemohla být vzorem v  oblasti ekologické 
a krajinné architektury?
Že nejsou peníze? Tak je hledejme.
Pokusme se třeba využít všechny dostupné 
podpory. Na plánovaný zelený pás kolem 

Prahy. Na životní prostředí, zdraví, sport, udr-
žitelný rozvoj, cyklodopravu… Všichni přece 
chceme, aby naše obec byla co nejlepším 
místem k  životu. Proč se nepokusit bojovat 
a něco změnit?
Co na to říkáte, naši zastupitelé? Neházejme 
flintu do žita, aspoň to zkusme!

Jana Matysová,
občanka Horních Počernic

ZÁMĚR HAMBURKU ŘEŠENÍM PRO HORNÍ POČERNICE?
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LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ 
POMOCI

Lékařská služba první pomoci
Praha 10, Plaňanská 573/1
Telefon: 274 810 990, 281 019 244, 
281 019 244
Po–Pá   19:00–06:00
So–Ne a svátek   nonstop

Praha 9, Lovosická 40/440
Po–Pá   19:00–06:00
So–Ne a svátek   nonstop
Telefon: 286 881 518

Praha 6, Vítězné nám. 13
Po–Pá   19:00–07:00
So–Ne a svátek   nonstop
Telefon: 233 340 912 

Lékařská služba první pomoci 
Městská poliklinika Praha
Spálená 12, 110 00 Praha 1
LPS všeobecné praktické lékařství

! POZOR ZMĚNA! Od 1. 7. 2018 provoz 
stanoviště LPS již pouze o víkendu, ve 
všední dny provoz tohoto stanoviště LPS 
všeobecné praktické lékařství zrušen!

Nová ordinační doba: 
Pátek – pondělí: 19.00 – 06.00
Sobota – neděle a svátek: nonstop
Tel.: 222 924 295

LPS zubní lékařství
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 222 924 268

Všeobecná fakultní nemocnice
U nemocnice 2, 128 08 Praha 2
LPS zubní lékařství
areál VFN, vchod AB
Pondělí – pátek: 19:00 – 06:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
pouze stomatochirurgická služba!
Tel.: 224 962 723, 224 962 725, 224 963 138

Klinika dětského a dorostového lékařství
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Ke Karlovu 2, 120 00 Praha 2
LPS praktické lékařství pro děti a dorost
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 223 967 777

Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
LPS všeobecné praktické lékařství
Pavilon B1
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 261 082 520, 603 566 584

LPS praktické lékařství pro děti a dorost
Pavilon B1

Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 261 083 783, 603 566 587

LPS zubní lékařství
Pavilon B1
Pondělí – pátek: 17:30 – 22:30
Volné dny: 7:30 – 22:30
Tel.: 261 083 546, 730 578 741

Fakultní nemocnice v Motole
V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
LPS všeobecné praktické lékařství
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 224 438 590, 224 538 591, 224 436 701
LPS praktické lékařství pro děti a dorost
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 224 433 653, 224 433 652
LPS zubní lékařství
Dětské zubní lékařství
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 224 433 653

Nemocnice Na Bulovce
Budínova 67/2, 180 00 Praha 8
LPS všeobecné praktické lékařství
Budova č. 2
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 283 842 222,3, 266 083 301

LPS praktické lékařství pro děti a dorost
Budova č. 2
Pondělí – pátek: 16:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 283 842 224

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 34 Praha 10
LPS všeobecné praktické lékařství
Pavilon S
Pondělí – pátek: 19:00 – 6:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 267 163 778

Ústřední vojenská nemocnice 
- Vojenská fakultní nemocnice Praha
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
LPS všeobecné praktické lékařství
Budova CH2 přízemí
Pondělí – pátek: 19:00 - 7:00
Volné dny: nepřetržitý provoz
Tel.: 973 203 571

LÉKÁRNY

Lékárny na území Městské části Praha 20
Arnica, spol., s. r. o. – Lékárna Horní Počernice
Lhotská 2071/1, tel.: 281 861 314, 
e ‑mail: lek.hpocernice@volny.cz

otevírací doba:
Pondělí 7:30 – 18:00
Úterý 7:30 – 18:00

Středa 7:30 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 18:00
Pátek 7:30 – 18:00
Sobota 8:00 – 12:00
 
Lékárna Lipí u kliniky
Lipí 2556/3, mobil: 725 537 096, 
e ‑mail: info@lekarnalipi.cz
otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 18:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek 8:00 – 16:00

MATAMI, s. r. o. – Lékárna Chodovická
Chodovická 2311/30, tel.: 281 926 634, 
e ‑mail: lekchod@seznam.cz
otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 19:00
Úterý 8:00 – 19:00
Středa 8:00 – 19:00
Čtvrtek 8:00 – 19:00
Pátek 8:00 – 19:00

Lékárna na Náchodské
Náchodská 380/184, tel.: 281 921 558, 
e ‑mail: lekarna.nachodska@seznam.cz
otevírací doba:
Pondělí 8:00 – 18:00
Úterý 8:00 – 18:00
Středa 8:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 18:00
Pátek 8:00 – 18:00

LÉKÁRNY S POHOTOVOSTNÍ 
SLUŽBOU (24 HODIN)

Pohotovostní lékárna Praha 1
Pohotovostní lékárna Palackého
Palackého 5, 115 92 Praha 1 
Po - Pá: nepřetržitě
So, Ne, Sv: nepřetržitě
V nočních hodinách výdej léků přes 
pohotovostní okénko na zvonek. 
Tel.:224 946 982

Pohotovostní lékárna Praha 2
Pohotovostní lékárna U Svaté Ludmily
Belgická 37, 120 00 Praha 2 
Po - Pá: nepřetržitě
So, Ne, Sv: nepřetržitě 
Tel.: 222 513 396, 222 519 731

Pohotovostní lékárna Praha 4
Pohotovostní lékárna - lékárna TN
Thomayerova nemocnice
Vídeňská 800, 149 00 Praha 4 
Po - Pá: 7:15 - 18:30
So: 8.00 – 18.30
Ne, Sv: 9:00 - 18:30
Ostatní pohotovostní služba, tel: 261 084 019

Pohotovostní lékárna Praha 5
Pohotovostní lékárna Fakultní nemocnice 
v Motole
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V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 
Po - Pá: nepřetržitě
So, Ne, Sv: nepřetržitě 
Tel.: 224 435 736, 224 435 713

Pohotovostní lékárna Praha 7
Pohotovostní lékárna BENU Lékárna
Fr. Křížka 22, 170 00 Praha 7 
Po - Pá: nepřetržitě
So, Ne, Sv: nepřetržitě
V nočních hodinách výdej léků přes 
pohotovostní okénko na zvonek.
Tel.: 731 638 010

Pohotovostní lékárna Praha 8
Pohotovostní lékárna - Ústavní lékárna 
Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
Po - Pá: nepřetržitě
So, Ne, Sv: nepřetržitě
Ostatní pohotovostní režim ‑ pohotovostní 
okénko na zvonek. Tel.: 266 082 017

Pohotovostní lékárna Praha 10
Lékárna Poliklinika Malešice
Plaňanská 573/1, 108 00 Praha 10 
Po - Pá: nepřetržitě
So, Ne, Sv: nepřetržitě
V nočních hodinách výdej léků přes pohoto‑
vostní okénko na zvonek. Tel.: 281 019 258

Pohotovostní lékárna Praha 11 
Lékárna Šustova
Šustova 1930/2, 149 00 Praha 11 
Po - Pá: nepřetržitě
So, Ne, Sv: nepřetržitě
V nočních hodinách výdej léků přes pohoto‑
vostní okénko na zvonek. Tel.: 271 913 307

POLICIE ČR  158                                     

Policie místní odd. Horní Počernice
Náchodská 2032/115
e‑mail:
orp3.mop.hornipocernice.podatelna@pcr.cz
Tel.: 974 859 750

Městská policie
Tel.: 156
Městská policie místní odd. Horní Počernice
Na Chvalské tvrzi 857/4
Email: operacni.p14@mppraha.cz
Tel.:  281 864 413

HASIČI ČR 150

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155

Jednotné číslo tísňového volání 
Tel.: 112

Poruchy veřejného osvětlení
Tel.: 800 101 109

Technická správa komunikací hl. m. Prahy
Tel.: 257 015 111
e‑mail:  tsk@tsk‑praha.cz
www.tsk‑praha.cz

KRIZOVÉ LINKY

Bílý kruh bezpečí
Linka pomoci obětem kriminality 
a domácího násilí
Nonstop a bezplatně
Tel.: 116 006
Web: www.bkb.cz

Dona linka
Celostátní linka krizové pomoci 
pro osoby ohrožené domácím násilím
Nonstop
Tel.: 251 51 13 13
Web: www.donalinka.cz

Magdalenium
Linka pro oběti domácího násilí
Nonstop
Tel.: 776 718 459
E‑mail: magdalenium2@volny.cz
Web: www.magdalenium.cz

Persefona
Linka pro oběti domácího násilí, 
sexuálního zneužívaní a znásilnění
Pondělí-pátek
Tel.: 737 834 345, 545 245 996
E‑mail: domacinasili@persefona.cz, 
poradna@persefona.cz
Web: www.persefona.cz

Linka bezpečí
Pro děti a mládež v krizových životních 
situacích
Nonstop a bezplatně, Tel.: 116 111

VEDENÍ ÚŘADU MČ PRAHA 20

Mgr. Štrobová Alena
Starostka městské části
Tel.: 271 071 680

Mgr. Beneda Jiří
1. zástupce starostky
Tel.: 271 071 681, 723 229 928

Češpivová Daria
2. zástupce starostky
Tel.: 271 071 681, 602 735 172

Ing. Brzkovská Monika
Vedoucí odboru, zástupce tajemníka úřadu
Tel.: 271 071 640, 604 554 194

PODATELNA

Podatelna
Pondělí, středa:  8:00 – 12:00 a 13:00 – 18:00
Pátek:  8:00 – 11:00
Tel.:  271 071 611, 271 071 711 

Recepční na podatelně
Tel.: 271 071 611, 271 071 711

KANCELÁŘ ÚŘADU

Právník
Tel.: 271 071 649, 770 155 868

Asistentka starostky
Tel.: 271 071 785, 601 381 788

Asistentka
Tel.: 271 071 784, 271 071 786

Mluvčí / mediální koordinátor
Tel.: 271 071 797

Referent správy archivu a spisové služby
Tel.: 271 071 652

Personalistika
Tel.: 271 071 620

Mzdy a personalistika
Tel.: 271 071 723

Referent bezpečnosti státu
Tel.: 271 071 683, 724 510 752

MČ PRAHA – ODBORY 
 
Odbor ekonomický 
Rozpočtář
Tel.: 271 071 665

SLUŽBY

Senior auto
Bez poplatku
Tel.: 773 450 721

Pošta
Tel.: 954 219 300, 703 401 050

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Tel.: 601 274 274

Pražská vodohospodářská společnost, a. s.
Tel.: 251 170 111

Nádraží Horní Počernice
Tel.: 840 112 113

SMS od městské části
Spuštěno od 1. 8. 2018
Na webu MČ Praha 20 se musí vyplnit formu‑
lář, poté potvrdit registrační SMS.
Kategorie SMS zpráv:
Jednání ZMČ a veřejná projednávání
Mimořádné a krizové události
Havárie (voda, plyn, elektřina … )
Doprava
Akce pořádané MČ a jejími organizacemi
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DIVADLO HORNÍ POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20

Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174, 
E -mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Pokladna divadla je otevřená pouze vždy dvě hodiny před každým představením. Vstupenky je možné koupit nebo za-
rezervovat kdykoliv na webu divadla www.divadlopocernice.cz. Telefon do pokladny: 281 860 174. Nejpozději tři dny 
před začátkem představení končí platnost veškerých rezervací. Délka všech představení je uváděná včetně přestávky. 
Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak. Změna programu vyhrazena. Pořady označené 
hvězdičkou jsou pronájmy.

Vážení diváci,
Festival Divadlo 
v  přírodě je ve své 
polovině, a tak bych 
vás ráda pozvala na 
představení, která 
můžete vidět v červ-
nu. DS Výtečníci si 
letos připravili po-
hádkovou klasiku 

Šíleně smutná princezna, kterou uvedeme 
7. – 9. 6. Můžete se v jejich podání těšit nejen 
na tradičně dobré herecké výkony, ale také 
na krásné písničky, které k této pohádce ne-
odmyslitelně patří. Inscenaci s nimi nazkou-
šely režisérky Jana Sůvová a Klára Šimicová. 
Pro dospělé diváky je na programu komedie 
Buďme v pokoji. S DS Právě začínáme ji na-

zkoušel režisér Roman Chlup, kterého v  na-
šem divadle znáte spíše jako herce. Vězte ale, 
že jeho režijní práce je stejně osobitá jako ta 
herecká, nudit se určitě nebudete. Buďme 
v  pokoji uvádíme 13.  – 16.  6. V  červnu nás 
také čeká několik hostů, na které se vždy vel-
mi těším. Letos naše pozvání přijaly soubory 
z  Louňovic, Nymburka a  kouřimský spolek 
Mrsťa Prsťa. Louňovičtí divadelníci potěší 
především děti. 16. 6. zahrají divadelní zpra-
cování slavné Alenky v říši divů, kterou uvádí 
pod názvem Alenčiny rošády. DS Hálek Nym-
burk také sáhli po klasické předloze, v tomto 
případě ale filmové. 21. 6. nám představí své 
zpracování slavného filmu Přednosta stanice. 
Soubor Mrsťa prsťa se naopak zaměřuje na 
autorské divadlo, ve kterém se nechávají in-
spirovat slavnými předlohami. Tentokrát zvo-

lili nejslavnějšího ze všech upírů  – Draculu. 
Nenechte se ale mýlit, jejich Zločin na Lipnici 
je komedie, která s původní předlohou nemá 
skutečně příliš mnoho společného. Jak to jde 
všechno dohromady, se můžete přesvědčit 
22. 6. Ten samý víkend se na vás těší také Ro-
dinné divadlo Na Radosti. Děti, pod vedením 
zkušené režisérky Evy Čechové, si připravily 
inscenaci Slunce na dosah. Zajímavostí je, že 
scénář si děti napsaly úplně samy. Slunce na 
dosah hrajeme 22.  – 23.  6. Festival zakončí, 
jak je již tradicí, domácí DS Právě začínáme 
reprízami inscenace Návštěva staré dámy, 
které uvedeme 28. – 30. 6.

Těšíme se na vás!
Barbora Jelínková,

ředitelka divadla

PRÁVĚ HRAJEME
úterý 4. června v 18.00 hod. 

*KONCERT ABSOLVENTŮ
Závěrečné vystoupení 
letošních absolventů ZUŠ 
Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

středa 5. června v 19.30 hod. 

LÉTO S GENTLEMANEM
romantická komedie / ČR / přístupný
Režie: Jiří Adamec
Hrají: Jaromír Hanzlík, Alena 
Antalová, Igor Bareš, Lucie Von-
dráčková, Tereza Kostková a další
Anna s  manželem jsou spolu už celou věč-
nost a  každý den je už tak trochu rutina. 
Jednoho dne se ve vesnici objeví elegantní 
gentleman. Mezi ním a Annou přeskočí jiskra. 
Anna s ním stále častěji uniká životní realitě, 
vstříc novým dobrodružstvím…
Vstupné: 80 Kč
 

čtvrtek 6. června v 19.30 hod. 
Sébastien Thiéry

DVA NAHATÝ CHLAPI
JT Promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Marti-
na Randová, Daniela Šinkorová
Bláznivá komedie.
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou 
dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli 
se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší, jak 
se do této situace dostali, manželka jednoho 
z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. 
Ale ta je, jak se nakonec ukáže, opravdové 
pravdě hodně vzdálená.
Vstupné: 440, 420, 400 Kč
 
pondělí 10. června v 19.30 hod. 

*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ:
Monika Absolonová

Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl 
lepší.
Jedinečná setkávání s  osobnostmi kultur-
ního a  veřejného života. Vzácným hostem, 
který přijal pozvání moderátorky večera Ma-
rianne Ehrenthal, je zpěvačka a herečka paní 
Monika Absolonová.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

úterý 11. června v 19.30 hod. 

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI?
komedie / Fr / do 12 let nevhodné/ dabing
Režie: Philippe de Chauveron
Hrají: Christian Clavier, Elodie
Fontan, Frédérique Bel, 
Ary Abittan a další
Claude a  Marie Verneuilovi čelí nové krizi. 
Jejich čtyři dcery a  jejich manželé, David, 
Rachid, Chao a  Charles, se rozhodli opustit 
Francii. Každý z nich k tomu má dobrý důvod. 
Ale co rodiče? Ti udělají všechno pro to, aby 
jim mladí neodjeli někam na druhý konec 
světa. Pokračování úspěšné francouzské ko-
medie vás opět zaručeně rozesměje.
Vstupné: 80 Kč

středa 12. června v 18.00 hod. 

*ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Závěrečný koncert žáků ZUŠ 
Ratibořická. Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
 
středa 19. června v 19.30 hod. 

MANŽELSKÉ ETUDY:
NOVÁ GENERACE
dokumentární / ČR / přístupný
Režie: Hana Třeštíková
Mirka a  Kuba se seznámili na technoparty, 

KONCERT

KONCERT

KINO

KINO
DIVADLO

TALK SHOW



18– 19

D
iv

ad
lo

narodila se jim dcera a rozhodli se vzít. Svat-
bou začíná sedm let štěstí, lásky i bolestivých 
pádů. Mladá dvojice čelí odvěkým výzvám, 
ale také lákadlům a  záludnostem života 
v  současném Česku. Přichází stěhování za 
město, druhé dítě, hypotéka, krize. Dokáže 
rodina společně překonat největší překážku? 
Pomocí časosběrné metody zachycuje Hana 
Třeštíková ve svém režijním debutu soukro-
má dramata strhujícím způsobem. Navazuje 
tak na dílo své matky Heleny, která tento po-
pulární formát proslavila.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 20. června v 18.00 hod. 

*PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI
PARTY
Vystoupení žáků saxofonové 
třídy ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

úterý 25. června v 19.30 hod. 

ŽENY V BĚHU
komedie / ČR / přístupný
Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, 
Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boko-
vá, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Mar-
tin Hofmann
Komedie o  ženách, které se nebojí vyběh-
nout štěstí naproti.
Věra prožila s  manželem báječný život a  je 
pevně rozhodnutá splnit jeho poslední přá-
ní  – zaběhnout maraton! Emancipovaná 
a  rázná matka tří dcer v  tom nevidí žádný 
problém. Žádná z nich sice dosud neuběhla 
ani metr, ale do startu přece zbývají tři měsí-
ce. Stačí jen začít. Dcery se ovšem do běhání 
nehrnou. Mají úplně jiné starosti.
Vstupné: 80 Kč

středa 26. června v 19.30 hod. 

ŽENY V BĚHU
komedie / ČR / přístupný
Režie: Martin Horský
Hrají: Zlata Adamovská, Tereza Kostková, 
Veronika Khek Kubařová, Jenovéfa Boko-
vá, Ondřej Vetchý, Vladimír Polívka, Mar-
tin Hofmann
Komedie o  ženách, které se nebojí vyběh-
nout štěstí naproti.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 27. června v 19.30 hod. 

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.
Koncert Vladimíra Mišíka
 - zpěváka, skladatele 
a  kytaristy. Jako host vystoupí Olin 
Nejezchleba & KYBABU. (Náhradní termín za 
zrušený únorový koncert.)
Vstupné: 350 Kč

49. FESTIVAL
DIVADLO V PŘÍRODĚ
pátek 31. května ve 21.00 hod.
sobota 1. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 2. června v 17.00 hod.
Eva Schwarzová

PRINCEZNA Z MOŘE
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalo-
vá
Hrají: Kryštof Závodský, Kamila Fotrová, 
Anna Moravcová, Anna Elizabeth Pára-
lová, Laura Fotrová, Lukáš Tichý, Adam 
Bartík, Petra Tichá, Jana Páralová, Adéla 
Šormová, Jan Kopecký, Eliška Lésková, 
Ella Burocková, Kristýna Těšíková
V mořské říši vládne hodný a spravedlivý král, 
který má dvě dcery. Starší Serena zatouží po 
moci a  uteče na zemi. Král s  mořskou čaro-
dějnicí Roxanou ji v  návalu lítosti a  vzteku 
proklejí. Ze Sereny se stává bezcitná a  zlá 
lesní paní, která neváhá ubližovat lesním by-
tostem, ale i své vlastní mladší sestře Arianě 
a  její dceři Jitřence. Serena nebere ohledy 
na nic a na nikoho při své cestě za získáním 
nesmrtelnosti. Naštěstí v lese žijí hodné lesní 
víly, které společně s rybářem Filipem Jitřen-
ce pomohou.

pátek 7. června ve 21.00 hod.
sobota 8. června v 17.00 a ve 21.00 hod.
neděle 9. června v 17.00 hod.
Marie Procházková

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Adéla Červená, Jakub Rubáček, Mi-
chal Jarolím, Tomáš Procházka, Honza 
Čarvaš, Šárka Vejsadová, Alexandra Rejli-
cová, Zdeňka Horváthová, Mates Šimice, 
Tereza Chmelařová, Štěpán Sýkora, Sára 
Schlitzová, Jan Šimice, Jana Sůvová
Známá pohádka o dvou královstvích a o prin-
ci a princezně, kteří se nejprve vzít nechtěli, 
pak zase chtěli a  vlastně zas nechtěli. Krá-
lovství musí být smutné, tak jako princezna, 
potaženo černým suknem a  dokonce hrozí 
válka. Ale nebyla by to pohádka, aby nakonec 
vše neskončilo šťastně.

čtvrtek 13. června ve 21.00 hod.
pátek 14. června ve 21.00 hod.
sobota 15. června ve 21.00 hod.
neděle v 16. června ve 21.00 hod.

BUĎME V POKOJI
DS Právě začínáme
Režie: Roman Chlup
Hrají: Eva Bartoňova, Eliška Králová, Niko-
la Sýkorová / Monika Ulver, Jana Procház-
ková, Barbora Zitová, David Urban, Lukáš 
Kumst, Michal Král, Mario Procházka, Ro-
man Chlup
Tři příběhy, které mohou ovlivnit život zú-
častněných, stejně tak jako můj, tvůj, váš. 
Odehrávají se v jednom městě, v jednom ho-
telu, v jednom pokoji.

KONCERT

KONCERT

KINO

KINO
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neděle 16. června v 17.00 hod.

ALENČINY ROŠÁDY
DS Dipona Louňovice
Režie: Josef Pšenička
Hrají: Anna Vávrová, František Bulín, An-
drea Brabec, Vladimír Giorgini, Josef Pše-
nička, Kristina Půlpánová, Stella Půlpá-
nová, Natálie Pajerová, Nikola Pajerová, 
Karolína Brabcová, Hana Vávrová, Victoria 
Giorgini
Adaptace knížky L. Carolla Alenka za zrca-
dlem v  podání louňovického divadelního 
souboru, který na Festivalu Divadlo v přírodě 
vystupuje pravidelně.

pátek 21. června ve 21.00 hod.

PŘEDNOSTA STANICE
DS Hálek, Nymburk
Režie: Vítek Špinka
Hrají: Jakub Zeman, Jiří Vetešník, Lukáš 
Toman Paclt, Iva Špinková, Petr Kurtiš, Mi-
lan Kubát
V představení nechybí žádná ze zásadních fil-
mových scének. A tak nejprve hladový, poté 
načerno s inspektorem cestující a nakonec fa-
lešný přednosta stanice si opět svérázně po-
radil s přijímaným telegrafem, či dvěma čtvrt-
kami kuřete mezi chleby. Generální inspektor 
Kokrhel se dostatečně vyřádil a vyvztekal při 
klauniádách falešného přednosty. Nebudou 
chybět ani další postavy z  kultovního filmu 
Vlasty Buriana.

sobota 22. června v 17.00 hod.
neděle 23. června v 17.00 a ve 21.00 hod.

SLUNCE NA DOSAH
Rodinné divadlo Na Radosti
Režie: Eva Čechová
hrají: Mája Klímová, Klárka Eisenhamme-

rová, Zdenička Staňková, Anička Staňková,  
Barča Tůmová, Lucka Schovancová, Anič-
ka Kulhavá, Tim Zuščík, Jůlie a  Verča Če-
chovy.
Autorská hra o cestování vesmírem i předsta-
vivostí dětí.
Maminka Janky a Anky je badatelka. Vědecký 
výzkum vesmíru ji pohltí natolik, že se jedno-
ho dne do vesmíru doslova propadne. Děti 
se jí vydávají hledat a zažívají dobrodružnou 
cestu po planetách a  jiných světech. Dozví-
dají se mnoho o vesmíru a také samy o sobě. 
A hlavně - vysvobodí svojí maminku a vrátí se 
spolu šťastně domů.
Volně inspirováno autorskou hrou Vzhůru ke 
slunci Máji Klímové a Klárky Eisenhammero-

vé.
sobota 22. června ve 21.00 hod.
Martin Drahovzal

ZLOČIN NA LIPNICI ANEB 
DRACULA ŽIJE!
Malé divadlo Kolín
Režie: Martin Drahovzal
Hrají: Barbora Manglová, Hana Gabrielo-
vá, Tereza Benešová, Eva Koberová, Tomáš 
Musil, Pavel Mareček, Martin Drahovzal
Kastelán: Lukáš Dědek
Vážení diváci, dnes se nebude konat žádný 
umělecký happening, dnes půjde o čirou zá-
bavu. Nekomplikovanou a lehce stravitelnou, 
po níž rozhodně nebudete mít těžký večer. 
Komedie byla napsaná hercům přímo na 
tělo, aby se konečně mohli do něčeho pořád-
ně zakousnout. Budiž jim ke cti, že se s oním 
úkolem perou srdnatě, nemilosrdně a do po-

slední kapky krve.
pátek 28. června ve 21.00 hod.
sobota 29. června ve 21.00 hod.
neděle 30. června ve 21.00 hod.
Friedrich Dürrenmatt

NÁVŠTĚVA STARÉ DÁMY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Jana Keilová, Michal Král, Václav Ha-
nák, Jindřich Havel, Klára Šimicová, David 
Urban, Michal Pivarči, Michal Klich, Fran-
tišek Vohralík, Jan Hrudka, Pavel Sůva, 
Ondřej Hrubeš, Lukáš Cejnar, Antonín 
Matyska, Eliška Králová, Nikola Sýkorová, 
Jan Šimice, Lenka Kožíšková, Kamil Blažek 
/ Jan Procházka, Eva Bartoňová, Jaroslav 
Spitzer, Stanislav Spitzer, Jan Hohen-
berger, tak trochu i Tomáš Sýkora a  ještě 
méně další
Tragikomedie o neprodejnosti spravedlnosti 
odehrávající se ve městě s  dávnou humani-
stickou tradicí a  hledající základní hodnoty 
(nejen) švýcarské společnosti od roku 1956. 
Jinde nevídaná inscenace připravena exklu-
zivně pro Festival Divadlo v přírodě, při kte-
ré se amfiteátr na tři večery v  roce promění 
v ospalé městečko Güllen.
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CHVALSKÝ ZÁMEK

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
Vážení a milí
návštěvníci,

výstava Umění lout-
ky baví děti i dospě-
lé. Od návštěvníků 
slýchávám, že není 
jednoduché děti 
přesvědčit k  od-
chodu domů. Vždyť 
divadelní herny 
i  tvořivé dílny nabí-

zejí tolik možností…Přijďte a  přesvědčte se 
sami, že výstava Umění loutky je skutečně 
unikátní.

I  v  červnu pro vás připravujeme k  výstavě 
i  bohatý doprovodný program: speciální 
komentované prohlídky s autorkou výstavy, 
která za námi přijede z moravské metropole, 
detektivní víkend i  očekávaný Svatojánský 
bál na zámeckém nádvoří.

Hudbymilovné čtenáře bych ráda pozvala na 
vystoupení studentů Prague British School, 
závěrečný koncert proběhne v neděli 9. červ-
na od 17.00 hodin na zámeckém nádvoří.

Mladé talenty v červnu potkáte i v prodejní 
galerii a  Kočárovně. Svá díla zde představí 
mladí počerničtí výtvarníci, kteří uspěli ve 
12. ročníku výtvarné soutěže Talent Horních 
Počernic. Slavnostní vyhodnocení a vernisáž 
proběhne 10. června od 16.00 hodin na ná-
dvoří Chvalského zámku. O  den později na 
Chvalském zámku uvítáme pěstouny a  zá-
jemce o tuto tématiku během Dne pěstoun-
ství, který připravuje Sociálním odbor měst-
ské části.

A máme pro Vás ještě jedno překvapení. Díky 
nově navázané spolupráci se Střední zahrad-
nickou školou v  Hloubětíně nám rozkvetlo 
nádvoří a  těšíme se, že díky této spolupráci 
také zvelebíme jižní zahradu Chvalského 
zámku. Ale to si necháváme až na příští rok.

Těšíme se na vaši návštěvu,

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

od 20. 4.–25. 8. 2019, denně od 9.00 do 
18.00 hod., ve dnech 4. – 7. 7. je zámek
z provozních důvodů uzavřen

UMĚNÍ LOUTKY ANEB OD
KAŠPÁRKŮ AŽ PO SPEJBLA
S HURVÍNKEM
České historické loutky po dlouhá desetile-
tí dojímají svou krásou a  zpracováním děti 
i  dospělé. Unikátní výstava Umění loutky 
aneb od Kašpárků až po Spejbla s Hurvínkem 
představí kolekci loutek a rodinných divadel 
z  let 1850 až 1950 ze sbírky manželů Marie 
a Pavla Jiráskových. Jsou mezi nimi loutky vy-
ráběné profesionálně i amatérsky, avšak vždy 
s láskou k umění, dětem a divadlu a s úctou 
k  řemeslu. Jak se takové loutky „vodí“, si vy-
zkoušíte v  našich divadelních hernách. Ve 
stínovém divadle prověříte svůj smysl pro 
představivost a v tvořivých dílnách si vyrobí-
te vlastní loutku. Výstavu můžete navštívit od 
20. dubna do 25. srpna 2019, denně od 9 do 
18 hodin. Výstava koresponduje s červnovým 
čtrnáctým ročníkem Pražského Quadrienna-
le scénografie a divadelního prostoru a slibu-
je bohatý doprovodný program:
• 10. 6. Komentovaná prohlídka výstavy
s autorkou Marií Jiráskovou – nutná
rezervace

• 16. 6. Svatojánský bál
• 22. – 23. 6. Detektivní víkend
• 13. – 19. 7. Prodloužený Detektivní víkend

Prodloužený Pohádkový víkend pro děti:
• 16. – 17. 8. LETNÍ KINO pro děti na
zámeckém nádvoří
• 17. 8. Pohádková sobota s Popelkou –
komentované prohlídky
• 18. 8. Pohádková neděle se Šípkovou
Růženkou – komentované prohlídky
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od 5. 6.–26. 6. 2019, denně od 9.00 do 
18.00 hod.

LIDÉ KOLEM NÁS
Základní škola Stoliňská představí výtvarné 
práce dětí, pedagogů a  přátel počernických 
škol v rámci 12. ročníku výtvarné soutěže Ta-
lent Horních Počernic. Účastníci soutěže letos 
tvořili na téma „Lidé kolem nás“. Slavnostní 
vyhodnocení a vernisáž proběhne 10. června 
od 16.00 hod. na nádvoří Chvalského zámku. 
Při této příležitosti bude odhalen obraz pro 
kapli u Chvalské školy.

Po 10. 6. od 10.00, 15.30 a 17.00 hod.

SPECIÁLNÍ KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY VÝSTAVY
UMĚNÍ LOUTKY S
AUTORKOU MARIÍ
JIRÁSKOVOU
Nabízíme Vám ojedinělou možnost účasti na 
komentované prohlídce s  autorkou. Unikát-
ní výstavou Umění loutky provede vizuální 
umělkyně a autorka výstavního projektu Ma-
rie Jirásková.

Časy prohlídek:
10.00 hod. prohlídka pro rodiče s dětmi,
15.30 a 17.00 hod. prohlídka pro dospělé
Kapacita prohlídek je omezena, proto je tře-
ba si místo rezervovat na adrese infocent-
rum@chvalskyzamek.cz nebo telefonicky na 
čísle 281 860 130. Vstupné: dospělý 70 Kč, se-
nior 40 Kč, student 40 Kč, dítě 40 Kč.

Ne 16. 6. od 15.00 do 17.00 hod.

SVATOJÁNSKÝ BÁL
PRINCEZEN A RYTÍŘŮ
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
Již poosmé vás srdečně zveme na pohádko-
vý bál princezen a rytířů na zámecké nádvoří, 
kterého se zúčastní i  celá královská družina. 
Setkáte se s  princeznami Šípkovou Růžen-
kou, Popelkou, Zlatovláskou a Koloběžkou I., 
také s  vílami, královnou i  statečnými rytíři. 
K tanci budou hrát nejkrásnější písničky z fil-
mů a pohádek. Těšit se můžete také na vese-
lé hry pro děti i  rodiče, koláčky ze zámecké 
kuchyně a další překvapení. V rámci vstupen-
ky na bál můžete navštívit i naši interaktivní 
výstavu UMĚNÍ LOUTKY. Jednotné vstupné 
pro děti od 2 let i dospělé je 120 Kč. Rodinné 
vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 350 Kč.

So 22. 6. až Ne 23. 6. od 9.00
do 18.00 hod.

DETEKTIVNÍ VÍKEND NA
ZÁMKU ANEB PÁTREJ NA
VLASTNÍ PĚST!
Zveme opět všechny malé i  velké detektivy 
k  pátrání na zámku. Přijďte k  nám kdykoli 
o tomto víkendu v čase mezi 9. a 17. hodinou 
a sami zkuste rozluštit další zámeckou záha-
du. V  recepci obdržíte zapečetěnou obálku 
s  detektivním případem i  indiciemi a  dál už 
bude na vás, zda se vám podaří složitý pří-
běh rozluštit a  získat odměnu. Stopy vedou 
výstavou UMĚNÍ LOUTKY, salónky, sklepením 
i dalšími zámeckými zákoutími. Akce je vhod-
ná pro děti do 10 let a rodiče a prarodiče bez 
omezení věku. Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 
70 Kč, senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč. 
V ceně je i prohlídka výstavy UMĚNÍ LOUTKY 
aneb od Kašpárků až po Spejbla s  Hurvín-
kem. Užijte si společně s rodinou pátrání na 
Chvalském zámku i unikátní výstavu!
Nestihnete-li červnový detektivní víkend, 
stejný příběh vás bude čekat i o prázdninách 
13. – 19. 7.

13. – 19. 7. Prodloužený Detektivní víkend
Prodloužený Pohádkový víkend pro děti:
• 16. – 17. 8. LETNÍ KINO pro děti na zámec-
kém nádvoří
• 17. 8. Pohádková sobota s Popelkou 
– komentované prohlídky
• 18. 8. Pohádková neděle se Šípkovou Růžen-
kou – komentované prohlídky
31. 8. Hradozámecká noc na Chvalském zám-
ku: Pohádka Šípková Růženka v  podání Víti 
Marčíka na nádvoří a  večerní komentované 
prohlídky s princezninou chůvou
14. 9. Tajemná noc na Chvalském zámku
15. 9. Svatoludmilská pouť
15. 9. Koncert na nádvoří: Jan Spálený a ASPM
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VÝSTAVA V PRODEJNÍ GALERII
A KOČÁROVNĚ

AKCE PRO VŠECHNY

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO
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ČARODĚJNICE
Čarodějnice se v Horních Počernicích po-
řádaly již po třicáté a za tu dobu prošlo 
Chvalskou tvrzí desítky tisíc návštěvníků. 
Jen letos jich bylo 4 949. Každý rok pro 
vás organizátoři připravují program tak, 
aby se líbil dětem i dospělým a letos tomu 
nebylo jinak. Perfektně připravená taneč-
ní i hudební vystoupení, nádherné masky 
dětí i dospělých, koncerty, to vše dohro-
mady vytvořilo skvělou atmosféru, která k 
čarodějnicím patří.

Akci připravil Chvalský zámek ve spoluprá-
ci s Městskou částí Praha 20 a s agenturou 
Royal Emma. Speciální díky za spoluprá-

ci patří Odboru místního hospodářství,  
Spolku Molechet, DDM Horní Počernice, ZUŠ 
Ratibořická, SHM Klubu Praha - Počernice, 
centru MUMRAJ, Policii ČR, městské policii, 
Sboru dobrovolných hasičů Horní Počerni-
ce, restauracím a provozovnám na Chvalské 
tvrzi: Restauraci Curry Tikka, Domu umění 
Špejchar, Restauraci Sezona, Hotelu Chvalská 
tvrz, restaurantu Mondi, Pizzerii La Trattoria 
Turbanti a provozovnám v budově bývalého 
sklenářství.

Poděkování patří především také finančním 
partnerům, dárcům a spolupracovníkům 
akce Čarodějnice 2019: 

Hlavní partner - D & D REALITY NORD, s. r. o., 
AC-T servis, s. r. o., DOBRÁ AGENTURA, s. r. o., 
OK servis BioPro, s. r. o., Nivasaža Trade, s. r. o., 
Pope servis, s. r. o., Brenntag CR, s. r. o., ROKA 
centrum, s. r. o., NaTrampolinu.cz, PREFA  
Aluminiumprodukte, s. r. o., Coca - Cola HBC 
ČR, Lamps, a. s., velkoobchod s hračkami,  
FYTOMAX, s. r. o. – p. Matyska, Nakladatelství 
Fragment, Prominent CZ, s. r. o., Rothlehner, 
pracovní plošiny, s. r. o. a Čokoládovna Rodas.

Lenka Bartáková, redaktorka
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Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za měsíc duben
Milé děti, v měsíci dubnu jsem si pro vás připravila speciální zámeckou otázku. Chtěla jsem, abyste si prohlédly i naše 
zámecké salónky. V našem nejkrásnějším salónku nám totiž přibyl zajímavý „hudební nástroj“. Velká malovaná skříň, která 
umí zahrát jako celý orchestr dohromady. Už jsem právě trochu napověděla, jakže se ta zvláštní skříň jmenuje. Ano, je to 
Orchestrion! Většinou jste na to přišly, i když to nebylo úplně jednoduché. Jistě jste měly dobré rádce. Správně odpověděl i Vincík 
Pejchal, který se může těšit na odměnu. A vás všechny ostatní zvu na zámek na výstavu loutek. Přijďte si vyzkoušet, jak se takové 
loutky „vodí“. Je to úžasně dobrodružné!

Zdraví vás víla Ohnivka



26Hornopočernický zpravodaj – červen 2019

VÍTĚZOVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE – HORNÍ POČERNICE POETICKÉ 
Do soutěže se přihlásilo 48 fotografů, kteří 
zaslali celkem 505 fotografií. Všem, kdo se zú-
častnili, mockrát děkujeme!
První místo získal Stanislav Čihák za foto s ná-
zvem Bártlova. Na druhé příčce se umístil Jan 
Podešva (U Xaverovského potoka) a na třetím 
společně Jan Brachtl (Alej u počernického ná-
draží) a Michal Jarolím (V zámeckém parku). 
Zvláštní cenu komise obdržel Jan Podešva 
za snímek Kříž u hřbitova. Zvláštní cenu stu-

dentek SOŠ pro administrativu EU si odnesla 
Annie Urbanová za foto Nečekané setkání 
v lese (za počernickým rybníkem Eliška).
Hodnocení a  výběr nejlepších fotek bylo 
náročné. Posuzováno bylo naplnění téma-
tu, nápaditost a  technická kvalita. V  komisi 
zasedli: starostka Alena Štrobová, tajemnice 
ÚMČ Monika Brzkovská, šéfredaktorka Hor-
nopočernického zpravodaje a  fotografka 
Lenka Bartáková, ředitelka Chvalského zám-

ku Rozka Beránková, grafik a  fotograf Kamil 
Tatar a studenti oboru mediální komunikace 
Střední odborné školy pro administrativu EU 
Luong Thi Hong Anh a Nikola Puszková.

Rozka Beránková, 
ředitelka Chvalského zámku

3. místo: Michal Jarolím - V zámeckém parku

2. místo: Jan Podešva - U Xaverovského potoka

3. místo: Jan Brachtl  - Alej u počernického nádraží

1. místo: Stanislav Čihák - Bártlova 

Zvláštní cena komise: Jan Podešva - Kříž u hřbitova Zvláštní cena studentek SOŠ: Urbanová Annie -  Nečekané setkání 
v lese (za počernickým rybníkem Eliška)
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Historie dávná i nedávná – 125
Události 1997

H
is

to
ri

e

Do historie České republiky se rok 1997 za-
psal katastrofickou událostí, mimořádně roz-
sáhlými povodněmi, zvláště v  oblasti Mora-
vy i  se ztrátami lidských životů. Ke zmírnění 
dopadu vzniklých materiálních škod přispěla 
také naše městská část ze svého rozpočtu sto 
tisíci korunami a dalšími 106 tisíci z darů jed-
notlivých občanů.

Po informaci - od Koordinačního centra pro 
pomoc pro nejpotřebnější obec bylo 110 tisíc 
korun převedeno na konto obce Staré Měs-
to u Uherského Hradiště a za dalších 76 tisíc 
bylo pro obyvatele zakoupeno různé nářadí 
a  další potřebné věci. Zbylých 20 tisíc bylo 
předáno Koordinačnímu centru. Shromaž-
ďované věcné dary od občanů byly denně 
odváženy plně naloženou nákladní Avií na 
Kbelské letiště celý týden. Odtud byla tato 
pomoc letecky operativně dopravována nej-
více ohroženým a potřebným místům.

Z  dalších událostí v  životě městské části 
v  tomto roce bylo dále například zazname-
náno:
Radostnou událostí se stala oslava dožití se 
sta let. Takového životního jubilea se dne 
9. února dožila paní Ludmila Poupová, míst-
ní rodačka žijící v Domě pečovatelské služby. 
Druhou jubilantkou dne 4. března byla paní 
Anna Wolframová, žijící v rodině své dcery od 
roku 1957 v Horních Počernicích.

V  oblasti rozvoje území bylo pokračováno 
v budování chybějící technické infrastruktury 
na více místech. Z těch nejrozsáhlejších prací 
to bylo například pokračování rekonstrukce 
hlavní komunikace Náchodská při nepřeru-
šeném provozu, dokončení kanalizace a vo-
zovky v ulici Vysokovská, výstavba vodovodu, 
plynovodu a kanalizace v dal ších ulicích včet-
ně úprav povrchů vozovek a  chodníků po 
jejich zabudování. Dokončena byla nástav-
ba pavilonu A2 Základní školy a  Gymnázia 
v  Chodovické ulici, provedena rekonstrukce 
tělocvičny ZŠ Ratibořická a  další investiční 
akce. Vynaloženo na ně bylo v  tomto roce 
z rozpočtu celkem 66 782 tis. Kč investičních 
prostředků, z nichž 57 979 tis. Kč bylo z vlast-
ních zdrojů městské části.

Zemědělská činnost v  tomto roce ustoupila 
do vzdálenějších míst od obydlených částí. 
Větší plochy po okrajích katastru městské 
části obhospodařuje Akciová společnost se 
sídlem v  Českém Brodě pěstováním ekono-
micky výhodných plodin (řepky, slunečni-
ce, kukuřice na zelené krmení a  výjimečně 
obilí). Pozemky navazující bezprostředně na 
po kračující výstavbu zůstávají stále více ne-
obdělávané. Rozbujením plevelných rostlin 
a  přemnožením škůdců s  možností šíření 

chorob na kulturní rostliny pěstované v blíz-
ké zástavbě stávají se tyto plochy nebez-
pečnými. Legislativně není totiž dořešeno 
přinucení majitele takového pozemku k po-
vinnosti jeho obdělání, pokud nenastane pří-
pad karanténního ohrožení.

Od 1. dubna 1997 byly upraveny poplatky za 
hřbitovní služby. Pronájem na 10  let: hrobu 
600 Kč, dvojhrobu 1 200 Kč, hrobky 350 Kč/
m2, urnového hrobu 500 Kč a místa v kolum-
báriu 600 Kč.

Za propůjčení kaple na hřbitově 260 Kč, za 
vykopání hrobu 1 950 Kč, za uložení urny do 
hrobu 120 Kč a do urnového hrobu za 80 Kč.
V noci z 22. na 23. dubna zřejmě několik moz-
kuprostých jedinců přelámalo osm lipových 
stromků v  ulici Jívanská (z  řady vysazené 
minulý rok), se vzniklou škodou přes 40 tisíc 
korun. Na obnovení stromořadí musel být už 
jednou vynaložený náklad a práce vynalože-
ná opako -vaně v roce letošním.

Tradiční oslava konce zimy „Čarodějnice" se 
tohoto roku konala poprvé v  areálu Chval-
ské tvrze. Po odpoledním programu pro děti 
pak pokračoval program pro dospělé včetně 
zapálení velké hranice. Letos se v  průběhu 
oslavy vystřídalo přes pět tisíc spokojených 
návštěvníků.

Stěžejním programem kulturního dění byl 
i v letošním roce ve svém pořadí už 27. ročník 
festivalu „Divadlo v přírodě", který se konal ve 
dnech 16. 5. až 22. 6. opět s bohatou nabíd-
kou představení jak domácích dětských sou-
borů za režijního vedení Vladimíra Stoklasy, 
tak souborů tradičně hostujících i  souborů 
nových. Velmi úspěšný byl letos také sou-
bor našeho gymnázia hrou Figarova svatba. 
Z  plánovaných 46 představení bylo odehrá-
no 43 představení před zcela zaplněným 
hledištěm přírodního divadla. Do spokoje-
nosti diváků se přenášela radost a  nadšení 
dětských i dospělých herců.

V měsíci červenci byla zahájena oprava kos-
tela sv.  Ludmily ve Chvalech a  po dokonče-
né opravě věže kostela dne 6. října 1997 byl 
do nové schránky vložen vyhotovený nový 
pamětní zápis se souborem informací o pro-
váděné opravě kostela, církevním, státním 
a  obecním vedení, mapou území městské 
části s  popisem a  sbírkou platidel. Pamětní 
zápis podepsali: starosta městské části Ivan 
Liška, administrátor kostela Karel Kroupa 
a stavitel Miloslav Němec z Radonic.

V  návaznosti na zvýšení cen pohonných 
hmot musel Odbor místního hospodářství 
provést úpravu cen za poskytovanou službu 

vývozu jímek tekutého odpadu. Rada MČ 
s přihlédnutím k rozdílu ceny za vypouštění 
do kanalizace schválila příspěvek na likvida-
ci cisternou pro místa, kde dosud kanalizace 
není. Nové ceny za službu byly stanoveny ve 
výši:
pro firmy za 65 Kč/m3 a 25 Kč za každý díl ha-
dice, pro občany za 50 Kč/m3 a za hadici do 
pěti kusů bez poplatku, za pátou a další také 
25 Kč.

Od 1.  září byla zavedena nová autobusová 
linka č. 323 ze sousedních Radonic přes Horní 
Počernice - po trase linky č. 221 na konečnou 
stanici metra Českomoravská. V ulici Ve Žlíb-
ku u  bývalého Koménia byla pro ni zřízena 
obousměrná zastávka, první na našem úze-
mí.

Od 1. října vstoupila v platnost nová vyhláška 
Pravidel silničního provozu stanovující mimo 
jiné maximální rychlost pohybu motorových 
vozidel v obcích na 50 km/hod. V naší měst-
ské části byla přivítána s očekáváním, že při 
dodržování dojde k  výraznému snížení pří-
padů dopravních kolizí na hlavní komunikaci 
Náchodská. Nedostatečný počet kontrol její-
ho dodržování však zásadní obrat nepřinesl.

Pro snížení počtu nákladních vozidel na uli-
ci Náchodská, jedoucích do areálu firem za 
železniční tratí, byla vybudována obslužná 
komunikace s novou vstupní bránou do bý-
valých Vojenských staveb.
Její otevření bylo slavnostně provedeno 
23. června 1997.

V  důsledku uzavření komunikace Českob-
rodská v  Dolních Počernicích a  odklonění 
dopravy přes ulici Chlumecká v  období od 
8. 10. do 14. 11. byla ztížena i doprava auto-
busů dopravujících obyvatele do zaměstnání 
v Praze. Čas jízdy se prodloužil až na dvojná-
sobek času tarifního, a tak pro včasný příchod 
do zaměstnání bylo třeba používat spojů nej-
méně o půl hodiny dřívějších než do té doby.
Násobně zvýšený provoz motorových vozi-
del na našich místních komunikacích Harten-
berská, Šplechnerova a  Slatiňanská přinesl 
otevření nákupního centra Černý Most - Glo-
bus. Přes mnohá jednání a úsilí městské části 
se řešení přesunulo až na příští rok.

O dalším dění opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e ‑mail: knihovna@knihovna ‑hp.cz
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO

Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060 
Oddělení pro dospělé - beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774

Místní veřejná knihovna Horní Počernice

Milí naši čtenáři,
ráda bych vás po‑
vzbudila slovy, 
kterých se mi do‑
stalo od blízkého 
člověka, když jsem 
se prala s  konkrét‑
ním druhem stra‑
chu, a  to strachem 
z  lidí. Autor je ano‑
nym.
„Neboj se nezdarů, 

které Tě potkávají. Vždyť právě zkušenos‑
ti v nich získané Tě naučí dobývat úspě‑
chy.
Neboj se překážek, které Ti lidé kladou do 
cesty. Nezapomeň, že jejich překonává‑
ním sílíš.
Neboj se lidí, kteří Tě kritizují. Jsou to prá‑
vě oni, kteří Ti pomáhají poznávat vlastní 
chyby a nedostatky.
Neboj se pomluv, které o  Tobě rozšiřují. 
Vždyť právě v  těch, kteří jim nevěří, po‑
znáš své pravé přátele.
Neboj se schopných lidí. Vždyť právě oni 
Tě donutí, abys ze sebe vydal to nejlepší.“

Božena Beňová
a kolektiv knihovny

KNIŽNÍ NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ:
Mario Vargas Llosa - Chvála macechy
– Argo
Erotický román Chvála macechy (Elogio de 
la madrastra, 1988) líčí manželské peripetie 
dobře situovaného páru smyslné doni Lu-
crecie a pedanta dona Rigoberta, posedlého 
tělesnou hygienou, milovníka erotických vý-
tvarných děl. V jedné dějové linii se popisují 
večerní obsedantní hygienické rituály dona 
Rigoberta, během nichž jeho syn Fonchito, 
zdánlivě nevinný cherubín předpubertál-
ního věku, nenápadně svádí svou macechu 
Lucrecii. Druhá, fantaskní linie románu roz-
víjí „děj“ slavných erotických obrazů, které 
manželskou dvojici inspirují k novým milost-
ným hrátkám. V románu se odkazuje na ob-
razy Král Kandaules Jacoba Jordaense, Diana 
odpočívající po koupeli Françoise Bouchera, 
Tiziánova Venuše s  varhaníkem a  Kupidem, 
Hlava I Francise Bacona, Cesta do Mendiety 
10 Fernanda de Szyszlo a Zvěstování Fra An-
gélica.

Rupi Kaur - Mléko a med – Dobrovský
Sbírka básní a krátké prózy o přežití. O lásce 
a ztrátě, násilí a zneužívání, o ženskosti. Kni-
ha je rozdělena do čtyř kapitol a  každá má 
jiné poselství. Jedna se snaží léčit zármutek, 
jiná zase bojuje s  všudypřítomnou bolestí. 
Čtenáři nabízí cestu od nejhorších životních 
momentů ke smíření a hledání radosti. Ta je 
totiž všudypřítomná, jedinou podmínkou je 
chtít ji vidět.

Miloš Urban - KAR – Argo
V Karlových Varech dojde k obludné vraždě: 
žena roztrhá muže svými zuby a pak spáchá 
sebevraždu. Nebylo prokázáno, že by se ti 
dva znali. Po nějaké době se stane událost 
podobná: na golfovém hřišti zabije muž 
ženu její vlastní odpalovací holí, uhryže a po-
zře její prsa a poté vběhne pod auto. Nikdy 
předtím se neviděli. Do Varů, svého rodného 
města, se po dlouhé době vrací Julián Uřídil. 
Ne na stálo a  ne jako lázeňský host, ale na 
anonymní pozvání jako autor knih, v kterých 
se odehrávají podobné zločiny. Minulost, na 
niž chtěl zapomenout, když kdysi odešel do 
Prahy, se mu však ve Varech spolu s dalšími 
kousavými vraždami vrací jako bumerang. 
Souvislost mezi množícími se případy nena-
chází, zato se nepochopitelně ocitá v  jejich 

bezprostřední blízkosti. Tak, jak byl pozván 
on, teď musí pozvat do Varů na pomoc člo-
věka, kterého už nikdy nechtěl vidět.

Hana Marie Körnerová - Hlas kukačky  – 
Moba
Napínavý příběh o  pátrání po tajemství, 
o němž se i v nejužším rodinném kruhu jen 
šeptá. Příběh o rozplétání složitých lidských 
vztahů táhnoucí se hluboko do minulosti.
Začalo to už v dětství jako pouhá zvědavost, 
ale tehdy Kristýně na otázky nikdo neodpo-
věděl.

Hana Repová - Bůh pláče potichu –
Dobrovský
Tam, kde láska zanechává slzy, přátelství 
dokáže vyčarovat úsměv na rtech. Anna se 
ze všech sil snaží vyrovnat s bolestnou sku-
tečností, která nečekaně zasáhne do jejího 
a Everettova života. Oporou v těžkých chví-
lích jí je Stela, přítelkyně, jakou si přeje kaž-
dá z nás a Everettův nejlepší přítel Philip. Do 
vzájemně propletených osudů čtyř hlavních 
hrdinů však vstupují city a  jejich přátelství 
musí čelit realitě života. Anna, Stela, Everett 
a Philip jsou ale pevně rozhodnutí spolu vy-
držet. Dojímavý román ze současnosti o  li-
dech, které navždy spojilo neviditelné pouto 
pevného přátelství, je upřímnou zpovědí 
o tom, že na to, abychom byli v životě šťastní, 
musíme umět především dávat.

Alena Mornštajnová - Tiché roky – Host
Kolik toho víme o svých nejbližších? Bohda-
na je uzavřená dívka žijící jen s mrzoutským 
otcem a dobrosrdečnou, leč poddajnou Bě-
lou. Trápí ji napětí v domě a tajemství, které 
jí nepřestává vrtat hlavou: Proč ji těžce ne-
mocná babička při poslední návštěvě v  lé-
čebně oslovila „Blanko“? Vedle toho se odvíjí 
příběh Svatopluka Žáka, oddaného komu-
nisty, který celý svůj život zasvětil budování 
socialismu, lásce ke své ženě a dceři, jejíž bu-
doucnost měla být stejně zářivá jako hvězda 
na rudém praporu. Ale jak se říká: Chcete-li 
Boha rozesmát, povězte mu o svých plánech. 
A tak se v jednom okamžiku oba příběhy slijí 
do jednoho a  ukáže se, že nic není takové, 
jak se doposud zdálo, a už vůbec ne takové, 
jaké by to být mělo.

Letní provoz v  knihovně, prodlou-
žena výpůjční doba o prázdninách, 
od září o 3 hodiny více výpůjčních 
hodin. Během letních prázdnin 
bude naše knihovna přecházet na 
nový knihovní systém TRITIUS.
Z toho důvodu bude knihovna uza-
vřena o pár dnů déle.
Od 18.  6.  2019 si můžete půjčovat 
knihy na prodlouženou výpůjční 
dobu, a to do konce prázdnin – do 
3. září.
Knihovna bude uzavřena od 
15.  7.  2019 do 9.  8.  2019 včetně. 
Těšíme se na vás v pondělí 2. září.
Počínaje měsícem září prodlužuje-
me výpůjční dobu. Přidáváme pon-
dělí od 13.00 – 14.00 hodin.
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Náchodská 754, Praha 9, v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice

Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou Krchovou,
každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem
bjednat na telefonu: 778 542 264.

Bezplatná právní poradna
vedená Mgr. Ivou Svobodovou,
každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem
objednat na telefonu: 725 516 927.

Bezplatné otevřené hodiny angličtiny s rodilým mluvčím
Vede Jon -Paul Ott. Každé úterý od 14.30 do 15.15 hod.
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovedností v AJ. Od 15.15 do 16.00 hod.
Všem žákům pro konzultace – např. s úkolem, referátem, esejí, ale i s možností vyzkoušet, zda 
si dokážete chvíli povídat v AJ. Bez objednání. Přijďte, když budete mít chuť a čas.

Jon -Paul Ott je rodilý mluvčí z USA, který v současnosti působí také na druhých stupních ZŠ 
v Horních Počernicích pro zkvalitnění výuky AJ.

Milí přátelé,

Kulturně komunit‑
ní centrum v  roce 
2019 pro vás připra‑
vuje pestrou nabíd‑
ku přednášek, fór, 
workshopů a  společ‑
ných akcí.
Pokračujeme i  nadá‑

le s vámi oblíbeným přednáškovým cyklem 
Zážitky z  cest a  diskusními fóry na žhavé 
a aktuální společenské téma Kulatý stůl.
Můžete se pravidelně účastnit i  velmi zají‑
mavého a  inspirativního cyklu přednášek 
Máme možnost volby, obsahujícího téma‑
ta, která lidi aktuálně nejvíce řeší: emoce, 
materiální svoboda, zdraví, úspěch, čas, 
životní náplň. V  každé přednášce bude vy‑
hrazeno zhruba 20 minut na hudební medi‑
taci a společná cvičení k poznání vlastních 
možností.
Plánujeme pravidelné komponované filmo‑
vé večery: Film a literatura, Film a věda, Per‑
ly filmového plátna a také nezapomenutel‑
ná setkání Křeslo pro hosta s významnými 
hosty.
K dobré atmosféře přispěje vždy i malé ob‑
čerstvení.
Vstup na všechny akce zdarma.
Upozornění: posunutí začátku našich čtvr‑
tečních akcí o hodinu později (od 18.00 do 
20.00 hod.) je ve zkušebním režimu.

V  našem Kulturně komunitním centru 
máme ještě volné kapacity k  bezplatnému 
využití prostor, hlavně v dopoledních hodi‑
nách, ale i odpoledne, a to až do 22.00 hod. 
Dopoledne je vhodné např. pro maminky 
s dětmi na mateřské dovolené – je zde pří‑
jemný dětský koutek. Večerní hodiny mo‑
hou být zajímavé pro ochotnické divadelní 
soubory nebo pro organizátory dalších zá‑
jmových činností.

Těšíme se na vás!

Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdí‑
let na adrese: lazarova@knihovna‑hp.cz.

Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP

6. června 2019 od 18.00 do 20.00 hod.
KŘESLO PRO HOSTA:
IVETA SVOBODOVÁ
Vystudovala magisterský obor na Literární 
akademii Josefa Škvoreckého, kde navštěvova-
la semináře tvůrčího psaní. Dosud vydala šest 
úspěšných románů: Podivný způsob, 1999; 
Přestaň se bát, 2003; Kruh se uzavřel, 2005; Po-
stavení mimo hru, 2009; Stíny minulosti, 2013 
a Podivné přátelství, 2018. Letos v září v nakla-
datelství Šulc a Švarc vyjde její další kniha.

Na setkání s autorkou budete mít možnost si 
její knihy zakoupit. Jsou pro vás připravená 
i příjemná překvapení.

20. června 2019 od 18.00 do 20.00 hod.
PŘEDNÁŠKOVÝ CYKLUS:
MÁME MOŽNOST VOLBY
Jak moc si vážíme času, který tady máme?
A jakou originální stopu po sobě tady jednou 
chceme zanechat?
Přednáší: Rostislav Jankovec

PROGRAM NA ČERVEN
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Přihlašování do kroužků na školní rok 2019/2020 bude letos nově 
spuštěno již od 1.  června  2019. Během letních měsíců může dojít 
k doplnění nabídky kroužků, případně i k dalším změnám, na které 
bychom samozřejmě všechny již přihlášené upozornili.
Přihlášení probíhá on -line prostřednictvím našich webových stránek: 
www.ddm -hp.cz, kde po zaregistrování a následném přihlášení se ke 
svému účtu můžete vybírat z široké nabídky aktivit. Informace k při-
hlašování vám rádi poskytneme i v kanceláři DDM na tel.: 281 925 264, 
605 700 772.

CYKLOVÝLETY
15. 6. 2019 zveme děti na poslední cyklovýlet v letošním školním roce 
po okolí Prahy. Jako vždy sraz v 10.00 hod. před DDM a návrat okolo 
17.00 hod. Do batůžku pití, svačinu a kapesné na oběd. 

NOVÉ KURZY ANGLIČTINY V DDM
- ROZŘAZOVACÍ TESTY Z AJ
Od září otevíráme nové kurzy anglického jazyka. Všichni, kdo máte 
zájem zdokonalit se v angličtině, přihlaste se prostřednictvím našich 
webových stránek na jednotlivé termíny rozřazovacích testů dne 
13. 6. 2019 v časech: 16.00 - 16.45 hod., 16.45 - 17.30 hod. a 17.30 - 
18.15 hod. Vyučující bude paní Jana Břichňáčová.

Přihlášení na jednotlivé rozřazovací testy
Rozřazovací test č.  1 (16.00 - 16.45 hod.) https://www.ddm -hp.cz/
akce/327-rozrazovaci -test -anglictina-1
Rozřazovací test č.  2 (16.45 - 17.30 hod.) https://www.ddm -hp.cz/
akce/328-rozrazovaci -test -anglictina-2
Rozřazovací test č.  3 (17.30 - 18.15 hod.) https://www.ddm -hp.cz/
akce/329-rozrazovaci -test -anglictina-3

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 3. 6. do 6. 6. 2019 pořádáme Týden otevřených dveří. Můžete se 
přijít podívat do hodin vašich dětí, ale i do těch, které zatím nenavště-
vujete. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní účastník kroužku. 
Snáze si pak vyberete ten vhodný pro vaše děti nebo i pro sebe na 
příští školní rok. Prosíme o respektování začátku a konce výuky.

LHOTKA U MĚLNÍKA 
- ZÁCHRANA POHÁDKOVÉ ŘÍŠE
Jako každý rok se letos 
konala Lhotka u  Mělní-
ka. Pražské domy dětí 
a  mládeže připravily 
rodinný výlet plný zá-
bavy – letos na téma Zá-
chrana pohádkové říše. 
Chtěla bych poděkovat 
všem dětem a  rodičům, 
kteří byli tak trpěliví 
a  vydrželi čekat na vla-
kovém nádraží více jak 
70 minut na historickou 
parní lokomotivu a  his-
torické vagony. Lokomo-
tiva se před přistavením 
porouchala a  my nako-
nec odjeli dieslovou lo-
komotivou. Počasí nám 
přálo a  cesta tam i  zpět 
byla příjemná. Děti na 
třinácti soutěžních sta-
novištích zachraňovaly 
pomotané názvy pohá-
dek.

Na všechny námi pořádané akce se můžete přihlásit na našich webo-
vých stránkách.

 DDM PRAHA 20

tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ NA ŠKOLNÍ ROK 
2019/2020 

NÁSTĚNKA

AKCE
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Rodinné a komunitní centrum Mumraj
Mezilesí 2058/6, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly, Libošovická
info@domumraje.cz, 775 720 585 – Hana Schovancová 

Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

www.domumraje.cz
Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se tady dobře žilo. Pojďte do toho s námi!

pro celou rodinuMilí přátelé,
chystáme pro vás 
Pohádkový les, 
tentokrát budeme 
cestovat časem, 
všechno vypukne 
9. června. Moc se na 
akci i na vás těšíme!

Přeji vám krásné letní dny.
Barbora Zálohová, ředitelka Mumraj z.s.

*Aktivita je podpořena v rámci projektu 
Mumraj je vícegenerační dům, který je 
podpořen z dotačního programu Rodina 
Ministerstva práce a sociálních věcí. Za 
podporu projektu děkujeme také Hl. m. 
Praha a Městské části 
Praha – Horní Počernice.

Těšíme se na vás 
na pohádkovém lese. 
Vezměte s sebou i prarodiče 
a kamarády, protože ve větší 
partě je více legrace :)

POHÁDKOVÝ LES
CESTA ČASEM
9. 6. 
start 14.00–16.00
v lese u přírodního 
koupaliště 
na konci ulice K Hrázi
Horní Počernice

Dobrodružství a úkoly pro děti, mámy 
a táty, babičky a dědy… zkrátka pro 
celou rodinu. Cesta časem vede kousek 
po louce a převážně lesem. Na akci se 
nemusíte registrovat předem, prostě 
přijďte. Co když bude pršet? Věříme, 
že nebude. Ale kdyby přece jen lilo 
jako z konve (malý deštík nevadí) a ne 
a ne přestat, budeme muset akci zrušit. 
Sledujte náš web a facebook. Děkujeme.

Volná létající herna bez 
programu
každý čtvrtek od 10.00 do 10.45
Pro rodiče s dětmi, dospělé, seniory. 
Nemusíte se hlásit předem. Lektorka 
Daniela poradí, jak se v sítích pohoupat 
a zacvičit si. Vstupné 70 Kč.

Háčkování s Pavlou – náušnice 
a brože
6. 6. od 9.30 do 12.00
Háčkování je super. Vyklidníte svoji mysl 
a naplno si prožijete přítomný okamžik. 
Chcete si uháčkovat náušnice, kojicí 
korále nebo něco jiného, ale nevíte, jak na 
to? Přijďte. Cena 150 Kč.

Závěrečný karneval
21. 6. od 10.00 do 12.00
Tanec, zábava, soutěže. Pro děti, mámy, 
táty, babičky i dědečky... Oslava ke konci 
školního roku. V masce mohou přijít nejen 
děti, ale i jejich (pra)rodiče. Vstupné 70 
Kč / dítě, doprovod zdarma.

Do práce nebo do podnikání 
po rodičovské*
7. 6. od 9.00 do 12.00
Seminář s hlídáním dětí. Kdy musím 
nastoupit zpět do práce? Jakou formu 
pracovního vztahu zvolit při částečném 
úvazku? Mohu mít přivýdělek už i při 
rodičovské? Vyplatí se druhé zaměstnání 
nebo podnikání? ... Vše probereme 
z pracovně-právního i daňového pohledu. 
Lektorky: Hana Salačová Svobodová, 
Lucie Krausová. Cena 100 Kč.

Letní otvíračka coworkingu
12.–30. 8. po-pá od 9.00 do 13.00
Sdílený prostor pro samostatnou práci. 
Vy v klidu pracujete či studujete a my 
pečujeme o vaše děti. Cena 64-100 Kč za 
hodinu včetně hlídání dětí.

pro práci a podnikání

Objevujte. Hrajte si. Ukázkové hodiny 
zdarma. Vyzkoušejte kurzy, kroužky 
a Školičku.
Přijďte ochutnat, co vás zajímá, vyzkoušet 
si, co by vás bavilo. Nenechávejte 
výběr aktivit na další školní rok náhodě. 
Vyberte si, co chcete vyzkoušet a 
s Hankou si domluvte termín návštěvy: 
hana.schovancova@domumraje.cz, 
775 720 585. 

ZÁPISY na 2019/20 
od 17. 6. online nebo u Hanky na 
hana.schovancova@domumraje.cz

ukázkové hodiny a ZÁPISY

Školička pro děti od 2 let

Nedostaly se vše děti do 
školky? Nebo je chcete na 
školku připravit?
- navštivte ukázkové hodiny zdarma 
ve Školičce (objednávejte se u Renaty: 
renata.curdova@domumraje.cz, 
775 720 588)
- zapište se do Školičky už teď
- využijte Školičku v září na zkoušku

foto: archiv Mumraje foto: archiv Mumraje

Dědo, babi, 
nebojte se technologií *
Chcete se naučit ovládat tablet nebo 
chytrý telefon? Nebo jen poradit? 
Student Lukáš je tu pro vás každé pondělí 
15.00–18.00. Určitě se ale objednejte 
předem na 608 160 902. Zdarma.

NOVINKA 60+
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Jít po boku s  lidmi zasaženými rakovinou. 
Právě to je smyslem nového programu Ži-
jeme s  nadějí, který nabízí komunitní cen-
trum Life Center v  Horních Počernicích. Jde 
o osobní pomoc lidem, kteří onemocněli tou-
to nemocí, ale i jejich blízkým.
„Mnoho lidí se cítí osaměle. Drží se stranou 
a nechtějí o své nemoci mluvit. Naším cílem 
je dát jim jak naději a povzbuzení, tak i nabíd-
nout praktickou pomoc,“ říká ředitelka Life 
Center Ulrike Lillard.
Vzpomíná na svou zkušenost z  nemocnice 
v Tulse ve Spojených státech. „Naděje a pod-
pora tam na mě doslova vyzařovaly, když 
jsem vešla dovnitř. V tu chvíli jsem si uvědo-
mila, jak je to důležité pro lidi, kteří bojují s ra-
kovinou. Proto bychom rádi něco takového 
přinesli i sem,“ říká.
Tým dobrovolníků má 13 členů, kteří mluví 
česky, anglicky, španělsky, německy a  rusky. 

Všichni prošli vzdělávacím programem vy-
pracovaným Centry léčby rakoviny ve Spo-
jených státech/Our Journey of Hope. Někteří 
z nich mají zkušenost s tímto onemocněním 
v rodině, další mezi přáteli.
Po domluvě dobrovolníci přijdou k  vám 
domů, vyslechnou vás a  povzbudí, vyrazí 
s  vámi na procházku, anebo vám třeba do-
jdou na nákup. Pomoc je zcela zdarma. Kaž-
dou třetí neděli v měsíci od 15.30 hodin jsou 
pak v komunitním centru podpůrná setkání 
s pohoštěním. Přijít mohou i rodinní přísluš-
níci, pro které je onemocnění blízkých taky 
velmi náročné.
„Chtěli bychom tím dát prostor pro vzájemné 
sdílení. Někdy pozveme speciálního hosta, 
aby nám vyprávěl svůj vlastní příběh. Jindy 
bude inspirací hudba. To nejdůležitější je být 
spolu a  prožít příjemné odpoledne,“ vysvět-
luje ředitelka Ulrike Lillard.

Adresa komunitního centra je: Hrdoňovická 
18, Horní Počernice. Kontaktovat dobrovol-
níky můžete na čísle: 737 837 291 nebo na 
e -mailu: info@lifecenter.cz.

Jana Bačová, The Life Center

Letošní oslavy Dne Země byly vydařené. 
Počasí přálo hojné návštěvnosti. Lidé s chu-
tí plnili různé úkoly a  disciplíny. Na stánku 
Mumraje projížděly děti slalom na udržitel-
ných dopravních prostředcích, naučily se 
poznávat dopravní značky a dostaly zábavný 
kvíz. I pro dospělé návštěvníky byla připrave-
na řada informací. Tématem byla doprava po 
Praze. „Snažili jsme se motivovat návštěvníky, 
aby vyměnili auta za jiný způsob každodenní 
dopravy,” říká Karolína Klímová, lektorka sta-
noviště Mumraje. Povídali jsme si o ochraně 
proti městskému smogu a  nejnovějších vý-
zkumech o dopravě v Praze. Věděli jste napří-
klad, že 21 % cest po Praze je kratších než 2 
km? Doufejme, že se podíl automobilové do-

pravy bude v dalších letech snižovat.
Děkujeme za zázemí a podporu Městské části 
Praha 20 Horní Počernice.

Iva Šimonková,
koordinátorka ekocentra Mumraj

ŽIJEME S NADĚJÍ. POMOC LIDEM ZASAŽENÝM RAKOVINOU

DEN ZEMĚ 2019 - HLAVNĚ UDRŽITELNĚ

Evangelická církev metodistická v  Horních 
Počernicích pořádá v termínu 8.–12. 7. 2019 
příměstský letní tábor pro děti od 6 do 11 let. 
Účastníky čeká pestrý program složený z her 

venku i uvnitř, sportovních a tvořivých aktivit 
a dalších překvapení. Více informací budeme 
průběžně zveřejňovat na stránkách
www.ecmhopo.cz.

Mária Kunstová,
vikářka Evangelické církve metodistické

Hudba hraje v  našich životech velkou roli. 
Vzpomínám si na píseň, kterou jsem napsal 
o  své ženě, když jsem ji poprvé viděl. Vy si 
možná vzpomenete na první tanec nebo 
třeba polibek. S láskou si uchováváme vzpo-
mínky na tyto nádherné okamžiky, díky kte-
rým se vracíme v  čase a  zažíváme je znovu 
a znovu.
Ale život taky někdy dokáže být těžký. Zvláš-
tě v  těchto časech pak vyhledáváme hudbu 
nebo poezii, nebo se dokonce modlíme. 
Hledáme utěšení, ale možná taky zároveň 
doufáme, že objevíme cestu z nesnází. Máme 
naději, že na ten boj nezůstaneme sami.
Věřím, že jedním z našich největších strachů 
je být sám. Lidé možná znají naše jméno, ale 

to ještě neznamená, že nám rozumí. Dokon-
ce, i  když jsme ženatí nebo vdané a  máme 
děti, tak se často cítíme nepochopení a osa-
mělí. Doufáme, že najdeme přítele, který 
opravdu porozumí našemu srdci.
Právě to je skvělé na Bohu, který nám dal ži-
vot. Je totiž pořád s námi a slyší každou naši 
myšlenku. Ví, jaké jsou naše sny i obavy a na-
prosto nám rozumí. Proto je jedním z  mých 
oblíbených žalmů ten s  číslem 139. Je to 
píseň a  báseň zároveň, kterou si čtu nahlas, 
abych si připomněl, že nejsem sám. Ten žalm 
jakoby Bůh zpíval přímo do mého srdce, aby 
mi řekl, že je se mnou, a přestože mě zná, tak 
mě stále miluje. Zde je z něj pár slov.
„Ty mě, Hospodine, zkoumáš, ty mě znáš. Ty 

víš, jak sedám a jak vstávám zas, už zdálky ro-
zumíš mým myšlenkám! Sleduješ, jak chodím 
i jak uléhám, všemi mými cestami se zabýváš. 
Ještě než mi přijde slovo na jazyk, ty už to, 
Hospodine, všechno víš!“ (Žalm 139:1-4)
Jak čteme v  těchto verších, před Bohem se 
neukryjeme. Vidí nás a zná nás. Je s námi prá-
vě teď, ať už jsme kdekoliv. On je tím přítelem, 
který nám rozumí, ale nejen to. Ježíš je naším 
utěšitelem a cestou, jak překonat potíže. On 
je tím, kdo naplní naše životy nadějí a láskou. 
Jediné, co musíme udělat, je požádat ho.

Jerry Lillard, pastor
Life Church Horní Počernice

PŘÍMĚSTSKÝ LETNÍ TÁBOR

NEJLEPŠÍ PŘÍTEL
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KE SV. ANTONÍNU
POUTNÍ MŠE SVATÁ  

16. června 2018 v 10 hod.  
u kapličky ve Svépravicích 

  

Horní Počernice, Šanovská ulice

15. června 2019 v 10 hod. 
u kapličky ve Svépravicích 

Šanovská ulice, Horní Počernice

Pozvánka

Pozvánka Placená inzerce

Předběžné termíny odstávek tepelné energie v roce 2019

550 kilometrů naší sítě dodává teplo 230 tisícům domácností, 
desítkám škol, nemocnic, úřadů, administrativních budov 
a průmyslových objektů po celé metropoli. Abychom vám mohli 
po celý rok zajistit maximální pohodu a pohodlí, teplovodní síť 
kontrolujeme pravidelně v letních měsících. Předejdeme tak 
nepříjemným poruchám v zimním období, které si bez vyhřátého 
domova a teplé koupele neumíme představit. Je to jako 
s dovolenou, během níž si dopřáváte zaslouženou regeneraci, 
nebo jako s péčí, kterou věnujete svému autu, střeše domu 
a vůbec všemu, na čem vám záleží. Jedině díky ní získáte klid 
a jistotu.

Pozor, jedná se pouze o základní přehled, v uvedených a dalších lokalitách Prahy 20 
mohou probíhat také krátkodobé individuální odstávky. O přesných termínech včas 
informujeme konkrétní smluvní odběratele (SVJ, BD atp.). 

Těšíme se na vás na www.ptas.cz
www.facebook.com/prazskateplarenska/

lokality termíny od – do

Horní Počernice 16. 7. – 22. 7.

Už teď se chystáme 
na další sezónu

dstavka_PT_91x131_PH20.indd   1 15.05.19   11:01



34Hornopočernický zpravodaj – červen 2019

ŠKOLY A ŠKOLKY

Onkolízátka pokračují
Sbírka Onkolízátek tentokrát zamířila do Tho-
mayerovy nemocnice. Sestřičky nás seznámi-
ly s průběhem léčby dětských onkologických 
pacientů. Provedly nás jak lůžkovou částí, tak 
i stacionářem. Děti rozdaly lízátka a dárečky 
pacientům. Pro všechny to byl silný zážitek. 
Měli jsme možnost podívat se na kousek vý-
uky v  nemocniční škole. Všem děkujeme za 
podporu tohoto projektu.

Návštěva Holandska
Komunikaci v německém a anglickém jazyce 
si mohli žáci 7. až 9. tříd procvičit v rámci po-
znávacího zájezdu do Holandska. Návštěvu 
jsme zahájili v  květinových zahradách Keu-
kenhof. Prohlédli jsme si pavilony s překrás-
nou expozicí a  navštívili větrný mlýn. A  po-
tom hurá do Amsterdamu. Trajektem jsme 
se dostali do centra města. Navštívili jsme 

královský palác Koniklijk Paleis, kostel Oude 
Kerk, plovoucí květinové trhy a  tzv. Uličku 
červených luceren. Úžasná byla vyhlídková 
plavba po amsterdamských kanálech - tzv. 
grachtech. Navštívili jsme fotbalový stadion. 
Jedno odpoledne jsme strávili ve skanzenu 
Zaanse Schans. Prošli jsme se mezi větrný-
mi mlýny, navštívili jsme sýrovou farmu He-
nriwillig, kde jsme se seznámili s  výrobou 
holandských sýrů a s výrobou dřeváků. Čeka-
la nás i návštěva malebného městečka Naar-
den, kde odpočívá Jan Amos Komenský.

Další chodovické události
Na přelomu dubna a  května proběhlo ve 
sportovním areálu školy obvodní kolo Po-
hár rozhlasu. Ve velké konkurenci bojovala 
naše družstva dívek a chlapců. V atletických 
disciplínách podala výjimečné výkony. Kluci 
ovládli vytrvalostní běh. Družstva mladších 
dívek a  starších chlapců obsadila 1. místa. 
V polovině května se běžci 1. stupně zúčast-
nili krajského kola Štafetového poháru. Pro-
běhlo obvodní kolo turnaje ve vybíjené žáků 
5. ročníku – děvčata zvítězila a postoupila do 
krajského kola. Některé třídy 1. i 2. stupně na-
vštívily mezinárodní veletrh knih Svět knihy. 
Své zástupce máme také v  mezinárodní vý-
tvarné soutěži „Kouzelný vesmír“, jejíž práce 
vystavuje pražský magistrát. Vernisáž výstavy 
proběhla ve čtvrtek 9.  května za účasti naší 

dětské delegace. Ško-
lu navštívilo mobilní 
planetárium, které 
zábavnou formou 
doplnilo znalosti dětí 
o  Zemi a  vesmíru. Pá-
ťáci podnikli sladkou exkurzi do čokoládov-
ny. Prvňáčci absolvovali Školu pohybu, ho-
dinu tělocviku pod vedením profesionálních 
fotbalových trenérů.

České osobnosti, hrdinové známí i nezná-
mí na pozadí historických událostí
To byla velká dějepisná soutěž žáků 9. tříd., 
jejímž cílem bylo zmapovat období nejnověj-
ších dějin naší republiky od začátku 2. světo-
vé války po sametovou revoluci. V centru po-
zornosti soutěžících se objevili představitelé 
politického i  kulturního života nebo ti, kteří 
šířili věhlas a  dobré jméno Československa 
po světě. Soutěž též připomněla významná 
výročí, která přináší rok 2019. Rozšířila také 
znalosti žáků z  období nejnovějších dějin 
naší republiky a  povědomí o  hrdinech této 
doby. Nejlepší práce žáků jsou vystaveny 
v prostorách školy.

Učitelé a žáci FZŠ Chodovická

ZPRÁVY A ZPRÁVIČKY Z CHODOVICKÉ

No nemělo to chybu!
Letos se již podesáté vypravila celá ZŠ Spo-
jenců na školu v  přírodě do hotelu Kořínek 
v  Jizerských horách. Mohlo by se zdát, že 
jezdit na stará místa může být nudné, ale jak 
žáci, tak učitelky zjišťujeme, že je stále co ob-
jevovat. Chceme se s vámi podělit o vybrané 
dojmy, které sepsaly žákyně 5. třídy. Jak píše 
jedna z nich „nemělo to chybu“. A paní učitel-
ky? Těm se kromě počasí a  vycházek nejvíc 
líbilo to, že se všichni vrátili domů v pořádku, 
bez úrazu a bez větších zdravotních potíží.

Učitelky a žáci ZŠ Spojenců

ZŠ SPOJENCŮ
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PRVNÍ DUBNOVÝ CYKLOVÝLET

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO BELGIE A VELKÉ BRITÁNIE ŽÁKŮ
ZŠ STOLIŇSKÁ
Ve dnech 28. 4.–3. 5. 2019 se uskutečnil dal-
ší poznávací zájezd do Velké Británie určený 
žákům 2. stupně. Jeho cílem opět bylo sezná-
mit se se zajímavostmi země a prohloubit své 
jazykové znalosti během pobytu v  hostitel-
ských rodinách. Oproti loňskému roku jsme 
letos navštívili i  Belgii, kde jsme si prohlédli 
Brusel  – konkrétně Atomium (tj.  102 metrů 
vysoký model jádra atomu železa, postavený 
u příležitosti světové výstavy Expo 58). V Bel-
gii jsme dále navštívili malebné historické 
město Bruggy, kde jsme podnikli úžasnou 
vyhlídkovou jízdu na lodičkách po kanálech. 
V podvečer jsme pak přejeli do Francie, kde 
jsme jednu noc strávili v  hotelu v  blízkosti 
francouzského přístavu Calais.
V ranních hodinách jsme se následně přepla-
vili trajektem do Velké Británie, kde nás čeka-
la prohlídka historického města Canterbury, 
procházka po křídových útesech Beachy 
Head a  návštěva mořského akvária Sea Life 
ve městě Brighton. Ve večerních hodinách 
jsme se na další dva dny ubytovali v hostitel-
ských rodinách žijících v  městečku Guilford 
poblíž Londýna, kde jsme úspěšně konverzo-
vali v anglickém jazyce.
Další den nás čekal výlet do historického 
města Salisbury. Zde jsme navštívili nádher-
nou gotickou katedrálu s  nejvyšší kostelní 
věží v Británii a s vystaveným originálem Vel-
ké listiny svobod z roku 1215. Poté jsme pře-

jeli k  nejslavnějšímu pravěkému megalitic-
kému monumentu v  Evropě  – Stonehenge. 
V odpoledních hodinách nás čekala prohlíd-
ka Windsor Castle, největšího hradu ve Velké 
Británii, sídla královské rodiny.
Poslední den pobytu v Anglii jsme absolvova-
li celodenní náročnou procházku Londýnem. 
Viděli jsme Buckingham Palace, Westminster 
Abbey, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly 
Circus i čínskou čtvrť Soho. Společně jsme se 
na závěr dne povozili na vyhlídkovém kole 
London Eye.

Po celou dobu pobytu 
nás neopouštěla dobrá 
nálada. Snad proto, že 
nám přálo počasí a ty-
pický anglický déšť jsme okusili až poslední 
den v průběhu prohlídky Londýna. Už teď se 
všichni těšíme na další zájezd za poznáním 
v příštím školním roce.

Kateřina Vlková, ZŠ Stoliňská

Díky přispění grantu z Magistrátu hl. m. Pra-
hy na nová kola, koloběžky a helmy proběhl 
první dubnový cyklovýlet. Naši nejstarší žáci 
se s panem učitelem Klusákem vydali do te-
rénu Klánovického lesa. Najezdili více než 
30 kilometrů a  druhý den je pekelně bolely 
nohy. Těší se na další, pro ně poslední, výlet 
na kolech v naší škole. Zároveň se na konec 

školního roku chystáme na školním hřiš-
ti zrealizovat pro všechny žáky praktickou 
dopravní výchovu s  dopravními značkami 
a opravdovými semafory. Za přidělení grantu 
Magistrátu srdečně děkujeme.

Daniela Dvořanová, foto L. Klusák
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EKOZPRÁVY ZE ZŠ RATIBOŘICKÁ

ZPRÁVY ZE SOŠ

Školní Ekotým
Letos nás čeká obhajoba titulu Ekoškola, 
proto má náš školní Ekotým napilno. Kromě 
oslav Dne Země jsme připravovali také Eko-
logickou olympiádu a v týdnu od 29. dubna 
do 3.  května jsme se zapojili do „Kampaně 
obyčejného hrdinství“. Ta se týkala několika 
výzev zaměřených opět na ekologii - např. 
„Nenechávej téct vodu při čištění zubů“, „Buď 

věrný jedné tašce“ apod. S výzvou „Nenosíš, 
pošli to dál“ souvisí další akce probíhající 
v těchto dnech před vstupem do malé budo-
vy ZŠ Ratibořická. Do 3.  června můžete při-
nést do přistaveného kontejneru nepotřebné 
oděvy, bytový textil, obuv i hračky. Ty násled-
ně zpracuje společnost Dimatex, která pou-
žitelný materiál vrátí zpátky do neziskového 
sektoru a  nepoužitelný materiál zpracuje 

průmyslově. Ze sběru 
budou finančně pod-
pořeny SOS dětské 
vesničky.

M. Filípková, učitelka

Den Země z pohledu Ekotýmu
V sobotu 27. dubna jsme se odpoledne sešli 
před školou a připravili jsme si stánek. I přes 
nepříznivé ranní počasí dorazilo hodně dětí 
společně se svými rodiči, prarodiči i kamará-
dy, aby si všichni společně procvičili své zna-
losti z ekologie a aby se i něco nového naučili. 
Žáci ze tří hornopočernických škol, zástupci 
Mumraje a Neposedy měli na starosti celkem 
9 stanovišť, která byla zaměřena na různé 
aktivity, počínaje jízdou na dopravním hřišti, 
přes správné třídění odpadu až po vybarvo-
vání obrázků přírody. U  nás děti poznávaly 
druhy rostlin, přiřazovaly mláďata ke svým 
matkám a na dřevěných kolečkách určovaly 
názvy ptáků nebo plody a  listy stromů, což 
byl i  pro některé z  nás trochu problém. Za 
splněné úkoly získávaly děti razítka a  za ně 
pak pěkné ceny a dobré koláčky. Po skonče-
ní této povedené tříhodinové akce jsme vše 
uklidili a spokojeně odešli. Teprve pak spadly 
první dešťové kapky.

V. Charvátová, K. Hekelová, žákyně 8. B

Lípa jako dar
Začátkem května navštívila delegace SOŠ pro 
administrativu EU v  čele se svým vedením 
naši partnerskou školu v  německém Roten-
burgu při příležitosti oslavy 20. výročí udělení 
významného titulu „Evropská škola“. Jeden ze 
symbolů českého státu – lípu - předal ředitel 
školy PhDr. Roman Liška, MBA jako dar vede-
ní BBS Rotenburg.
Zároveň navštívili pedagogové, jež jsou zod-
povědní za průběh zahraničních praxí, naše 
studenty, kteří absolvují měsíční stáž právě 
v Rotenburgu. Další skupiny stážistů letos vy-
jely ještě do španělské Malagy, irských Dubli-
nu a Corku a také do britského Birminghamu.

Za korunou na Hrad
Během dubna navštívili studenti prvních roč-

níků výstavu 100 let česko-slovenské koruny, 
která probíhá v  Císařské konírně Pražského 
hradu. Návštěvníci se tu mohou seznámit 
s  vývojem našeho platidla od vzniku první 
republiky v roce 1918 až do současnosti. Pro 
studenty se exkurze stala součástí výuky eko-
nomiky, veřejné správy a díky následné pro-
hlídce Hradu i dějepisu.

Studentské volby
Simulaci voleb do Evropského parlamentu 
zorganizovali pro své spolužáky žáci P1A ve 
spolupráci se studenty z  druhého ročníku. 
Studentské volby jsou projektem Člověka 
v  tísni  – Jeden svět na školách a  jeho cílem 
je seznamovat studenty středních škol s prin-
cipy demokracie, vzbudit v nich zájem o ve-
řejné dění a  přimět je k  účasti ve volbách 

reálných. Do tohoto 
projektu se naše ško-
la zapojila již před 
několika lety.

Sportovní střípky
Velikonoce letos 
netradičně strávily 
naše reprezentantky 
v  basketbalu. Dosta-
ly totiž jedinečnou 
příležitost zúčastnit 
se mistrovství světa 
středních škol, které 

probíhalo na řecké Kré-
tě v Heraklionu. Děvčata 
tak reprezentovala nejen 
SOŠ pro administrativu 
EU, ale celou Českou re-
publiku. Přestože žádnou medaili dívky ne-
přivezly, zažily pravděpodobně něco, co už 
se v jejich životech nemusí opakovat.
V  polovině dubna proběhlo i  republikové 
finále středních škol v házené. Do Ivančic se 
nominovalo naše dívčí družstvo, které zdola-
lo ve skupině budoucího vítěze a které nako-
nec obsadilo skvělé šesté místo.
Juniorský štafetový maraton na 10 x 4,2 km 
uběhl náš smíšený tým ve výborném čase 
3.11 minut a oproti loňskému výkonu se po-
sunul o několik desítek míst výše.

Den Evropy
Letošní oslavy Dne Evropy, který se slaví 
9.  května, proběhly na Střeleckém ostrově. 
Naši studenti i tentokrát vypomáhali u stán-
ku lucemburského velvyslanectví a své repre-
zentační úlohy se opět zhostili se ctí, za což 
jim pracovníci zastupitelského úřadu srdečně 
poděkovali.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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ZPRÁVY Z GYMNÁZIA

ZUŠ

Výlet do Polska
Ve čtvrtek 2.  května až do pátku 3.  května 
jsme se s naší paralelní třídou a několika dal-
šími studenty prim vydali na literárně histo-
rickou exkurzi do Klodzka a Vratislavi. V sedm 
hodin ráno jsme se všichni, ještě rozespalí, 
setkali na autobusovém nádraží na Černém 
Mostě. O tři a půl hodiny později jsme se ocit-
li v  malebném městě na jihu polského Dol-
noslezského vojvodství, v  Klodzku. Všechny 
události, zajímavosti i architektonické památ-
ky nám komentoval pan průvodce. V Klodzku 
jsme navštívili mohutnou Klodzkou pevnost, 
dozvěděli jsme se něco o  její funkci a prošli 
jsme se i podzemím. Poté nastal individuální 
oběd, a  tak jsme se rozutekli po celém ná-
městí najít nějakou restauraci. Po vydatném 
obědě jsme si prohlédli město Ząbkowice 
Śląskie, které se až do roku 1945 nazývalo 
Frankenstein, a  zavítali jsme i  na zříceninu 
zámku, který patříval Jiřímu z Poděbrad. Na-
konec jsme se přesvědčili, jak šikmá je šikmá 
věž v Ząbkowicích Śląskich. Ačkoliv bychom 
rádi navštívili i jiné ząbkowické či klodzké pa-
mátky, nezbyl čas a my jsme se museli vydat 
na cestu do Vratislavi, kde jsme se ubytovali. 
Ráno, o půl deváté, jsme vyrazili na další pro-
hlídku, tentokrát Vratislavi. Prohlédli jsme si 
Rynek – jedno z nejkrásnějších náměstí nejen 
v Polsku, s domky Jeníček a Mařenka, gotic-
ko-renesanční radnici, Jatki či chrám sv. Alž-

běty. Nakonec jsme navštívili velmi zajímavý 
Minieuroland, turistický park se známými 
památkami vyvedenými ve formě precizních 
miniaturních replik. Blížil se čas odjezdu a my 
jsme se s  radostí i  zármutkem, že jsme ne-
mohli navštívit další polské památky, vraceli 
zpět do našich domovů.

Marie Hlaváčková, tercie B

Blahopřejeme k úspěchům v soutěži
Ve dnech 3. a  4.  května  2019 se konalo 
ústřední kolo celostátní soutěžní přehlídky 
žáků ZUŠ ČR ve sborovém zpěvu. Komorní 
sbor Paleček, sbormistryně Šárky Mistrové, 
získal Zlaté pásmo v  kategorii A  Komorní 
sbory - do 21 členů a Zvláštní cenu poroty za 
dramaturgii soutěžního vystoupení. Pěvecký 

sbor Paleček, sbormistryně Šárky Mistrové, 
získal Zlaté pásmo v kategorii B Velké sbory 
- od 22 členů a Zvláštní cenu poroty za prove-
dení skladby Koosen (Stokes Tobin).

Blahopřejeme všem soutěžícím k  úspě-
chům!!!
Mgr. Šárce Mistrové děkujeme za skvělou 

přípravu a Martině Hudáčekové děkujeme za 
výborný klavírní doprovod.

Libor Zíka, ředitel školy

Základní umělecká škola, Praha 9, Rati-
bořická 30 vyhlašuje přijímací talentové 
zkoušky pro školní rok 2019/2020.
Do přípravného a základního studia jsou při-
jímáni uchazeči ve věku od 5 do 8 let, kteří 
prokáží předpoklady ke vzdělávání na zá-
kladě úspěšně vykonané přijímací talentové 
zkoušky a  na doporučení přijímací komise. 
Starší uchazeči mohou být přijati ke studiu 
jen do naplnění volných kapacit.
 
Hudební obor – talentová zkouška obsahu-
je základní přezkoušení hudebního sluchu 
a  rytmu. Každý uchazeč zazpívá jednu lido-
vou píseň. Žádná speciální předchozí průpra-
va se nevyžaduje. Hodnocení uchazečů bude 
provedeno až po ukončení všech termínů 
přijímacích talentových zkoušek.

Vyučujeme hru na klavír, housle, violu, vio-
loncello, kontrabas, flétnu, hoboj, klarinet, sa-
xofon, trubku, lesní roh, trombon, akordeon, 
kytaru, bicí nástroje, zpěv sólový a sborový.
Zkoušky se konají ve středu 5. června, ve čtvr-
tek 13. června a v pátek 14. června, vždy od 
14.00 do 18.00 hod. v budově ZUŠ v Horních 
Počernicích, Ratibořická 1899/30, v  učebně  
č. 2.

Výtvarný obor – talentová zkouška obsahu-
je kresbu tužkou a malbu akvarelem na zada-
né téma. Uchazeči si s sebou mohou přinést 
i práce vytvořené doma v poslední době.
Zkoušky se konají v pondělí 3. června a v úte-
rý 4. června vždy od 14.00 do 18.00 hod. v bu-
dově ZUŠ v Horních Počernicích, Ratibořická 
2299 v učebně VO (přízemí budovy MŠ).

Literárně dramatický obor  – talentová 
zkouška probíhá formou pohovoru, nejlépe 
při ukázkové vyučovací hodině. Zkoušky se 
konají v  úterý 4.  června od 14.30 do 16.30 
hod. a ve středu 5. června od 15.30 do 18.30 
hod. v  budově ZUŠ v  Horních Počernicích, 
Ratibořická 2299 v učebně LDO (2. patro bu-
dovy MŠ).

Bližší informace obdržíte během zkoušek pří-
mo u zkušebních komisí, u zástupkyně ředi-
tele Iriny Likiny, nebo na: www.zus-hp.cz.
Seznam přijatých žáků bude zveřejněn 
21.  června odpoledne na nástěnkách a  na 
webových stránkách školy.
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Obrovský úspěch zaznamenal Xaverovský 
klub, když se mu podařilo v tomto roce dr-
tivě porážet soupeře a  v  minulém týdnu 
postoupil se svou Ligou gentlemanů do 1. 
ligy. O tomto úspěchu jsme hovořili s ma-
nažerem klubu Sváťou Malinou.

Novým programem Pražského fotbalového 
svazu je zapojit do sportování dětí co nejvíce 
dětí, ale i dospělých. To znamená, že svaz má 
soutěže dětí, soutěže dospělých a pro ty, kte-
ří již dosáhli zenit své výkonnosti, ale chtějí 
sportovat dál, vznikla Liga gentlemanů. Tato 
liga je pro registrované hráče čili to nejsou 
žádní lidé, kteří by se sešli na ulici, každý hráč 
musí být registrovaný v klubu a věkem musí 
být nad 40 let.

Je nějak omezena horní věková hranice?
Není, horní věková hranice je omezena pou-
ze pohybem.

Kolik je nejstaršímu hráči v této lize?
Nejstarším hráčem je ve svých 64 letech Karel 
Petržílka.

Kdy jste se do této soutěže přihlásili?
Před rokem jsme se rozhodli, že se přihlásí-
me do tohoto programu a samozřejmě jsme 
museli začít od nejnižší soutěže. Absolvovali 
jsme třetí ligu, kterou jsme vyhráli. Následně 
jsme postoupili do druhé ligy a  kolo před 
koncem jsme si zajistili postup do 1. ligy ví-

tězstvím 10:1 v Hostivaři. Od podzimu bude 
tedy na Xaverově 1. liga.

Už víte, jaké budete mít v soutěži soupeře?
Ještě přesně nevíme, nevíme, jak dopadla 1. 
liga a kdo sestupuje. Určitě za soupeře bude-
me mít Braník, Ďáblice, možná Dolní Počerni-
ce, takže by došlo k „sousedsko-vražednému“ 
souboji, a určitě tam je Radotín, který je zřej-
mě nejsilnější. Jsme zvědaví, jak s nimi pomě-
říme síly. Když se podíváte na naše výsledky, 
tak my jsme momentálně v šesti utkáních 
nastříleli 61 branek. Minule jsme hráli s ČAFC 
a  musel jsem volat na kluky, aby už přestali 
střílet, protože ukazatel gólů je jenom do 19. 
Takže jsme dobře připraveni.

Co pro vás znamená takový úspěch?
Pro nás je to takový osobní úspěch, ani neví-
me, zda se z 1. ligy postupuje ještě do nějaké 
Ligy mistrů, ale jsme opravdu šťastní, protože 
na Xaverově nikdy nebyla 1. liga. V podstatě 
se do této soutěže zapojili všichni hráči, kteří 
pocházejí z Xaverova nebo k němu mají ně-
jaký vztah, a  hlavně je to strašně baví. Když 
skončil kdysi na Xaverově fotbal, tak stará 
garda působila pořád, scházeli se a trénovali. 
Nyní hrají Hanspaulku, ale chtěli jsme to roz-
šířit právě o Ligu gentlemanů.

Tento postup bychom chtěli věnovat na 
počest památky Míly Slaniny, dlouholeté-
ho funkcionáře našeho fotbalu, který právě 

v  tomto týdnu ze-
mřel. Přes 30 let byl 
duší xaverovského 
fotbalu, působil zde 
jako vedoucí muž-
stva, sekretář, orga-
nizační pracovník. Právě v den, kdy jsme zpe-
četili postup do 1. ligy, měl pohřeb a my jsme 
mu to vítězství a  postup chtěli věnovat na 
odchod do fotbalového nebe. V sobotu jsme 
pak při mistrovském utkání A týmu uctili jeho 
památku minutou ticha.

Změní se pro hráče nějak příprava? Přeci 
jen ta první liga bude náročnější.
Určitě bude složitější, ale my zase nemáme 
tolik prostoru, abychom mohli změnit pří-
pravu. My to hrajeme opravdu amatérsky, 
platíme si všechno sami, nemáme žádnou 
podporu, žádného sponzora a i touto cestou 
bych rád oslovil případného zájemce o spon-
zoring, abychom mohli nosit jeho logo na 
dresu a reprezentovat ho.

Hráči Ligy gentlemanů: Josef Sůva, Ivan Ha‑
brun, Tomáš Jakl, Zoran Jovanoski, Marek La‑
domerský, Štěpán Mikolášek, Jiří Novák, Vasil 
Boev, Dalibor Slezák, Bohumil Přibyl, Jan Šubík, 
Leoš Trepera, Václav Hromas, Jan Doležal, Sta‑
nislav Klčo, Karel Petržílka, Vlastislav Doležal, 
Pavel Putík.

Lenka Bartáková, redaktorka

NA XAVEROVĚ BUDE 1. LIGA
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V sobotu 27. 4. pořádal TJ Sokol Bedřichov - 
Jihlava již 23. ročník Bedřichovského ježka, 
kterého se naše gymnastky pravidelně zú-
častňují. I v letošním roce byly velmi úspěšné, 
přivezly dvě zlaté – Anežka Matějčková a Lu-
cie Zahradníčková, dvě stříbrné  – Laura Bo-
hatová a Viktorie Brožová a jednu bronzovou 
medaili – Valentýnka Přikrylová.

V neděli 28. 4. uspořádal náš oddíl pro Praž-
ský gymnastický svaz jako každoročně Ob-
lastní přebor Prahy. V  nejmladší kategorii si 
naše Lucie Němcová vyskočila na nejvyšší 
stupínek, hezké 4. místo vybojovala Kateři-
na Davidová. Ve výkonnostním stupni jedna 
byla Natálie Bišická také čtvrtá. Ve VS2A pěk-
nou pátou příčku obsadila Eliška Kurfürstová 
a ve VS2B vyhrála Lucie Zahradníčková před 
Laurou Česnekovou.

V  sobotu 4.  května se konal 44. ročník Me-
moriálu Jana Hampla, který organizuje TJ 
Lokomotiva Pardubice. I  odsud si ve II. lize 
juniorek přivezla Julie Ohanková bronzovou 
medaili.

Děvčatům i trenérům a trenérkám gratuluje-
me!

Za oddíl SG: Zuzana Burešová

Sp
or
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Mistrovství České republiky Hradec Králo-
vé 25. – 28. 4. 2019
V letošní sezoně 2018/2019 děvčata vybojo-
vala postup na Mistrovství ČR kategorie U14. 
Celé soutěže se zúčastnilo cca 80 družstev 
z celé republiky. Na mistrovství postoupilo 8 
nejlepších. Konečné umístění na 5. místě bylo 
naším velkým úspěchem, protože družstva, 
kterým jsme konkurovali, jsou plně finančně 
zabezpečována ze státního rozpočtu a  mají 
kompletní vybavení svých sportovišť včetně 
regenerace. K medaili nám chyběl krůček.

Mezinárodní turnaj Berlín 19.–22. 4. 2019
Jako přípravu na Mistrovství ČR hráčky ab-
solvovaly mezinárodní turnaj v Berlíně, aby si 
zahrály všechny. Hráli jsme kategorii 14 a 15 
let. Obě kategorie jsme vyhráli a získali zlaté 
medaile a pohár FIBA.
Těmito sportovními výkony a výsledky jsme 
úspěšně reprezentovali Prahu 20 Horní Po-
černice a Sokol HP. Všem děvčatům patří dík 
a uznání za velikou bojovnost po celou ligo-
vou soutěž.

Děkujeme všem za podporu, kteří se na tom-
to úspěchu podíleli.

S pozdravem: Basket je NEJ!
Za trenéry: Lucie Husáková

SEDM MEDAILÍ PRO GYMNASTKY

BASKETBAL SOKOL HORNÍ POČERNICE – DRUŽSTVO MLADŠÍCH
ŽÁKYŇ 14 LET
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S  jarem vyběhli do přírody a  na stadiony 
i  naši malí atleti. Skoro každý týden se atle-
ti prezentují na některém z  veřejných běhů, 
např. na doprovodných bězích při Kbelské 
Palestra 10, běhu Modřanskou roklí, Újezdské 
sově nebo dalších závodech ze seriálu Běžec-
kých nadějí.
Kromě toho jsme se letos zapojili do MPD 
mladšího žactva, kterého se účastní děti na-
rozené v  letech 2006-2008.  1. kolo  – přes-
polní běh na 1 650 m - pořádal USK Praha 
ve Hvězdě a děti se v nabité konkurenci roz-
hodně neztratily. 2. kolo se uskutečnilo na 
stadionu ASK Slavia Praha v Edenu a na děti 
čekal dvojboj (1 běh a 1 technická disciplína). 
Pro většinu to byly první opravdové atletické 
závody a  všechny zúčastněné děti podaly 
skvělé výkony. Bohužel se nepodařilo sestavit 
smíšenou štafetu, tak snad příště. Do prázd-
nin nás čekají ještě 2 kola poháru družstev.
Všechny oddílové děti si vyzkoušely závodění 
mimo dráhu na oddílovém přespolním běhu, 
který se uskutečnil 12.  4. ve Svépravicích 
a přilehlém Xaverovském háji. Děti za mohut-
ného povzbuzování závodníků z  ostatních 
kategorií i rodičů si mnohdy své první závody 
užily. Na přespolní běh pak navazují v úterý 
4. 6. oddílové závody na dráze.
Pro širokou veřejnost jsme ve středu 15.  5. 
pořádali již tradiční rodinný běh. Start byl na 

hrázi Svépravického „Koupaliště“. Běžet mohli 
děti, rodiče, prarodiče, tety, strýcové, zkrátka 
všichni členové rodiny. Barevnými fáborky 
byly vyznačeny dvě trasy, první dlouhá cca 
1 km, druhá 3 km. Počasí nám však ani letos 
příliš nepřálo. Přes nepříznivé počasí dorazi-
lo nad očekávání hodně počernických spor-
tovců, nejen atletů, mnohdy i s nejmladšími 
účastníky v  kočárcích. Všichni běžci byli na-
prosto úžasní, velký obdiv si u nás vysloužily 
aktivní babičky. Běžet v dešti byl pro mnohé 
závodníky nový dobrodružný zážitek; v  cíli 

jsme viděli samé rozzá-
řené tváře.
Naše motto - Není důle-
žité vyhrát, ale zúčastnit 
se a užít si to! - tak letos opět platí.

Více informací o  činnosti atletického oddílu 
najdete na stránkách: www.atletikahp.cz, 
dotazy k  možnosti přijetí nových členů od 
září 2019 zasílejte na e-mail: 
atletikahp@email.cz

Za trenérky: Klára Hlaváčková

ATLETICKÉ JARO

Účastníci závodu, zářící na dálku pestrou pa-
letou barev, ale také déšť a hlavně neskuteč-
ná porce zábavy. Asi tak by se dal stručně po-
psat den v areálu Bohnické léčebny v Praze, 
kde se sešlo mnoho nadšených běžců.
Závod  – Barvám Neutečeš se koná po celé 
České republice a jeho pověst ho předchází. 
Nejedná se o klasický závod, kde jde o zdo-
lání trati, v  co nejkratším limitu, ale tenhle 
závod se vyznačuje pohodovou atmosférou, 
kde hlavním cílem každého účastníka je po-
chytat na sebe co nejvíce barevného prášku, 
který po sobě všichni hází a probíhat kontrol-
ními místy, kde jsou závodníci doslova práš-
kováni ve velkém a k tomu je třeba plnit úko-
ly v barevné práškové lázni. Tohoto v pořadí 
6. ročníku se zúčastnily i počernické děti. Byla 
to jejich další společná akce, kterou si všichni 
náramně užili a  ukázali, že jsou jedna velká 
parta. Závodu se zúčastnila: Bára Šašková, 
Kristýna Brychtová, Kamila Kocourková, Eliš-
ka Růžičková, Martin Zezulka, Honza a Vojta 
Nejedlý, Kačka Kalčíková, Adéla a Terka Pfe-
fferová, Linda Šikolová, Kristýna Jakšová, Te-
reza Majerová, pod vedením jejich trenérů 
- Martiny a Josefa Ptáčkových.
Byl to jejich další společný závod po krátké 
době. Tím předchozím byl extrémní běh Ur-
ban Challenge, který se konal o několik týdnů 
dříve. Tohoto běhu se společně s  Martinou 
a Pepou opět zúčastnili i  jejich svěřenci. Zá-
roveň oba sourozenci několikrát vystoupili 
na pódiu, kde kromě rozhovorů předvedli 

i  ukázky sebeobrany. V  odpoledních hodi-
nách byli k dispozici dětem, které seznamo-
vali se základy bojových sportů. Organizace 
obou závodů byla na vysoké úrovni. Všichni 
byli velmi ochotní. Bonusem byl i pestrý do-
provodný program.

Všem zúčastněným děkujeme za příkladnou 
reprezentaci Horních Počernic.

Josef Ptáček, trenér

BAREVNÍ BĚŽCI Z HORNÍCH POČERNIC
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Elen Strculová je malá svým věkem, avšak 
velká svými výkony. V  dubnu nastoupila 
jako jedna z  nejmladších v  kategorii U10 
Profi v  závodu VTAHU CUP. Celý závod 
dokázala s přehledem vyhrát a odnesla si 
z Plzně, kde se závod konal, zlatou medaili.

Závodu se účastnilo přes 120 dětí všech vě-
kových kategorií a  poprvé byl rozdělen na 
kategorie Profi a Hobby, aby si mohly zalézt 
děti různých výkonností. Pro každou katego-
rii byly postaveny cesty různé obtížnosti.
Elen se probojovala do finále, kde nakonec 
jako jediná z dívek topovala všechny tři ob-
tížné finálové cesty a vybojovala první místo.

Absolutní vítězka Sambar kids cup
Toto vítězství však nebylo na dlouho posled-
ní. Hned o pár dní později, v sobotu 18. 5. se 
konalo finální kolo závodů sportovního leze-
ní Sambar Kids Cup, pořádané lezeckou stě-
nou Kladno. Závod byl zaměřen na všechny 
tři olympijské disciplíny sportovního lezení, 

tedy obtížnost, lezení na rychlost a  boul-
dering. Skládal se z pěti kol, které probíhaly 
v  průběhu celého školního roku na lezecké 
stěně na Kladně.

A právě na těchto závodech se absolutní ví-
tězkou v  nejmladší kategorii dívek do 8  let 
stala Elenka Strculová, žákyně druhé třídy 
ZŠ Spojenců. Elen se účastnila čtyř kol, kte-
rá všechna vyhrála a  i  přestože se nemohla 
účastnit pátého kola, získala s  přehledem 
celkové vítězství ve své kategorii. Závod byl 
obtížný tím, že lezci a lezkyně museli zvládat 
všechny disciplíny lezení. Vítězové kategorií 
získali překrásné unikátní poháry s  chytem 
Sambaru, které budou ozdobou jejich spor-
tovních sbírek.
Blahopřejeme Elence a přejeme jí krásné od-
počinkové léto a hodně dalších sportovních 
úspěchů!

Lenka Bartáková, redaktorka

ELEN SI PŘIPSALA DALŠÍ VÍTĚZSTVÍ
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V  sobotu 4.  května se v  areálu SKP HOPO 
uskutečnil již 5. ročník fotbalového turnaje 
Počernická kopačka. Turnaje se zúčastnilo 8 
týmů. Zlatý pohár si odnesl tým hráčů z Prahy 
a  Plzně s  názvem Agapé. Navzdory deštivé-
mu počasí vládla na turnaji skvělá atmosféra 
a radost ze hry. Diváci i účastníci si mohli po-
chutnat na čerstvě grilované klobásce a  pro 
děti byly připraveny různé hry a soutěže. Byl 
to příjemně strávený čas a už nyní se všichni 
těšíme na Počernickou kopačku číslo 6.

Mária Kunstová,
vikářka Evangelické církve metodistické

POČERNICKÁ KOPAČKA
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Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9
281 865 665info@ocnioptikahp.cz

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
284 818 267vysocany@oohp.cz

Sleva platí od 1. 4. 2019 do vyprodání zásob na pobočkách: 
Horní Počernice a Vysočany, (slevy nelze slučovat).

Lékárna Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
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Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

info@lekarnalipi.cz

Bioaktivní
Karoten
(rodinné balení)

Arnidol
spray

Doplněk stravy ve formě kapslí. 
Přispívá k udržení normálního stavu 
pokožky a zraku.

Nová kosmetická řada Pharma Hyaluron. 
Účinně působí proti vráskám, vyplňuje 
pokožku zevnitř. Okamžitý vyhlazující 
účinek je klinicky prokázán.

Přípravek k rychlému znehybnění, 
usmrcení a bezpečnému odstranění 
zakousnutých klíšťat se současnou 
desinfekcí postiženého místa.

725 537 096

340,-Kč

sleva
95,-Kč50%

Klíšťák 
Ixoderm 

238,-Kč

90 + 30

Pharma
Hyaluron

výrobky

50% SLEVA

Přípravek k urychlení regenerace 
pohybového aparátu  po úrazech 
a při únavě nebo námaze svalů/kloubů. 
(Pro osoby starší 15 let.)

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9

Na vš t i v t e  n a š e  p o b o č k y
a vyberte si z více než 800 slunečních brýlí

50% SLEVA
na sluneční brýle

LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
Náchodská 708/79

Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00

So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

PRODEJ
SERVISKOLA

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po–Pá 9–18, So 9–12

tel.: 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

VELKÉ SLEVY KOL

 

Staročeská pekárna s.r.o. 
  

hledá pro prodejnu v Horních Počernicích 
  

milou a spolehlivou prodavačku. 
  

Pracovní doba : Po - Pá 
ranní a odpolední směny 

možnost  i dlouhodobé brigády 
  

Veškeré informace na tel. č.283 892 242  
nebo přímo  na prodejně 

                 Staročeská pekárna 
       Náchodská 708, Horní Počernice 
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KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI
KOUPÍM. TEL: 286 891 400

ODHADY, POSUDKY POZEMKŮ, 
DOMŮ, BYTŮ A PROJEKTY PROVEDE
ZNALEC ING. FRANTIŠEK SMETANA.

TEL: 602 970 835, 281 924 588

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH
SPOTŘEBIČŮ – REVIZE

TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
REALIZACE A KONTROLY

SPALINOVÝCH CEST.
ING. TOMÁŠ PINKAVA

TEL: 608 153 818

KOMINICTVÍ NĚMEC, OPRAVY, 
ČIŠTĚNÍ, REVIZE.

775 132 921

NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ, 
TOPENÁŘSKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE.

ODBORNÁ KVALIFIKACE,
SPOLEHLIVOST. TEL: 775 961 432

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134

KOUPÍM VZDUCHOVKY NOVÉ I STARÉ. 
TEL: 723 524 513

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

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU. VYKLIZENÍ SKLEPŮ, 
BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ A JINÉ.

STĚHOVÁNÍ A DOPRAVA.
ROZUMNÁ CENA. TEL: 773 484 056

POSEKÁME A ODVEZEME TRÁVU, 
STŘÍHÁME ŽIVÉ PLOTY A KEŘE.

PROŘEZÁVÁME A HNOJÍME
TRÁVNÍKY. TEL: 724 006 275,

EMAIL: INFO@PVJ-GROUP.CZ,
WWW.PVJ-GROUP.CZ

HODINOVÝ MANŽEL 
PROFESIONÁLNÍ ÚDRŽBÁŘSKÉ

A STAVEBNÍ SLUŽBY
MOBIL: 608 254 054

ÚKLID DOMÁCNOSTI NABÍZÍM 
PRAVIDELNÝ NEBO JEDNORÁZOVÝ

ÚKLID VAŠÍ DOMÁCNOSTI.
TEL: 601 368 944

ZŠ SPOJENCŮ 1408 V HORNÍCH 
POČERNICÍCH PŘIJME UČITELKU  

1. STUPNĚ. NÁSTUP 1. 9. 2019.
BLIŽŠÍ INFO TEL. 723 418 961

KOUPÍM BYT ČI DŮM V HORNÍCH 
POČERNICÍCH. 604 617 788

KUCHYŇSKÉ STUDIO NÁCHODSKÁ 
PŘIJME BRIGÁDNÍKA NA 1 DEN

V TÝDNU. NÁSTUP MOŽNÝ IHNED.
TEL: 739 054 320

VYKOUPÍM STARÉ KNIŽNÍ
POZŮSTALOSTI, DOBRODRUŽNOU 

LIT.DO ROKU 1948, STARÉ TISKOVINY, 
SBÍRKY STARÝCH POHLEDNIC,
ZNÁMEK, FOTOGRAFIÍ APOD.

731 489 630

LÉČEBNÉ A REHABILITAČNÍ
STŘEDISKO CHVALY,

REHABILITAČNÍ ÚSTAV V HP,
PŘIJME ZDRAVOTNÍ SESTRY

A SANITÁŘE/-ŘKY DO SMĚNNÉHO 
PROVOZU, NA PLNÝ I ČÁSTEČNÝ 

ÚVAZEK. REKVALIFIKUJEME.
VÍCE INFORMACÍ NA

TEL: 608 302 055,
DAGMAR FIALOVÁ

BAZÉNOVÁ SENZACE 
HORNÍ POČERNICE VŠE PRO BAZÉNY

NEJNIŽŠÍ CENY NA TRHU
NEJŠIRŠÍ SORTIMENT

WWW.GREENLION.CZ, 606 436 076

MUMRAJ HLEDÁ SPECIALIST(K)U 
MARKETINGU A PR NA 15 HODIN

TÝDNĚ. VÍCE: WWW.DOMUMRAJE.CZ,
775 720 584
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