
/ 1

formálního 

a neformálního

vzdělávání a sportu

 pro děti a mládež do 15 let 

v Horních Počernicích



Brožura  V

 
“Nabídka formálního a neformálního vzdělávání  

a sportu pro děti a mládež do 15 let  
v Horních Počernicích“

 
vznikla v rámci projektu Místní akční plán vzdělávání  
MČ Praha 20, jehož cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání  

v MŠ a ZŠ tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů a ostatních 
aktérů ve vzdělávání, to znamená společné informování, vzdělávání 

a plánování partnerských aktivit pro řešení místně specifických 
problémů a potřeb.  

Informuje o široké nabídce možnosti vzdělávání a volnočasových  
aktivit v naší městské části a o akcích pro děti a mládež, které se 

budou konat ve školním roce 2021/2022. 

Brožura je v elektronické podobě na www.pocernice.cz  
a zde bude také průběžně aktualizována.

Děkujeme všem, kteří se na jejím vzniku podíleli.

MČ Praha 20

Projekt MAP II vzdělávání MČ Praha 20

registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117
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Mateřská škola  
"U Rybníčku"
Křovinovo nám. 115 
IČ: 70922144
Mgr. Jarmila Frolíková/ředitelka 
739 510 302 msurybnicku@seznam.cz, www.msurybnicku.cz 
Jana Böhmová/vedoucí školní jídelny 
739 510 298, msurybnickujidelna@seznam.cz

Najdete nás v krásném přírodním prostředí v okrajové části Prahy - Hor-
ních Počernicích. Zahradu MŠ tvoří část bývalého lesoparku s letitými 
vzácnými druhy listnatých i jehličnatých stromů. Škola je v provozu od 
roku 1992, kdy byla znovu otevřena a zařízena po rozsáhlé rekonstrukci 
a přístavbě. Je pětitřídní s kapacitou 130 dětí.
Tradičně pořádáme podzimní zahradní Dýňohraní, Mikulášskou, vánoční 
besídky s ohňostrojem, karneval, oslavu Dne matek, dětí, pasování před-
školáků, výlety vlakem, autobusem i pěšky, nocování ve školce, divadla…
Některé z těchto akcí probíhají ve spolupráci s rodiči. V rámci některých 
tříd probíhá jóga pro děti, cvičení na velkých i malých balančních míčích 
v tělocvičně MŠ,  sportovní hry s atletickými prvky a pravidly pro fair 
play, předplavecká výchova v Lagoon Letňany, široká nabídka sportov-
ních aktivit na školní zahradě (koloběžky, odrážedla, míče, průlezky, 
v letních měsících možnost sprchování-otužování )
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Mateřská škola Chodovická
Chodovická 1900/34 
IČ: 70945381
Bc. Dana Uhrová/ředitelka 
603 956 353  reditelna@ms-chodovicka.cz, www.ms-chodovicka.cz 

Mateřská škola vznikla sloučením dvou, vedle sebe stojících mateřských 
škol, ke kterým v roce 2012 byla dostavěná další budova. Od září 2021 
má v provozu celkem 13. tříd. Nachází se v samém srdci pomyslného 
kampusu, který tvoří FZŠ Chodovická, Gymnázium Chodovická, ZŠ Rati-
bořická, Základní umělecká škola a Dům dětí a mládeže. Poloha mateřské 
školy umožňuje dětem dostatek volného pohybu v přírodním prostředí, 
což je v Praze velikou výhodou. Škola má také vlastní zahradu a zahradu 
v ulici Jívanská, najdete zde pískoviště, herní prvky, pítka, mlhoviště, vy-
výšené záhony a učebnu v přírodě.
Škola má vlastní kuchyni, ve které zajišťuje plnohodnotné stravování 
dětí a zaměstnanců s ohledem na kvalitu, pestrost a výživové hodnoty 
jídla. Spolupracujeme s rodiči v případě zajištění dietního stravování.
Do MŠ jsou přijímané děti již od 2 let – do dvou tříd s tzv. „jeslovým pro-
vozem“. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou umístěné v před-
školních třídách. Provozujeme také třídu s křesťanským zaměřením. 
Provoz tzv. jeslových tříd je od 7:00 do 16:30 hod, provoz klasických tříd 
MŠ je od 6:30 do 17:00 hod.
Ve své základní koncepci vycházíme u každého dítěte z respektování jeho 
individuálních potřeb a možností. Učitelky děti provází na jejich cestě za 
poznáním, probouzí v nich aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, na-
slouchat a objevovat. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti 
mimořádně nadané jsou vzdělávány formou individuální integrace do 
běžné třídy mateřské školy s podporou asistenta pedagoga.
Akce 2021/2022

Září  Jednotlivé třídy MŠ Štrúdlování 
Říjen  Jednotlivé třídy MŠ Dýňohraní 
Listopad Zahrada MŠ  Zavírání zahrady 
Prosinec  Jednotlivé budovy MŠ Mikulášské představení pro děti 
  Všechny třídy  Vánoční dílny nebo besídky 
  Zahrada MŠ  Zpívání u vánočního stromu 
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Leden  Okolí MŠ  Třikrálová sbírka 
     /koledování křesťanské třídy 
Únor  Jednotlivé třídy MŠ Masopustní týden 
Březen Zahrada MŠ  Otevírání zahrady 
Duben  Jednotlivé třídy MŠ Čarodějnický rej 
Květen  Zahrada MŠ  Prodejní jarní výstava 
Červen  Zahrada MŠ  Dětský jarmark - oslava dne dětí 
  Zahrada MŠ  Rozloučení s předškoláky

Mateřská škola Chytráček 
(IQ school)
Krčínská 2511/5 
IČ: 27656691
Jura Demechin/ředitel školy 
773 577 310, 777 881, info@iq-school.cz, skolka@iq-school.cz
Lucie Čermáková/zástupce ředitele 
777 881 153, Info@iq-school.cz, www.iq-school.cz

Mateřská škola Chytráček je zaměřena především na vytvoření příjemné-
ho, vlídného a přátelského prostředí, kde se dítě cítí bezpečně. 
Pro děti předškolního věku máme třídu pro intenzivní přípravu do zá-
kladní školy, kde se individuálně cvičí matematická a čtenářská pregra-
motnost, jemná motorika, kognitivní dovednosti, hudební a dramatická 
výchova, angličtina a mnoho dalšího. 
V mateřské škole Chytráček existuje velice přehledný a názorný systém 
hodnocení dětí, který umožňuje mít pedagogickým pracovníkům přesný 
přehled o potřebách každého dítěte. 
Jako další nástroj pro všestranný rozvoj používáme různé kroužky, jako 
například kroužek angličtiny, hudební výchovy, logopedie, taneční krou-
žek a kroužek vaření. Každý dosažený pokrok jednotlivce je radostně 
oslavován celou školkou. 
Každý měsíc je vyhrazen den pro společné aktivity s rodiči. Také 
škola pořádá pravidelné (každý čtvrtek) zajímavé výlety.
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Základní a mateřská  
škola Spojenců,  
odloučené pracoviště 
Mateřská škola „U Dráčka“
Spojenců 2170/44 
IČ: 63 83 08 17
Mgr. Milena Karlecová/zástupkyně ředitele 
778 726 404, skolka@skolkaspojencu.cz, www.skolkaspojencu.cz

Mateřská škola je součástí ZŠ v ulici Spojenců, se kterou velice úzce spo-
lupracujeme zejména na přípravě předškoláků. Snažíme se tak o bezpro-
blémový přechod dětí do ZŠ. Žáci ZŠ připravují pro děti z MŠ „Sportovní 
hry“. Předškoláci si každý rok mohou vyzkoušet „Školu nanečisto“. MŠ je 
zaměřena na všestranný rozvoj dětí a podporuje jejich tvůrčí schopnos-
ti, nadání, zájmy a fantazii. Upřednostňujeme kooperativní a prožitkové 
učení. 
U nás se mohou děti těšit na divadelní představení, všeho druhu, výlety, 
tvořivé dílny spolu s rodiči, akce pořádané na školní zahradě (Zamykání 
zahrady, Vítání adventu, Zahradní slavnost ke dni dětí spojenou s tábo-
rákem). S předškoláky jezdíme na plavání.
Spolupracujeme s Fondem SIDUS, s místní skautskou organizací, s Domo-
vem pro seniory Bethesda, kam chodí děti dvakrát ročně vystupovat. 
Nově jsme navázali spolupráci se spolkem Chvalská beseda a FOD (Fond 
ohrozených dětí), pro který přes organizaci KLOKTEX sbíráme oděvy, 
obuv a hračky.
Výuku anglického jazyka pro nás zajišťuje v odpoledních hodinách agen-
tura Little BOAT. V odpoledních hodinách rovněž každý čtvrtek pro děti 
z MŠ zajišťujeme jazykovou edukaci a reedukaci.

Akce 2021/2022
Listopad Školní zahrada - spolu s rodiči. 

ZAMYKÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY a světýlkový průvod. 
Třídy předvedou krátké vystoupení, následovat budou soutě-
že, ochutnávka dýňové polévky a na závěr lampionový průvod.
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Prosinec Školní zahrada  - spolu s rodiči. VÍTÁNÍ ADVENTU. 
Po rozsvícení stromečku bude následovat společné muzicí-
rování, zpívání koled a písní s vánoční tématikou. Pošleme 
svá přání Ježíškovi, ochutnáme vánoční perník a čaj.

Červen ZAHRADNÍ SLAVNOST – spolu s rodiči. 
Odpolední oslava dne dětí na školní zahradě. Pobavit nás 
přijde Klaun Cecilka, a pokud to počasí dovolí, budeme pik-
nikovat, opečeme buřtíky.

Základní a mateřská škola 
Spojenců
Spojenců 1408 
IČ: 63830817
Mgr. Naďa Blesková/ředitelka   
281 923 336, spojencu@volny.cz, www.zsspojencu.cz 

Jsme prvostupňová škola se vzdělávacím programem „ Dokážu to“. Naším 
cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah ke škole. Rozvíjet osobnost každé-
ho žáka. Důraz klademe na kvalitu a ne kvantitu. Máme výborné mate-
riální zázemí, pěkné vybavení školní zahrady. V tuto chvíli se dokončuje 
půdní vestavba. V ní budeme mít dvě učebny. Jednu budeme využívat na 
výuku anglického jazyka a druhá bude sloužit pro odpolední volnočasové 
aktivity. Největší radost máme z nového gymnastického sálku, který bu-
deme využívat nejen pro školní družinu, ale hlavně pro sportovní krouž-
ky. Pedagogický sbor je kvalifikovaný a stálý. Anglický jazyk učíme od 
1. třídy a třídy se na něj půlí. Zároveň na škole probíhají zájmové kroužky 
angličtiny, na nichž se žáci připravují na dětské cambridgeské zkoušky 
úrovní Starters a Movers. Od letošního školního roku budou mít děti tuto 
možnost i v rámci běžných hodin angličtiny. 
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Školní družina je určena převážně pro děti 1. - 4. třídy s provozem od 
6.30 do 17 hodin. V budově je školní kuchyně a jídelna. Součástí učeb-
ního procesu jsou návštěvy divadel, výstav, planetárií. Pravidelně jezdí 
celá škola společně na školu v přírodě. Zúčastňujeme se různých soutěží. 
Pravidelně pořádáváme turnaj ve vybíjené pro žáky 5. tříd počernických 
škol, Akademii pro rodiče a diskotéku pro rodiče s dětmi.
Ve škole jsou otvírány v odpoledních hodinách kroužky vedené agentu-
rou. Otevření záleží na nabídce a počtu přihlášených dětí atd.

Akce 2021/2022

Září:   Srdíčkové dny
   Nabídka volnočasových aktivit
Listopad:  Den zdraví – Veselé zoubky
Prosinec:  Mikulášská besídka
   Vánoční besídka
   Výtvarné dílničky
   Vánoční burza hraček
Únor:   Karneval
   Poetické setkání
Březen:  Předškoláci ve škole
   Den otevřených dveří
Duben:  Barevný den
   Škola v přírodě
Květen:  Kladení věnců
   Zmrzlinový den
Červen:  MDD
   Sportovní den
   Akademie
   Diskotéka pro rodiče s dětmi

                                        Turnaj ve vybíjené
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Základní škola Ratibořická
Ratibořická 1700 
IČ: 63830825
PhDr. Ing. Hana Kindlová/ředitelka 
728 300 047, reditelka@zs-hp.cz, www.zs-hp.cz
Mgr. Eva Holá/zástupkyně ředitelky 
605 736 447, eva.hola@zs-hp.cz
Mgr. Zuzana Francová/zástupkyně ředitelky  
727 851 129, zuzana.francova@zs-hp.cz

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700 (dále jen „ško-
la“) je plně organizovaná škola s 22 třídami a 600 žáky, školní družinou 
a jídelnou. Ve škole působí stabilní a kvalitní pedagogický sbor, aktivně pra-
cuje poradenský i preventivní tým, jejichž součástí jsou kromě vedení školy 
výchovný poradce, metodik primární prevence, kariérní poradce, speciální 
pedagog a školní psycholog. 
Škola disponuje velmi dobrým materiálním a technickým vybavením, za-
měřuje se na výuku ICT, cizích jazyků a ekologie. Žáci se učí informatiku od 
4. třídy, anglický jazyk od 1. třídy, na druhém stupni přibývá výuka němec-
kého a ruského jazyka, volitelně již od šestého, povinně od osmého ročníku. 
Pro žáky cizince pořádá škola doučování českého jazyka.
Škola se aktivně účastní mnoha projektů. Mnohaletou tradici má organi-
zace výměnných pobytů s německým městem Brunsbüttel. Opakovaně byl 
obhájen mezinárodní titul Ekoškola. Od září 2017 je zapojena do projektu 
Šablony, v rámci kterého rozvíjí inkluzivní vzdělávání a kolegiální podpo-
ru učitelů. Projekt Rozvoj polytechnických dovedností digitální a kreativní 
formou s využitím logiky a robotiky umožnil vznik nových učeben pro pod-
poru těchto dovedností. V roce 2020 jsme se stali pilotní školou Akademie 
digitálních kompetencí učitelů. 
Naše škola je fakultní školou Pedagogické fakulty UK. Pedagogové školy 
ochotně sdílejí své zkušenosti a poznatky nejen se studenty fakulty, ale 
také s kolegy z dalších škol a studenty programu Učitel naživo.
Škola se také aktivně zaměřuje na rozvoj matematické a čtenářské gramot-
nosti – v některých třídách se vyučuje matematika prof. Hejného, součás-
tí výuky českého jazyka se staly čtenářské dílny, ve výuce jsou využívány 
metody kritického myšlení.
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ZŠ Ratibořická usiluje o stabilní a otevřené klima, základní principy vý-
chovy a vzdělávání ukotvila v jasně definované vizi s názvem Ratibořic-
ká včela.

Akce 2021/2022

září Stmelovací kurzy 6. ročníků
 Navázání spolupráce mezi 1. a 9. třídami
říjen Mezinárodní den zvířat 
listopad Světový den pozdravů
prosinec Mikulášská nadílka
leden Lentilkový den
únor Poetické setkání - přehlídka přednesu uměleckého textu
 Lyžařský výcvikový kurz
březen Den otevřených dveří
 Den vody
 Ponožkový den
 Noc s Andersenem
duben Den Země 
 Den vzdělanosti
květen Svátek sousedů 
červen Sportovní turnaje
 Rozloučení 9. ročníků na schodech
průběžně:    exkurze, výlety, kulturní akce, školy v přírodě, spolu-
práce 1. a 9. tříd, Malé tandemy (seznámení s fyzikou), návštěvy 
z mateřských školek, práce Ekotýmu, Bibliobus a mnoho dalších 
zajímavých akcí (aktuálně jsou vždy zveřejněny na webu školy)

Pravidelně jednou měsíčně probíhají konzultační hodiny pro rodiče 
nebo třídní schůzky v budově školy.
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Fakultní základní škola  
Chodovická
Chodovická 2250 
IČ: 49625195
PhDr. Pavel Wild/ředitel   
281 922 171, wild@fzschodovicka.cz, www.fzschodovicka.cz 
Mgr. Jana Remešová/zástupce ředitele  
281 922 171, remesova@fzschodovicka.cz

Úplná základní škola se 22 třídami. Na 2. stupni v každém ročníku po 
jedné třídě s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci se účastní řady 
sportovních soutěží, kde dosahují velmi dobrých výsledků. Během škol-
ního roku se zapojují do sběru starého papíru, srdíčkových dnů, projektu 
Hrdá škola. Vyučující organizují pro třídy ozdravné pobyty, tematické 
domácí i zahraniční zájezdy. V rámci výuky třídy navštěvují výstavy, 
filmová a divadelní představení, na škole funguje Klub mladého diváka 
a Klub mladého čtenáře. 

Akce 2021/2022
září Burza kroužků Nabídka volnočasových aktivit 
  (rodičům a žákům)
 Kondiční soustředění Úvodní soustředění pro  
 sportovní třídy žáky sportovní třídy
říjen Den zdraví  Sportovní odpoledne pro rodinné  
  týmy v rámci celých Horních  
  Počernic/sportovní areál u školy
listopad Sportovní projektový Pro třídy 1. stupně organizují  
 den vyučující TV za pomoci žáků  
  sportovních tříd
prosinec Čertovské schody Soutěž 10ti členných týmů všech  
  tříd v běhu do schodů
 Vánoční laťka Tradiční soutěž ve skoku vysokém 
 Vánoční dílničky Výroba vánočních dárků a oživení 
  lid. tradic pro děti ze školní družiny 
  za účasti rodičů
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leden Poetické setkání Soutěžní setkání s poezií českých 
  i světových básníků v podání žáků
 Šplhounek roku Sportovní soutěž v rychlostním šplhu
 Futsalový turnaj Turnaj smíšených třídních kolektivů  
  a učitelů
 LVZ Pro žáky 7. ročníků
únor Den otevřených dveří FZŠ otvírá své dveře všem bývalým 
  i budoucím žákům a jejich rodičům, 
  kromě prohlídky prostor probíhají 
  výstavky prací žáků i ukázky výuky 
  v odborných pracovnách, besedy 
  s rodiči budoucích prvňáčků 
  i sportovních šesťáků 
 Sportovní burza Burza sportovního vybavení 
  a oblečení
březen Noc s Andersenem Škola se opakovaně zapojuje do 
  celorepublikové akce, při které děti 
  nocující v budově školy hrají 
  literární hry a soutěží ve znalostech
duben Velikonoční štafetky Štafetový běh 10ti členných 
  družstev žáků 1. i 2. stupně
 Velikonoční dílničky Oživení lidových tradic, při kterém 
  společně pracují děti se svými dospěláky
květen Chraňme sebe  - ukliďme si Česko 
 a svoji planetu - ochrana a záchrana zvířat  
    a jejich mláďat 
  - planeta Země 3000 
  - zdravá výživa
červen Sportovní burza Burza sportovního vybavení a oblečení
 Slavíme svátek dětí Sportovně zábavné odpoledne 
  pro děti 1. stupně i jejich rodiče 
  organizují žáci  8. a 9. ročníků
 Chodovické trsání tradiční taneční soutěž jednotlivců, 
   dvojic a skupin
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Základní škola Stoliňská
Stoliňská 823/16 
IČ: 63830809
PhDr. Martin Březina/ředitel 
281 921 127, 739 301 527  
brezinaskola@seznam.cz, zs.stolinska@volny.cz,  
 
Jsme úplná základní škola s 18 třídami a přípravným ročníkem pro vy-
rovnání vývoje před vstupem k plnění povinné školní docházky.  Naše 
škola byla založena již v roce 1787, současná kapacita je 470 žáků, na-
plněnost školy je 100%. Vedle pedagogických pracovníků máme i deset 
asistentů pedagoga pro podporu práce se třídou.  Škola se nachází v klid-
né a bezpečné lokalitě s téměř venkovským rázem na rozhraní Horních 
Počernic a Černého Mostu. Původní obec Chvaly je dnes součástí Městské 
části Praha 20 – Horní Počernice. Odtud náš další název, který je mezi 
veřejností známější -  „Chvalská škola“. Celkem máme tři školní budovy. 
Samostatnou budovu prvního stupně s vyhlášenou školní jídelnou, tě-
locvičnou, kuchyňkou, keramickou dílnou a s prostory pro družinu, sa-
mostatnou budovu druhého stupně s moderně vybavenou multifunkční 
přírodovědnou učebnou a školní knihovnou a nakonec nejmenší budo-
vu školy s prostory pro školní dílny, školní klub, počítači  a počítačovou 
učebnou. Na pozemku školy je víceúčelové sportovní hřiště, dopravní 
hřiště, in line hřiště a pro další školy a školky půjčovna koloběžek a kol. 
Výuka je v naší škole s důrazem na pochopení učiva a jeho následné uplat-
nění v praxi. Výsledky našich žáků jsou naší vizitkou – vysoká úspěšnost 
při přijímacím řízení z 5., 7. a 9. ročníku. Volitelnými předměty doplňuje 
kurikulum povinných předmětů tak, aby se žák mohl rozvíjet požadova-
ným směrem. Díky rozdělení do budov je škola „rodinného typu“, všichni 
se známe a anonymita zde skutečně není. Výuku doplňujeme aktivita-
mi pro žáky i celé rodiny – výlety, exkurze, poznávací zájezdy aj.  Vedle 
školní družiny u nás funguje i školní klub, nudit se u nás nebude nikdo. 
Kroužků máme dostatek – každý si u nás vybere. Výuku podporujeme 
čerpáním grantů od MHMP, MŠMT a dalších partnerů. Naším význam-
ným partnerem je BESIP, jsme jedním z provozovatelů dopravních hřišť. 
Vyučujeme s akcentem na kvalitu vzdělávání, vedeme žáky k tradičním 
hodnotám. Preferujeme kázeň a pořádek, umožňujeme rozvoj osobnosti 
každého dítěte. 
Informace k uvedeným akcím naleznete vždy na webu školy – www.zschvaly.cz
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Akce 2021/2022

Září  Adaptační kurzy pro šesté ročníky - Stmelovací projekt s metodikem prevence
 Ochutnávka kroužků - Přijďte si zdarma vyzkoušet nabízené kroužky
 Poznávací zájezd – Jizerské hory - Projekt pro rodiče, žáky a širokou veřejnost
 Besipáček - Dopravní soutěž pro žáky ze školní družiny
 Slavnost při příležitosti otevření našeho muzea - v historické budově 

školy otevíráme koutek historie našeho školství
 Srdíčkové dny - Sbírka na pomoc nemocným a handicapovaným dětem
Říjen  Madame Humanité  - Mezinárodní výtvarná soutěž
 Poznávací zájezd - Projekt pro širokou veřejnost – seznámení se s jíz-

dou na Loděnice v Davli
Listopad  Podzimní škola v přírodě - pro žáky prvního stupně
Prosinec  Pečení vánočního cukroví - Projekt naší školní jídelny pro žáky I. stupně 

Vánoční tvořivé dílny a tradiční Vánoční Chvalské trhy  
- Vánoční pásmo, výtvarné dílny a prodej výrobků – akce žádaná veřejností 
Mnichov, Norimberk - exkurze - Projekt pro seznámení s technikou, 
památkami a pro podporu konverzace v německém jazyce

Leden  Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz - Určeno žákům druhého 
stupně

Únor  Karneval ve školní tělocvičně - Tradiční karneval pro veřejnost
Březen  Škola nanečisto - Oblíbený projekt pro přípravu předškoláků na plnění 

povinné školní docházky, orientační diagnostika dětí pro rodiče. Přípra-
va rodiny na zápis.

 Noc s Andersenem - Mezinárodní projekt pro podporu čtenářství spo-
jený s nocováním ve škole

 Srdíčkové dny - Sbírka na pomoc nemocným a handicapovaným dětem
Duben  Velikonoční tvořivé dílny - Prezentace činnosti školy s ohledem na 

zvyky, obyčeje a kulturu. Vynášení Morany, tvořivé dílny, prodej žákov-
ských výrobků – akce pro širokou veřejnost

 Dopravní soutěž mladých cyklistů - Celorepubliková soutěž v jízdě na 
jízdním kole a ze znalosti dopravních předpisů a první pomoci

 Den Země - Vědomostní soutěž pro žáky školy
 Den Země - projekt školní družiny - Soutěže a zábavné odpoledne pro 

školní družinu 
Úklid okolí školy a Chval - Pečujeme o naše okolí – projekt 72 hodin

Květen  Talent Horních Počernic - Výtvarná soutěž s mnohaletou tradicí pro 
všechny zájemce. Výstava a vernisáž probíhá na Chvalském zámku.  
Akce pro širokou veřejnost.

 Cykloturistický kurz - Kurz jízdy na kole a turistiky pro žáky školy
 Kladení věnců - Připomínka ukončení války (ve spolupráci s MČ Praha 20)
 Školní přebor ve florbalu - Soutěž pro žáky školy
Červen  Poznávací zájezd pro žáky– Chorvatsko - Zájezd pro žáky školy
 Školní přebor v kopané - Soutěž pro žáky školy
 Školní přebor ve vybíjené - Soutěž pro žáky školy
Červenec Poznávací zájezd pro žáky a jejich rodiče - Chorvatsko - Zájezd na 

Omišskou riviéru pro celé rodiny
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Mateřská škola  
a Základní škola 
Bártlova
Bártlova 83 
IČ: 70848572
Mgr. Pavlína Čuřínová/ředitelka 
731 582 583, bartlova@skolabartlova.cz, www.skolabartlova.cz
Mgr. Pavlína Rychtaříková/ zástupkyně pro ZŠ 
281 920 835, rychtarikova@skolabartlova.cz
Mgr. Jitka Urbanová/zástupkyně pro MŠ 
286 581 736, 739 651 980,  litvinovska@skolabartlova.cz

Škola poskytuje předškolní a základní vzdělání pro děti a žáky se speciál-
ně vzdělávacími potřebami. Svou činnost vykonáváme na dvou pracoviš-
tích v Praze 9: ZŠ a ZŠs na pracovišti Bártlova 83 a MŠ a ZŠs na pracovišti 
Litvínovská 300. Součástí školy je školní družina, školní jídelna a výdej-
na. Pro své žáky nabízíme tyto volnočasové aktivity: taneční a sportovní 
kroužek, hudební kroužek, v MŠ plavání a saunování. Našim hlavním cí-
lem je vzdělávat a vychovávat děti a žáky, kteří si jsou, i přes svůj handi-
cap, vědomi své jedinečnosti, mají důvěru v sebe sama a budou schopni 
bez větších problémů pokračovat v dalším vzdělávání.

Akce 2021/2022

Prosinec celoškolní výlet do Babylonu v Liberci 
 vánoční jarmark v MŠ
duben den otevřených dveří v ZŠ 
 Počernické kuře   -  alej v Jeřické ulici
květen den otevřených dveří v MŠ
červen Den dětí (organizují žáci 9.ročníku pro své spolužáky)
 škola v přírodě (pro zájemce napříč ročníky ZŠ a ZŠS)
 rozloučení s předškoláky v MŠ 
 třídní výlety
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Dům dětí a mládeže
Ratibořická 1899/32 
IČ: 70966681
Mgr. Zdeňka Horváthová/ředitelka 
horvathova@ddm-hp.cz, www.ddm-hp.cz  
facebook.com/ddmhp 
605 700 772, ddm-hp@ddm-hp.cz

Dům dětí a mládeže nabízí zájmové činnosti pro aktivně strávený volný 
čas dětí, mládeže i dospělých.
Nabízíme více než 100 kroužků v pravidelné činnosti: výtvarné a ru-
kodělné, taneční, sportovní, se zaměřením na přírodu, informační a ko-
munkační technologie, modelářství, výuku cizích jazyků a další. Pořádá-
me různé výstavy, dílničky, soutěže, výlety, turnaje, vystoupení a akce. 
V době prázdnin připravujeme pro děti příměstské i pobytové tábory 
v Čechách i zahraničí, letní i zimní.

Akce 2021/2022

Září 12. 9. Turisťák
 18. 9.  Cyklovýlet 
 19. 9. Výtvarná dílna - Tiffany
 19. 9. Výtvarná dílna - Fimo
Říjen 2. 10. Cyklovýlet
 3. 10. Turisťák
 9. 10. Výtvarná dílna - papír
 22. 10. Dýňování
 16. 10.  Střelecký turnaj
 16. 10.  Cyklovýlet
 17. 10.  Výtvarná dílna – Tiffany
 17. 10.  Výtvarná dílna – Fimo
 29.–30. 10.  Halloweenské nocování
Listopad 12.–13. 11.  Nocování plné čar a kouzel
 14. 11.  Turisťák
 13. 11.  Výtvarná dílna – Šití
 13. 11.  Výtvarná dílna – Quilling
 20. 11.  Nerf turnaj
 20. 11.  Výtvarná dílna – Adventní kalendář
 26. 11.  Výtvarná dílna – Adventní věnce
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 27. 11.  Vánoční dílny 
Prosinec 3.–4. 12.  Mikulášské nocování
 12. 12.  Turisťák
 12. 12.  Výtvarná dílna – Tiffany
 12. 12.  Výtvarná dílna – Fimo
Leden 8. 1.  LŠ REBE-LS (lyžařská a snowboardová škola)
 9. 1.  Turisťák
 15. 1.  LŠ REBE-LS (lyžařská a snowboardová škola)
Únor 4. 2.  Exkurze do Avastu a Mikrosoftu
 5. 2.  LŠ REBE-LS (lyžařská a snowboardová škola)
 13. 2.  Turisťák
 12. 2.  LŠ REBE-LS (lyžařská a snowboardová škola)
 13. 2.  Výtvarná dílna – Tiffany
 13. 2.  Výtvarná dílna – Fimo
 26. 2.  LŠ REBE-LS (lyžařská a snowboardová škola)
Březen 5. 3.  LŠ REBE-LS (lyžařská a snowboardová škola)
  Noc s Andersenem
 20. 3. LŠ REBE-LS (lyžařská a snowboardová škola)
 20. 3.  Výtvarná dílna – Tiffany
 20. 3.  Výtvarná dílna – Fimo
 27. 3.  Turisťák
Duben 2. 4.  Velikonoční dílničky
 23. 4.  Cyklovýlet
 24. 4.  Turisťák
Květen 6.–7. 5.  Nocování v DDM
 14. 5.  Cyklovýlet
 14. 5.  Výtvarná dílna – Šití
 14. 5.  Výtvarná dílna – Papír
 15. 5.  Výtvarná dílna - Tiffany
 15. 5.  Výtvarná dílna – Fimo
 21. 5.  Cyklovýlet
 22. 5.  Den ICT a M
 28. 5.  Den dětí
 30. 5.–3. 6.  Týden otevřených dveří 
Červen 5. 6.  Turisťák
 11. 6.  Cyklovýlet
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Základní  
umělecká  
škola
Ratibořická 1899/30 
IČ: 61385069
Libor Zíka/ředitel  
281 927 168, libor.zika@zus-hp.cz, www.zus-hp.cz
Irina Likina/zástupkyně ředitele  
281 927 169, irina.likina@zus-hp.cz, www.zus-hp.cz 

Základní umělecká škola se snaží podchytit a dále rozvíjet talent žáků od 
předškolního věku až po dospělé a odborně je vzdělávat v uměleckých 
oborech, případně připravovat k dalšímu studiu na středních školách 
uměleckého zaměření, konzervatořích nebo vysokých školách umělec-
kého, popř. pedagogického zaměření.
Základní umělecká škola organizuje vzdělávání v hudebním, výtvarném 
a literárně dramatickém oboru. V souladu se školním vzdělávacím pro-
gramem organizuje mnoho koncertů, představení, výstav a účastní se 
mnoha celostátních i mezinárodních uměleckých soutěží.

Akce 2021/2022

22. 11. /18.00  Koncert učitelů ZUŠ  
Divadlo Horní Počernice 

9. 2. / 16.00 ZUŠkový koktejl 
Chvalská stodola 

27. 5.  /17.00 Festival studentských orchestrů 
Divadlo Horní Počernice „Hudební odpoledne 2022“  

28. 5.  /15.00 Festival studentských orchestrů  
Chvalská stodola „Hudební odpoledne 2022“ 
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Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857/4 
IČ:72551011
Růžena Beránková/ředitelka 
601 388 902, ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz,  
www.chvalskyzamek.cz,www.facebook.com/chvalskyzamek/
Anna Žídková/produkční, programy pro děti 
602 403 750, anna.zidkova@chvalskyzamek.cz
Klára Tökölyová/produkční, programy pro děti 
770 154 554, klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz

Chvalský zámek nabízí vzdělávací a výchovné výstavní projekty a spo-
lečensko kulturní akce zaměřené na děti, rodiny s dětmi, školy, školky, 
dětské kolektivy a širokou veřejnost. 
Během celého roku připravujeme interaktivní výstavy pro rodiny s dět-
mi, pohádkové a detektivní víkendy, zábavné a dobrodružné akce, poutě 
a trhy, narozeninové oslavy, výtvarné a tvůrčí soutěže.

Akce 2021/2022

5. 6.–21. 11. 2021 Výstava Pohádková země Vítězslavy Klimtové 
Chvalský zámek

11. 9. 2021 Tajemná noc na zámku - večerní stezka  
Chvalský zámek  zámkem za pohádkovými bytostmi spojená  
 s plněním zábavných úkolů

 
12. 9. 2021  Výroční Svatoludmilská pouť - tradiční pouť 
Chvalská tvrz se zábavnými atrakcemi, středověkými hrátky,  
 kejklířská představení i divadlo na nádvoří

24. 9.–3. 10. 2021 Detektivní týden na Chvalském zámku

25. 9.  2021 Autobusový den aneb historickým autobusem 
 na Chvalský zámek

22. 10.–31. 10. 2021 Detektivní týden na Chvalském zámku

14. 11. 2021 Počernická světýlka - společná akce  
Chvalský zámek s dalšími organizátory 
a podskalí
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12.–21. 11. 2021 Detektivní týden na Chvalském zámku

27. 11. 2021– Vánoční výstavy: V ten vánoční čas -  
9. 1. 2022 Jan Kudláček: kresby a ilustrace pro děti  
Chvalský zámek  + Štědré Vánoce aneb pod vánočním stromkem 
  našich prababiček a pradědečků

28. 11. 2021  Adventní trhy, rozsvícení vánočního stromu  
Chvalská tvrz a Ježíškova pošta

24. 12. 2021 Živý betlém (14–16 hodin) - svatá rodina v živém  
Chvalský zámek obrazu, živá zvířátka a vánoční písně v podání 
  počernických sborů a kapel

9. 1. 2022  Zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy 
Chvalský zámek (14–16 hodin)

15. 1.–12. 5. 2022  Výstavy: Egypt - dar Nilu; společně s interaktivní 
Chvalský zámek výstavou Za pokladem ztraceného města

4.–5. 2. 2022  Nocování na Chvalském zámku s noční cestou 
Chvalský zámek  za pokladem

19. 2. 2022  Strašidelná noc na Chvalském zámku

26. 2. 2022 Masopustní průvod od Divadla na Chvalský  
Chvalský zámek zámek (start průvodu ve 14 hodin) -  
 společná akce s dalšími organizátory

4.–20. 3. 2022  Detektivní týdny na Chvalském zámku

10. 4. 2022  Počernické kuře v Jeřické aleji

30. 4. 2022 Čarodějnice na Chvalské tvrzi

21. 5.–21. 8. 2022   Výstava: Příští stanice - Chvalský zámek,  
Chvalský zámek historické dopravní hračky

12. 6. 2022  Svatojánský bál na zámeckém nádvoří 
Chvalský zámek

15.–24.7.2022 Detektivní týden na Chvalském zámku

30. 7. 2022  Hradozámecká noc pro děti  
Chvalský zámek 

12.–21. 8. 2022 Detektivní týden na Chvalském zámku
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Místní veřejná knihovna
Náchodská 754/94 
IČ: 75142937
Božena Beňová/ředitelka 
605 700 774, knihovna@knihovna-hp.cz, www.knihovnapocernice.cz
MgA. Světlana Lazarová/koordinátorka komunitního centra 
778 452 100,  lazarova@knihovna-hp.cz
beletrie: 270 006 038 / 734 855 263
oddělení naučné literatury: 270 006 061 / 770 126 645
oddělení pro děti a mládež: 270 006 039 / 702 149 721

Místní veřejná knihovna poskytuje služby svým čtenářům bezplatně -
knihy, periodika a veřejný internet. Je rozdělena na oddělení pro mládež, 
beletrie a naučné literatury.
Slouží všem věkovým a sociálním skupinám.
Kromě základní funkce půjčování knih se věnuje vzdělávání především
dětských čtenářů, a to od těch nejmladších – předškoláků - pravidelným
cyklem První kroky do knihovny.
Děti se v tomto programu seznámí s knihovnou, jejím fungováním
a hlavně s fondem knihovny. Naší snahou je vzbudit v nich zájem o čtení,
což se velmi dobře daří.
Návštěvy dětí se konají organizovaně po dohodě s učiteli MŠ.
Pro žáky ze základních škol a gymnázia pořádáme kromě klasické bib-
liografické přípravy také různé lekce s konkrétním zaměřením (např.
besedu o knihách určitého autora, besedu o literárních žánrech, besedu
o knihovnictví, apod. - podle požadavků vyučujících). Termíny těchto
akcí si volí učitelé.
Jednou za rok (koncem března) probíhá v knihovně Noc s Andersenem,
což je nocování v knihovně s bohatým programem pro děti ve věku 
6 až 10 let.
Součástí knihovny je Kulturně komunitní centrum Horní Počernice.
Probíhají zde pravidelné přednáškové cykly, cyklus Zážitky z cest, Kula-
tý stůl, workshopy, setkání.
Dále bezplatná psychologická poradna,bezplatná právní poradna, krou-
žek logopedie, bezplatné otevřené hodiny angličtiny s rodilým mluvčím.
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Divadlo Horní Počernice
Votuzská 379/11 
IČ: 49366424
Bc. Barbora Jelínková/ředitelka 
774 444 003, jelinkova@divadlopocernice.cz
Vladimíra Držmíšková/pořady pro děti 
774 444 002, drzmiskova@divadlopocernice.cz
Divadlo Horní Počernice je součástí Kulturního centra Horní Počernice, 
které kromě již zmíněného divadla spravuje také Přírodní divadlo Dády 
Stoklasy a Kulturní středisko Domeček. V Divadle Horní Počernice hos-
tují profesionální i amatérské divadelní soubory, pořádají se koncerty. 
Dětem jsou určeny víkendové pohádky a dopolední uzavřená představe-
ní a výchovné pořady pro školy. Celoročně funguje sál divadla také jako 
kino. Ve foyer se pořádají pravidelné výstavy a vernisáže. KS Domeček 
poskytuje zázemí počernickým ochotnickým spolkům, pořádají se zde 
jazykové kurzy a kurzy šití. Během letních prázdnin tady probíhají pří-
městské divadelní tábory. KC Horní Počernice je pořadatelem tradičního 
festivalu Divadlo v přírodě, který je nejstarší přehlídkou amatérského 
divadla v ČR pořádanou na venkovní scéně. Jubilejní 50. ročník bude za-
čínat v Přírodním divadle Dády Stoklasy 12. 5. 2022.

Akce 2021/2022

19. 9. / 15.00 Zažít divadlo jinak - zahájení nové divadelní sezony 
prostranství před Divadlem H.P. 

25. 9. / 17.00 Kino / rodinný film (www.divadlopocernice.cz) 
Divadlo Horní Počernice

2. 10. / 15.00 Krejčík a princ / Divadelní soubor Právě začínáme 
Divadlo Horní Počernice

10. 10. / 15.00 Kráska a zvíře / Divadelní soubor Maják 
Divadlo Horní Počernice

17. 10. / 15.00 Princezna Koloběžka / Liduščino Divadlo 
Divadlo Horní Počernice

24. 10. / 15.00 Tři princezny na vdávání / Divadelní soubor Počerníčci 
Divadlo Horní Počernice
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30. 10. / 17.00 Kino / rodinný film (www.divadlopocernice.cz) 
 Divadlo Horní Počernice

7. 11. / 15.00 Alenka a její říše divů / Divadlo Anfas 
Divadlo Horní Počernice

14. 11. / 15.00 O třech námořnících / Divadlo Láryfáry 
Divadlo Horní Počernice

21. 11. / 15.00 Příhody Ferdy Mravence / Divadlo AHA 
Divadlo Horní Počernice

27. 11. / 15.00 O princezně, která ráčkovala / Divadlo Natálie Venturové 
Divadlo Horní Počernice 

4. 12. / 15.00 Maxipes Fík / Divadlo Krapet 
Divadlo Horní Počernice

11. 12. / 15.00 Krkonošské pohádky / Divadlo pohádek 
Divadlo Horní Počernice

18. 12. / 15.00 Malá mše vánoční / Kühnův dětský sbor 
Divadlo Horní Počernice

19. 12. / 17.00 Zpívání pod vánočním stromem 
 Přírodní Divadlo Dády Stoklasy

9. 1. /15.00 Zahrada / Divadlo Krapet 
Divadlo Horní Počernice

16. 1. / 15.00 Rákosníček a hvězdy / Divadlo Anfas 
Divadlo Horní Počernice

23. 1. / 15.00 Až na dno mamuta / Divadlo Vytřeštěný oko 
Divadlo Horní Počernice

29. 1. / 17.00 Kino / rodinný film (www.divadlopocernice.cz) 
Divadlo Horní Počernice

50. ročník festivalu Divadlo v přírodě 12. 5. 2022 - zahajovací průvod
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Neposeda. z. ú.
Nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež HoPo, 
Náchodská 79 
IČ: 69793298
Mgr. Zuzanna Bedřichová, Ph.D. /Vedoucí služby 
733 182 520, zuzkab@neposeda.org 
www.neposeda.org/hopo 
facebook.com/NZDMHOPO, instagram.com/hopo_nzdm 
klub: 778 713 719 
terén: 778 538 281

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HoPo je sociální služba pro děti 
a mládež ve věku 9-26 let. Je realizována formou nízkoprahového klubu 
a terénního programu přímo v ulicích. Dospívání je významné životní 
období a přináší mnoho zátěžových situací a nových výzev. V HoPu se 
snažíme o to, aby dospívající úspěšně zvládli cestu z dětství do dospělos-
ti. Usilujeme o to, aby uživatelé našich služeb: 
- omezili nebo se zcela vyhnuli rizikovému chování, 
- vnímali pozitivní i negativní důsledky svého chování pro sebe,  
  své vrstevníky a pro společnost,
- svým chováním aktivně ovlivňovali svůj život, 
- uměli požádat o pomoc, když ji potřebují, a byli spokojeni se svým 
   životem. 
Rozšiřujeme jejich životní příležitosti, zprostředkováváme jim účinné 
řešení problémů a zmírňujeme nebezpečí, která jim hrozí.
Nabídka aktivit: bezpečný prostor pro trávení volného času, rozhovory 
se školenými pracovníky, hry (karetní, deskové, počítačové), doučování, 
tematické kluby, preventivní programy, různé sportovní aktivity a tur-
naje (fotbal, volejbal, stolní fotbálek, žonglování, parkour, šipky aj.), vý-
tvarné dílny, výlety, vícedenní výjezdy, aktivní zapojení do rozhodování 
o programu a vzhledu klubu, nácvik dovedností (vaření, úklid, kutilství), 
přespávačky, dívčí kluby.
Klub je otevřený: Pondělí, úterý a čtvrtek od 13 do 18 hodin
Terénní forma: Úterý, Středa a čtvrtek od 13 do 18 hodin.
Změny v otevíracích hodinách jsou podle aktuálního stavu služby.
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Rodinné a komunitní  
centrum Mumraj 
Mezilesí 2058/6 
IČ: 701 04 212
Hana Schovancová/provozní 
775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz 
kancelář 281 926 727, info@domumraje.cz, www.domumraje.cz  
facebook.com/domumraje, instagram.com/pocernicky_mumraj

Jsme srdcaři. Horní Počernice jsou náš domov a chceme, aby byl útulný a 
všem se v něm příjemně žilo. Podporujeme blízké sousedské vztahy, pro-
pojujeme generace, dovednosti i zájmy. Vytváříme bezpečný prostor pro 
společná setkání, osobní růst, společnou zábavu i pomoc, kde jí je třeba. 
Jsme nedílnou součástí života v Horních Počernicích od roku 2000. Věří-
me, že co děláme, má smysl a proto do všeho jdeme naplno, srdcem. Za-
stavte se k nám, máme výtečnou kávu, pro děti dvě herny a široké spekt-
rum aktivit pro všechny generace:
• Kurzy a kroužky pro děti i dospělé – hudební, výtvarné,  
   pohybové, jazykové
• unikátní kurzy Létající jógy a parkouru
• Školička – školka nanečisto pro děti od 2 let s Montessori pedagogikou
• Herny pro rodiče s dětmi s programem i bez
• Coworkingové centrum s hlídáním děti a Konzultační centrum
• Ekocentrum
• narozeninové oslavy, dětské koutky
• semináře, besedy, workshopy
• logopedické cvičení

Mumraj je iniciátorem a realizátorem místních akcí zaměřených na roz-
voj a upevňování sousedských vztahů v průběhu celého roku. Podporuje 
vzájemnou inspiraci, zdravé mezilidské vztahy a pohodu v rodině, která 
je základem fungující komunity.
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Akce 2021/2022

30. 8–3. 9. 2021 Mumraj Dny otevřených dveří a zápisy,  
  ukázkové lekce  

11. 9. 2021 Mumraj Rodina spolu   

2. 10. 2021 Mumraj Seminář Šikana do klece  
  a Sebeobrana pro ženy a dívky

8.–9.10.2021 Mumraj Podzimní burza dětského oblečení 
12. 10. 2021 Mumraj Otisky v keramické hlíně 

13. 10. 2021 Mumraj Seminář Jak chránit dítě  
  v online prostředí  

25. 10. 2021 Mumraj Seminář Táta na roztrhání  
5. 11. 2021 Mumraj Burza dětských potřeb  
28. 11. 2021 Chvalský zámek Vánoční Veselí v kočárovně   
3. 12. 2021 Mumraj Mikuláš pro nejmenší  

5. 12. 2021 Horní Počernice Mikuláš domů   

17.–21. 1. 2022 Mumraj Doplňující zápisy do kurzů, 
   kroužků a školičky  

12. 2. 2022 Stodola Dětský maškarní bál  

12. 2. 2022 Stodola Zimní ples pro dospělé 

13. 5. 2022 Mumraj Bazar sezonního oblečení,  
  hraček a potřeb  

1. 6. 2022 Mumraj Zápisy do kurzů, kroužků  
  a školičky   

5. 6. 2022 les ve Svépravicích Pohádkový les  

srpen 2022 Mumraj Letní příměstský Mumraj
 
Sledujte náš web a sociální sítě, v průběhu roku budou další aktivi-
ty pro celou rodinu přibývat.  
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Junák - český skaut
středisko Oheň Horní Počernice 
Na Chvalské tvrzi 860/4
IČ: 63834910
 Jan Haken /vedoucí střediska 
721 135 704, l ohen@ohen.skauting.cz, ohen.skauting.cz

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – 
prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností. Skautský pro-
gram je pestrobarevný – náplň činností je různorodá a přizpůsobená jak 
věku, tak individuálním potřebám dětí. Naše organizace má komplexní 
výchovnou metodu, jejímž základem je družinový systém. Pěti až sed-
mičlenné skupiny (družiny) pracují v týmu a společně připravují i rea-
lizují program. Družinu vede starší a zkušenější skaut či skautka. Učí se 
odpovědnosti za druhé a podílejí se na vedení svých vrstevníků. Stávají 
se spolehlivějšími, získávají samostatnost, sebedůvěru a schopnost spo-
lupracovat. Skauting je příležitost rozvíjet nejen sebe, ale i své okolí. 
Skauti a skautky se snaží spoluvytvářet lepší svět, a proto jsou vedeni 
k samostatnosti a odpovědnosti už od útlého věku.
Skauti se schází každý týden na schůzkách, a to rozděleně dle věkových 
kategorií. Nejmladší oddíl benjamínků tvoří chlapci a dívky v první třídě 
základní školy. Oddíl světlušek a vlčat tvoří holky a kluci od druhé do 
čtvrté třídy základní školy. Do oddílu skautek a skautů chodí holky a klu-
ci od 11 do 15 let. Každý týden se schází také skupinka roverů, ve které 
jsou mladí lidé, nejčastěji studenti středních škol.
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SHM Klub Praha  
– Počernice,z. s.
Mezilesí 1028/13

Pavel Herian/předseda 
731 600 074, pavel.herian@centrum.cz
Ondřej Regál /koordinátor  
737 538 596 regal.ondrej@gmail.com 
www.pocernice.shm.cz 
facebook.com/SHMPocernice

Jde nám o smysluplné využívání volného času. Podnikáme pravidelné 
aktivity, víkendové a prázdninové akce a mladí lidé zde najdou prostor 
pro seberealizaci. Klub patří pod Salesiánské hnutí mládeže a je jedním 
z mnoha klubů této křesťanské organizace v celé ČR. Naším hlavním cí-
lem je zaujmout co nejširší spektrum dětí a mládeže, hlavně z vícečet-
ných rodin a sociálně slabších skupin a nabídnout jim smysluplné a fi-
nančně dostupné prožití volného času.

· Klubík – společné setkávání předškolních dětí s rodiči a prarodiči

· Sportovní středy–míčové hry pro mládež v tělocvičně  
(fotbal a florbal)

· Tanečky pro starší školačky a školáky

· Hudební kroužek – dětská kapela

· Kapela Pepeho výběr

· Kopaná pro kluky – fotbal pro chlapce venku nebo v tělocvičně 
v Horních Počernicích

· Spolčo – setkávání mladých lidí

· Schóla – setkání starší hudebně nadané mládeže

· Výlety a týdenní prázdninové pobyty pro kluky a děvčata.

· Jednorázové (nízkoprahové) akce
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Akce 2021/2022

12. 9.   Farní zahrada Barevný den aneb v Počernicích  

 na Chvalské tvrzi máme pouť + divadlo  

  na nádvoří Chvalského zámku

13. 11.  Chvalská stodola Dětský maškarní ples

24. 12.   Chvalský zámek  Vánoční hudební  

   vystoupení 

27. 2. farní sál na Chvalech  Prezentace chaloupek 2021 

   (letních táborů) pro děti i rodiče 

  

10. 4.  Alej v Jeřické ulici  Počernické kuře

14. 4.  Klánovický les Zelený výlet - pro děti  

   mladšího školního věku

16. 4. Klánovický les Bílý výlet pro mládež  

 

29. 5.  Farní zahrada SMS – Setkání  

 na Chvalské tvrzi malých sportovců

24. 6.– 

25. 6.  ZŠ Dolní Počernice SKAM – Setkání  

   křesťanské aktivní  

   mládeže (sportovně 

   kulturní akce)
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Spolek Křesťanský dorost 
v Horních Počernicích 
Ve Žlíbku 168/8
IČ: 68379153
Šimon Pokorný /předseda 
723 898 257, kdhp@post.cz, www.kdhp.cz

Vedení dětí a mládeže v duchu křesťanských zásad, zajišťování turistic-
ké a sportovní činnosti, poznávání a ochrana přírody. 
Scházíme se každý týden k pravidelným schůzkám, několikrát ročně jez-
díme na výlety do okolí Prahy, případně i v Praze. 
Vícedenní akce pořádáme o jarních a podzimních prázdninách. 
V době letních prázdnin organizujeme 14-denní stanový tábor.

Schůzky dorostu pravidelně každý pátek od 17.00 do 18.45 ve Sboru 
Církve bratrské, Ve Žlíbku 168/8.

Akce 2021/2022

podzim České středohoří  Podzimní tábor

jaro  Vysočina   Jarní tábor

léto   Vysočina   Letní stanový tábor
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A-Borůvkovany  z.s.
Sdružení Borůvkovany
Božanovská 2348/22 
IČ: 22690719
Eva Holečková/předsedkyně 
603 107 367, www.borovany.cz 

Naše organizace je svojí činností zaměřena na organizování sportovních, 
pobytových a turistických akcí,  poznávacích výletů pro členy sdružení, 
jejich přátele a děti. Samozřejmě se zaměřuje i na ostatní děti, jejichž ro-
diče projeví o takové akce zájem. Naše aktivity jsou celoroční a při jejich 
pořádání se snažíme jak o pestrost, tak i o tradice. Proto se řada akcí 
pořádá pravidelně. Již tradičním je především letní dětský tábor, který je 
hlavní akcí roku, ale během mnoha let přibylo mnoho dalších. 

Akce 2021/2022

září Václav - Zazimování základny v Borovanech, společná 
 akce rodičů a dětí. Program dle aktuálního počasí  
 a počtu účastníků.

září Roháče - Několika denní zájezd zaměřený na  
 vysokohorskou turistiku v pohoří Západních  
 Nízkých Tater. Hlavním hřebem akce je zdolání  
 Ostrého Roháče.

říjen Espero - Tradiční turistický výlet do podzimních hor.  
 Víkendová akce s pěším výletem.

listopad Drakiáda - Tradiční pouštění draků na louce  
 v Horních Počernicích. Soutěže, zábava a malé občerstvení.
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prosinec Mikulášská besídka - Mikulášská besídka  
 v Restauraci Na Hřišti, Přijde Mikuláš s čerty  
 a andělem a podarují všechny hodné děti.  
 Součástí je i vystoupení kouzelnického mistra.

leden  Lyžařský výcvik - Pololetní lyžák pro všechny malé  
 i velké lyžaře.

únor/březen Bruslení - Pokud zima dovolí, pořádáme hokejový  
 turnaj na Kyjském rybníku.

duben Čarodějnice - Tradiční pálení čarodějnic v Borovanech,  
 první akce v roce na základně v Borovanech.

červen Dětský den - Dětský den plný her a soutěží se skákacím  
 hradem. Zvané jsou všechny děti, které slaví svůj den.

červen Sněžka - Víkendový výstup na nejvyšší horu,  
 s přenocováním ve vysokohorské boudě.

červenec Tábor - Hlavní akce naší organizace. Letní tábor  
 v Borovanech. Po celoročním těšení zase můžeme vyrazit 
 do lesa na jih Čech.
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Divizna 
husitská diakonie
Náchodská 382/171
IČ: 3548899
Mgr. Alena Štrobová/ředitelka-dobrovolník
732 636 642, alena.strobova@seznam.cz, www.facebook.com/DiviznaHP 
www.divizna-pocernice.cz

Klub dětí, který se věnuje společným aktivitám dětí zdravých a dětí se 
zdravotním postižením. Jde především o vzájemné propojování dvou 
světů, socializaci dětí se zdravotním znevýhodněním a podporu a pomoc 
pečujícím rodinám.
Tvořivé dílničky, pohybové aktivity, výlety, společné návštěvy divadel 
a výstav, výukové programy zaměřené např. na stolování, základy vaření, 
rozšiřování manuálních  dovedností.
Nabízíme i cvičení – bližší informace www.pohybovestudiohp.cz.

Akce 2021/2022

prosince 2021  Adventní zpívání s Diviznou  
  u kapličky ve Svépravicích
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The Life Center
Hrdoňovická 2559/18 
IČ: 73635201
Jana Bačová/Office Administrator
737 837 291, www.lifecenter.cz, info@lifecenter.cz 
facebook.com/thelifecenter.cz 

Tento rok se u nás můžete těšit na nové aktivity. Spouštíme „jak být fit“ 
pro ženy - např. kurz nordic walking, sebeobrana, fit dance, fitness pro 
maminky s dětmi a workshopy o zdravém stylu. Jsme moc rádi, že mů-
žeme opět nabídnout aktivity pro naši komunitu. Na našich skupinových 
programech se můžete těšit na pohyb, hudbu, umění, skvěle si tak vše 
užijete a příjemnou formou se více naučíte. 
Naše komunitní centrum provozujeme již od roku 2005 a od roku 2018 
máme naše stálé místo v Horních Počernicích. Pořádáme angličtinu pro 
maminky s dětmi, pro děti, teenagery a dospělé s našimi rodilými mluv-
čími. Máme za sebou 14. ročník anglických táborů pro děti a teenagery 
a další různé programy. 
Naší vizí je být přívětivým a bezpečným místem pro celou komunitu. Být 
centrem, kde se lze vzdělávat, zažívat povzbudivou interakci i respekt. 
Věříme, že každý ve vaší rodině si přijde na své.

Nabízíme:
• společné vzdělávání (interaktivní jazykové kurzy s rodilými mluvčími 
pro děti, dospívající i dospělé, příměstské anglické tábory)

• jak být fit pro ženy (např. kurz nordic walking, sebeobrana, fit dance, 
fitness pro maminky s dětmi a workshopy o zdravém stylu)

• péči o sebe i ostatní (semináře a programy, které pomáhají lidem se 
vypořádat s různými životními situacemi, jako je hledání uzdravení pro 
duši, řešení rodinných problémů nebo pomoc lidem, kteří zápasí s rako-
vinou)

• kulturu a vzdělávání: jsme vždy rádi, když můžeme poskytnout pro-
středí, kde se lidé můžou setkávat a vyjadřovat se prostřednictvím hud-
by či umění - zábavné akce pro děti každého věku a dospělé
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Taneční škola Artimo
Martin Hejhal/ vedoucí taneční školy 
776 274 067 
info@artimo.cz 
www.artimo.cz

Taneční škola Artimo vznikla v Praze roku 2017. I přesto, že prvotní 
úmysl směřoval na profesionální dráhu dětí a juniorů, jsme v únoru 2018 
otevřeli první 3 kurzy tanečních pro dospělé. Následovaly kurzy pro 
ženy, dětské tábory, soustředění i taneční přípravka.
Aktuálně otevíráme více jak 19 kurzů v Horních Počernicích, Jirnech, 
Dobříši a nově i v Brandýse nad Labem! Učíme tříleté i seniory. Jsme tu 
pro ty, co si chtějí jen přijít zatančit, a těm, kteří to myslí s tancem vážně, 
vytváříme komplexní zázemí pro co nejlepší rozvoj.

Taneční pro dospělé
Taneční kurzy pro dospělé jsou zaměřeny na společenské tance stan-
dardní, latinskoamerické, polku a blues. Kurz je určen pro páry a trvá 
10 opakování. Na konci cyklu se koná jedenáctá, prodloužená lekce. Styl 
tanečních je formální. Na konci roku pak pořádáme Vánoční ples taneční 
školy, na který jste všichni srdečně zváni!

Soutěžní přípravka latinskoamerických tanců
Soutěžní tanec bereme velmi vážně. Vytváříme podmínky pro rozvoj dě-
tem, juniorům i dospělým. Pro jednotlivce i páry - nejedná se o taneční 
pro mládež! Pro členy klubu máme semináře latiny, pravidelné workouty, 
společné practisy, doškolovací semináře a tématické přednášky.  Kurzy 
jsou vhodné i pro úplné začátečníky.

Street Jazz
Styl Street Jazz kombinuje klasické prvky tanců street dance, jazz dance 
a MTV. Kurzy jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak pro děti, které 
již tančily. Série má zpravidla 12 opakování. Dalším krokem jsou pak vy-
stoupení, soutěže a možnost účasti ve výběrové skupině.



34

34

34

34

/ 34

Divadelní sdružení  
Horních Počernic
Sůvová Jana/předseda sdružení 
www. pravezaciname.cz

Divadelní sdružení má celkem pět dětských a studentských divadelních 
skupin. V průběhu roku se nacvičují představení , které mají obvykle 
premiéru v květnu či v červnu na divadelním festivalu Divadlo v příro-
dě.  Na podzim se reprízují představení v kamenném  Divadle Horní Po-
černice. Divadelní sdružení se snaží v dětech pěstovat lásku k divadlu, 
zdravé sebevědomí vystoupit a mluvit před více lidmi a také toleranci 
a přátelství mezi sebou. 

Divadelní studio Na Radosti
Náchodská 470
Mgr. MgA. Eva Čechová PhD.
777 013 711, eva.marta.cechova@gmail.com 
Divadelní studio Na Radosti nabízí divadelní činnosti pro děti, mládež 
i dospělé. V současné době sdružuje několik improvizačních týmů pod ve-
dením Evy Čechové: dětský tým improvizace, Improtime (mládež) a Klim-
pr (dospělí).
Eva Čechová učí autorské herectví na Katedře autorské tvorby a pedago-
giky DAMU. Zabývá se malými jevištními formami v autorském, doku-
mentárním a vyprávěném divadle, dále se věnuje činohernímu i autorské-
mu herectví, režii, psaní textů, rozhlasové tvorbě, loutkovému divadlu, 
divadelní improvizaci a klaunérii. Byla zakládajícím členem první české 
improvizační ligy – Pra.l.i.ny (2000). Dlouhodobě se věnuje propojování 
učení a divadla cestou osobnostního vzdělávání dospělých, zejména v kur-
zu CŽV DAMU Kreativní pedagogika (od 2006). Vedla kurzy na Pedf Ujep, 
PedfUK, FFUK na Gymnáziu PORG Libeň a Gymnázium Pražačka, se stu-
denty Gymnázia Nový Porg připravila několik představení ve francouzšti-
ně pro Festival international de théâtre francophone v Poznani. V Horních 
Počernicích pořádá letní Příměstské divadelní tábory a uvádí různoro-
dé inscenace, kde režijně či herecky působí (DS Na Radosti, Spolek Tisí-
ciHRAN, Divadlo Boršč, Klimpr). Ve Werichově vile na Kampě uvádí pravi-
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delně dokumentární inscenace pro školy o historii 20.století ve spolupráci 
s neherci pamětníky (Spolek TisíciHRAn).

Divadelní improvizace
Kurzy divadelní improvizace se zaměřují na mnohostranné rozvíjení ko-
munikace a osobního projevu na jevišti i v životě. Jde o specifický divadel-
ní přístup, který kombinuje volnou jevištní improvizaci a divadelní sporty 
(Theatre sports) s cílem svobodně existovat ve hře. Ve hrách a cvičeních 
hráči trénují umění naslouchat, spolupracovat a tvořivě jednat v dramatic-
ké situaci.
Improvizační soubory jsou rodinně spřízněné, většina rodičů dětí a mláde-
že tvoří členy klimpru. Proto je možné čas od času uspořádat Zápas v diva-
delní improvizaci, kde se spolu utkají rodiče a jejich ratolesti. První takový 
proběhl 6.června 2021 v Přírodním divadle Dády Stoklasy.
Častější jevištní formou jsou improvizační večery s názvem M.I.Š. - Malá 
impro šou. V interaktivním setkání s diváky tvoří hráči krátké dramatické 
situace a příběhy na témata z publika.

Zápis do týmu Divadelní improvizace – mládež (13–18 let) proběhne 
v září v rámci Veletrhu volného času.
Akce 2021/2022
18. 9.  IMPROZÁPAS – KLIMPR vs. IMPROTIME 
 setkání dospělých a (jejich) dětí v divadelní improvizaci,  
 Open air scéna u Hotelu Čertousy. 
V rámci festivalu Zažít město jinak – Víkend pro Horní Počernice 2021

17. 10.  / 19.00  Tanky na plovárně aneb dospívání v 60. letech 
  (Spolek TisíciHRAn) / Werichova vila na Kampě

7. 11.  / 19.00 Fialky a mejdlíčka aneb dětství pod rudou hvězdou 
  (Spolek TisíciHRAn) / Werichova vila na Kampě

12. 12.  / 19.00  Tanky na plovárně aneb dospívání v 60. letech 
 (Spolek TisíciHRAn) / Werichova vila na Kampě

Harmonogram představení pro školy viz.: 
www.werichovavila.cz/programy/ nebo  www.tisicihran.cz
Rezervovat představení pro třídu či skupinu lze na:  
rezervace@werichovavila.cz  nebo tisicihran@gmail.com 
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Kickbox klub KOSAGYM
Štverákova 2777/22

Mgr. Petr Kotík/předseda klubu 
603 593 719, petr.kotik@kosagym.cz, www.kosagym.cz
Petr Tahal/hlavní trenér  
734 570 268, petr.tahal@kosagym.cz, www.kosagym.cz 
www.facebook.com/kosagym.cz/, info@kosagym.cz, 734 570 269 
www.instagram.com/kosagym/

Kickbox Klub KOSAGYM je moderní sportovní klub zaměřený na výuku 
bojových sportů a sebeobrany s dlouhou a bohatou historií. V Horních 
Počernicích působíme již 12 let a nabízíme zde dětem i dospělým mož-
nost zapojit se do tréninků kickboxu a Jiu-jitsu. Moderně vybavená tělo-
cvična ve Štverákově ulici nabízí kvalitní zázemí pro trénink bojových 
sportů, které zde během školního roku probíhají téměř každý den. Zku-
šení certifikovaní trenéři Vám pomohou se zapojením do tréninkového 
procesu a dohlédnou na správné návyky, které Vám umožní se rychleji 
zlepšovat. Způsob a úroveň tréninku si můžete zvolit sami, nabízíme jak 
závodní formu kickboxu, tak rekreačně-kondiční cvičení. Těšíme se na 
Vaší návštěvu!

Akce 2021/2022

Září 2021 Nábory do oddílů kickboxu a jiu-jitsu

Říjen 2021  KOSA CUP 2021 
 Český pohár v kickboxu, BB Aréna Letňany

Leden 2022  NOVOROČNÍ PRAŽSKÝ POHÁR 2022 
 turnaj v kickboxu pro děti a začátečníky,  
 Sokolovna Horní Počernice

Srpen 2022  KICKBOX KEMP 2022 
 příměstský tábor pro děti v Horních Počernicích
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STUDIO SALUTE
Cvičíme v malé tělocvičně FZŠ Chodovická 

Lenka Malá
607 105 051, studio.salute@seznam.cz,  
www. studiosalute.cz

Pořádáme pravidelné sportovní kurzy pro děti od 2,5 do 18 let i pro do-
spělé. Zabýváme se rekreační, zábavnou a zdraví prospěšnou formou 
pohybu. S nejmenšími dětmi provádíme všestranná cvičení s využitím 
nejrůznějších sportovních nářadí a náčiní.  Kurzy pro starší děti jsou za-
měřeny na míčové hry, volejbal, sportovní hry a tanec.
Snažíme se vést děti i dospělé k pravidelnému sportování, podporujeme 
jejich individualitu, ale i týmový duch a kamarádství.

Ve školním roce 2021/22 otevíráme tyto kurzy:

Cvičíme spolu /Cvičení rodičů (prarodičů) a dětí od 2,5 do 5 let

SKOKÁNEK/Pohybové hry pro předškolní děti od 4 do 6 let

SKOKÁNEK PLUS/Pohybové hry pro děti od 6 do 8 let 

SKIPPY/Základy míčových sportů pro děti od 6 do 12 let

VOLEJBAL/Základní herní dovednosti pro dívky a chlapce od 10 let

ZUMBATOMIC/Cvičení, hudba tanec a hry pro dívky i chlapce od 8 do 13 let

Pro dospělé:  INTERVAL BODY, ZUMBA, KRUHOVÝ TRÉNINK A BODY TONING

Začínáme 13. září 2021.

PŘEDPOKLÁDANÝ ROZVRH PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/22
aktuální informace najdete na www.studiosalute.cz
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PO  16.30–17.30 CVIČÍME SPOLU, rodiče + děti 2,5 –5 let

 17.30–18.30 SKOKÁNEK - pohybové hry 4–6 let

 19.00–20.00 INTERVAL BODY

ÚT  16.15–17.30 VOLEJBAL I. začátečníci od 10 let

 17.30–18.50  VOLEJBAL II. pokročilí

 18.55–19.55  ZUMBA

 20.00–21.00  KRUHOVÝ TRÉNINK

ST  16.15-17.15  MALÝ SKIPPY míčové hry 6–9 let

 17.15–18.15 VELKÝ SKIPPY míčové hry 9–13 let

 18.15–19.15 ZUMBATOMIC tanec a hry od 8 let

 19.30–20.30  ZUMBA & CORE

ČT 16.30–17.30  SKOKÁNEK pohybové hry 4–6 let

 17.30–18.30  SKOKÁNEK PLUS pohybové hry 6–8 let

 18.30–19.50  VOLEJBAL II. pokročilí

 19.00–20.15  BODY TONING (GYMNASTICKÝ SÁL!)
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Tělovýchovná jednota Sokol 
Horní Počernice, spolek 
Chvalkovická 2031/47
Ing. Jindřich Jukl /předseda 
608366725
Ing. Jiří Trávníček /místopředseda 
602207757
Ivan Liška /místopředseda  
602236259 
TJpraha20@seznam.cz 
www.sohopo.estranky.cz

Sportovní činnost spolku je nepřetržitě od roku 1905.
Sporty: atletika, basketbal, horolezectví, nohejbal, sportovní  
gymnastika, stolní tenis, tenis, triatlon, volejbal, všestrannost.
Sportovní areály TJ:
Chvalkovická 2031 
sportovní hala, volejbalový a nohejbalový antukový kurt, beachvolejba-
lové kurty, universální hřiště pro malou kopanou, petang,  
(GPS: 50°06‘31.79“N, 14°36‘38.07“E) 
Otovická 2865 
pět antukových tenisových kurtů, zimní nafukovací hala,  
(GPS: 50°07‘07.38“N, 14°37’32.34“E)
Sportovní oddíly a kluby TJ Sokol Horní Počernice:

Atletika
mladý oddíl, který obnovil v roce 2012 tradiční sport  
v TJ Sokol Horní Počernice, 
 Jana Petráňová/předsedkyně oddílu 
602796208, atletikahp@email.cz 
www.atletikahp.cz
13 trenérek atletiky, 140 sportujících dětí, atletická přípravka a atletické 
soutěže mládeže, závody na atletické dráze, přespolní běhy.
tréninky: úterý až pátek (15.30–17.00) na školním atletickém hřišti, ve spor-
tovní hale TJ a v lese u koupaliště, letní soustředění na Orlíku a příměstský 
tábor v areálu TJ, oddíl pořádá tradiční Novoroční běh Horními Počernicemi.
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Horolezectví
Ing. Jiří Pěnkava/ předseda oddílu 
736531585, www.hosohopo.net
oddíl působí mimo území Horních Počernic - „lezeme skalky, klasické 
pískovce, ale také velehory od Alp, přes Kavkaz, Pamír, Andy až po Hima-
láje, máme dokonce vystoupenou osmitisícovou Cho-Oyu“.

Nohejbal
oddíl je zaměřen na rekreační sportování.

Sportovní gymnastika + aerobik
Tradiční sport pohybové krásy v TJ Sokol Horní Počernice od roku 1953.
Mgr. Lenka Barešová/předsedkyně oddílu 
728049236, lenka.baresova2@volny.cz 
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz
15  trenérek a trenérů gymnastiky + 4 cvičitelky aerobiku, celkem 150 
členů oddílu, tréninky  probíhají v tělocvičně ZŠ Ratibořická a Na Růžku
v pondělí, úterý, středa a pátek (16.00–19.00), děvčata od 4 let
Účast na závodech po celé ČR - Přebory Prahy, Mistrovství ČR, memoriály 
a pohárové soutěže.
Za Covidový rok 2020 zisk 17 medailí –  5 zlatých, 4 stříbrné a 8 bronzových.
Pořadatel tradičních gymnastických soutěží v tělocvičně ZŠ Ratibořická
- Váza Horních Počernic
- Veteraniáda - závod gymnastů a gymnastek nad 20 let
- Závod gymnastických nadějí 
- Oblastní Přebory Prahy (jaro a podzim)
- Memoriál J. Mládka a J. Šafáře

Tréninky dětského aerobiku pro pódiová vystoupení.  
Pro veřejnost oddíl zajištuje cvičení aerobiku, pilates a jógy.
Martina Doskočilová /vedoucí aerobiku 
776659901 
aerobik-ratiboricka.komplexis.cz  
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Stolní tenis
Ing. Karel Bakeš/předseda oddílu 
604730453
oddíl je zaměřen na rekreační sportování.

Triatlon - oddíl TRISKI
Sportovní odvětví nejen železného muže - sport přirozeného pohybu 
člověka pro celý život, založen roku 1990.
Ing. Vladimír Andrš/předseda oddílu 
605115068, vanandrs@volny.cz, www.triskihp.cz/kontakt.php
45 členů - největší pražský klub triatlonu, oddíl se zabývá plaveckým, 
atletickým, cyklistickým a všeobecným tréninkem dětí a mládeže, účast 
v desítkách celostátních závodech Českého poháru v triatlonu (6. místo 
v ČR), aquatlonu (5. místo v ČR) i duatlonu.

Volejbal
tradiční sport, v TJ Sokol Horní Počernice od 50. let minulého století
Ing Miroslav Švancara/předseda oddílu 
731134114, svancaram@seznam.cz, www.volejbalhpz.unas.cz
4 trenérky mládeže, 77 členů oddílu
družstva: minivolejbal dívky, žákyně, ženy (2 družstva), muži (2 druž-
stva) se zúčastní celopražských soutěží, senioři se zaměřením na rekre-
ační sport, tréninky v zimních měsících v hale - mládež 3x týdně, dal-
ší ve školních tělocvičnách, v letním období na antukových a pískových 
kurtech, soutěžní utkání se hrají na antukových kurtech v areálu Chval-
kovická v období květen, červen a září ve všední dny, oddíl pořádá letní 
soustředění, v září nábor dětí.
Nejmenší děti se učí práci s balonem, postupně volejbalové základy a vše 
je prokládáno posilováním a u těch malých zpestřeno i hraním her – aby 
je to na tréninku bavilo. Větší už poctivě pilují volejbalovou techniku.



42

42

42

42

/ 42

Všestrannost
Ing. Věra Korbelová/předsedkyně oddílu 
604486802, vera.korbelova@seznam.cz
Oddíl je zaměřen na rekreační a kondiční sportování, v současné době 
zejména v kategoriích rodiče s dětmi a starší ženy, cvičení v hale: úterý 
(rodiče a děti), středa (ženy)

Basketbal
pohybově a technicky krásný tradiční český sport založený v Horních Po-
černicích v roce 1985 současně se zprovozněním sportovní haly, klub pů-
sobí samostatně jako Basketbal Sokol Horní Počernice, pobočný spolek,
Ing. Jindřich Jukl/předseda 
608366725, j.jukl@atlas. cz 
www.sokol-horni-pocernice.cz
5 trenérů, 98 členů klubu
družstva: minižáci U11, starší žákyně U15, kadetky U17, starší žáci U15, 
ženy, muži (2 družstva), družstva se účastní soutěží Pražského přeboru, 
žákyně U15 žákovské ligy, kadetky U17 nadregionální ligy.
V soutěžním ročníku 2018/2019 se družstvo žákyň umístilo  
na 5. místě v ČR.
Klub trénuje a utkání hraje v hale TJ Sokol a v tělocvičně  
FZŠ Chodovická.
Pro mládežnická družstva klub každoročně organizuje  
letní soustředění.

Tenis
tradiční bílý sport s nejdelší závodní historií v TJ Sokol Horní Počernice, 
působí samostatně jako Tenisový klub Sokol Horní Počernice, pobočný 
spolek, se sídlem v areálu Otovická 2865/109, 140 členů klubu.
 Ing. Jiří Trávníček/předseda 
602207757, info@tenishornipocernice.eu 
www.tenishornipocernice.eu  
facebook@TKSokolHorniPocernice
Tenisový klub patří mezi nejúspěšnější sportovní oddíly TJ Sokol.
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Tenisový klub má k dispozici zrekonstruovaný areál s 5 antukovými kur-
ty. Pro zimní sezónu je na 3 kurtech postavena nafukovací hala, tím je 
zajištěna celoroční příprava hráčů. Přípravu hráčů všech věkových ka-
tegorií v Tenisové Akademie a Tenisové školičce mají na starosti čtyři 
kvalifikovaní trenéři pod dohledem bývalého profesionálního hráče ATP 
Petra Luxy.
Klub zajišťuje tréninky a komplexní, individuální péči o každého hráče 
bez ohledu na věk a výkonnost. Pro závodní tenis mládeže máme připra-
vený speciální balíček s finanční podporou.
V soutěžích Pražského tenisového svazu závodí 4 družstva mládeže, 
3 družstva dospělých a 1 družstvo veteránů. Tenisový klub pořádá celo-
státní turnaje, víkendová soustředění pro děti i dospělé, sparingy a v let-
ních měsících příměstské tábory.
V areálu je dále k dispozici klubovna s cvičebním sálkem a klubovou „bis-
tro“ kavárnou, s milou a vstřícnou obsluhou. Ve cvičební místnosti klub 
nabízí (lektorka Jája Brenkusová, 776757478) lekce jógy, flowingu, TRX, 
možnost konzultací s nutriční terapeutkou (Daniella Sladká, 602319686), 
která zároveň nabízí prostor pro relaxaci s masáží.
Zájemce zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kde si mohou prohlédnout 
areál, seznámit se s trenéry a vyzkoušet si zdarma trénink a získat po-
drobné informace.

Dny otevřených dveří:
1. září 2021  17–19
3. září 2021  17–19
6. září 2021  17–19
8. září 2021  17–19

10. září 2021  17-19
13. září 2021  17–19
15. září 2021  17–19

Nebo je možné po dohodě domluvit individuální schůzku.
Kontaktní osoba Petr Luxa 601 207 717
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TOP TENNIS  
Horní Počernice
Telefon: 733 174 924 
emailová adresa: Info@toptenis.cz
TOP TENNIS je tenisovou školou s 10 letou tradicí.
Tenisová škola působí v Horních Počernicích (kurty Xaverov), v Zelenči 
a Kolodějích. Tréninky na všech kurtech probíhají celoročně díky teniso-
vým halám (Xaverov- vytápěná nafukovací hala, v Zelenči- pevná hala, 
Koloděje- pevná hala). Tréninky navštěvují hráči od 3,5 let a seznamují 
se s tenisem zábavnou formou a všeobecnou přípravou. Tenisová škola se 
zabývá tréninky závodních hráčů, ale navštěvují ji také rekreační nad-
šenci všech věkových kategorií. Ke každému hráči hledáme individuální 
přístup a snažíme se společně nastavit jeho cíle a herní potřeby. Ať už 
směřujete do závodní oblasti nebo usilujete o zlepšení kondice, či spole-
čenské vyžití, jste u nás vítáni. Tenisové tréninky probíhají pod vedením 
kvalifikovaných trenérů s licencí I., II. a III. třídy. Zájemce o závodní hru 
podporujeme programem výběrových skupin a finanční dotací. Kromě 
výuky tenisových dovedností zajišťujeme zájemcům komplexní přípra-
vu také v oblasti kondice (pravidelné kondiční přípravy pro děti a fit-
ness lekce pro dospělé- TRX a Flowin), relaxační a kompenzační lekce 
a v neposlední řadě psychologickou přípravu a to ve spolupráci s kouči 
a psychoterapeuty. Vedle pravidelných tréninků se u nás můžete těšit na 
rozličné akce- dětské turnaje, celostátní turnaje, soustředění, příměst-
ské kempy, sport-terapeutické víkendy a další.
Srdečně vás zveme na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přijďte si tenis vy-
zkoušet a seznámit se s trenéry. Sebou potřebujete jen sportovní obleče-
ní. Vše ostatní vám půjčíme. Zájemcům o zápis do tenisové školy předá-
me další podrobnosti.

Akce 2021/2022

6. 9. /19–20 hod.  tenisové kurty Koloděje

7. 9. /18–19 hod.  Horní Počernice areál Xaverov, ulice Božanovská

8. 9. /18–19 hod.  tenisové kurty Zeleneč

14. 9. /18–19 hod.  Horní Počernice areál Xaverov, ulice Božanovská
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SC XAVEROV 
HORNÍ POČERNICE, z.s.
Božanovská 2098
Mgr. David Lukeš/předseda výboru 
736 600 696, davluk@centrum.cz, www.scxaverov.cz
Svatopluk Malina/místopředseda výboru 
777 123 464 , xaverov.fotbal@seznam.cz, www.scxaverov.cz

Jsme fotbalový klub, který vychovává mladé hráče. Tréninkový proces 
vedou kvalifikovaní trenéři. Máme mužstvo mužů.
Máme družstvo mužů které hraje I. A. třídu PFS, dále hrajeme v soutě-
žích PFS I. ligu Gentlemanů, jsme aktivní v malé kopané a hrajeme v sou-
těži Hanspaulka I. ligu veteránů
Obsazujeme celkem 13 soutěží v rámci PFS z toho 11 mládežnických 
a jednu soutěž v rámci malé kopané Hanspaulka. 
Provádíme neustále nábory mládeže a mužů.

Akce 2021/2022

září dle pořadatele kvalifikace na Pohár mládeže
září–listopad dle rozlosování soutěže PFS
prosinec turnaje musíme na turnaje zajíždět  
  nemáme sportovní halu na pořádání
leden–únor turnaje pořádáme venkovní turnaj  
  mladších žáků
březen–červen dle rozlosování soutěže PFS
květen–červen dle pořadatele závěrečná kola Poháru mládeže
srpen                                       letní soustředění  
  a turnaj starších přípravek
září–červen Xaverov pravidelné tréninky
září–červen Xaverov turnajová utkání 
                           (dle pořadatele) pravidelné tréninky
srpen  turnaj mladších žáků  
  o pohár starosty Horních Počernic.



46

46

46

46

/ 46

Kross BikeRanch  
Team Junior 
Křovinovo nám 6/6 
IČ: 67778241 
Michal Douša/předseda klubu 
602 255 410, dousa@bikeranch.cz 
facebook: Kross BikeRanch Team Junior

Učíme děti školního věku jízdu na kole. Obratnost, technika, sportovní 
jízda, pravidla, atd.
Pořádáme 6x ročně dětské závody na Praze 9, park Višňovka  
(Třešňovka), ulice Pod Šancemi.  
Pravidelné tréninky a účast na dětských závodech v Praze a okolí.

Akce 2021/2022

19. 9. a 10. 10.   Závody Bike Ranch Cup 
  místo konání - park Višňovka, Praha 9,  
  Pod Šancemi (naproti sběrnému dvoru).

Pro děti od odrážedel až po dospělé kategorie.  
 Více info na: www.bikeranch-cup.cz

Pořádání závodů MTB pro děti a dospělé 
 - více info na FB Bike Ranch Cup

Termíny závodů v roce 2022 budou zveřejněny na webu:  
 www.bikeranch-cup.cz
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Little BOAT
Angličtina pro děti
Lhotská 2072/3
IČ: 74925300
Andrea Rybníčková/majitelka
735 540 030, info@littleboat.cz, www.littleboat.cz 
www.facebook.com/anglictinalittleboat

Jazyková škola zaměřená na kurzy angličtiny  
pro děti od 1,5 roku do 16 let. 

Skupinové i individuální lekce angličtiny pro děti.  
Anglické dílničky. Letní příměstské tábory.

Akce 2021/2022

1.–19. 9.  Doplňkové zápisy dětí do kurzů  
 na I. pololetí 2021/22

od 1. 9.  Přihlašování na anglické dílničky  
 (pátky odpoledne, rozpis na  
 www.littleboat.cz/anglicke-dilnicky)

20. 9. 2021– 
31. 1. 2022 Kurzy angličtiny I. pololetí 2021/22

od října 2021  Anglické dílničky 

od 11. 1. 2022 Zápis dětí na II. pololetí 2021/22

14. 2.–30. 6.  Kurzy angličtiny II. pololetí 2021/22

červenec/srpen Příměstské tábory 
 (www.littleboat.cz/tabor)
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Výuka angličtiny a němčiny s Didi
Vysokovská 1157/55

Diana Hořínková/lektorka
775021174, email:aadla@email.cz 

• pro děti ze základních škol

• pro studenty gymnázií

• pro školkové děti a předškoláky -spec. výuka

• příprava na střední školy a gymnázia

• malé skupinky

• doučování veškeré gramatiky

• vypracování domácích úkolů

• příprava na testy

• konverzace

• drilovací cvičení

• poslech a DVD

• On-line lekce - Skype
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Angličtina s Marikou
Mezilesí 2059
IČ: 69478201
Marika Kvitová/lektorka 
607249967, marikakvitova@yahoo.com  
facebook.com/anglictinasmarikou 
www.askmarika.cz

Lekce anglické gramatiky + konverzace
Lekce pro děti i dospělé
Skupinové lekce ( max.4 děti)
Individuální lekce
Online lekce ( Skype)
Příprava na maturitu
Příprava na FCE, TOEFL

Akce 2021/2022

Říjen 2021 Halloween 
 (Praha 6, odvoz zajištěn)
Listopad 2021 Thanksgiving
 (vaříme tradiční večeři)
Prosinec 2021 Vánoce v anglicky mluvících zemích
Leden 2022 Story time
Únor 2022  slavíme Valentine’s Day, tvořivé dílny
Březen 2022 st. Patrick’s Day
Duben 2022 Easter, tvořivé dílny
Květen 2022 sobota s angličtinou
Červen 2022 víkend s angličtinou  
 ( spíme ve stanu), besídky
Srpen 8. 8.–12. 8. 2022 příměstský tábor

Další akce a termíny budou upřesněny v průběhu školního roku.. 

Anglictina     s Marikou
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Včelí kruhové vzdělávací  
centrum Stoliň
Stoliňská (naproti Chvalské škole) 
IČ: 04992911

Mgr. Martin Semerád, Ph.D. / člen rady Spolku SRDCEVČELE 
739 030 668  Martin.Semerad@srdcevcele.cz, srdcevcele.webnode.cz

Bc. Šárka Vášová / sociální pracovník  
777 020 496

Na jaře 2019 zahájil náš Spolek SRDCEVČELE realizaci výstavby vzdělá-
vacího centra v Praze - Horních Počernicích (Stoliňská ulice) určeného 
primárně pro ekologickou výchovu dětí a mládeže, provozu sociálně te-
rapeutické dílny a pořádání vzděláváních a kulturních akcí pro veřej-
nost. Rádi Vás přivítáme v naší JURTĚ o průměru 9 metrů s kapacitou 
až 50 lidí určenou pro přednáškovou činnost s odpovídajícím zázemím 
(toalety, umyvadla). Součástí projektu je též upravovaná venkovní ko-
munitní zahrada 12 smyslů, kterou postupně budujeme a také ji zabyd-
lují včelstva v různých typech úlů, klasických i organických. 

Akce 2021/2022

Plánovaná pravidelná činnost školního roku 2021/2022 počítá 
se zájmovým včelařským kroužkem pro dětí (každý čtvrtek 
odpoledne) a večerním včelařským kurzem pro dospělé, o letních 
prázdninách pořádáme příměstský včelařský tábor pro děti. Další 
akce budou zveřejňovány v průběhu roku na našich webových 
stránkách a venkovní nástěnce pro veřejnost.
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1100 let od úmrtí svaté Ludmily
Zveme vás na venkovní výstavu v areálu Chvalské tvrze věnovanou 
patronce našeho státu svaté Ludmile, od jejíž smrti uplyne v září 1100 
let. Dozvíte se nejen zajímavosti o životě svaté Ludmily, ale seznámíte se 
i s bohatou historii chvalského kostela, který je svaté Ludmile zasvěcen.
Po celé září a říjen je pro děti připraven k výstavě pracovní list, který je 
k vyzvednutí v recepci Chvalského zámku. Pokud ho vyplněný přinesete  
na recepci zámku zpět, čeká vás odměna. 

Ceny do soutěže věnovalo nakladatelství Extra Publishing, s. r. o.  
Děkujeme.

Výstava je realizována ve spolupráci se spolkem SVATÁ LUDMILA 
1100  LET a je   financována z projektu MAP vzdělávání MČ Praha 20. 

foto: Anna Herianová
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Přehled akcí ve školním roce 2021/22  
v Horních Počernicích
Září 
1. 9.  Veletrh volného času / louka u ZŠ Ratibořická 
11. 9.  Počernice v pohybu / areál ZŠ Ratibořická  
 a FZŠ Chodovická 
12. 9.  Svatoludmilská pouť/ areál Chvalské tvrze 
16. 9.  Veletrh středních škol / areál Chvalské tvrze 
18.–19. 9. Zažít město jinak 
19. 9.  Zažít divadlo jinak – zahájení sezóny  
 / Divadlo Horní Počernice

Listopad 
14. 11.  Počernická světýlka/ chvalské podskalí 
28. 11.  Adventní trhy a Ježíškova pošta  
 / areál Chvalské tvrze

Prosinec 
19. 12.  Zpívání pod vánočním stromem  
 / Přírodní divadlo Dády Stoklasy 
24. 12.  Živý betlém / Chvalský zámek

Leden 
1. 1.  Novoroční běh / tělocvična Chvalkovická 
9. 1.  Tříkrálový průvod / areál Chvalské tvrze

Únor 
26. 2.  Masopustní průvod / od Divadla Horní Počernice

Duben 
10. 4.  Počernické kuře / alej v Jeřické ulici 
23. 4.  Oslavy Dne Země / park před ZŠ Ratibořická 
30. 4.  Čarodějnice / areál Chvalské tvrze

Květen 
12. 5.  Zahájení 50. festivalu divadelních souborů  
 / Přírodní divadlo Dády Stoklasy 
14. 5.  Formanské slavnosti / areál SKP HOPO 
28. 5.  Hudební odpoledne / Chvalská stodola 
28. 5.  Den dětí / areál u ZŠ Ratibořická

Červen 
5. 6.  Pohádkový les / koupaliště
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