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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
CHVALSKÝ ZÁMEK
19. 6. - 15 hod.
Svatojánský bál princezen, rytířů a princů na
nádvoří zámku
od 25. 6. do 28. 8.
Interaktivní výstava Merkur není jen planeta
od 28. 6. do 27. 8.
Salon výtvarníků Horních Počernic a okolí
7. 7. od 17 hod.
Vernisáž výstavy Salon výtvarníků Horních
Počernic a okolí

DIVADLO
3. 6. – 21.00 hod.
Nápady blešáka Fešáka (Divadlo v přírodě)
4. 6. - 17.00 a 21.00 hod.
Nápady blešáka Fešáka (Divadlo v přírodě)

7. 6. - 10.00 hod.
Romeo a Julie (stálá scéna)
8. 6. - 10.00 hod.
Romeo a Julie (stálá scéna)
9. 6. - 10.00 hod.
Rychlé šípy (Divadlo v přírodě)
10. 6. - 10.00 hod.
Rychlé šípy (Divadlo v přírodě)
14. 6. - 10.00 hod.
Sněhurka a sedm trpaslíků (stálá scéna)
15. 6. - 10.00 hod.
Sněhurka a sedm trpaslíků (stálá scéna)
16. a 17. 6. - 10.00 hod.
Sněhurka a sedm trpaslíků (Divadlo v přírodě)

MUM

5. 6. - 17.00 hod.
Nápady blešáka Fešáka (Divadlo v přírodě)

2. 6. a 23. 6. 9.00–12.00 hod.
Podnikatelská poradna pro rodiče - živnost, daně,
účetnictví

9. 6. - 18.00 hod.
Koncert absolventů ZUŠ (stálá scéna)

5. 6. 14.00 až 16.00 hod.
Pohádkový les Za pokladem pirátů

10. 6. - 21.00 hod.
Rychlé šípy (Divadlo v přírodě)

6. 6. 15.30 až 16.15 hod.
Dětský sbor Rokytka – zápis a ukázková hodina

10. 6. - 19.30 hod.
Hrdý Budžes (stálá scéna)

7. 6. - 18.30 hod.
Sendvičová generace – péče, práce, život
– o slaďování, řízení a organizaci

11. 6. - 17.00 hod.
Rychlé šípy (Divadlo v přírodě)
11. 6. - 21.00 hod.
Strašidlo Cantervillské (Divadlo v přírodě)

14. 6. 9.00–12.00 hod.
Podnikatelská poradna pro rodiče - marketing,
propagace, sociální sítě

12. 6. - 21.00 hod.
Otcové se rodí ve skříni (Divadlo v přírodě)

17. 6. 10.00 –12.00 hod.
Závěrečný karneval v MUMu

13. 6. - 18.00 hod.
Párty se saxofonovými party (stálá scéna)
17. 6. - 19.30 hod.
Křídla (stálá scéna)

ČERVEN 2016

ZUŠ

17. 6. - 21.00 hod.
Sněhurka a sedm trpaslíků (Divadlo v přírodě)

1. 6. – 18.00 hod.
Koncert žáků kytarové a akordeonové třídy Zdeňka
Stibora- Sál ZUŠ Ratibořická

18. 6. - 17.00 a 21.00 hod.
Sněhurka a sedm trpaslíků (Divadlo v přírodě)

2. 6. - 18.00 hod.
Koncert absolventů ZUŠ - Galerie 14, Černý Most

19. 6. - 17.00 hod.
Sněhurka a sedm trpaslíků (Divadlo v přírodě)

3. 6. – 17.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové
- Sál ZUŠ Ratibořická

20. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové
(stálá scéna)
23. 6. - 21.00 hod.
Sousedé jsou požehnání (Divadlo v přírodě)
24. 6. - 19.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové
(stálá scéna)
24. 6. - 21.00 hod.
Sousedé jsou požehnání (Divadlo v přírodě)
25. 6. - 21.00 hod.
Rozmarné léto (Divadlo v přírodě)
26. 6. - 17.00 hod.
O klukovi, co utekl s cirkusem (Divadlo v přírodě)
26. 6. - 21.00 hod.
Rozmarné léto (Divadlo v přírodě)
Červnová dopolední představení
3. 6. - 10.00 hod.
Nápady blešáka Fešáka (Divadlo v přírodě)
6. 6. - 10.00 hod.
Romeo a Julie (stálá scéna)

6. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Larisy Vaňkové Filiny
- Sál ZUŠ Ratibořická

10. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové
- Sál ZUŠ Ratibořická
13. 6. - 18.00 hod.
Závěrečný koncert žáků ZUŠ - Klášter Emauzy
13. 6. - 18.00 hod.
Párty se saxofonovými party - koncert žáků saxofonové třídy Pavla Fiedlera - Divadlo Horní Počernice
14. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Barbory Šleglové
- Sál ZUŠ Ratibořická
15. 6. – 17.00 hod.
Slavnostní předávání vysvědčení absolventům ZUŠ
- Chvalský zámek
15. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy I-Hsien Lin - Sál ZUŠ
Ratibořická
16. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků kytarových tříd Jozefa Gonzúra
a Michala Straky - Sál ZUŠ Ratibořická
17. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Veroniky Svystunové
- Sál ZUŠ Ratibořická
20. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové
- Modlitebna církve Bratrské
20. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové Divadlo Horní Počernice
24. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové
- Divadlo Horní Počernice
27. 6. - 18.00 hod.
Hudební karneval - KC Domeček

OSTATNÍ
7.6. od 16.00 hod.
Vernisáž výtvarných prací žáků počernických škol.
Ateliér Fiala na Špejcharu
17. 6. – 16.00 hod.
Počernický bazárek knih - Divadelní kavárna
14. 6. – 17.00 hod.
Volejbalová exhibice aneb 7 statečných v azylu
- azylový dům, Křovinovo nám.11/16

6. 6. - 18.00 hod.
Absolventský koncert žáků houslové třídy
Kristiana Vacka - Chvalský zámek
7. 6. - 18.00 hod.
Absolventský koncert Barbory Kolrosové, absolventky z akordeonové třídy Zdeňka Stibora
- Chvalský zámek
7. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků saxofonové třídy Terezy Novotné
- Sál ZUŠ Ratibořická
8. 6. – 18.30 hod.
Závěrečný koncert žáků ZUŠ - v programu vystoupí
pěvecké sbory Malíček, Paleček a smyčcový
orchestr - České muzeum hudby
9. 6. - 18.00 hod.
Koncert absolventů ZUŠ - Divadlo Horní Počernice
9. 6. - 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Martiny Müllerové
- Sál ZUŠ Ratibořická

Foto na titulní straně: 1. místo ve fotografické soutěži 2016 - Lubomír Lanský, Xaverovské koně

Úvod

SLOVO STAROSTKY
Studenti a žáci si musí ještě několik týdnů
počkat, než se dozvědí, jak ve druhém pololetí uspěli. Poslední měsíc školního roku
mají příležitost vylepšit své výsledky a zároveň uplynulý rok zhodnotit. Naše školy
o svých bohatých aktivitách pravidelně informují na stránkách Hornopočernického zpravodaje, přesto bych ráda
připomenula jednu z jejich posledních akcí, za níž jsme i díky našim
dětem získali pro městskou část významné ocenění v mezinárodním
programu Agenda 21.
Žáci FZŠ Chodovická, základních škol Ratibořická a Stoliňská připravili
návrhy projektů volnočasových prvků, které by chtěli mít ve svém okolí.
Obec jim k tomu poskytla veřejně přístupné pozemky ve správě městské části a finanční prostředky. Všechny tři projekty žáci poté představili
zastupitelům Prahy 20 letos v dubnu. Který ze tří návrhů zvítězí, budeme vědět až v červnu, protože výběr nejlepšího projektu byl na vás,
občanech Horních Počernic.

Místní Agenda 21 nás všechny obklopuje. Možná mnozí vnímáme
jako samozřejmost, že se kolem nás organizují a dějí zajímavé kulturní,
společenské či sportovní akce, a jak je příjemné, že žijeme v krásném
zeleném městě. Vztah k dění kolem nás a k ochraně životního prostředí musí být založený na dlouhodobých koncepcích, aby měl pozitivní
dopad na život obyvatel a návštěvníků každého města. Zavádění zásad
udržitelného rozvoje na místní úrovni v systému Zdravých měst je cílem i naší hornopočernické radnice. Jsem ráda, že se do této práce stále
častěji zapojují také naše děti a díky dobrým příkladům v rodině i ve
školách příznivě ovlivňují kvalitu našeho života. Gratulace za ocenění
razítkem Dobrá praxe Národní sítě Zdravých měst proto právem náleží
hornopočernickým školákům.
Přeji vám všem příjemný a slunečný vstup do prvního letního měsíce
tohoto roku a dětem krásné prázdniny.
Vaše starostka Hana Moravcová

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
REKONSTRUKCE KOMUNIKACE
ČEŠOVSKÁ
V současné době probíhá rekonstrukce povrchu v ulici Češovská. Děkuji všem obyvatelům za trpělivost při stavebních pracích.

KONTROLA STAVU KOMUNIKACÍ, KTERÉ
JSOU VE SPRÁVĚ TSK
Společně s vedoucím odboru místního
hospodářství panem Píšou a zástupcem
TSK Ing. Tumpachem proběhlo 10. května
místní šetření komunikací Náchodská, Ve
Žlíbku a Božanovská. Zjišťoval se stav povrchu po zimním období, stav kanalizačních
vpustí, hydrantů a dalších poklopů, které

jsou místy níž než vozovka. Veškeré nedostatky byly sepsány a během příštího měsíce dojde k drobným omezením na těchto
komunikacích v důsledku oprav zjištěných
závad.
ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET
S radním pro informační technologii
Ing. Herianem jsme zvolili postup náhrady
rozklikávacího rozpočtu, jehož zavedení je
finančně náročná záležitost a podle informací z ostatních radnic tuto službu občané
nevyužívají zejména z důvodu složitosti
vyhledávání. Pro větší přehlednost pro
občany bude na webu městské části nová
záložka, která bude obsahovat aktuální
ekonomické informace a plnění rozpočtu
za jednotlivá čtvrtletí daného roku. Tím
budou mít občané Počernic jasnou kontrolu, jak radnice hospodaří, na které položky jdou výdaje, jak se plní investiční akce
a také odkud jsou příjmy do rozpočtu MČ.
METROPOLITNÍ PLÁN
Proběhlo jednání na Institutu plánování
a rozvoje hlavního města ohledně Metropolitního plánu. Do dnešního dne nemá-

me jasné závěry, v jakém časovém harmonogramu bude hlavní město postupovat.
Požadavky Horních Počernic jsou v souladu se schválenými Zásadami rozvoje,
které preferují nízkopodlažní zástavbu
v rozvojových lokalitách a zejména vysoký
koeficient zeleně. V měsíci červnu nás navštíví náměstkyně primátorky Petra Kolínská, která má územní plán ve své gesci. Na
naší seznamovací schůzce byla domluvena
prohlídka Horních Počernic, setkání se zastupiteli a zejména občany. O termínu její
návštěvy vás budeme informovat na webu
MČ Počernice. Z výsledků tohoto výzkumu
budeme vycházet a bude přijato řešení našich podnětů.
Mezitím bude Ropid řešit přímé napojení
autobusu ze Svépravic k nádraží HP a budovám úřadu.
Sledujte www.pocernice.cz
Hana Moravcová,
starostka

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 13. června 2016
od 17:00 hod. v Domečku.
Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici – ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ
PRACOVNÍK V OVÚR - ZÁSTUP ZA MD. Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu.
Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici – INVESTIČNÍ REFERENT
V OHSAI. Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Návrh na souhlas k vydání rozhodnutí
o zvláštním užívání pozemní komunikace
a uzavírky
Rada schválila vydání rozhodnutí s dopravní
uzavírkou ul. Lipí v úseku od ul. Ratibořická po
ul. Javornická v rámci konání sportovní akce
„Den dětí“, která se bude konat dne 4. 6. 2016
od 9:00 do 18:00 hodin
Pronájem pozemků KN parc.č. 785/3 o výměře 2502 m2 a KN parc. č. 785/4 o výměře
4620 m2, v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Rada schválila pronájem pozemků KN parc.
č. 785/3, druh pozemku - orná půda o výměře
2502 m2 a KN parc. č. 785/4, druh pozemku orná půda o výměře 4620 m2 vše v k.ú. Horní
Počernice, obec Praha na dobu určitou, od
26. 9. 2016 do 3. 10. 2016, za účelem pořádání
Svatováclavské pouti
Pacht pozemku KN parc. č. 4417/13
v k.ú. Horní Počernice, společnosti VIN
AGRO, s. r. o. za účelem provozování zemědělské výroby
Rada schválila pacht pozemku KN parc.
č. 4417/13 druh pozemku - orná půda o výměře 26047 m2 k. ú. Horní Počernice, obec Praha,
společnosti VIN AGRO, s. r. o. za účelem provozování zemědělské výroby

Výpůjčka části pozemku KN parc. č. 36
v k. ú. Horní Počernice společnosti PSP
GDS, s. r. o.
Rada schválila výpůjčku části pozemku KN
parc. č. 36, druh pozemku - orná půda, o výměře cca 990 m2 v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha na dobu určitou za účelem zřízení zařízení staveniště pro výstavbu obytného souboru Beranka II
Seznámení investora BD Čertousy s oponentním HG posudkem
Rada vzala na vědomí informaci o seznámení
se investora BD Čertousy s oponentním HG
posudkem zpracovaným Katedrou zdravotního a ekologického inženýrství, fakulta stavební, ČVUT
Informace o výši nájemného a ceně příslušenství v zahrádkářských koloniích v okolních městských částech Prahy
Rada vzala na vědomí informaci o výši nájemného a ceně příslušenství v zahrádkářských
koloniích v okolních městských částech Prahy
Ukončení smlouvy o spolupráci a uzavření
nové smlouvy o spolupráci se společností
Blooman Development
Rada vzala na vědomí informaci o návrhu na
ukončení smlouvy o spolupráci a návrhu na

uzavření nové smlouvy o spolupráci se společností Blooman Development, s. r. o.
Bezúplatné nabytí pozemku KN parc.
č. 1740/3 vzniklého oddělením z pozemku
KN parc. č. 1740/2 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha
Zastupitelstvo schválilo bezúplatné nabytí
pozemku KN parc. č. 1740/3, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 47 m2 vzniklého z pozemku
KN parc. č. 1740/2 druh pozemku - ostatní plocha, způsob využití - zeleň o výměře 183 m2
v k. ú. Horní Počernice
Úplatné nabytí pozemků KN parc. č. 4262/3
a KN parc. č. 4263/6 vše v k. ú. Horní Počernice
Zastupitelstvo schválilo nabytí pozemků KN
parc. č. 4262/3, druh pozemku - orná půda
o výměře 189 m2 a KN parc. č. 4263/6, druh
pozemku - orná půda o výměře 46 m2 v k. ú.
Horní Počernice
Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

ZLATÝ ZÁCHRANÁŘSKÝ KŘÍŽ PUTOVAL DO HORNÍCH POČERNIC
Toto prestižní ocenění, které je v současné
době předáváno přímo z rukou prezidenta České republiky, si za svůj čin odnesl
i Prap. Antonín Novák z Horních Počernic.
Posláním Zlatého záchranářského kříže je ocenit výjimečné, profesionálně zvládnuté zásahy

hasičů, zdravotníků, vojáků, policistů a jiných
složek integrovaného záchranného systému,
dobrovolníků i profesionálů, neziskových organizací působících v oblasti záchranářství,
stejně jako obětavé činy první pomoci laiků –
dětí i dospělých a podpořit význam záchra-

nářské profese i stavovskou čest záchranářů
všech oborů. Soutěž „O nejlepší záchranářský
čin roku“ již jedenáct let vyhlašuje redakce časopisu RESCUE report.
Cena policejního prezidenta tentokrát patřila
prap. Antonínu Novákovi z místního oddělení
Policie ČR Horní Počernice, který po ohlášení
požáru na tísňovou linku
v květnu byl první u hořícího rodinného domu
a vešel do zakouřeného
prostoru, odkud vyvedl
ženu se silným astmatickým záchvatem, která
se nadýchala toxických
zplodin, a předal zdravotníkům. Poté hledal
v domě ještě osmdesátiletou matku zachráněné,
kterou musel do bezpečí
hustým kouřem vynést.
prap. Antonín Novák
příkladným jednáním
dokázal, že policie není
pouze represivní složkou, ale že je rovněž
složkou, jejíž příslušníci
při záchraně spoluobčanů neváhají nasazovat
vlastní život.
zdroj Policie ČR

Hornopočernický zpravodaj – červen 2016

V červnovém rozhovoru s paní starostkou
Hanou Moravcovou jsme probíraly Silniční
okruh kolem Prahy, stavbu haly Amazon
i výstavbu nového kolumbária.
Opět nemůžu nezmínit dopravu, událo se
něco nového v otázce silničního okruhu?
Vláda se snaží udělat výjimku velkých staveb
včetně 511, podle níž by nemusela být dělaná
nová EIA (EIA je proces, jehož cílem je získat
představu o výsledném vlivu stavby na životní
prostředí a vyhodnotit, za jakých podmínek je
možné stavbu realizovat - poz. red.). Původní
EIA je zastaralá a nesplňuje pravidla v rámci životního prostředí, která jsou dána evropskou
komisí. My bychom chtěli, aby EIA byla znovu
projednána v oblasti posouzení vlivu na životní prostředí, aby mohly být navrženy účinnější
ochranné prostředky vůči hlukům a emisím
z dopravy. Je tady šance chránit více naše občany a to je teď to nejdůležitější. Nyní se čeká
na vyjádření evropské komise a doufáme, že
k novému posouzení opravdu dojde.
Pro občany Horních Počernic je stále ideální varianta takzvaného „rozumného okruhu
Středočeským krajem, nikoliv silně obydlenými městskými částmi. Zejména chceme
odklonit nákladní tranzitní dopravu, nikoliv
ji zde ještě navýšit. Ředitelství silnic a dálnic
zpracovalo k této variantě okruhu oponenturu. Žádali jsme o její uveřejnění, avšak zatím
jsme žádnou zpětnou vazbu nedostali.
V červnu k nám přijede na diskuzi se zastupiteli náměstek primátorky Petr Dolínek a budeme řešit právě silniční okruh kolem Prahy,
z této diskuze pak samozřejmě připravíme
prezentaci pro veřejnost.
Na mimořádném zastupitelstvu byl minulý
týden podán panem Stárou návrh na stažení
kasační stížnosti (kasační stížností je možno
napadnout pravomocná rozhodnutí soudu
‑poz.red.), který koalice nepodpořila z důvodu, že Šance pro Počernice toto měla jako bod
volebního programu a koalice to má v Programovém prohlášení Rady. Velmi překvapující
pro mě bylo, že návrh na stažení kasační stížnosti podpořili zastupitelé opozice z Vize 2014
v čele s paní Štrobovou, kteří původně hlaso-

vali PRO podání kasační stížnosti. Od tohoto
jednání zastupitelstva přitom uplynuly pouhé
tři měsíce. Proč po tak krátké době změna
názoru politické strany, která měla ve svém
volebním programu ELIMINACI TRANZITNÍ
DOPRAVY V OBCI? Deklarují svým rozdílným
hlasováním, že vědí, co opravdu chtějí? Na
rozdíl od nich má naše koalice v tomto bodě
jasný a stabilní postoj.

pomínku či podnět a EIA se tím musí zabývat.
Po vypořádání všech připomínek pošle všem
účastníkům návrh a opět se mohou podávat
připomínky…

Náchodská ulice je opět o něco ucpanější,
než tomu bylo dříve, a to díky stavebním
opravám. Co vše se nyní opravuje a kdy
bude rekonstrukce dokončena?
Na Náchodské ulici se nyní dělají bezbariérové vstupy na chodníky včetně signálních pásů
pro nevidomé. Současně s touto úpravou zde
PVK provádí výměnu zastaralých armatur. Do
konce června budou tyto rekonstrukce dokončeny a doprava se opět zklidní.

Jaké další novinky se chystají v Horních
Počernicích?
Během prázdnin se chystáme vybudovat
nové kolumbárium na hřbitově na Chvalech,
které bude umístěno u kaple rodiny Doležalových, kteří s tímto projektem vyjádřili souhlas.
Z důvodu velké poptávky po kolumbárních
místech je potřeba stávající místo rozšířit.
Zvolili jsme toto místo i proto, že zde touto
výstavbou zároveň vyřešíme opravu zdi, která je v těchto místech v nevyhovujícím stavu.
Ve schváleném rozpočtu máme připravenou
částku 1 milion korun. Kolumbárium bude
stát do 300 tisíc Kč a jeho kapacita bude 87
míst. Pro výstavbu se nám podařilo sehnat
imitaci pískovce za podstatně nižší cenu, než
jsme předpokládali, design vhodně a citlivě
zapadne do stávajícího prostředí a kolumbárium se stane důstojným místem posledního
odpočinku.

Je nějaký posun v kauze Amazonu?
Podle posledních informací podala firma
Amazon protest proti rozhodnutí Odboru
životního prostředí MHMP, které jim nařídilo
zpracovat velkou EIA. Přesto se v médiích objevila zpráva, že Amazon podstoupí tento proces a stále má zájem postavit halu na území
Horních Počernic. V minulosti však prohlásil,
že pokud bude nucen zpracovat velkou EIA,
odejde z České republiky. Pokud Amazon
tento proces podstoupí, naše městská část se
k tomu opět vyjádří.

To by mohlo výrazně prodloužit toto řízení.
To určitě ano, myslím, že se to může protáhnout na minimálně rok, respektive do té doby,
než budou všechny připomínky vypořádány.

Lenka Bartáková, redaktorka

To ale nahrává do
karet mnoha sdružením v tom, že
mohou vstoupit do
těchto jednání.
Ano, velká výhoda
je, že každý, a to nejen městská část,
ale i spolek, občanské sdružení nebo
dokonce jednotlivý
občan, může být
účastníkem
velké
EIA. Stačí vznést při-

POZOR NA NĚ!
Začala nová preventivně informační kampaň,
zaměřená především na kapesní krádeže. Kompletní galerii této kampaně naleznete na webu
pocernice.cz, www.pocernice.cz/aktuality-zuradu/2016/04/policie-ceske-republiky-krp-hlavniho-mesta-prahy/
zdroj Policie ČR
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
Z MORAVCOVA SE MUSÍ ZASE STÁT HORNÍ POČERNICE
Název Moravcov, který jsem použil v minulém čísle Zpravodaje a o němž se paní
starostka mylně domnívá, že vyjadřuje její
láskyplnou péči o Horní Počernice, má jiný
význam. Moravcov pro mne není synonymem opečovávaného domova. Moravcov
v našem podání označuje městskou část, jejíž
vrcholný představitel nezná zákony a porušuje pravidla, jež si sám schválil. Takový malý
Kocourkov. S kolegy z opozice proto dlouhodobě chceme, aby se lidé pracující na úřadě
nebáli o svá pracovní místa. Chtěl bych také,
aby na úřadě nevládla atmosféra strachu. Ale
především bych chtěl, aby se každý zastupitel rozhodoval podle svého vlastního rozumu. A ne jako ovce na základě manipulací

svého domnělého pastýře. Je to boj s větrnými mlýny. Nesmíme s ním ale nikdy přestat.
Jinak zvítězí demagogie a zůstane jen strach.

Stav komunikací není ČSSD lhostejný
Sedmdesátým čtvrtým bodem volebního
programu ČSSD pro komunální volby bylo
pravidelně monitorovat stav komunikací,
které městská část nespravuje, a vyzývat
k jejich opravám a řádné údržbě. Člen komise životního prostředí Petr Baraník proto ve
svém volném čase nafotil celkem 16 lokalit
na Náchodské ulici, na nichž se nacházejí výtluky a výmoly. Fotky jsme zaslali na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy. Věřím, že
příjemnější jízdu po Náchodské pocítíme co
nejdříve.
Diskuse je kořením demokracie
Druhého prosince minulého roku mi paní
radní Šefčíková zaslala mailem svoji odpověď na moji interpelaci. Interpelace se týkala plnění volebního programu TOP 09. Paní
Šefčíková napsala i tato slova: „Znakem vyzrálé diskuze totiž je (a psal o tom mj. i Jan
Amos Komenský v sedmnáctém století!),
že se všichni zúčastnění poctivě, pravdivě
a pokud možno bez jakýchkoliv postranních
úmyslů snaží najít nejlepší možné řešení, přičemž platí, že je během diskuze možné říci
jakýkoliv názor, ale pouze v místě, kde diskuze probíhá, a mezi lidmi, kteří se jí účastní.
V opačném případě může být kvalita diskuze
značně poškozena nebo dokonce zcela znemožněna - protože i diskuze je věcí vzájemné důvěry a s nedůvěryhodnými partnery
se diskutovat dost dobře nedá. TOP 09 tato
elementární diskuzní pravidla na rozdíl od
některých jiných respektuje, a proto se v naší
někdy zbytečně hysterické době může občas
zdát, že se jí nedaří příliš prosadit“. Kontrast
mezi prohlášeními paní Šefčíkové v minulosti a dnes je propastný. Zastupitelstvo městské části je totiž JEDINOU oficiální veřejnou
platformou, kde lze v diskusi politických subjektů konfrontovat názory na věci veřejné.
Doufám, že způsob, jakým mě paní učitelka

Šefčíková oslovuje v květnovém Zpravodaji, je odlišný od
toho, jak učí naše nejmenší.
Nevadí mi, že si paní Šefčíková vybíjí svoji frustraci z nenaplněných politických slibů na
mojí osobě. Pokud paní Šefčíkové nevyhovuje účastnit
se zasedání zastupitelstva v celé jeho délce,
má možnost na svou funkci v zastupitelstvu
rezignovat. V Radě by ji mohla nahradit paní
Spilková, dáma se životními zkušenostmi, jež
požívá respektu napříč politickým spektrem.
Do zastupitelstva by nastoupil pan Stýblo –
bývalý předseda Redakční rady HPZ, jenž
po skončení ve funkci nezahořknul a práci
pro Počernice se věnuje dál, stejně jako jeho
paní. Zaslechl jsem také spekulaci, že paní Šefčíková usiluje o post uvolněné, tedy placené,
radní. Chci věřit tomu, že TOP 09 má dostatek
odpovědnosti, aby tuto možnost přehodnotila a nominovala raději paní Spilkovou. Pro ni
zvednu ruku rád a bez váhání. Ze zkušeností,
které mám s paní Spilkovou i panem Stýblem,
dobře vím, že ani jeden z nich nemá problém
dělat svoji práci na 100 %. A bez fňukání.
Závěrem bych se rád vrátil k dubnovému
HPZ, kde jsem slíbil zveřejnit veškeré dokumenty, které souvisejí s realizací sportovní
haly (tělocvičny). Podal jsem žádost o informace podle Zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze. Materiály, které jsem obdržel, naleznete na www.cssdpocernice.cz
v sekci Dokumenty.
Krásné léto.
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

AD: Z MORAVCOVA SE MUSÍ ZASE STÁT HORNÍ POČERNICE
Na to, že pan zastupitel Čáp kritizuje práci druhých, aniž by uváděl objektivní fakta,
jsme si už zvykli. Na tento text však při nejlepší vůli nelze reagovat věcně. Prostě proto,
že nelze odpovídat na nekonkrétní manipulativní a účelové nařčení.
Sám obsah článku však nejlépe vypovídá
o pisateli samém. Volební debakl, ke kterému
pan Čáp dovedl ČSSD v posledních komunálních volbách v Horních Počernicích, je všem
známý a není potřeba jej dále komentovat.
K sebereflexi je ale nutné mít politickou odpovědnost i odvahu vyvodit osobní důsledky. Tu však pan Čáp evidentně nemá a místo
toho osočuje ty, kteří uspěli a skutečně pracují pro Počernice.
Dobrý charakter či ocenění občanů nelze

Hornopočernický zpravodaj – červen 2016

dosáhnout pregnantním studiem jednacích
řádů, dobrovolnou účastí na úklidu Horních
Počernic či pečlivě zvolenou fotografií pod
článkem. Způsob sebeprezentace pana Čápa
a pokus o dehonestaci druhých (v tomto
urážlivém článku) již nemá nic společného
s demokratickou diskuzí ani konstruktivní
kritikou. Tato komunikace se příčí základní
lidské slušnosti a dobrým mravům. Autor se
rovněž paradoxně dostává i do rozporu s pravidly vydávání našeho zpravodaje, která sám
tak horlivě prosazoval. Přesto ale stojí zato si
občas takovým článkem připomenout, jak se
jeho autor snaží působit a kým ve skutečnosti je. Nicméně ani zákonné právo zastupitele na zveřejňování politického názoru
nelze zneužívat bezbřeze. A právě v zájmu

kultivace demokratické diskuze a ochrany osobnosti
paní zastupitelky Šefčíkové,
mé rodiny a kohokoli dalšího,
kdo může být „vláčen tiskem“
panem zastupitelem Čápem
příště, zvažuji příslušné právní kroky.
Hana Moravcová,
starostka

obyvatel dbát. Tuto povinnost mu ukládá zákon. Pokud byly nařízením vlády stanoveny
nejvyšší přípustné hodnoty hluku ve venkovním prostoru, jak je možné, že jejich vytrvalé
překračování v Horních Počernicích nikomu
z příslušných úředníků nevadí? Dotázala jsem
se v této věci na ministerstvu zdravotnictví.
Ing. Veselý z odboru ochrany zdraví mi odpověděl, že jakékoli protihlukové opatření u dálnic v České republice vítá s nadšením. Je mu
jasné, že občané je potřebují, ale finální rozhodnutí je na ŘSD.
Žijeme snad na Marsu? Jak je možné, že celé
desítky let nikdo v ŘSD nemá zájem věc řešit?
Protihlukové stěny v Horních Počernicích jsou
léta evergreen.
V závěru zjišťovacího řízení ze dne 13. 5. 2015
pro záměr: „D11, stavba 1101, km 0,0 – exit
Jirny, modernizace dálnice na šestipruhové
uspořádání“ se dokonce požaduje detailně
vyhodnotit akustickou situaci na základě provedení 24hodinového měření hluku v těchto
lokalitách - Jirny, Šestajovice, Horní Počernice. Z hlediska emisí a hluku prověřit ke stavu
k 1. 1. 2001 a s výhledem k stavu 2020. Nikde
se ale nedozvíme, zda tato studie byla provedena? Pokud ano, s jakým výsledkem? Kde se
s ní mohou občané seznámit? Nebo je to jen
ze strany úřadů další plácnutí do vody?
Ke zveřejněnému oznámení záměru se
20. ledna 2015 vyjádřila naše městská část.
Opět požaduje instalaci protihlukových stěn
s lomením v celé délce podél území MČ Pra-

ha 20 až po plánovanou MÚK
Beranka, instalaci povrchu
„tichý asfalt“, snížení rychlosti v úseku Horních Počernic,
odpoplatnění dálničních úseků na území hl. města Prahy
a vybudování protihlukového valu v jihozápadní části
dálnice D11.
A v současné době do toho všeho prosakují
spekulace o tom, že o protihlukových opatřeních je možné jednat snad pouze tehdy, pokud naše městská část ustoupí od kasační stížnosti ve věci plánovaného Pražského okruhu,
která byla podána v březnu 2016! Tedy plných
15 let po vznesení prvních požadavků na provedení protihlukových stěn!
Je pravda, že si Ředitelství silnic a dálnic po
více než 15 letech vyjednávání, kdy naše městská část nebyla aktivní v žádné žalobě proti silničnímu okruhu kolem Prahy, pojednou klade
podmínky? Kasační stížnost navíc kromě Horních Počernic podalo dalších 11 městských
částí. Nic se na ní naším ustoupením nezmění.
Tak proč takový požadavek?
Na protihlukové stěny máme ze zákona nárok. V Horních Počernicích už dávno měly
stát. Co přijde dál? Dočkáme se realizace stěn
standardním způsobem, nebo bude muset
městská část hájit práva svých občanů soudní
cestou?
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

KOMUNITNÍ ŽIVOT V HORNÍCH POČERNICÍCH SE DAŘÍ
Nedávno jsem se zúčastnila velice příjemné
akce ve Svépravicích u kapličky. Svépravičtí
sousedé a Divizna tu uspořádali Jarní koncert. Skvěle v jeho rámci zazpívali zpěvačka
Majda Moudrá a člen České filharmonie Vladimír Okénko, rovněž obyvatel Horních Počernic. Vrcholem setkání určitě byl společný
zpěv Majdy, dobrovolníka Divizny Sebastiana
a mentálně postiženého chlapce Lukáše.
V takové chvíli si člověk uvědomí, jak je dobré, že spolkový a komunitní život v Horních
Počernicích je patřičně pestrý. Nejen školy, ale
třeba i DDM, MUM, Molechet, Skauti a mnozí

další přinášejí každý svůj dílek do pestré mozaiky, která veřejný život kolem nás tvoří. Sami
vidíte, že jen během víkendů se v Horních Počernicích koná tolik akcí, že si člověk obvykle
nestíhá vybrat. Každá z nich cílí jinam, každá
osloví jiný typ návštěvníků.
V den koncertu u kapličky kralovala „ledová
Žofka“ naplno. Profukoval ledový vítr a déšť
byl na spadnutí. Přesto si lidé, kteří se na malé
návsi sešli jako sousedé, chvíle s hudbou nanejvýš užívali. Výrazné bylo i poselství toho, že
lidé s mentálním postižením už v naší společnosti dávno nežijí na okraji. Naopak, s podpo-

rou a pomocí nás ostatních
se zapojují do běžného života a stávají se jeho pevnou
součástí. Jsem velice ráda, že
podpora lidí se zdravotním
postižením je v Horních Počernicích patrná. Je otevřená
a přímá. Na přátelském setkání u kapličky to bylo vidět na první pohled.
Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Placená inzerce

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

ALTRO

Václavická 2385
19300 Horní Počernice

Tel.: 281 922 501

e-mail: info@altro.cz
Pracovní doba: 8.00 - 15.30 hod. (po-pá)

DATART PŘIJME NOVÉ KOLEGY
Společnost DATART, prodejce spotřební elektroniky, hledá vhodné uchazeče
na pozice do centrálního skladu v Horních Počernicích (areál VGP):

• SKLADNÍK – EXPEDIENT
• ŘIDIČ VZV
Nabízíme:
Možnost pracovat na hlavní pracovní poměr nebo brigádně.
Nástup možný ihned. Široká nabídka zaměstnaneckých výhod.
Své životopisy posílejte na adresu:
prace@datart.cz nebo volejte 225 991 188
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PROTIHLUKOVÉ STĚNY VE HVĚZDÁCH
Protihlukové stěny u dálnice D11 směrem na
Hradec Králové jsou přáním obyvatel Horních
Počernic řadu let. Stejnou řadu let je to přání
z kategorie nesplnitelných snů.
Už v roce 1999 konstatoval na základě měření
hygienik hlavního města Prahy, že obyvatelé
naší městské části s bydlištěm v blízkosti D11
jsou obtěžování „nadlimitním hlukem“ z automobilové dopravy.
Tehdejší starosta Ivan Liška si v této věci na
provozovatele dálnice – Ředitelství silnic
a dálnic stěžoval. Jednal o tom v roce 2001
i s ministrem dopravy Schlingem. Bohužel
bez úspěchu. Podle článků v dobovém tisku
ministr na žádost reagoval tím, že v silničním
hospodářství je nedostatek finančních prostředků. Opravit dal přednostně havarijní úseky. A Počerničtí? Na ně zbylo leda ministerské
pokrčení ramen!
Pasivní ve věci hluku z dálnice ale rozhodně
nezůstávali ani občané. Například obyvatelé
Chval sepsali svého času dokonce petici a na
jejím základě požadovali další měření. Opět
byly hlukové limity překročeny. ŘSD tehdy dokonce pod tlakem argumentů protihlukovou
stěnu vyprojektovalo. Tehdejší zastupitelstvo
si ale údajně přálo skleněný tunel, přesto se
obyvatelé Chval alespoň minimálních protihlukových opatření dočkali. Podotýkám
ale, že minimálních. Spoustu let se nic neděje, přestože Horní Počernice si bezesporu
důrazná protihluková opatření zaslouží. Už
proto, že stát by měl na ochranu zdraví svých

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

INFORMACE K CHOVU VČEL
Odbor životního prostředí a dopravy, na základě častých dotazů ze strany občanů k chovu
včel na území katastru Horních Počernic, postupuje informace na základě podkladů a sdělení
Státní veterinární správy a Ministerstva zemědělství.
Včelař je povinen dle zákona č. 154/2000 Sb.,
plemenářský zákon, v platném znění:
§ 23 odst. 1 – registrovat včelaře a stanoviště
v Ústřední evidenci Českomoravské společnosti chovatelů, a. s.
Včelař je povinen dle vyhlášky č. 136/2004.,
v platném znění:
§ 80-82 – zaslat hlášení do ÚE ČMSCH
- počtu včelstev a umístění stanovišť k 1. září
kalendářního roku
- do 15. září kalendářního roku

Včelař je povinen dle zákona č. 166/1999 Sb.,
veterinární zákon, v platném znění:
§ 5 odst. 1 písm. a)
– plnit Metodiku kontroly zdraví
v rozsahu a lhůtách stanovených
Ministerstvem zemědělství – vychází
každoročně ve Věstníku Mze
§ 5a – Včelař – podnikatel
- 7 dní před zahájením/ukončením informovat
KVS
- vést záznamy o aplikaci léčiv – uchovávat
5 let
- vypracovat pohotovostní plán
§ 6 – Veterinární osvědčení při přesunu
včelstev mimo kraj
- žádost na KVS v místě původu včelstev
- registrovat nové stanoviště v novém kraji
v místě určení

- vyšetření na varroázu, mor včelího plodu
- ošetření pozitivního včelstva na varroázu
§ 11 – Povinnost hlášení při podezření
z nákazy
Podle vyhlášky č. 327/2012 Sb., § 7 v souvislosti
s ustanovením § 51 odst. 3 zákona č. 326/2004
Sb., má každý chovatel včel zákonnou povinnost oznámit místně příslušnému obecnímu
úřadu umístění svého trvalého stanoviště
včelstev, a to do konce února každého roku.
V případě, že chovatel včel změní umístění, případně by se jednalo o nové umístění včelstev,
včetně kočovných vozů, je chovatel včel povinen učinit toto oznámení.
Magda Svojanovská,
Odbor životního prostředí a dopravy

SOBOTNÍ MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
V sobotu 25. 6. 2016 proběhne mobilní tříděný
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je spol.
EKOM CZ, a. s. na základě smlouvy s hl. m. Prahou. Občané v příslušný čas na zastávkových
místech mohou odevzdat zdarma nebezpečný
odpad do sběrného vozidla. Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů bude na uvedených
stanovištích přijímat pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady a elektrozařízení není
možné v rámci svozu odevzdat.
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti
(teploměry), olej a tuk (kromě jedlého), barvy,

tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.
Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku
(roh Třebešovská - proti restauraci) 8:00 - 8:30
2. ul. Chodovická
(roh Běluňská) 8:40 – 9:10
3. ul. Božanovská
(stanice bus Svépravice‑u kamenictví)
9:20 – 9:50
4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská
10:00 – 10:30
5. ul. Mezilesí
(parkoviště u prodejny Penny) 10:40 – 11:10

6. ul. Stoliňská
(Chvaly - proti bráně do ZŠ) 11:20 – 11:50
Před odevzdáním nebezpečných odpadů při
mobilním sběru jsou občané povinni prokázat
se občanským průkazem za účelem potvrzení
trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy
mobilního sběru na území města a není tedy
nutné mít trvalý pobyt na území příslušné
městské části, kde sběr aktuálně probíhá. Kontaktní tel. na řidiče pro případ nenalezení svozového vozidla: 725 562 312, 725 562 318
Marie Novotná, Odbor životního
prostředí a dopravy

ODBOR EKONOMICKÝ

OZNÁMENÍ O POSTUPU PROTI DLUŽNÍKŮM MÍSTNÍCH POPLATKŮ
(poplatek ze psů, ubytovací poplatek, poplatek
za lázeňský nebo rekreační pobyt, poplatek za
užívání veřejného prostranství)
Městská část Praha 20 přistoupí ve spolupráci
s Městskou policií hl. m. Prahy k provádění rozsáhlých kontrol „pejskařů“. Kontroly budou zaměřeny nejen na přestupky proti znečišťování
životního prostředí, ale bude porovnáván i stav
a údaje v evidenci psů a jejich držitelů z hlediska placení místního poplatku ze psů.
Každý občan je povinen si sám zjistit a následně kontrolovat vznik, splatnost a každou změnu místního poplatku a veškeré
údaje hlásit do 15 dnů na Úřadu městské
části Praha 20.
Vzhledem k tomu, že někteří držitelé psa místní
poplatek nehradí včas, ve správné výši nebo ho
neplatí vůbec (ačkoli dle místa trvalého bydliště MČ Praha 20 platit mají), bude MČ postupovat vůči neplatičům následujícím způsobem
i v případě poplatků za lázeňský nebo rekreač-

ní pobyt, ubytovací poplatek nebo poplatek za
užívání veřejného prostranství.
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, dává správci
místního poplatku (Úřad MČ Praha 20) pravomoc navýšit dluh místního poplatku až na
trojnásobek. Tato sankce bude uplatňována
následovně:
- při prvním vzniku nedoplatku bude dlužníkovi zasláno vyrozumění o nedoplatku s poučením, za které období dluh vznikl, a výzvou, aby
dluh uhradil do 5 pracovních dnů – bude přiložena vyplněná složenka s uvedenou částkou,
variabilním symbolem apod. Pokud dlužník
dluh neuhradí, bude mu zaslán platební výměr,
v němž bude dluh navýšen na dvojnásobek.
- při opakovaném vzniku nedoplatku (nezaplacena dvě a více po sobě jdoucí období) bude
dlužníkovi zasláno vyrozumění o nedoplatku
s poučením, za které období dluh vznikl, a výzvou, aby dluh uhradil do 5 pracovních dnů –
bude přiložena vyplněná složenka s uvedenou
částkou, variabilním symbolem apod. Pokud

dlužník dluh neuhradí, bude mu zaslán platební výměr, v němž bude opakovaný dluh navýšen na trojnásobek.
Včas neuhrazené platební výměry budou
exekučně vymáhány.
Tomu, kdo závažně ztěžuje nebo maří správu
daní, může být uložena pořádková pokuta dle
ustanovení § 247 odst. 2 zákona 280/2009 Sb.,
DŘ.
Doporučujeme občanům, aby do termínu
vyhlášených kontrol splnili svou ohlašovací
a platební povinnost.
Podrobnější informace o výši poplatku, termínech splatnosti apod. naleznete ve vyhlášce
23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místních poplatcích
nebo na www.pocernice.cz/potrebuji‑vyridit/
zivotni‑situace/ Poplatky ze psů nebo na
tel: 271 071 623.
Helena Martynková,
vedoucí odboru

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

MlejnkováJindřiška
Bryksová Kamila
Veselá Jarmila
Vokůrková Anna
Rektorysová Božena
Hladík Jiří
Viděčan Ladislav
Bušek Miroslav
Čechová Soňa
Kohoutová Růžena
Shejbal Jaroslav
Toušková Marta
Zimová Růžena
Jandusová Olga
Kulhavá Milada
Vlková Vlasta

Hrabiecová Marie
Kaválková Libuše
Kosková Jarmila
Němec Stanislav
Pankratz Jan
Pokorná Danuše
Vnuková Marie
Dařílková Eva
Havel Zdeněk
Holuša Lubomír
Hrabiec Radomír
Kulhavý Jaroslav
Nováková Libuše
Sedláčková Blanka
Tvrdíková Jiřina
Votava Antonín

PROGRAM ZO
SENIOŘI
ČERVEN 2016
sobota 4. června PŘEDNÁŠKA
MUZEUM POLICIE
Karel IV. – manželky a synové
sraz ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod.
vede I. Juklová
pondělí 6. června KOMENTOVANÁ
PROHLÍDKA
k oslavám výročí 700 let Karla IV.
Novoměstská radnice, pro předem
přihlášené, sraz ve stanici metra Č. Most
v 9.10 hod., vede L. Frouzová

Warausová Eva
Hurta Josef
Mazancová Květoslava
Pokorná Zdeňka
Rudolfová Anna
Svobodová Alena
Šejvl Ladislav
Volf Karel
Bažant Bohumír
Boudová Božena
Čech Eduard
Pešová Dagmar
Plchová Milada
Podrová Zdenka
Sladký Václav
Bach Karel

Krbec Milan
Barešová Bohumila
Kudrličková Jiřina
Kulhánková Marie
Pařízková Vlasta
Plechingerová Blanka
Staňková Danuše
Šunka Pavel
Bartoška Miroslav
Čumpelíková Jindřiška
Kubelková Helena
Langer Tomáš
Pachta Ladislav
Pešek Pavel
Poláková Věra
ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Městská část Praha 20 pořádá obvykle čtyřikrát ročně Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců
staré. Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do
jednoho roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 11. 2015–30. 4. 2016 do
30. 6. 2016. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna‑obcana/vitani
‑obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend
č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech
není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze
z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e‑mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,
tel.: 271 071 657, e‑mail: vitani@pocernice.cz.

Dne 28. dubna 2016 si připomněli manželé
Drahomíra a Miloslav PODZIMKOVI
krásné 60. výročí trvání svého manželství.

pondělí 13. června VYCHÁZKA
údolím Rokytky do Hrdlořez (cca 3 km)
a prohlídka skleníků v Zahradnické škole
sraz v 10.00 hod. na zast. Hloubětínská,
konečná bus 273, vede L. Frouzová
pondělí 20. června VYCHÁZKA
Botanická zahrada Troja
sraz ve vestibulu metra
Českomoravská v 10.00 hod.
vede paní Janušová
středa 22. června KLUBOVNA
začátek ve 13.00 hodin
Cvičení seniorů bude o prázdninách
v Seniorparku Lhotská, za příznivého
počasí vždy ve čtvrtek od 9.00 hod.
Přejeme všem příjemné prožití letních
měsíců plných krásných zážitků.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel. 721 002 992
Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

PŘÁNÍ HEZKÝCH PRÁZDNIN
Milí přátelé, blíží se prázdniny, čas dovolených. Naši členové SPCCH i ostatních organizací
se rozjedou na ozdravné pobyty, někteří do Sloupu v Čechách a koncem června na Šumavu
na zájezdový pobyt za krásami naší vlasti. Přeji vám hezké prázdniny plné krásných zážitků.
Užijte si je v kruhu vašich blízkých a přátel. V září se budeme těšit na setkávání, která se budou
konat opět každé úterý.
za výbor svazu postižených civilizačními chorobami
předsedkyně Zdeňka Jaklová

VZPOMÍNKA
Dne 13. 6. 2016 je tomu rok, co nás opustila paní Tia Topolová.
Vzpomínají rodiny Topolova a Moravcova
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

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.

HORNOPOČERNICKÝ CYKLODOTAZNÍK
Pokračuje dotazníková akce, kde navrhujete
vhodná místa na cyklostojany. Pro velký zájem se v dotazníku rozšířila témata, jako jsou
nebezpečná místa pro cyklistiku v HP, širší
využívání našeho železničního nádraží atd.
Dotazníky je třeba vyplnit do 15. června 2016,
tím podpoříte a urychlíte rozvoj naší cyklistické infrastruktury.
Informace k tomu budete nadále nacházet
na hornopočernickém webu http://www.

pocernice.cz/aktuality‑z-uradu/2016/05/
dotaznik‑na‑cyklostojany/. V prázdninovém
čísle Zpravodaje (a na internetu) se můžete těšit na vyhodnocení. Za pomoc děkuji Davidu
Křemenovi (oni ti Davidové byli vlastně šikovní vždycky), jedné již světlovlasé paní, která mi
vždy pomáhá při vyměňování materiálů na
infostojanu v Čertousích, a vám za vyplněné
dotazníky. Do prázdnin bychom tak chtěli mít
vytvořen základní rámec komunikace, využi-

telný také při postupné realizaci závěrů „Koncepce cyklistické dopravy H. Počernic“.
V jejich rámci např. bude zanedlouho nově
a bezpečněji proznačena stávající cyklostezka. 257 podél Starých rybníků na jihozápadě
HP, nová cyklostezka Svépravice – Železniční
nádraží HP i následně cyklostezka A 50, Klánovice – HP – Vinoř. Přitom budeme rádi v kontaktu s vámi. Příjemný červen.
Petr Uzel, cyklokoordinátor

FORMANSKÉ SLAVNOSTI PŘIPOMNĚLY TRADIČNÍ UMĚNÍ
Formanské slavnosti i přes velmi nevlídné
počasí, které po celý den panovalo, přilákaly do areálu hotelu Čertousy mnoho lidí.
Od brzkého rána všichni organizátoři chystali
stánky, aby mohli v plné síle přivítat první návštěvníky. Ti na sebe nenechali dlouho čekat
a hned po otevření obdivovali práci šikovných
vystavovatelů. A opravdu bylo na co koukat.
Umělecký kovář a zámečník Daniel Treml nejen ukazoval, jaká krása se dá z rukou šikovného kováře vyrobit, ale také pomáhal dětem
ukovat si vlastní hřebíky. Zatímco se děti činily
u kovadliny, dospělí si prohlíželi jeho výrobky.
„Tento svícen jsem ukoval pro manželku k narozeninám a trval mi asi dva dny,“ prozradil
o jednom z nich.
Další možností, kde si lidé mohli vyzkoušet
svou šikovnost, byly stánky DDM, kde na ně
čekalo pletení z pedigu, zdobení vypalovací
pistolí na dřevěné motýlky, výroba šperků

Hornopočernický zpravodaj – červen 2016

z korálků a hrnčířský kruh. „Chtěla bych vyrobit
pro maminku vázu,“ řekla nám malá Kačenka,
která si s hlínou dokázala velmi dobře poradit
a ani jí nevadilo, že jí dílo chvílemi smáčel déšť.
U paní Krajňákové s kolegyní ze ZŠ Stoliňské si
zájemci mohli vyzkoušet výrobu keramických
šperků, paní Janů nabízela ručně malované
skleničky, vázy a dózy. Rušno bylo i u stánku
seniorů, kde byla možnost zakoupit za velmi
symbolické ceny výrobky, které sami vyrábí.
„Scházíme se každý týden a společně pleteme,
šijeme, háčkujeme, vyrábíme košíky z papíru,
zkrátka co je zrovna potřeba a na co máme
náladu. Je nás celkem 35, ale vždy se nás sejde
okolo 20. To víte, už nejsme nejmladší, a tak
sem tam někdo onemocní. Výrobky pak prodáváme na různých akcích, které městská část
pořádá,“ prozradila paní Doušová.
Azylový dům SKP HoPo připravil pro děti výrobu náhrdelníků z korálků a těstovin, ved-

lejší stánek RC MUM nabízel k prodeji knížky
a drobné dárky, ale hlavně zajišťoval hlídací
koutek s množstvím her a také soutěž v prokousávání koláčů, které se děti zhostily s velkou radostí. Zookoutek Radonice zapůjčil
kozičky, ovečky, králíky a kachničky. Během

Místo setkávání všech generací
„Myslím si, že druhý ročník Formanských
slavností, které pořádáme v rámci projektu
Zdravá MČ, ukázal, kolik šikovných občanů
všech generací v naší městské části máme.
To, že přišlo i přes velkou zimu cca 200 občanů podívat se, jaké máme šikovné ruce našich lidí, myslím ukázalo, že bychom mohli mít
další tradiční místo setkávání všech generací
a předávání jejich umění a radosti z krásných
výrobků těm, kteří o to mají zájem. Doplnění
možností poslechnout si moc pěknou hudební
produkci naší ZUŠ a jejích přátel, pomazlit se se

zvířátky ze Zookoutku v Radonicích, prosvítilo
jinak zachmuřené počasí. Jsem moc ráda, že
k tradičním účastníkům kováři panu Tremlovi,
seniorkám ze SKP HoPo, maminkám z RC MUM
a ZŠ Stoliňská se přidal ve velkém i DDM se svými tradičními řemesly, jako např. hrnčířstvím,
pletením košíků apod. Neméně pěkné dílničky
byly i u stánku Azylového domu SKP Horních
Počernic, vždyť u navlékání korálků z těstovin si
řada z nás i starších ročníků vzpomene na naše
dětská léta. Mezi nejoblíbenější akce se dostalo
prokousávání koláčů dětmi ve dvou kategoriích, které se uskutečnilo opakovaně pod dohledem hlídacího koutku zajištěného RC MUM.
Snad všechny zahřál
stejně jako mne pocit, že se povedlo
rozdat alespoň trochu úsměvů a radosti
při předávání umění
všech účinkujících,

kteří vydrželi zimu, a o své umění něco vyrobit, zahrát nebo zazpívat se podělili nezištně
s ostatními,“ shrnula letošní ročník slavnostní
organizátorka Lenka Tomsová.
Závěrem je třeba poděkovat všem, kdo se na
akci podíleli, a to nejen všem vystavovatelům a pořadatelům, ale i všem pomocníkům
u stánků, v pokladně, u ohně… Stejně tak
všem návštěvníkům, které ani zima a déšť neodradil, a přišli si užít příjemné odpoledne.
Lenka Bartáková,
redaktorka

Placená inzerce

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE…
AGENDA 21 je strategický dokument OSN z roku 1992, který stanovuje konkrétní kroky vedoucí k udržitelnému rozvoji lidské společnosti.
Jako místní Agenda 21 (MA21) se označují procesy jeho lokálního
uplatňování – klíčovou roli zde hraje veřejná správa partnersky spolupracující se všemi složkami společnosti včetně široké veřejnosti.
VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ míří k takovému uvažování
a chování jednotlivce, které bere ohled na potřeby budoucích generací.
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celého dne se o hudební doprovod postaral
skvělý BigBend ZUŠ a jejich hosté. Za vstup
každý dostal od paní starostky špekáček a koláček, který zajistilo pekařství Moravec.
„Myšlenka uspořádat akce tohoto typu v Čertousích pro občany z Horních Počernic a okolí
mě napadla již dříve. Loni jsem oslovil paní
Tomsovou a tak se první ročník konal v našich prostorách areálu Hotelu Čertousy. Spolu
s dalšími zaměstnanci hotelu jsme realizovali
i část organizace Formanských slavností. Povedlo se mi zajistit zajímavou přednášku odborníka na historii formanských povozů, pana
Ing. Svobody, a též si zapůjčit živá zvířátka
na nejpopulárnější část programu pro děti
ze ZOOParku v Radonicích (ZOOParku patří
velký dík). Dále jsme poskytli, a náš personál
hotelové restaurace připravil, jak občerstvení
pro účinkující a hudebníky, tak i nabídku pro
návštěvníky v podobě výborných hamburgerů, grilované krkovičky a přírodní limonády,
což bylo též hojně poptáváno. Prostě jsme
rádi, když lidé získávají zábavnou formou informace o historických činnostech z dob minulých, a tak jako domácí organizátoři děkujeme všem, kteří zde byli a těšíme se i na další
podobné akce u nás,“ řekl nám pan Jaroslav
Stára.

Z redakční pošty
JAK JSEM PÁCHALA OSVĚTU

Velký pes, typický postoj s pokrčenými zadními běhy, na velké travnaté ploše ve středu
Horních Počernic nikoliv ojedinělý zjev. „Ahoj,
chlapče – víš, že je potřeba uklízet nepořádek
po svém psu i na trávníku?“ Vzhlédnutí, mírný
nechápavý úsměv typu „tohle asi nebylo na
mě“, pro jistotu taktický ústup do hlubin parku. Nevzdávám to. „Možná sis doma zapomněl
sáček? Koše jsou támhle!“ ukazuji na soupravu

„psí“ hygieny o padesát metrů dále. „Jděte do
pr…! Nechte mě bejt!“ Byl to zdvořilý hoch.
Vykal mi i tehdy, když mě posílal do míst, která množstvím exkrementů tuhle „cirkusovou“
louku značně připomínají. Bylo by mi upřímně
líto, kdyby dostal pokutu za přestupek znečišťování veřejného prostranství, chudák. A tak
pronásleduji nešťastníka ke stojanu a pak zpět
na místo činu, naviguji jeho vlažně pátravý

pohled na papírovou lopatku a pak pro jistotu
ještě mrknu, že plný sáček končí tam, kde má.
Vlastně je to úspěch nás obou. Příště si možná
troufnu i na dospělého - cha, to by v tom byl
čert, abychom se vzájemně trochu nevychovali!
Karolína Klímová, občanka

Pošta

NEKONCEPČNOST A NEZNALOST LEGISLATIVY BRZDÍ REALIZACI SPORTOVNÍ HALY (TĚLOCVIČNY)
Pracovní skupina k výstavbě haly (tělocvičny) pokračuje dál v nekoncepčním duchu.
Stále chybí informace o objemu poptávky po
sportovním zařízení toho nebo onoho typu,
jak jsem uváděl v dubnovém HPZ. Zbytečně
se domlouvají detaily konkrétní stavby, není
ale jasné, zda bude stavba vůbec realizována.
Podle platného územního plánu se pozemek
par. č. 786/129, na němž má podle plánů současného vedení radnice stavba stát, nachází ve
funkčním využití jako VV (tedy veřejná vybavenost). Podle přílohy číslo 1 k Opatření obecné
povahy zastupitelstva hl. m. Prahy č. 6/2009
slouží plochy VV pro umístění zařízení a areálů
veškerého veřejného vybavení města, tj. zejména pro školství a vzdělávání, pro zdravotnictví a sociální péči, veřejnou správu města,

záchranný bezpečnostní systém a pro zabezpečení budoucích potřeb veřejného vybavení
všeho druhu. Plocha je funkčně využitelná
pro školy a školská zařízení, mimoškolní zařízení pro děti a mládež, zdravotnická zařízení,
zařízení sociální péče, hygienické stanice, zařízení záchranného bezpečnostního systému,
městské úřady, krematoria a obřadní síně a vysokoškolská zařízení. Do prostoru lze umístit
také sportovní zařízení, zařízení veřejného
stravování, kulturní zařízení, kostely a modlitebny, služby – tyto stavby ale musí souviset
s vymezeným funkčním využitím! Sportovní
zařízení tedy dle mého názoru musí souviset
se školami nebo mimoškolními zařízeními pro
děti a mládež. O hale pro dospělé nebo širokou
veřejnost tedy, myslím, nemůže být řeč. Dění

kolem haly na mě působí dojmem, že bylo
skutečně všem všechno naslibováno a dnes
vedení radnice v čele s Hanou Moravcovou
neví, jak se ze začarovaného kruhu vymotat
a zároveň nemuset říci bolestivou pravdu…
Že hala (tělocvična) neuspokojí všechny počernické sportovce, že stále neznáme ekonomickou kalkulaci a že hala je zřejmě plánována na
místě, kde nemůže stát. Náš spolek bude celou
věc sledovat a na postup radnice adekvátně
reagovat. Jednotlivé sportovní oddíly nesmí
být rukojmími vládnoucí koalice a nikdo by
je neměl balamutit nereálnými sliby. Znovu
tedy vyzývám ke koncepčnímu přístupu. Lepší
řešení bývají vždy ta promyšlená, ne ta rychlá
a zbrklá.
Vladimír Hošek, spolek Občanské sdružení Chvalská

REAKCE NA ČLÁNEK PANÍ BLANKY BRÁZDOVÉ
Přiznám se, že v minulém čísle HPZ mne zarazila reakce paní Blanky Brázdové, předsedkyně
kynologického klubu v Horních Počernicích,
na článek zastupitelky Aleny Štrobové nazvaný
Záhada pozemkové směny.
Zastupitelce paní Štrobové ve svém příspěvku vytýká to, co považuji v práci zastupitele
za podstatné. Znamená to odpovědně odvedenou práci. Paní Štrobová se přece pouze
pozastavuje nad tím, že navrhované pozem-

kové směny, které zastupitelé projednávali,
nejsou doplněny odpovídajícím znaleckým
posudkem. Promiňte, paní Brázdová, ale pokud znaleckému posudku v jakémkoli oboru
chybí razítko a podpis, kde potom máte jistotu
znalcova posouzení? Kde máte jistotu, že údaje v posudku uvedené odpovídají skutečnosti?
Navíc oba materiály o plánovaných pozemkových směnách byly z jednání zastupitelstva
staženy hned dvakrát. Znamená to, že pochyb-

nosti podle všeho sdílelo více zastupitelů.
Domnívám se, že na práci zastupitelů je důležité nahlížet komplexně. Uvědomit si, že jejich
odpovědností je spravovat veřejný majetek
nás všech. A to, že zastupitelka Štrobová vyjádřila pochyby nad neúplným znaleckým posudkem, jí politické bodíky opravdu přihrává. U rozumně uvažujících voličů, podle mého názoru
zcela určitě.
Martina Kollingerová, občanka

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET ANEB ČAS PRO VĚTŠÍ SLOVO OBČANŮ
Už před dvěma lety jsme z KSČM navrhovali zapojit občany i v Horních Počernicích do
tvorby rozpočtu naší městské části. Získali
jsme podporu tehdejších předsedů finančního a kontrolního výboru, seznámili s projektem participativního rozpočtování na kulatém
stolu přítomné zastupitele. Zahrnuli jsme
návrh do volebního programu volební strany Počerňáci pro Počernice – KSČM pro poslední volby v roce 2014. Znovu navrhujeme
zahájit přípravu na spuštění participativního
rozhodování občanů o části rozpočtu na rok
2017. V Praze bychom po Praze 7, Praze 10,
Zbraslavi a Praze 3 byli další městskou částí.
Výhodou je, že Rada Zastupitelstva Magistrátu
se svým nedávným usnesením rozhodla vyčlenit v ročním rozpočtu města 20 mil. Kč na
spolufinancování projektů vzešlých z participativních rozpočtů pražských městských částí,
a to polovinou částky určenou v jejich rozpočtu na tento účel, a to až do výše 5 mil. Kč pro
jednu městskou část. To umožňuje snížení vynaložených peněz o 50 % zvýšením příjmové
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části rozpočtu městské části. Horní Počernice
v účasti občanů na správě věcí veřejných nijak
nezaostávají, počítá s ní na několika místech
i schválený Strategický plán rozvoje městské
části. Náš návrh směřuje k rozhodnutí zastupitelstva vyčlenit z příštího rozpočtu částku například ve výši 1 – 1,5 miliónu Kč, tedy asi 0,5 %
výdajové části rozpočtu, o které by sami občané po vysvětlovací kampani, přípravných jednáních a jimi předložených návrzích prověřených z hlediska uskutečnitelnosti odbornými
útvary Úřadu MČ H.P. rozhodli po jejich veřejném projednání se shodou na nejlepších návrzích, případně veřejným hlasováním o nich.
Hlasování může být přímo na shromážděních
občanů, anebo s využitím návštěvy úřadu
nebo prostřednictvím internetu. Zastupitelstvo by se v rozhodnutí o uplatnění metody
participativního rozhodování zavázalo takové
návrhy do rozpočtu zařadit a obvyklými prostředky jejich uskutečnění zajistit.
Podle zkušeností směřují návrhy občanů, jednotlivců nebo skupin, především do menších

a středních investičních akcí ke zlepšení služeb pro občany a vzhledu životního prostředí,
do zlepšení sociální, kulturní situace apod. Pro
zájemce jsou podrobnosti o celém procesu
např. na www.participativnirozpočet.cz. Jsme
také připraveni pomoci zajistit odbornou pomoc při přípravě a v průběhu celého procesu
na základě zkušeností z jiných městských částí
a měst u nás i v zahraničí. Metoda se uplatňuje už ve stovkách míst po celém světě. První
praktické kroky participativního rozpočtování
v ČR potvrdily zahraniční zkušenosti o zájmu
občanů o věci veřejné, o zintenzívnění komunikace mezi občany a úřady, o prohloubení
poznatků občanů o fungování veřejné správy i o nových informacích a pohledech, které
zastupitelé díky návrhům občanů a jednáním
s nimi získali. To by mohlo platit i pro Horní
Počernice. Je k tomu třeba zájem a podpora
zastupitelstva i občanů.
Václav Exner, KSČM a Počerňáci pro Počernice

GABRIELA ČUMPLOVÁ: POMÁHÁM JIM PLNIT JEJICH SNY

Vše začalo v roce 1999 projektem Ondřej.
Tehdy jednadvacetiletý Ondra Kotrbatý potřeboval zajistit péči a dohled, kterou mu
jeho rodina již nemohla nadále poskytovat,
a tak jeho babička s dědečkem zapůjčili nemovitost Diakonii Církve bratrské s tím, že
zde zřídí chráněné bydlení pro lidi s mentálním postižením. Ondra spolu se svým otcem
zde tedy mohli dále žít za podpory sociální
služby. Do domu se nastěhovali další tři klienti a skupinové chráněné bydlení bylo na
světě.
Sport je jeho vášní
Právě Ondra mě jako první přivítal u dveří
a hned poté, co překonal nedůvěřivost k mé
neobvyklé barvě vlasů, mi hlásil, že miluje
fotbalovou Spartu. Také proto na zahradě
vidíme mnoho květin v rudé – sparťanské
barvě. „Ondřej hodně věcí posuzuje podle
barev, zda mají tu jeho správnou. I když jdeme na procházku do klánovické cukrárny,
dává si jahodový koktejl, protože má barvu
Sparty,“ prozradila mi s úsměvem vedoucí
Chráněného bydlení Gabriela Čumplová.
Ondra je celkově velký sportovní fanda, nejraději se na sport dívá v televizi, ale také rád
zajde se svým strejdou na svou milovanou
Spartu na Letnou, nebo s ním jezdí na dostihy do Chuchle i do Pardubic. Stejně tak se
rád podívá na hokej nebo tenis, ale nejraději
má procházky, obzvláště pokud je cílem nějaká cukrárna.
V přírodě jsou nejraději
Na procházky vyrážejí často a rádi všichni.
Richard, další z klientů, výlety dokonce i sám

naplánuje. Oblíbená má místa s českou historií a tak už navštívili Křivoklát, Konopiště,
Český Šternberk, Říp, vyrazili i za blanickými
rytíři, ale nevynechají ani naši krásnou Prahu.
„Byl zvyklý s rodinou hodně cestovat nejen
tady u nás, ale i v zahraničí, a tak musíme
jeho naplánovaná místa nejdříve prověřit,
aby nás nezavedl někam za hranice,“ směje
se paní Čumplová. Momentálně si postupně
plní osmdesát jarních kilometrů a každý výlet si pečlivě zaznamenávají.
Našli zde svůj domov
Kapacita domu je omezená a nedokáže pojmout tolik klientů, kolik jich o službu žádá.
„Pokud někdo chce využívat naši službu,
musí si podat žádost o poskytnutí sociální
služby, s žadatelem provedeme sociální šetření a v případě, že jsme tím pravým řešením
jeho nepříznivé sociální situace, zařadíme
jeho žádost do pořadníku. Nedokážeme říct,
jak dlouho bude muset na uvolnění místa
čekat,“ říká paní Čumplová. Klienti zde totiž
mohou zůstat, jak dlouho chtějí, což není
u sociálních služeb tohoto typu úplně samozřejmé. Takže většina z nich je zde už pět
i více let. Někteří se po čase chtějí osamostatnit, najít si chráněný byt nebo zkusit bydlet
úplně sami, jiní zde však najdou svůj domov
natrvalo.
Pro většinu z nich je pobyt v chráněném
bydlení první zkušeností se samostatností
a oni ji rádi využívají. Za podpory asistentů
si vaří, uklízí, chodí do zaměstnání, tráví volný čas, atd. Čtyři klienti jsou zaměstnáni na
poloviční úvazek, dva z nich pracují v provozovnách s rychlým občerstvením, třetí v třídírně plastů a čtvrtý v technických službách
Bona, o. p. s. Zbylí dva, jejichž zdravotní stav
jim momentálně nedovoluje jít do zaměstnání, pečují o domácnost, společně vaří,

uklízejí, starají se o zahradu.
„Pojďte se mnou, ukážu vám své králíky,“ táhne mě klient Honza ke králíkárně, o kterou se
stará. „Brzy k nim dostanu mladý, pak tady
udělám velkochov a budu je prodávat,“ říká
mi vesele a jeho bezprostřednost a radost je
přímo nakažlivá. „Každý má nějakou činnost,
kterou má rád, Marcel například rád čte,
a tak se mu teď chystáme pořídit do pokoje
knihovnu,“ doplňuje paní Čumplová.
Chybí tělocvična i dílna
Pracuje zde pět asistentů na plný úvazek
a střídají se po dvanácti hodinách. Paní
Čumplová je zde od roku 2010, jen na jeden
rok si odskočila do většího zařízení pro lidi
se zdravotním postižením, ale pak se vrátila
zpět. „Byla to dobrá stáž, ale ne na dlouhodobou práci. Vadilo mi, že jsem s klienty a kolegy nemohla pracovat více individuálně, když
máte na starost dvacet klientů a 15 asistentů,
tak to prostě nejde. Tady jsem ráda, že můžu
uplatnit to, co umím, a naučit se od kolegů
i klientů nové věci. Můžu ve spolupráci s kolegy pomáhat klientům plnit jejich sny a to je
to, co mě baví.“ Co je však trápí, jsou prostory. Pokud by mohli přistavět a tím rozšířit kapacitu, uspokojili by více žadatelů, mohli by
pracovat na směnách ve dvou, práce by byla
jistě radostnější. Také by rádi přestavěli garáž
na tělocvičnu a na zahradu získali stavební
buňku, z níž by udělali dílnu. Bohužel na to
nyní nejsou finance, avšak nepřestávají věřit,
že se jim tento sen jednou podaří splnit.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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V Chráněném bydlení na Xaverově našlo
své útočiště šest klientů s mentálním postižením nebo duševní nemocí.

HORNÍ POČERNICE OBDRŽELY OCENĚNÍ DOBRÁ PRAXE
Kvalita veřejné správy a strategické řízení z pohledu národních institucí, řízení
k udržitelnému rozvoji, metoda místní
Agenda 21, udržitelná municipalita a rozvoj měst, Smart City jako technologická
podpora pro MA21, integrace metod kvality, DataPlán, participativní rozpočet. To
není terminologie sci‑fi, ale témata semináře Strategické řízení a kvalita měst, kterého se v květnu zúčastnila i nová radní
naší městské části pro strategický plán
Hana Čížková.
Můžete čtenářům přiblížit téma konference?
Květnová konference Sekce Zdravých měst
představila problematiku kvality, strategického plánování a řízení z pohledu národních institucí i konkrétní zkušenosti a ukázky z praxe obcí. Zjednodušeně řečeno jde
o zlepšování služeb, které úřad svým občanům poskytuje. Hlavním prostředkem
k dosažení požadovaných cílů je dohoda
veřejnosti, politiků a odborníků. Jde tedy
o projekty komunitní, poskytující prostor
pro aktivity obyvatel. Pravidelná komunikace s veřejností a její zapojení do dění v obci
jsou základem úspěchu. U nás se další veřejné fórum uskuteční po prázdninách, o přesném termínu a konkrétním tématu budeme
občany včas informovat.
Jak se u nás daří získávat mladou generaci do Agendy 21?
Je třeba říct, že v Horních Počernicích se žáci některých škol
této problematice věnovali už
řadu let před tím, než jsme se
do Agendy 21 oficiálně zapojili.
Nyní je už zcela běžné, že se na
školách prakticky učí způsoby
demokratického rozhodování,
tvoří a obhajují vlastní projekty,
jako to žáci učinili na posledním
zasedání Zastupitelstva městské
části Praha 20.
Daří se nám zvyšovat zájem
občanů, zejména dětí a mladé
generace, a jejich zapojení do
spolurozhodování o využití finančních prostředků z rozpočtu
městské části, úspěšně se nastartovala také mezigenerační
spolupráce. Horní Počernice jsou
členem Národní sítě Zdravých
měst od roku 2013 a jsme zařazeni jako středně pokročilí v kategorii C.
Za jaký konkrétní projekt byly
Horní Počernice oceněny?
Ocenění s názvem Dobrá Praxe
jsme získali za projekt v oblasti
participativního rozpočtování,
do něhož jsou zapojeni, v naší
MČ jako první, žáci ze tří hornopočernických základních škol.

Děti dostaly k dispozici plochy veřejné zeleně ve správě MČ Praha 20, která jim pro realizaci projektu vyčlenila z rozpočtu 100 000 Kč.
Každá škola měla svůj pracovní tým, který
z jednotlivých návrhů vybral vítězný, dopracoval ho do projektové podoby a následně
jej veřejně prezentoval. Ocenění z rukou
ředitele Národní sítě Zdravých měst Petra
Švece převzala 19. května starostka Hana
Moravcová spolu s koordinátorkou projektu
Lenkou Tomsovou. V době uzávěrky tohoto
červnového vydání nebylo ještě rozhodnuto, který ze tří navržených projektů se bude
realizovat jako první, hlasování probíhalo až
do konce května. Na spolupráci úřadu s dětmi jsme ale pyšní už teď.
V době konání konference pobývaly
v Horních Počernicích delegace z našich
partnerských měst. Jaké mají s Agendou
21 zkušenosti?
Pracovní setkání se členy obou delegací
bohužel kolidovalo s termínem konference, přesto se ho starostka Hana Moravcová
zúčastnila. Od devadesátých let minulého
století patří i naše francouzské partnerské
město Mions mezi evropská Zdravá města,
a také v Brunsbüttelu mají s Agendou 21
bohaté zkušenosti. V následujících dnech
jsem měla příležitost s některými Francouzi
a Němci na toto téma diskutovat a inspirovat se jejich letitými zkušenostmi i příklady
z praxe. V Evropě je nyní do projektu Zdravé
město zapojeno celkem 1300 měst ve třiceti

zemích. Jedná se o velice aktivní hnutí municipalit v Evropě, které na regionální úrovni
realizuje zásady dokumentů OSN už od roku
1988.

Definice místní Agendy 21
MA21 je nástroj ke zlepšování kvality
veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního
partnerství s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na
místní či regionální úrovni.
Dana Mojžíšová,
zastupitelka

Ocenění z rukou ředitele Národní sítě Zdravých měst Petra Švece převzala 19. května starostka Hana Moravcová
spolu s koordinátorkou projektu Lenkou Tomsovou.
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ŽIJEME VE SPOLEČNÉM EVROPSKÉM DOMĚ

Ve dnech 17. – 21. května 2016 navštívily
naši městskou část dvě delegace z partnerských měst Brunsbüttel a Mions. Pracovní, společenský a kulturní program
pro deset francouzských a osm německých hostů tradičně připravili členové
zahraničního výboru Prahy 20, letos obohacený připomínkou sedmistého výročí
narození českého krále a římského císaře
Karla IV.
„Byl nejen ambiciózním vladařem, prozíravým politikem a urbanistickým vizionářem.
Vážíme si ho proto, že se významně staral
o české země, sídelní město Prahu a vše dokázal vnímat v širších souvislostech. Tehdejší
Evropu viděl jako celek a byl v pravém slova
smyslu evropským panovníkem,“ řekla starostka Hana Moravcová na slavnostním setkání se členy obou delegací, jež za německou stranu vedl starosta města Brunsbüttel
Stefan Mohrdieck, za francouzskou Monique
Chapat, předsedkyně Comité de Jumelage
v Mions.
Zástupci obou partnerských měst snadno
nacházejí společné zájmy či možnosti spolupráce s Horními Počernicemi už víc než deset
let. I tentokrát se na pracovním setkání hovořilo o konkrétních kulturních aktivitách, sociální problematice, projektech v oblasti eko-

logie a možných
kontaktech mezi institucemi, neziskovými organizacemi
a spolky. „Naše pracovní setkání opět
potvrdilo
zájem
obou měst o další
spolupráci. Dohodli
jsme například dvě
reciproční
výstavy fotografů Karla
Cudlína a Sönke
Dwengera, koncerty studentů ZUŠ
Zleva: Carin Süfke, Hana Moravcová, Stefan Mohrdieck a Monique Chapat
Horní Počernice, pokračovat budou výkteří naše hlavní město navštívili poprvé, doměnné studentské pobyty, spolupráce mezi
slova nadšení. Důležitost výměny zkušeností
Rodinným centrem MUM a podobnými zanejen mezi oficiálními představiteli měst, ale
řízeními v Brunsbüttelu, už jsme se dohodli
zejména mezi občany a institucemi, potvrdil
na několika konkrétních termínech,“ uvedla
i Stefan Mohrdieck. „Žijeme ve společném
starostka Moravcová po jednání se zástupci
evropském domě a snažíme se ho budoobou měst.
vat na principu odpovědnosti a svobody
Hosté mimo jiné navštívili Azylový dům Střejednotlivce. Pokračujme proto v budování
diska křesťanské pomoci v Horních Počernispolečného evropského domu, který nám
cích, velkým zážitkem pro ně byla prohlídka
naši předkové odkázali,“ uvedl starosta BrunObecního domu a večerní klavírní koncert
sbüttelu.
v programu Pražského jara. Také z procházDana Mojžíšová, foto Jiří Hubený
ky Prahou za krásného počasí byli zvláště ti,

ZPÁTKY DO AFRIKY
Hornopočernický dětský divadelní soubor
Na Radosti bude 26. června od 16 hodin
účinkovat s představením Zpátky do Afriky
na Lodi Tajemství bratří Formanů.
Soubor vznikl spontánně jako rodinné divadlo, které vedu dobrovolně od září 2015
zvláště proto, že o divadelní činnost projevily
zájem moje dvě děti a já jsme jim chtěla předat něco ze své divadelní profese. Je z toho
mnoho radosti s vášnivým zapojením všech
rodin a vzkvétajícími sousedskými vztahy.
V lednu 2016 jsme měli premiéru v divadle
Horní Počernice, hráli zde ještě několikrát
pro ZŠ a od 11. až 15. května jsme účinkovali na Festivalu Přírodního divadla Horní
Počernice 2016. Jsme za to Divadlu Horní
Počernice vděční. Představení se velmi líbilo
dětským i dospělým divákům, někteří chtěli
přijít opakovaně.
Ráda bych touto cestou pochválila práci dětí,
podala zprávu o divadelních cestách počernického dětského souboru a samozřejmě

pozvala naše diváky do centra Prahy za letním zážitkem na Lodi Tajemství.
Zpátky do Afriky
na motivy knihy Jiřího Dvořáka
Hravé představení dětí z Horních Počernic
s veselými písničkami a mnoha cirkusovými
čísly.
Zvířata z pražské ZOO Trója dokázala využít
osudové náhody. Zapomenuté klíče v zámku klece hbitě ukořistí papoušci Jára a Koko
a osvobodí další africké druhy zvířat. Slon
Mugambo, žirafí rodinka Týna a Fína, Pelikán
- africký velikán, moudrý africký čáp Marabu,
mrštný Fenek a naoko nebezpečná Kobra
egyptská se vydávají na dobrodružnou cestu
z Prahy do Afriky.
Hraje rodinné Divadlo Na Radosti
Horní Počernice: Jůlie Čechová, Veronika
Čechová, Klára Eisenhammerová, Mája

Klímová, Bára Tůmová, Anička Kulhavá,
Anička Staňková, Lucie Schovancová
a Timotej Zuščík.
Dramatizace předlohy a režie:
Eva Čechová
Scéna, kostýmy: Matěj Čech, Karolína
Klímová
Světla, zvuk: Vojtěch Kopta
Písně: Tomáš Jacko
Rezervovat lze zde:
https://goout.cz/cs/divadlo/zpatky‑do
‑afriky
Eva Čechová,
vedoucí divadelního kroužku

14– 15

Články

Delegace z partnerských měst navštívily Horní Počernice

ČERVNOVÁ PŘEDSTAVENÍ
Pátek 3. června ve 21.00
PREMIÉRA
NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA (Divadlo v přírodě)
Sobota 4. června v 17.00 a ve 21.00
NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA (Divadlo v přírodě)
Neděle 5. června v 17.00
NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA (Divadlo v přírodě)
Čtvrtek 9. června v 18.00
KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ (stálá scéna)
Pátek 10. června v 21.00
RYCHLÉ ŠÍPY (Divadlo v přírodě)
Pátek 10. června v 19.30
HRDÝ BUDŽES (stálá scéna)
Sobota 11. června v 17.00
RYCHLÉ ŠÍPY (Divadlo v přírodě)
Sobota 11. června ve 21.00
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ (Divadlo v přírodě)
Neděle 12. června ve 21.00
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI (Divadlo v přírodě)
Pondělí 13. června v 18.00
PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI PARTY (stálá scéna)
Pátek 17. června v 19.30
KŘÍDLA (stálá scéna)
Pátek 17. června ve 21.00
PREMIÉRA
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (Divadlo v přírodě)
Sobota 18. června v 17.00 a ve 21.00
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (Divadlo v přírodě)
Neděle 19. června v 17.00
SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (Divadlo v přírodě)
Pondělí 20. června v 18.00
KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY MARIE
BACHŮRKOVÉ (stálá scéna)
Čtvrtek 23. června ve 21.00
SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ (Divadlo v přírodě)

Program divadla na červen 2016
POKLADNA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice jsou v červnu v prodeji vždy pouze hodinu před
začátkem každého představení pro veřejnost v pokladně divadla. Po předchozí dohodě je
možné vstupenky koupit i v kanceláři divadla. Vstupenky do Divadla v přírodě se prodávají
v pokladně u vstupu do přírodního amfiteatru vždy hodinu před začátkem
každého představení.
REZERVACE
Internetové rezervace na adrese www.divadlopocernice.cz jsou možné pouze na vstupenky
do Divadla Horní Počernice. Nevyzvednuté zarezervované vstupenky vracíme do prodeje
po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
Vstupenky do Divadla v přírodě není možné předem rezervovat.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit online na www.divadlopocernice.cz

V ČERVNU NA STÁLÉ SCÉNĚ HRAJEME
Čtvrtek 9. června v 18.00

KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ

Červnová dopolední představení

ZUŠ Horní Počernice
Již tradičně zakončí školní rok vystoupení čerstvých absolventů Základní umělecké školy
Horní Počernice. Těšit se můžeme na zpěvačky
Margaretu Lepšíkovou, Hedviku Novákovou
a Kateřinu Rejlkovou ze třídy Zdeňky Hejlíkové. Na kytary zahrají Dan Unzeitig, Kateřina
Švehlová, Martin Vondrášek, Jakub Herian a
Stanislav Čihák ze tříd Pavla Cibocha a Michala
Straky. Ludmila Bláhová, žačka Jany Kopicové
zahraje na hoboj Ekloga Mattutina od F.X.Thuri. Kromě sólistů se představí také smyčcový
soubor Family fiddlers a flétnový soubor ZUŠ
Ratibořická pod vedením Zuzany Bandúrové.
Vstup volný

Pátek 3. června v 10.00

Pátek 10. června v 19.30

Pátek 24. června v 19.00
KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY ZDEŇKY
HEJLÍKOVÉ (stálá scéna)
Pátek 24. června ve 21.00
SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ (Divadlo v přírodě)
Sobota 25. června ve 21.00
ROZMARNÉ LÉTO (Divadlo v přírodě)
Neděle 26. června v 17.00
O KLUKOVI CO UTEKL S CIRKUSEM (Divadlo
v přírodě)

Neděle 26. června ve 21.00
ROZMARNÉ LÉTO (Divadlo v přírodě)

NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA (Divadlo v přírodě)

Pondělí 6. června v 10.00

ROMEO A JULIE (stálá scéna)

Úterý 7. června v 10.00

HRDÝ BUDŽES
Divadlo Příbram
Režie: Jiří Schmiedt

ROMEO A JULIE (stálá scéna)

Středa 8. června v 10.00

ROMEO A JULIE (stálá scéna)

Čtvrtek 9. června v 10.00

RYCHLÉ ŠÍPY (Divadlo v přírodě)

Pátek 10. června v 10.00

RYCHLÉ ŠÍPY (Divadlo v přírodě)

Úterý 14. června v 10.00

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (stálá scéna)

Čtvrtek 16. a 17. června v 10.00

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (Divadlo v přírodě)

Pátek 17. června v 10.00

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ (Divadlo v přírodě)
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Inscenace je exkursem do naší nedávné historie, přibližuje tragikomiku prvních roků husákovské normalizace.

Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková,
Libor Jeník
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
(přeložené představení z března 2016)
Pondělí 13. června v 18.00

PARTY SE SAXOFONOVÝMI
PARTY
ZUŠ Horní Počernice
Vstup volný
Pátek 17. června v 19.30

KŘÍDLA

Autor a režie: Petr Urban
Autorská hra od souboru, který vám přinesl
Divadlo pro Slepé. Jedno speciální místo. Dvanáct mladých lidí, kteří tvoří jednu Partu. Dvanáct osudů, které jsou snad až mrazivě podobné těm vašim…Jejich lásky, jejich štěstí… a žal
a bolest, neboť bez nich by příběhu nebylo.
A… křídla, samozřejmě…
Přijďte si poslechnout… Příběh Party.
Přijďte na hru, do jejíhož děje budete moci zasáhnout vy sami!
Vstupné 120 Kč

Pondělí 20. června v 18.00

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY
MARIE BACHŮRKOVÉ

A. Moudrá, M. Moudrá/ H. Nováková,
A. Herianová/ D. Herianová

ZUŠ Horní Počernice
Vstup volný

Pan Lotario je splnit nemohl. Neměl předky.
Totiž jednoho. Otce. A tak, aby mohl provdat
dceru, hledal svého otce. Našel ho. A ne ledajakého. Měl totiž erb. Šlechtický. Toho otce totiž
našel náhodou. Ve skříni.
Hrají: P. Sůva, N. Sýkorová, O. Hrubeš,
E. Králová, T. Matyska, T. Procházka, D. Špaček,
K. Cvrčková, D. Dongresová, M. Klich j.h.,
J. Procházka, F. Vohralík j.h., P. Kříž,
M. Vaněčková, D. Hanuš, Š. Sýkora

Pátek 24. června v 19.00

KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY
ZDEŇKY HEJLÍKOVÉ
ZUŠ Horní Počernice
Vstup volný

46. ROČNÍK FESTIVALU
DIVADLO V PŘÍRODĚ

DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Pohled do kouzelného světa hmyzí říše a jejích
krás. Nebude chybět spousta legrace a sem
tam i nějaký ten karambol, který hmyzí kamarádi svými nápady dokáží natropit. Vtipná a veselá pohádka pro celou rodinu.
Hrají: O. Zabilka, L. Pištěk, K. Fotrová,
L. Fotrová, N. Balamotisová, M. Kozáková,
K. Žáková, A. Moravcová, D. Jiroušková,
S. Spilková, M. Hlavatá, E. Lesková, P. Krejcar,
T. Matějka, K. Zavadský

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

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

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ

DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová a Kristýna Cincibusová
Klasická pohádka o hodné Sněhurce, zlé maceše, trpaslících a lesních zvířátkách pro naše
nejmenší diváky. Roztomilé pohádkové představení zahrají děti z herecké přípravky.
Hrají: M. Růžička, A. Čada, P. Brenkusová,
B. Šípková, J. Koucký, S. Mosleh,
M. Růžičková, V. Douša, Š. Moravcová,
T. Vančurová, V. Ryšavá, J. Jarolím,
F. Vondráček, N. Spilková, M. Vlčková,
A. Brenkusová, A. Nechutová, T. Maršíková,
E. Železná, J. Doušová, N. Večeřová,
K. Nezbedová, N. Vorlíčková
Čtvrtek 23. června ve 21.00
Pátek 24. června ve 21.00

SOUSEDÉ JSOU POŽEHNÁNÍ

DS Právě začínáme
Režie: Iva Ptáčková a Klára Šimicová
Myslíte si, že když se odstěhujete na venkov,
budete moci v klidu psát a věnovat se zahradě? To byste se divili. Nikdy totiž nevíte, na jaké
sousedy narazíte. Komedie o tom, že venkov
nemusí být vždycky úplná idylka.

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

RYCHLÉ ŠÍPY

DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Divadelní zpracování známého komiksu Jaroslava Foglara. Hra byla nazkoušena již na loňský festival Divadlo v přírodě, ale špatné počasí
nedovolilo, aby se odehrála v přírodním amfiteatru. Rychlé šípy jsme vloni narychlo přesouvali do Divadla Horní Počernice, ale i tak se těšili velkému diváckému zájmu. Vycházíme vstříc
četným přáním o uvedení na přírodní scéně.
Věříme, že letos smolné počasí porazíme a užijeme si krásné skoro letní večery ve společnosti
Mirka Dušína, Rychlonožky, Červenáčka, Jarky
Metelky a Jindry Hojera.
Hrají: P. Beneš, V. Procházka, J. Spitzer,
J. Hohenberger, K. Blažek, A. Dufek, S. Spitzer,
P. Kříž, A. Holcová, B. Bartošová, J. Povolná,

Hrají: K. Šimicová, J. Špaček, Z. Víznerová,
A. Vytlačilová, M. Rutner/D. Urban, J. Sůvová,
F. Vohralík.
12. června ve 21.00

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit
si vyhovujícího otce: Byl jeden pan Lotario.
Měl rád svou práci. Byl výrobcem ohňostrojů. Ilegálním. Měl slušnou rodinu. A dceru.
Na vdávání. Ta dcera měla nápadníka. Na úrovni. Sňatek byl nabíledni. Avšak matka toho nápadníka měla nápadně vysoké nároky. Dcera
pana Lotaria je splňovala. Byla mladá a krásná.
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NÁPADY BLEŠÁKA FEŠÁKA

Sobota 11. června ve 21.00

Divadlo

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

Neděle 26. května v 17.00

O KLUKOVI, CO UTEKL K CIRKUSU

Ivo Vrba
Interaktivní hudební vyprávění.
Ivo si donese různá rachtátka, bouchátka,
chrastítka i jeden větší hudební nástroj, bude
vám vyprávět, hrát, bubnovat a zase vyprávět. Postupně do hry zapojí diváky a všichni
společně si užijí krásné odpoledne v Divadle
v přírodě.

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

ROZMARNÉ LÉTO
Režie: Alexandra Ptáčková a Michal Pivarči
Nasajte chřípím atmosféru líné plovárny na

břehu slovutné řeky Orše a náladu lázeňského
městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí
přátele: lázeňského mistra, majora a abbého,
kteří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného
léta v přátelském hašteření. A stejně jako oni
se na moment zastavte a nechte si učarovat
krásnou Annou a magickým světem kouzelníka Arnoštka. Zdali se
vám také zatočí hlava?

Divadlo

Hrají: J. Špaček,
I. Ptáčková, M. Král,
F. Minařík, M. Pivarči,
L. Kožíšková,
N. Sýkorová,
Š. Sýkorová, J. Keilová,
A. Stružková, D. Procházková, O. Hrubeš,
T. Matyska, P. Beneš.

DIVADELNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

DOMEČEK

Máš rád divadlo? Víš, jakou cestu ujde herec,
než může vystoupit na jeviště před diváky?
Rád zpíváš, hýbeš se, recituješ? Chceš prožít
loupežnické dobrodružství Ronji a Birka?
Pak se těším právě na Tebe!

Zápis do kurzů na školní rok 2016/17
od 5. září do 15. září v Divadle Horní
Počernice.

Termín: 1. - 5. srpna 2016
Téma: Ronja, dcera loupežníka
Děti ve věku 8 – 12 let
Místo: KC Domeček a Divadlo
Horní Počernice
Cena: 2.000 Kč

Lektorka: Nika Nováková
Vystudovala dramatický obor na konzervatoři Jaroslava Ježka se zaměřením na autorskou
tvorbu. Herečka, zpěvačka, tanečnice, profesorka pohybové kultury, absolventka DAMU
(katedra autorské tvorby a pedagogiky). Dlouhodobě spolupracovala s hercem a režisérem Jaroslavem Duškem. Působila v Českém rozhlase a v divadle Archa. Působí jako
lektorka dramatických dílen. Vede kurzy rétoriky pro dospělé. Hrála v epizodních rolích
v několika filmech a seriálech.

V příštím školním roce budeme otevírat
jazykové kurzy angličtiny a anglické konverzace, němčiny, španělštiny, ruštiny
a češtiny pro cizince.
Semestr Virtuální univerzity třetího věku téma: Umění rané renesance v Itálii
Pro zájemce ve věku 12 - 15 let nově
nabízíme lekce street dance.

Přihlášky a bližší informace na tel.: 281920326 nebo e‑mail: divadlo@divadlopocernice.cz

KVĚTEN V DIVADLE V PŘÍRODĚ
46. ročník festivalu Divadlo v přírodě jsme zahájili slavnostně v pátek 13. května. Počasí nás
celý týden napínalo a chvílemi to vypadalo
na velmi deštivý úvod festivalu. Naše diváky
ovšem nějaký ten mráček nazastrašil, všichni
přišli vybaveni dekami a pro ty, kteří si nepřinesli deštníky, jsme měli nachystané pláštěnky. Zatím jsme je nepotřebovali a budeme si
přát, aby zůstaly uložené na dně skříně až do
konce festivalu.
První víkend patřil hostům festivalu. Výborně
jsme se všichni bavili u originálního pojetí
Shakespearovy komedie Mnoho povyku pro
nic i konverzační komedie Brouk v hlavě. Odpoledne si hraní pod širým nebem vyzkoušely
děti z Rodinného divadla Na Radosti, na venkovní scénu přenesly svůj letošní hit Zpátky
do Afriky. V neděli byla velká zima, ale herci
i diváci se zahřáli při známých melodiích muzikálu Limonádový Joe. Soubor z Nového
Bydžova si sebou přivezl i kapelu, tak bylo na
jevišti opravdu živo.
Druhý festivalový víkend byl vyloženě letní.
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Trošinku jsme se báli, aby nám diváky neodlákalo grilování na zahradách nebo výlet k vodě,
ale obavy byly zbytečné. Na vydařené představení Alenka v říši divů přišlo během týdne víc
než tisíc diváků a to už je velká odměna pro
herce z divadelního souboru Počerníčci za
celoroční práci. Děti hrály s obrovským nasazením a nenechaly se zaskočit ani
velkým nedělním
horkem, a některé
se ve svých kostýmech téměř vařily.
Poslední květnový
víkend je věnovaný
činoherní
pohádce Tři přání.
V tuto chvíli jsou
odehraná první
dopolední představení a děti jsou
spokojené, protože zlo je v této pohádce opravdu zlé

a dobro nakonec po zásluze zvítězí. Tři přání
hrají herci divadelního souboru Právě začínáme.
Těšíme se na vás v Divadle v přírodě.

POČERNICKÉ DĚTI UCTILY PAMÁTKU PADLÝCH VE SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH

Články

Tak jako každý rok, i letos položili žáci počernických škol spolu se svými pedagogy věnce a kytice k pomníkům uctívajících památku padlých
v obou světových válkách. V rámci hodin Občanské výchovy si žáci připomněli události spjaté s ukončením 2. světové války, pohovořili o bojích
v Horních Počernicích. Také si připomněli nutnost připomínání si těchto smutných událostí i v dnešní době, v rámci vývoje společnosti.
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Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Vážení návštěvníci,
v měsíci červnu pokračujeme na zámku v malování celého interiéru, nicméně pro svatby a dohodnuté
akce již bude přístupné 2. patro a nádvoří. Děkujeme vám za pochopení, věřte, že se snažíme, aby vám
nová interaktivní výstava Merkur není jen planeta, jež bude probíhat od 25. června do 28. srpna, otevřela zámek krásný, vyspravený, vonící čerstvým vymalováním.
Navíc i v době malování uspořádáme slavnostní 5. ročník Svatojánského bálu princezen, rytířů a princů na zámeckém nádvoří, který se koná v neděli 19. června. Přijďte vy všichni, kdo máte doma malou či
větší princeznu nebo prince. Nenechte si ujít tuto oblíbenou akci pro děti, kde se můžete setkat se všemi
princeznami, rytíři, královnou a skřítkem, tančit, soutěžit, zazpívat si ty nejhezčí písničky z českých
Mgr. Alexandrapohádek
Kohoutová a zvolit
Mgr.
Jiří Beneda
Bc. Hana
Čížková
Ing. Pavel Wágner
filmových
nejkrásnější
princeznu
a prince.
Recepce funguje třikrát týdně pro příjem inzerce (viz níže dny a hodiny) a zajišťuje i svatby.
Od 25. června máme otevřeno opět denně od 9 do 17 hod, a to po celý rok, po celé prázdniny, v pondělí i ve svátky.
O prázdninách u nás bude stále interaktivní výstava o Merkuru, připravili jsme i prázdninové pohádkové víkendy s princeznami, Hradozámeckou noc 2016 a jistě se vám bude líbit i naše nabídka na září, kdy se můžete těšit na Tajemnou noc na
zámku, Svatoludmilskou pouť a koncert Michala Prokopa na zámeckém nádvoří.
Rádi vás uvítáme v novém.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

PROVOZNÍ OMEZENÍ
CHVALSKÉHO ZÁMKU
Eva Tůmová

Ing. Milan Herian

MVDr. Klára Bonková

Z důvodu malování celého Chvalského zámku oznamujeme,
že do 24. 6. 2016 bude zámek PROVOZNĚ OMEZEN. Otevřena bude RECEPCE pro příjem inzerce do Hornopočernického zpravodaje, a to pouze ve vyhrazených dnech pondělí, středa a pátek, vždy od 9 do 11 a od 14 do 16 hodin.
Ve 2. patře budou probíhat svatby a dohodnuté akce, na nádvoří svatby a 19. 6. Svatojánský bál princezen a rytířů na nádvoří.
Ilona Juklová

Mgr. Josef Černý

Jiří Špaček

AKCE PRO VŠECHNY
Ne 19. 6. od 15 hod.

SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN, RYTÍŘŮ
A PRINCŮ NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU

Na vědomost se dává, že se již popáté otevře brána zámku všem
princeznám, rytířům a princům, a to v neděli 19. 6. od 15 hod. Přijměte naše pozvání a zúčastněte se pátého ročníku bálu, na kteJosef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
rém se celá dvorní družina královsky baví! Budete tančit a soutěžit
na krytém zámeckém nádvoří. Setkáte se s princeznami Popelkou,
Zlatovláskou, Koloběžkou I., Meluzínkou, skřítkem Matýskem, královnou, rytíři a uvidíte mnoho zajímavého a k tanci budou hrát nejkrásnější písničky z českých filmových pohádek. Proběhne i rytířská
šarvátka a volba nejkrásnější princezny a prince/rytíře bálu. Navíc
dostanete zdarma čerstvě napečené koláčky z královské kuchyně.
Jednotné vstupné pro děti od 2 let a dospělé je 80 Kč. Rodinné
vstupné (2 dospělí + max 3 děti) 290 Kč.

Miroslav Držmíšek

Chvalský zámek zve
na jubilejní 5. ročník oblíbené akce

Svatojánský

bál
19. června

princezen
rytířů
princů

www.chvalskyzamek.cz

á

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

na krytém nádvoří
MUDr.
Jarmila Blažková
Chvalského
zámku
Můžete se těšit na:

v neděli od 15 hod.

• tanec s opravdovými princeznami Popelkou, Zlatovláskou, Koloběžkou
• setkání s Meluzínkou, skřítkem i rytíři
• ukázky rytířské šarvátky s rytířem Janem ze Chval
• královské hry pro všechny
• filmové písničky z pohádek
• audienci u královny
• koláčky z královské pece

Mgr. Květa Valchařová

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

Jednotné vstupné pro děti od 2 let a dospělé: 80 Kč, výhodné rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč. Děti do 1,99 roku vstup zdarma.

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
ww.facebook.com/sancepropocernice2014

Předprodej a rezervace na tel. 281 860 130. Vstupenku je možno zakoupit i na místě v den akce.

Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 281 860 130

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e‑mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344,
398, první
zastávka Chvaly
18.8.2014
14:50:14
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od 25. 6. do 28. 8. , denně od 9 do 17 hod.

Ne 7. 8. od 10 do 17 hod.

MERKUR NENÍ JEN PLANETA –
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU
S POPELKOU A MERKUREM

Milá a hezká princezna Popelka v prázdninovou neděli 7. 8. mezi 10. a 17. hodinou provede
celým zámkem, interaktivní výstavou Merkur
není jen planeta, budete se bavit a soutěžit
a hledat zatoulaný střevíček. Prohlídka trvá 40
min., začíná vždy v celou hodinu a je nutné si
rezervovat čas na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky u nás můžete zůstat, jak dlouho
chcete.

TAJEMNÁ NOC NA CHVALSKÉM
ZÁMKU

Pohádková stezka zámkem pro malé i velké
děti a dospělé, tentokrát i s noční prohlídkou
nové výstavy Studio Kamarád, pan Pip a krajiny
S. Holého. Čeká vás zámek osvětlený svíčkami
a budete soutěžit s celou zámeckou družinou.
Akce se koná pouze jedenkrát v roce! Vhodné
pro děti od 2 do 11 let.
Ne 18. 9. od 10 do 18 hod.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA
CHVALSKÉ TVRZI

Oblíbená pouť v prostoru Chvalské tvrze s kolotoči, stánky, občerstvením, soutěžemi pro
děti. Vstup na pouť zdarma. V rámci poutě připravujeme další bohatý program.

Navíc jsme na prázdniny připravili doprovodné akce (komentované prohlídky s princeznami, rezervace času prohlídky na tel.
281 860 130):

Ne 18. 9. od 19 hod.

KONCERT NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU:
MICHAL PROKOP A TRIO

Víte o tom, že Michal Prokop oslaví své 70. narozeniny i koncertem na nádvoří Chvalského
zámku? To nejlepší z jeho tvorby zahraje trio ve
složení Michal Prokop, Luboš Andršt a Jan Hrubý. Koncert, který nesmí uniknout nikomu, kdo
fandí kvalitní a příjemné české hudbě. Vstupenky v předprodeji k dostání od 25. 6. v recepci zámku. Vstupenka v předprodeji 290 Kč,
v den koncertu 350 Kč.

• 17. 7. od 10 do 17 hod. Pohádková neděle
na zámku se Šípkovou Růženkou
a Merkurem
• 7. 8. od 10 do 17 hod. Pohádková neděle
na zámku s Popelkou a Merkurem
MERKUR není jen planeta je dlouhodobý projekt agentury Ideapark, s. r. o. ve spolupráci
s výrobcem stavebnice MERKUR společností
MERKUR TOYS, s. r. o. Na Chvalském zámku
získává naprosto unikátní podobu a prostor.

Kultura

1. patro a sklepení
Chvalský zámek srdečně zve na parádní letní a prázdninovou interaktivní výstavu, která
se koná od 25. 6. do 28. 8. , denně od 9 do
17 hod. Najdete u nás velké modely postavené z dílků stavebnice Merkur, dílničku pro
volnou stavbu i ukázky robotiky. Výstava je
určena dětem i dospělým, můžete si vyzkoušet různé statické i funkční modely a zkusit
si některé postavit sami. Dozvíte se mnoho
i o historii Merkuru, ale můžete si i hrát v herně inspirované touto stavebnicí, kde najdete jedinečnou prolézačku ve stylu Merkuru.
Znáte lepší zábavu na léto, když je moc horko
nebo moc chladno?

So 17. 9. mezi 18. a 21. hod.

PŘIPRAVUJEME
od 28. 6. do 27. 8. , galerie a kočárovna,
slavnostní vernisáž 7. 7. od 17 hod.

SALON VÝTVARNÍKŮ HORNÍCH
POČERNIC A OKOLÍ

Ne 17. 7. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU
A MERKUREM

Půvabná a milá princezna Šípková Růženka
vás v prázdninovou neděli 17. 7. mezi 10. a 17.
hodinou provede celým zámkem, interaktivní výstavou Merkur není jen planeta, budete se bavit a soutěžit a vystoupáte dokonce
na zámeckou půdu a vyzkoušíte, jak se budí
princezny! Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy
v celou hodinu a je nutné si rezervovat čas na
tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky u nás
můžete zůstat, jak dlouho chcete.

So 27. 8. od 18 do 22 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC 2016 –
VEČERNÍ PROHLÍDKY
S MELUZÍNKOU ČI SKŘÍTKEM

Zámek

Srdečně zveme nejen všechny Počernické na
unikátní prezentaci výtvarných děl umělců
a výtvarníků (amatérských i profesionálních)
z Horních Počernic a okolí. V letním prázdninovém termínu tak uvidíte to nejlepší, co se ve
zdejším kraji urodilo. Slavnostní zahájení výstavy proběhne symbolicky 7. 7. 2016 od 17 hod.

Zveme na večerní a noční komentované prohlídky s Meluzínkou, nejlepší kamarádkou víly
Ohnivky, nebo skřítkem Matýskem. Uvidíte výstavu Merkur není jen planeta, zámek osvětlený svíčkami, budete soutěžit, dozvíte se mnoho zajímavého a POZOR, čeká vás návštěva
tajemné komnaty! Meluzínka provází každou
celou hodinu od 18 do 21 hod. Skřítek Matýsek
provází každou půlhodinu od 18.30 do 21.30
hod. Chvalský zámek tímto vstupuje do projektu Hradozámecké noci, kterou organizuje
Národní památkový ústav. Prosíme o rezervaci
času prohlídky na tel. 281 860 130. Jedna skupina může zahrnovat max. 20 lidí vč. dětí. Vstupné: dítě od 2 do 15 let, student, ZTP/P 80 Kč,
dospělý 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí +
max. 3 děti) 290 Kč.

20– 21
20

JAKÉ BYLY 27. HORNOPOČERNICKÉ ČARODĚJNICE? ROCKOVÉ, KRÁSNÉ A VYDAŘENÉ!
Ještě týden před Čarodějnicemi slibovala
předpověď chlad a déšť, takže jsme všichni na Chvalském zámku čarovali, jak kdo
uměl, aby to bylo jinak. A vyšlo to! Největší
hornopočernická akce roku přivítala v sobotu 30. dubna 2016 početné návštěvníky
sluníčkem a teplým, příjemným počasím.
Chvalská tvrz rozkvetla nejen ovocnými
stromy, ale i krásnými vystoupeními dětí
v odpoledním programu, veselou poutí, kreativním salonem Vypadáš skvěle!,
oblíbenou mobilní mučírnou Spolku Molechet, tradičním opékáním buřtů, dostatkem pití i jídla, nejhezčími čarodějnicemi a čarodějníky a především zdařilými
vystoupeními, jimž vévodil Queen Revival – QUEEN MANIA a KAMIL STŘIHAVKA
a Leeders! Klaplo to na jedničku a bylo vás
téměř pět tisíc!
Popáté v historii byl hlavním pořadatelem
Chvalský zámek, a to ve spolupráci s MČ
Praha 20 a agenturou Royal Emma. Hlavním
partnerem letošních Čarodějnic byla stejně
jako v předešlém roce společnost KONHEFR –
stavby a interiéry, s. r. o. Milými a profesionálními moderátory se letos stali Petr Lesák
a Kamil Burda. A vše běželo jak po másle, jde
vidět, že organizátoři již mají na „počernické
Čáry“ know‑how.

Odpolední program od 14 hod. zahájil sbor
Cantabile a sólové zpěvačky ze ZUŠ Ratibořická pod vedením Marie Bachůrkové, později
pozdravila publikum svým zpěvem nadějná
mladá zpěvačka Majda Moudrá. Dům dětí
a mládeže Horní Počernice nejen přichystal
půvabnou čarodějnici, jež byla později úspěš-
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ně spálena, ale představil se stepařskými nadějemi pod vedením Hany Hanušové. V DDM
se připravují na svou kariéru i malé mažoretky a studio Barbie pod taktovkou Marie
Frolíkové.
Nádherné představení vystřihly i dívky
z TJ Sokol – oddíl aerobicu pod vedením
Martiny Doskočilové i oddíl sportovní gymnastiky, jež řídí Lenka Šotolová. Novinkou
letošního roku bylo velmi vydařené vystoupení TS ANDREA, kde mimo jiné vystoupili i vícemistři Evropy ve stepu. Početné publikum
sledovalo úžasná vystoupení pod kvetoucími
stromy a na nadané děti a mládež byli pyšní
jistě nejen jejich rodiče a učitelé!

nic a čarodějníků. Komise ve složení starostka Hana Moravcová, místostarostka Eva
Březinová, radní Karla Polydorová, radní
Alena Šefčíková, ředitelka Chvalského zámku
Alexandra Kohoutová a ředitelka RC MUM
BarboraZálohovámělaopravdunelehkoupráci.
Nakonec se podařilo vybrat 11 nej… čarodějnic
a jednoho čarodějníka, přičemž nejvzdálenější
kouzelnice přifrčela na motorizovaném koštěti až z Bratislavy. Až tam se totiž doslechli o věhlasu počernických Čarodějnic!
Poté jste již mohli sledovat Petru Černockou

Mladí rockeři Nechte nás BEAT, jimž velí Pavel Ciboch, jsou každým rokem lepší a lepší
a k počernickým Čarodějnicím patří již neodmyslitelně. I jim děkujeme za výborné vystoupení! Návštěvníci akce se mohli navíc po
celou dobu účastnit soutěže Čarodějnický
klobouk, pořádané RC MUM, v níž vyhrával
opravdu každý.
Souběžně se zapálením malého ohně probíhal výběr nejhezčích dětských čaroděj-

s Jiřím Pracným, kteří zazpívali nejen pro děti
ve stylu známé čarodějnice Saxany. Po zapálení velkého ohně zahájila starostka Hana
Moravcová hlavní večerní program. Velmi zdařilý revival skupiny QUEEN s názvem QUEEN
MANIA rozehřál Chvalskou tvrz kvalitním rockem a zahrál hity z celé kariéry této světoznámé kapely. Jeden rock vystřídal další a Kamil

Velmi děkujeme hlavnímu partnerovi společnosti KONHEFR STAVBY A INTERIÉRY, s. r. o.
i všem dárcům finančních a věcných darů.
Bez vás by to nešlo! Naše velké poděkování
všem partnerům a participujícím organizacím
a spolkům najdete níže.
Poděkování partnerům, dárcům a spolupracovníkům akce Čarodějnice 2016:
Hlavní partner akce: KONHEFR – stavby
a interiéry, s. r. o.
Partneři akce, finanční dary:
AC‑T servis, s. r. o., D & D REALITY NORD, s. r. o.,
OK servis BioPro, s. r. o., Staročeský restaurant
ŠPEJCHAR, STROJSERVIS Praha, s. r. o.
Dárci věcných darů a cen:
AC BAVARIA, s. r. o., AGENTURA MABEL,
ALMARA SHOP, ALTRO, spol. s r. o., ARMY SHOP

101, AZARA STUDIO, BAUER MEDIA, v. o. s.,
BRENNTAG CR, s. r. o., Coca‑Cola HBC ČR,
Časopis PASTELKA, Česká zemědělská univerzita v Praze, ČEZ, a. s., DOCTOR OPTIC, s. r. o., ELKOV
elektro, EUROPLANT, spol. s r. o., FYTOMAX s. r. o.,
GAPPA chovatelské potřeby, GLOBUS ČR, k. s.,
HOTEL ČERTOUSY, s. r. o., HUMMER TVRZ, JÍME
LÉPE, JUMP PARK, Komerční banka (pobočka
Horní Počernice), Království železnic, a. s., Krokodýlí ZOO Praha, LEVNÉ KNIHY, MEDOCENTRUM,
MINERAL METAL, MODRÁ PYRAMIDA, Museé
Grévin Praha, Muzeum LEGA, Muzeum pražských pověstí a strašidel, Nadace ČEZ, Nakladatelství FRAGMENT, OBUV JANA HUMLOVÁ,
PAPÍRNICTVÍ O.I.A., pan Obst – jeřábnické práce, PARK MIRAKULUM, PEKAŘSTVÍ
MORAVEC, s. r. o., PENZION RODOS, PIZZA
Tondo, PRÁDLO IVA ROSOVÁ, Pražská vydavatelská společnost, s. r. o., PROMINENT - krůtí a kuřecí maso, PROMEAT, s. r. o. (řeznictví
Na kopečku), RE/MAX Horizont, ROPID,
ROTHLEHNER - pracovní plošiny, s. r. o.,
RM GASTRO ČR, manželé RYBÁKOVI,
SCONTO Nábytek, s. r. o., SPORTSERVIS Houžvičková, s. r. o., STORAGE SERVIS, Tiskárna
PRINTEA, TRAFIKA MARTIN HORA, UBM Bohemia Development.

Za pomoc a spolupráci děkujeme:
Chvalský zámek – hlavní organizátor
(A. Kohoutová, R. Beránková, A. Špačková,
K. Tatar, L. Bouda, A. Prošková), MČ Praha 20
(H. Moravcová, E. Březinová, K. Polydorová,
A. Šefčíková, A. Naidrová, R. Svobodová,

J. Vraštilová), Odbor místního hospodářství
MČ (J. Píša, P. Báček, J. Ryšavá atd.), Policie ČR,
Městská policie Horní Počernice, agentura
Royal Emma, RC MUM, DDM Horní Počernice,
ZUŠ Ratibořická, TJ Sokol, TS Andrea, Spolek Molechet, Theodor (foto), Sbor
dobrovolných hasičů Horní
Počernice, hasiči hl. m. Praha,
restaurace a provozovny na
Chvalské tvrzi: Špejchar, Sezona, Hotel Chvalská tvrz,
Mondi, Pizzeria La Trattoria
Turbanti a provozovny v budově bývalého sklenářství.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka
Chvalského zámku

Autoři fotografií: A. Kohoutová, Tomáš Knot, THEODOR
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Střihavka a Leeders zazpívali a zahráli to
nejlepší ze své tvorby. Závěrečný ohňostroj
podbarvený hudbou Rammstein a AC/DC byl
rovněž rockový, aby konečný dojem z rockových Čar byl úplný.

VÍTĚZOVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC
ANEB CO VÁS ČEKÁ V KALENDÁŘI MČ NA ROK 2017
ročníků. Komise, která fotografie vybírala,
měla tedy nelehký úkol.
Ve středu 18. května zasedla hodnotící komise ve složení starostka Hana Moravcová, místostarostka Eva Březinová, vedoucí odboru
OSVŠ Monika Brzkovská a ředitelka Chvalského zámku Alexandra Kohoutová, aby společně
vybraly vítězné snímky. Vybíraly jsme fotografie, jež nás zaujaly svou kvalitou, zpracováním,
ale především emocemi, atmosférou, překvapením a „něčím navíc“. Za krásné chvíle nad
výběrem fotografií účastníkům děkujeme.
Velmi také děkuji produkční Rozce Beránkové

za organizační zajištění soutěže. Níže uvádíme
šest nejlepších fotografů, jimž srdečně blahopřejeme. Dostane se však i na ostatní výborné
autory. Více než 50 nejlepších fotografií najdete jednak v novém kalendáři na rok 2017 „To
nejlepší z Horních Počernic“, který bude v prodeji od konce září 2016, jednak na stránkách
Hornopočernického zpravodaje. Fotografie
bude využívat při svých akcích i Chvalský zámek a MČ Praha 20.
Ceny věnovala MČ Praha 20 a jsou jimi nabité karty do hypermarketu Hornbach. Předání
cen se uskuteční ve středu 8. června 2016 od
18 hod. na Chvalském zámku.

Zámek

Soutěž „To nejlepší z Horních Počernic“
o nejzajímavější fotografie pro kalendář MČ Praha 20 na rok 2017 vyhlásil již
v září 2015 Chvalský zámek, a to s uzávěrkou 15. května 2016. Fotografové mohli
vybrat to nej… z vlastní tvorby či to nej…
z Horních Počernic jako takových. A téma
soutěže opravdu rezonovalo! Pátý ročník soutěže měl totiž rekordní účast 41
zúčastněných fotografů s 478 fotografiemi, což je dvojnásobné zastoupení fotografů i fotografií například oproti minulému roku! Navíc jsou snímky na velmi
vysoké úrovni, dosud nejvyšší ze všech

1. místo - Lubomír Lanský „Xaverovské koně“

1. místo - Annie Urbanová „Láska ve všem vytrvává, láska nikdy neselhává“

Hornopočernický zpravodaj – červen 2016

2. místo – karta v hodnotě 2 000 Kč
• Jan Brachtl „Morče a já“

3. místo – karta v hodnotě 1 000 Kč
• Jiří Šrubař „Příslovečně pilná“
• Tomáš Knot „Čarodějnice“
Zvláštní cena poroty:
• Jan Karoch „Nádherný den“
Všem soutěžícím děkujeme za nádherné foto-

2. místo - Jan Brachtl „Morče a já“

3. místo - Tomáš Knot „Čarodějnice“

grafie, vítězům blahopřejeme a již teď se těšíme na další ročník soutěže. Tím nejvýstižnějším výsledkem snažení všech fotografů bude
kalendář na rok 2017 s názvem „To nejlepší
z Horních Počernic“.
Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku

3. místo - Jiří Šrubař „Příslovečně pilná“

Zvláštní cena poroty: Jan Karoch „Nádherný den“

Placená inzerce

VINÁRNA NA STATKU

Léčebná a rehabilitační poradna

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

Fyzikální cévní terapie BEMER pozitivně ovlivňuje:
●
poúrazové a pooperační stavy
●
poruchy krevního zásobení
●
kožní onemocnění, hojení popálenin
●
alergie, artrózu, artritidu, astma, poruchy
potence, gynekologické obtíže, diabetes a jeho
projevy, bolesti, migrénu, ušní šelest, průběh
roztroušené sklerózy, Parkinsonovy choroby,
Alzheimerova onemocnění aj.
●
zlepšení přípravy, vyšší výkon a rychlejší
regeneraci u sportovců

Přijďte, ochutnejte,
konzumujte!

BEMER Terapii najdete na adrese:
Zdoňovská 2956/19, Praha–Horní Počernice
Objednání předem na tel. 734 301 514

Křovinovo nám. 9/12

• Velkoobchod a maloobchod s vínem • Lahodná
stáčená a lahvová vína • Příjemné prostředí, letní terasa
s vyhlídkou • Akce pro firmy, oslavy, narozeniny
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1. místo - byla udělena dvě 1. místa, každý
výherce získává kartu v hodnotě 3 000 Kč
• Lubomír Lanský „Xaverovské koně“
• Annie Urbanová „Láska ve všem
vytrvává, láska nikdy neselhává“

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly
Ohnivky za duben 2016
Milé děti, duben byl stále ještě ve znamení výstavy Ateliér Jiřího Trnky, Čarodějnic a pohádkového víkendu s čarodějnicí
a vílou Ohnivkou. Víla Ohnivka se tentokrát ptala, jak se jmenovala kniha Jana Karafiáta, kterou ilustroval Jiří Trnka.
Ano, správně, jsou to známí Broučci! Štěstí při losování se usmálo na sedmiletou Aničku Fafílkovou z Prahy 8, která
si vybrala jako odměnu volnou vstupenku na Svatojánský bál princezen, rytířů a princů, který se koná 19. června. Počet
odevzdaných kuponů byl 315 a správných odpovědí 306. Tak co, příště vyhrajete třeba vy? 				
							
			
			

Zámek

Placená inzerce
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- ak-

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství

Dětské oddělení: 702 149 72, Oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

Milí naši čtenáři,

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

KNIŽNÍ NOVINKY:

Zdeněk Kalista: Karel IV.
v tomto čísle HPZ vám
chceme nabídnout tituly
- Jeho duchovní tvář
knih vztahujících se k
Velký český král
a římský císař
700. výročí Karla IV.
znovu
Jeden
Božena Beňová
Eva titul
Tůmová je staršího
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára Bonková
Miroslav
Držmíšeka znovu
poutá
pozordata, ale i tak vás může oslovit.

nost
historiků
i čtenářské obce.
• Kalista, Zd.: Karel IV. - Jeho duchovní tvář
Proslulý a mi(vyd. Vyšehrad 2007)
nulým režimem
• Fučíková, R.: Karel IV. - Ilustrovaný život a
potlačovaný hisdoba (vyd. Práh 2016)
torik prof. Z. Ka• Martínek, J.: Karel IV. - Památná místa
lista se nad jeho
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
osobností zamytehdy a dnes (vyd. Fragment 2016)
slel originálním
• Liška, V.: Karel IV. - Záhady a mystéria
způsobem. Otázal se, na jakých duchovních
(vyd. XYZ 2016)
základech stálo jeho až do současnosti působící dílo politické a kulturní, jaké ideje si
Časopis pro vícejazyčné děti
zvolil pro svou činnost jako vůdčí, kde získal
Na letošním mezinárodním knižním velesvé obsáhlé vzdělání, pro středověkého vládtrhu Svět knihy Praha 2016 jsem byla mile
ce tak neobvyklé. Autor poukazuje na velkou
překvapena
KAMARÁDI,Blanka Brázdová roli francouzského
Mgr. Josef Beránekmj. časopisem
Josef Ptáček
Petr Málek
Mgr. Květa
Valchařová
prostředí,
spolu
s italským
kterýProsíme,
vydává Spolek
Zaedno.
stojícího
v
tehdejší
Evropě
nejvýše,
v
přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva němž vyodkud čerpal tolik podnětů. Mistrně
Časopis je pro vícejazyčné
děti20
a multikulMČ Praha
ve dnech 10.růstal
a 11.a října
2014.
esejisticky napsaná kniha zaujme jak odborturní výchovu. Je vhodný jak pro děti, tak
níka, tak laického zájemce o českou historii.
pro pedagogy. Budeme ho v naší knihovně

www.SANCEPROPOCERNICE.cz

odebíratwww.facebook.com/sancepropocernice2014
a bude vám k dispozici.
Pokud jsou pro vás témata projektu
Renata Fučíková: Karel IV.
blízká, více info najdete na
142232_Inzerce.indd Kamarádi
1
- Ilustrovaný život a doba 18.8.2014
webu www.kamaradi.eu.
Doba panování
Prázdninový provoz v knihovně
Vzhledem k blížícímu se termínu stěhování
knihovny do nových prostor vás chceme
informovat o době uzavření knihovny.
Knihovna bude uzavřena od 27. června
2016 do cca 21. září 2016.
Po přestěhování je nutné provést inventarizaci knihovního fondu, proto budeme
otevírat o něco později.
Máte možnost zásobit se na léto
a doba výpůjček se vám prodlouží
až do 1. října 2016.
Děkujeme za pochopení, přejeme krásný
letní čas strávený podle vašich přání
a tužeb.
Nejvíce se pak těšíme na setkání s vámi
v nové knihovně.
Božena Beňová, ředitelka

Karla IV. je právem považovaná
za zlatý věk českých dějin. Jaký
ale doopravdy
byl český král
a římský císař, co
všechno vykonal?
Odpověď vám dá
kniha plná ilustrací stejně delikátních, jaké známe
z iluminovaných rukopisů vrcholného středověku. Dozvíte se, že Karel IV. byl nejen stavitelem
mostů, hradů a měst. Velkou část svého života
prožil na cestách mezi významnými městy tehdejší Evropy, jako byla Paříž, Milano, Benátky,
Avignon, Řím, Florencie, Cáchy, Norimberk. Byl
diplomatem a urovnával spory mezi panovníky,
ale zároveň byl i válečníkem. Pro české země
získal nová území. Velký odkaz zanechal Karel IV.
v oblasti vědění, literatury a zákona. Sepsal legendy o životě nejstarších Přemyslovců, podílel
se na vzniku kronik, sestavil nový zákoník, uprostřed Evropy založil univerzitu. Pečoval o rozvoj
obchodu, umění a řemesel.

Jiří Martínek:
Karel IV. - Památná místa
tehdy a dnes

Císař a král Karel IV. (1316–
1378)
patří
bezpochyby
k nejvýznamnějším osobnostem
našich dějin. Byl
nejen
panovníkem českým,
ale vládl i nemalé části Evropy.
Jeho státnické
povinnosti ho
zavedly na mnohá místa i daleko za hranicemi
dnešní České republiky. Zakládal hrady, kláštery či školy, setkával se s nejvýznamnějšími
osobnostmi své doby. Jeho stopy najdeme
v Itálii, Lucembursku, ale i na pobřeží Baltu.
Historik Jiří Martínek má za sebou práci takřka
detektivní. Život Karla IV. mapuje nejen z hlediska historických událostí, ale zavede nás na
místa, kde Karel IV. pobýval, a seznámí nás
s tím, jak vypadají dnes.
V roce 2016 oslavíme 700 let od narození „největšího Čecha“. Tato kniha je důkazem toho,
že odkaz Karla IV. je opravdu trvalý a velkole14:50:14
pý, a že i v 21. století nás jeho myšlenky a skutky mohou stále inspirovat

Vladimír Liška: Karel IV.
- Záhady a mystéria

Jaký vliv měly na
vládu Karla IV.
uzavřené sňatky a pobyt ve
Francii? Co stálo
za jeho rozhodnutími a ideami?
Byla za nimi pouze jeho genialita
či jeho mimořádné schopnosti,
nebo šlo o souběh okolností,
vhodné načasování, či dokonce o cosi magického? Ve dvanácti kapitolách nás autor provází dětstvím
Karla IV., popisuje korunovaci a její důsledky,
okolnosti vzniku známých staveb a mocného vladaře zobrazuje jako člověka, manžela
a otce.
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knihovna

Monika Hrušková

DDM PRAHA 20

ZÁPIS DO KROUŽKŮ DDM NA ŠKOLNÍ ROK
2016/2017

Pokud máte zájem pokračovat v kroužku, který navštěvujete v tomto
školním roce, i ve školním roce 2016/2017, budete mít možnost zarezervovat si své místo již v závěru tohoto školního roku. Konkrétně
od 30. května do 12. června 2016. Stačí, když v tomto termínu přijdete, nebo zavoláte do kanceláře DDM a rezervaci místa si domluvíte. Pro potvrzení rezervace už pak jen nejpozději do 8. září 2016
doručíte do DDM podepsanou přihlášku a provedete platbu za zvolený kroužek. V případě nedoručení přihlášky nebo platby bude rezervace v kroužku zrušena a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.
Upozorňujeme, že možnost přednostní rezervace kroužku je možná
jen na kroužky, které v tomto školním roce navštěvujete! Rezervujete
si pouze místo v kroužku. Učebna, čas a cena jednotlivých kroužků
může být do 1. září změněna.
Nabídka všech kroužků na školní rok 2016/2017 bude zveřejněna nejpozději
31. 8. 2016, zápis do kroužků bude probíhat od 1. 9. 2016 (od 9.00
hod) do 15. 9. 2016. Ti, kteří kroužky v DDM již navštěvovali a mají
heslo (pro přihlášení se ke svému účtu na webových stránkách DDM),
budou mít možnost se v tomto termínu přihlašovat i po internetu.

STŘELECKÝ TURNAJ

14. května 2016 se uskutečnil 2. ročník střeleckého turnaje. Zúčastnily
se nejen děti ze střeleckého kroužku DDM, ale své dovednosti si přišly
poměřit i děti, které kroužek nenavštěvují. Přesnou mušku si ověřovaly v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev. Děkujeme všem závodníkům i rodičům za účast a těšíme se na setkání při dalším ročníku.
Vojtěch Horváth, trenér sportovní střelby v DDM

Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

REGISTRACE NOVÝCH KLIENTŮ

Noví klienti si musí provést registraci přímo v DDM – tuto registraci
je možné provést již nyní a získat tak své přihlašovací údaje pro přihlašování po internetu. Kroužky si pak (od 1. září od 9.00 hod) budete
moci přihlásit prostřednictvím našich webových stránek z domova a
vyhnete se tak dlouhým frontám v DDM v prvních zářijových dnech.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

TÁBORY – POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

Upozorňujeme na poslední volná místa na tanečním táboře v termínu 8. - 15. 7. 2016 a na příměstském táboře s názvem Výprava za poznáním 15. - 19. 8. 2016. Přihlášky a další informace v kanceláři DDM.
Karel Šimeček, pedagog volného času

OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE - LHOTKA
U MĚLNÍKA

V sobotu 14. 5. 2016 pořádaly pražské domy dětí a mládeže a ICM (Informační centrum pro mládež) akci s názvem Olympiáda dětí a mládeže na táborové základně - Lhotka u Mělníka. Na děti čekal bohatý
program na 28 stanovištích, které znázorňovaly jednotlivé státy. Stanoviště našeho DDM představovaly země Vietnam – děti vybíraly hůlkami
vodolimby (fazole) z rýže a Německo – děti roztáčely gymnastické obruče. Olympiády se zúčastnilo přibližně 1000 účastníků a všichni si užili
nádherný den plný sportu, zábavy a dobré pohody.
Karel Šimeček, pedagog volného času

Hornopočernický zpravodaj – červen 2016

ATLETICKÝ VÍCEBOJ

30. 4. 2016 pořádal DDM již 3. ročník Atletického víceboje. Zúčastnilo se
více jak 100 malých i větších závodníků, kteří soutěžili ve sprintu, skoku
dalekém, v hodu oštěpem a dlouhém běhu. Děti si dopoledne plné sportu užily i díky všem pomocníkům na jednotlivých stanovištích, kterým
bych i touto cestou chtěla moc poděkovat. Těším se, že se všichni společně sejdeme opět příští rok při dalším ročníku.
Pavla Bejčková, trenérka atletiky DDM

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Tel.: 281 926 727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz
Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz

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

Respektovat a být respektován*
Od září 2016. Výchovné a komunikační
postupy v každodenních situacích. Lektorky
ze Společnosti pro mozkově kompatibilní
vzdělávání. Kurz je akreditovaný MŠMT.

PRO DĚTI
Dětský sbor Rokytka – zápis
a ukázková hodina
6. 6. 15.30–16.15
Zápisy do přípravného sboru Beránci
(3–6 let). Výuka od září každý čt 17.20-18.05.

Závěrečný karneval v MUMu
17. 6. 10.00–12.00
Oslava ke konci školního roku, tanec,
zábava, soutěže. Zveme všechny děti, rodiče
a prarodiče. Cena 50 Kč / dítě.

Školička s prvky Montessori
pedagogiky pro děti od 2 let

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

LÉTO PRO DĚTI
Montessori klub, 8.–12. 8.
Pro děti 7-10 let. Rodinné prostředí, max.
8 dětí, 2 učitelky. Program: Děti čeká
celotýdenní hra „Olympijské hry“, na které
se budou aktivně podílet vymýšlením úkolů
a aktivit, a to nejen v duchu Montessori.
Proletíme se všemi světadíly a pod lupou
budeme zkoumat jednotlivé zěmě, čím jsou
specifické a jedinečné.

Letní Školička, 8.–12. 8.
Pro děti 3-6 let. Děti čeká celotýdenní hra
se skřítkem Mumínkem. Rodinné prostředí,
max. 15 dětí, 2 učitelky.

Zápisy do Školičky na školní rok 2016/17
Po, út, st, pá 8.00–12.00. Můžete své děti
přihlásit na jeden nebo více dní v týdnu.
Malý kolektiv, individuální přístup.

HLEDÁME

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

PODNIKATELSKÁ PORADNA
PRO RODIČE **
V době konzultace hlídání dětí v ceně! (jen
po předchozí domluvě). Cena: 100 Kč / hod.
- živnost, daně, účetnictví
2. 6., 23. 6. 9.00–12.00
Nutná rezervace: lucie.krausova@rcmum.cz
Témata: Práce či začátek podnikání při MD
a RD. Jak založit živnost. Jak kombinovat
živnost s mateřskou, rodičovskou,
s důchodem. Jak si vypočítat daně, sociální
a zdravotní pojištění. Jak administrovat
zaměstnance, plátcovství DPH a dalších daní,
apod. Odborná konzultantka: Ing. Lucie
Krausová
- marketing, propagace, sociální sítě
14. 6. 9.00–12.00
Nutná rezervace: lucie@vaclavkova.com
Témata: Co chci nabízet a kdo je můj
zákazník. Jak dostat moje výrobky/
služby k zákazníkům. Jak oslovit zákazníky
(propagace). Jak využít internet a sociální sítě
pro propagaci, apod. Odborná konzultantka:
Ing. Lucie Václavková

Coworkingové centrum
MUMRAJ **

po–pá 8.00–12.30
MUMRAJ
coworkingové centrum
+ út, st 15.00–18.00
Místo, kde můžete v klidu pracovat
a zkušené chůvy zatím pečují o vaše
děti (také o děti vašich klientů).
Cena: 47–70 Kč/hod. vč. hlídání dětí
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi
internetem s možností zapůjčit si notebook,
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock.
Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku.

mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

Hledáme chůvy
Vytváříme databázi prověřených chův, které
můžeme doporučovat rodinám. Chcete občas
hlídat děti? Hledáte přivýdělek? Zájemci
kontaktujte Dášu: dasa.charova@rcmum.cz,
775 720 586

Hledáme lektorku zdravotního
cvičení, více info u Hanky: 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz

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

Celý program: www.rcmum.cz
Přidejte se k nám na FACEBOOKu

28– 29

Volný čas

PRO DOSPĚLÉ

SMS - SETKÁNÍ MLADÝCH SPORTOVCŮ NA CHVALECH

Neziskovky

Již po několikáté zorganizovalo Salesiánské hnutí mládeže (SHM) Počernice tradiční
jarní akci SMS (Setkání mladých sportovců)
skýtající bohatý program pro celou rodinu.
Nejmenší se s velkým nasazením zúčastnili
soutěžního okruhu, jejž si pro ně dobrovolníci připravili.
Za skládačky, lovy plyšáků, střelbu ze vzduchovky a prolézání farní zahrady a plnění úkolů na mnoha stanovištích na ně čekají sladké
odměny. Samotnou odměnou pro všechny
děti jsou ovšem některá stanoviště, především
horolezecká stěna a nafukovací skluzavka, kde
dětem čas utíká jinak a kam se často vrací.
Hlavním organizátorem akce, ale především
hlavní duší SHM Počernice Pavlem Herianem
jsme zváni do farního sálu, kde pokračuje program prezentací fotek a videí z táborů – chaloupek, jež SHM každoročně pro počernické
děti pořádá. Na tvářích dětí je vidět okamžitá
radost a nostalgie po zážitcích, jež spolu prožívali minulé léto. Ve vzduchu je cítit velká touha po návratu na letní chaloupku a přání být
znovu se svými vedoucími v přírodě. Taky se
už mají na co těšit, přípravy chaloupek jsou již
v plném proudu. Minulý rok byli kluci na táboře Star Wars, uvidíme, co je čeká tento rok.
Při odchodu ze sálu pokládám otázku, co
Pavlu Herianovi při jeho celoživotní práci
s mládeží dělá největší radost. Odpovídá: „Největší radost mám z kluků a holek, kteří s námi

jezdili jako malé děti a teď jsou tady, jako dobrovolníci. Stejně jako my dávají, a rádi, svůj volný čas jiným.“ Na akci je skutečně mnoho dobrovolníků, kteří nás již volají k večeři. Setkání
je v širokém kruhu rodin ukončeno u společného táboráku. Setkání mladých sportovců
je za námi, děti se těší na společná letní dobrodružství, zážitky a také modlitbu, a to je

moc dobře. Pokud se chcete podívat na další
akce pořádané SHM Počernice, třeba nejbližší
SKAM (Setkání křesťanské aktivní mládeže),
jež proběhne dne 16. června u sousedů v Dolních Počernicích, navštivte FB nebo webové
stránky pocernice.shm.cz.
Jan Gregor

Pozvánka

Přijďte
si vybrat
pěkné čtení
na prázdniny!

Počernický
bazárek knih
V pátek 17. června 2016
od 16 hodin srdečně
zveme do Divadelní
kavárny ve Votuzské
ulici 379/11 v Horních
Počernicích na bazárek
knih.

Placená inzerce

Těšíme se na vás!
Alena Štrobová,
Eva Cudlínová, Bety
Cibochová, Daria
Češpivová a Jiří Stibor
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Do Středočeského národního výboru Božena
Bezdíčková. Do Okresního národního výboru (sedm obvodů) Květa Obalilová, Jaroslav
Hertl, Josef Hrnčíř, Ing. Ivan Silverio, Jaroslava
Bryksová, Jiřina Mazurová a Jaroslav Zoubek.
Do Městského národního výboru pak dalších
42 hornopočernických občanů.
Na prosincovém ustavujícím zasedání zvolených poslanců byl předsedou Měst. NV zvolen Jaroslav Hertl, místopředsedou František
Poláček a tajemnicí Eva Hrunková. Za členy
Rady byli dále zvoleni: Radim Doskočil, Jiří
Kouba, Antonín Ledvina, Ladislav Vaněk,
Ladislav Král, Josef Krahulec, Jiří Jandečka
a Ing. Hubert Antes. Pro plnění úkolů volebního programu byly ustaveny následující komise a jejich předsedové. Komise finanční a plánovací Radim Doskočil, komise pro výstavbu
Jiří Kouba, komise školská Antonín Ledvina,
komise pro ochranu veřejného pořádku Ladislav Vaněk, komise místního hospodářství
Ladislav Král, komise zdravotní a sociální Josef Krahulec, komise pro obchod a dopravu
Jiří Jandečka, komise zemědělská Ing. Hubert
Antes, komise kulturní Jan Kušnír, komise bytová Josef Kubíček a Výbor lidové kontroly Ladislav Skuhravý.
Kulturní událostí roku se stal Dětský divadelní festival, který byl uspořádán ve dnech

1977 Zvířátka a Petrovští

31. května až 3. června ve zřízeném přírodním divadle u základní školy ve Svépravicích. Přípravu a vystoupení našeho dětského
souboru a vlastní festival řídil náš divadelník
a režisér Vladimír Stoklasa za spolupráce s rodičovským sdružením rodičů dětí svépravické
školy. Představení našich dětí měla obrovský
úspěch a byla opakována i pro dospělé obecenstvo. Jak významnou tradicí kulturního
života města se tento festival stane, nikdo
tehdy netušil.
Plenární zasedání Městského národního výboru dne 26. 4. 1972 schválilo znak města
Horní Počernice navržený architektem Bohumírem Šimkem. Znak byl v souladu s příslušnými předpisy posouzen Ústřední komisí pro
otázky znaku měst při archivu hl. města Prahy
dne 21. 7. 1971.
Radostnou událostí se stalo slavnostní otevření vybudované mateřské školy pro 120 dětí ze
sdružených prostředků dne 11. září 1972. Škola byla vybudována nákladem 3,362.220 Kč.
Na její vnitřní vybavení bylo vynaloženo
dalších 267 tisíc korun. Po řadě let byly tak
tohoto roku v mateřských školách umístěny
všechny děti.
Po dokončení prvního domu služeb místního
komunálního podniku (dnes budovu vlastní
a využívá Komerční banka) se do jeho prvního
poschodí v roce 1972 přestěhovaly úřadovny
hospodářského odboru Měst. NV. V přízemí
domu otevřel komunální podnik provozovnu
dámského a panského krejčovství, květinovou síň a čistírnu oděvů. Podnik Pramen zde
otevřel bufet, kam podnik Drůbežnictví Xaverov dodával kuřata na prodej i na grilování.
Událostí, která se tohoto roku dotkla Horních
Počernic a mnoha jejich občanů bylo dnem
30. června 1972 provedené uzavření vlakového nádraží Praha - Těšnov a ukončení vlaku na
nádraží Praha - Vysočany. Tím tehdy skončilo
výhodné přímé cestování až do středu Prahy.
K rozšíření aktivu
spolupracovníků zvolených poslanců
byly v pololetí
1972 s novějším
zaměřením nově
ustaveny občanské výbory, které
v období 1967
- 1971 měly jen
malou činnost.
Na kulturním poli
se událostí stalo
před Vánoci dne
11. prosince 1972
otevření prodejny knih Středo-

českým nakladatelstvím a vydavatelstvím.
Vedoucí a prodavačkou v jedné osobě byla
paní Jitka Antesová. Poprvé tento rok si mohli občané Horních Počernic knižní dárky pod
stromeček vybrat v místě bydliště a využilo
jich to mnoho.
Dne 8. března 1973 jako nová služba pro
občany byla v domě služeb otevřena rychločistírna oděvů s celotýdenním provozem od
pondělí do soboty. Ceny tehdy byly takovéto:
sako 14 Kč, kalhoty 10 Kč, zimník 26 Kč, šaty
dámské 17 Kč, sukně 8 Kč, a dětský kabátek
9 Kč. Doba čistění byla do druhého dne. Na
požádání bylo provedeno vyčistění i do jedné
hodiny.
Událostí celostátní ve službách poštovních
se stalo od 1. ledna 1973 zavedené používání Poštovních směrovacích čísel. pošta Horní
Počernice měla tehdy přidělené číslo 250 96.

Články

Na dny 26. a 27. listopadu 1971 byly stanoveny odložené volby do zastupitelských sborů
všech stupňů. Pro město Horní Počernice byl
tak vypracován první volební program pro
léta 1971-1975. V rozsahu 10 stran byl vydán
jako zvláštní číslo zpravodaje a zdarma doručen do všech domů. Provedenými volbami
byl u nás zvolen do České národní rady Zbyněk Žalman, tajemník Čs. strany lidové, do
Sněmovny lidu Zlatuše Jandečková ředitelka
naší 1. mateřské školy, do Sněmovny národů
Vlastimil David šéfpilot n. p. Aero.

Po více jak pěti letech se v roce 1973 konečně
podařilo účelnými stavebními úpravami v objektu zdravotního střediska vytvořit prostor
pro třetího lékaře. Vyřešena tak byla přetíženost a dlouhé čekání v dosavadních dvou ordinacích obvodních lékařů.

Historie

Události

Pro snoubence se událostí stala velká úprava
obřadní síně zřízené v roce 1950. Po úpravách
za 50 tisíc korun do nových prostor vstoupili
první snoubenci dne 1. června 1973.
Rok 1973 mimořádně chudý na srážky zapříčinil pokles hladin u mnohých studní a spolu
se závadností vody, která byla ověřena v odborné pražské laboratoři za poplatek 30 Kč
pro majitele studně, bylo nezbytné, aby Rada
Měst. NV vydala vyhlášku o šetření s vodou se
zákazem zalévání zahrádek.
Plným tempem pokračovala minulý rok na
podzim v oblasti Chval započatá generální
rekonstrukce elektrického vedení sekundární
sítě. Středočeské energetické závody k vlastním pracím pozvaly Jihomoravské montážní
závody. Na výměnu 18 km vedení a provedení 1660 domovních přípojek a přestavbu tří
transformačních stanic bylo vynaloženo přes
7 milionů korun. Z prostředků města bylo provedeno zároveň rozšíření veřejného osvětlení
o 104 světel za 160 tisíc korun. Koncem roku
tak skončilo trápení s nižším napětím nebo
vypínáním elektřiny pro přetížení transformátoru.
O dalších událostech opět v pokračování.
Hubert Antes,
kronikář

30– 31

ŠKOLY A ŠKOLKY

FESTIVAL INTEGRACE SLUNCE
V květnu jsme se jako každý rok zúčastnili Festivalu integrace SLUNCE v Paláci Akropolis na
pražském Žižkově. Letos se konal již 22. ročník.
V pěvecké části se předvedli žáci omlazeného
hudebního kroužku školy včetně čtvrťačky
Vendulky, která téměř bez trémy zvládla doprovázet zpěv spolužáků hrou na flétnu. Po zpěvu následovala dvě taneční vystoupení dívek
druhého stupně školy. První tanec nacvičovaly
v rámci tanečního kroužku, druhý daly dohromady samy. Nutno říct, že zpěváci i tanečnice
sklidili velký potlesk!
Daniela Dvořanová, učitelka

ČARODĚJNICE
V BÁRTLOVCE
Ve čtvrtek 28. dubna se konala akce „Čarodějnice“ v Základní škole Bártlova. Žáci si vyrobili
malé čarodějnice se studenty SOŠ Lipí, kreslili
na chodník, studentky namalovaly zájemcům
masky zvířat na obličeje. Všichni si pochutnali na buřtíku a shlédli vystoupení Tanečního
kroužku; o oheň a buřty se postarali žáci 8. a 9.
ročníku. Děkujeme pedagogům a studentům
SOŠ Lipí za příjemně strávené odpoledne a těšíme se na další společnou akci.
Lucie Borová, Drahuše Hasilová, vychovatelky

PO STOPÁCH KARLA IV.
Po stopách Karla IV. se vydali v pátek 6. května žáci tříd II.S a III.S ZŠ Bártlova s učitelkami. Vyrazili od Prašné brány po Královské
cestě na Staroměstské náměstí, k Domu
U Kamenného zvonu a pokračovali přes
Karlův most na Kampu. Cestou vyplňovali
kvíz o Karlu IV. a jeho době. Na Kampě se
pak podívali na výstavu „Karel IV. Jaký byl?“
a obdrželi odměny za vyplnění kvízu.
L. Borová, asistentka pedagoga

PŘESPOLNÍ BĚH
Ve středu 18. května se konal Radotínský
CROSS CUP - závod v přespolním běhu pro
žáky ZŠ praktických a speciálních. V letošním ročníku se zúčastnily téměř všechny
pražské školy a z nich 150 závodníků. Běhalo
se v okolí Biotopu Radotín a v blízkosti řeky
Berounky. Jednotlivé kategorie žáků měly
různě dlouhé tratě - od 600 m pro nejmladší až po 4500 m pro nejstarší žáky. Ve velmi
silné konkurenci a náročných (dlouhých) tratích se dokázali umístit na stupních vítězů i 4
naši žáci: prvňačka Mariya Shadiy na 3. místě,
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čtvrťák Pavel Zeman na 1. místě, sedmačka
Fany Zimková na 2. místě, deváťák Matěj Petržel na 3. místě. Nutno připomenout ještě
dvě smolná 4. místa - Petr Hradecký a Romana Nováková. Všem účastníkům, i těm, co se
neumístili, moc gratulujeme - nikdo závod
nevzdal a všichni, často na pokraji fyzických
a psychických sil doběhli do cíle.
Daniela Dvořanová, učitelka,
foto Ladislav Klusák

NAŠI RATIBORCI
Pomalu se blíží konec školního roku a s ním
i loučení s vycházejícími žáky. Letos opustí naši

školu téměř 70 deváťáků ze tří devátých tříd.
V každé z nich máme takové, kteří nás skvěle
reprezentují ve sportovních
i vědomostních kláních. Z 9.
A je to Vítek Břichňáč, jenž
zářil zejména v matematických soutěžích, ať už to byla
Pythagoriáda nebo Matematická olympiáda. V minulém
i nynějším školním roce se stal
vítězem obvodního kola Matematické olympiády - letos
obsadil 1. – 6. místo v obvodním kole, v krajském kole se
stal úspěšným řešitelem.
V konverzační soutěži v německém jazyce zvítězila v obvodním kole Klára Sedláčková

z 9. B, a to v 8. i 9. ročníku.
V krajském kole se letos ve
značné konkurenci umístila na krásném 3. místě. Že
má sportovního ducha, prokazuje Klárka také
ve sportu.
V 9. C zase máme nadějného fyzika se zájmem
o historii. Tomáš Kubizniak má rád oba předměty, účastní se Dějepisné olympiády (letos 5. místo v obvodním kole) i Fyzikální olympiády (2.
příčka v obvodním kole). Navíc s paní učitelkou
Hanou Burešovou vede některé hodiny fyziky
zaměřené na laboratorní práce.
Všem třem děkujeme za skvělou reprezentaci
naší školy a jim i ostatním deváťákům přejeme,
ať se jim po prázdninách na středních školách
daří!
Učitelé ZŠ Ratibořická

NÁVŠTĚVA KONCENTRAČNÍHO TÁBORA MAUTHAUSEN
mosféra na nás dýchala z kamenných zdí všude
kolem. U památníku československých obětí
jsme si připomněli osudy vězňů a jejich památku jsme uctili položením květin a minutou
ticha.
Následná prohlídka Památníku Mauthausen

včetně nechvalně známých „Schodů smrti“ nás
vedla nejen k zamyšlení nad naší minulostí, ale
vyvolala také řadu otázek.
Radomíra Hubálková,
učitelka ZŠ Ratibořická

Školy

Žáci 8. a 9. ročníků se svými učitelkami navštívili bývalý koncentrační tábor Mauthausen
v blízkosti rakouského města Linz, který byl
jedním z největších komplexů nacistických pracovních táborů v Evropě.
I když nás provázelo slunečné počasí, tíživá at-

VEŘEJNÁ CELOŠKOLNÍ PREZENTACE
První květnové pondělí proběhla na naší škole poprvé tzv. veřejná celoškolní prezentace.
Po prosincovém Dnu otevřených dveří jsme
opět nabídli rodičům a dalším návštěvníkům
školy možnost posoudit, čeho naši žáci dosáhli
v tomto školním roce.
Školní chodby se proměnily ve výstavní galerie, na kterých byly prezentovány nejen práce
z hodin výtvarné výchovy, ale také z českého
jazyka či dějepisu. Kromě češtiny se ve školních
třídách ozývala také angličtina a němčina. Před

zářícími interaktivními tabulemi zněly prezentace nejen z občanské výchovy a vlastivědy.
Své znalosti a dovednosti předvedli také naši
nejmenší – prvňáčci. Někteří z nich měli to
štěstí, že se mohli učit od svých kamarádů – deváťáků, kteří si pro ně připravili různé úkoly na
interaktivní tabuli.
Další žáci si dokonce troufli učit své rodiče,
a to matematice podle profesora Hejného.
A pokud jste zrovna nevybuchli se sopkou ve
2. patře, mohli jste se zastavit v učebně fyziky,

kde se „kmitalo“ a kde létaly vážky.
V tento den proběhl také prodejní Jarní jarmark.
Naše pilné včeličky pod vedením svých učitelek
a učitelů toho za celý školní rok zvládly opravdu
hodně. Společné květnové setkání rodičů, učitelů a dětí se skutečně povedlo.
Radomíra Hubálková,
učitelka ZŠ Ratibořická
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JARNÍ ÚKLID KOLEM ŠKOLY
Žáci ekologického kroužku ZŠ Stoliňské přivítali příchod jara úklidem okolí školy. Před samotným úklidem proběhlo krátké vysvětlení pravidel bezpečnosti, možnosti ohrožení a žáci byli
vybaveni prostředky k ochraně hygieny.
Žáci se museli ohýbat pro kelímek od jogurtu,
obal od čokoládové tyčinky nebo plechovku,
kterou možná před pár dny některý ze spolužáků bezohledně odhodil na zem. Doma by se
určitě žáci ani ostatní obyvatelé Počernice takto nechovali. Jedním z cílů školy je, aby si žáci
od útlého dětství uvědomovali, že místo kam
chodí do školy, není „území nikoho“. Všem nám
přece záleží na tom v jakém prostředí žijeme.
Žáci uklidili poměrně velké území, jak školního
hřiště, tak i přilehlé ulice. Mnohdy se nestačili
divit, co dokáží někteří lidé odhodit na zem,
když odpadkový koš je tak blízko. Nezbývá než
doufat, že naši žáci budou odpovědnější k pořádku.
Jakub Hromas, učitel

ÚSPĚCHY NAŠICH SPORTOVNÍCH NADĚJÍ
Na konci dubna naše školní hřiště hostilo týmy
žáků prvního stupně škol Prahy 9 na obvodním
kole turnaje ve vybíjené. Obě naše družstva,
chlapci i dívky, porazila všechny soupeře a postoupila do krajských kol, která proběhla 17.
a 18. května a ve kterých se oba týmy umístily
v první desítce. Velkou sportovní událostí je ka-

ždoročně atletické klání o Pohár rozhlasu, které se také letos v termínu 9. a 10. května konalo
v našem školním sportovním areálu. Ve velké
konkurenci desítek závodníků se naši mladí
atleti z druhého stupně rozhodně neztratili
a svými skvělými individuálními výkony zajistili
vítezství družstvům mladších žáků, mladších
dívek a starších
dívek.
Starší žáci obsadili 4. místo.
O postupujících do krajského kola se
brzy rozhodne. O sportovním nadšení
našich žáků
jistě svědčí i jejich účast na
víkendových,

zpravidla běžeckých, závodech. Jedním z řady byl v poslední době například sobotní
Běh za újezdskou sovou,
kterého se zúčastnilo 6 našich žáků. Sedmák
Filip přivezl bronz a jeho spolužačka Lucka dokonce stříbro. Už jsme si zvykly na opakované
úspěchy našich fotbalistek. V letošním 3. kole
Coca Cola Cupu přivezly 16. 5. z fotbalového
hřiště na Xaverově bronzové medaile. O rostoucí prestiži sportovců z Chodovické svědčí také
značný zájem dětí nejen z naší školy o přijetí do
sportovních tříd školy. Talentové zkoušky letos
proběhly 12. května za účasti téměř padesáti
dětí – 36 chlapců a 13 dívek.
Pedagogové FZŠ Chodovická

JARNÍ AKCE A AKCIČKY PRO NAŠE DĚTI(ČKY)
Mezi ty větší mimoškolní akce bezesporu patří
výjezdy tříd na oblíbené vícedenní ozdravné
pobyty. V dubnu odjeli čtvrťáci a páťáci na Šumavu a v květnu druháci a třeťáci do Jizerských
hor. Vrátili se odpočatí a plní zážitků. V první polovině května proběhly ve všech třídách druhého stupně odborné přednášky o reprodukčním
zdraví „Čas proměn“, v rámci kterých se hovořilo mimo jiné také o různých nebezpečích,
kterým dnešní mladí lidé čelí, jako například
zneužívání informací na sociálních sítích, zneužívání různých látek, poruchy výživy, vztahové
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problémy a podobně. V souvislosti s oslavami
narození Karla IV. navštívili deváťáci výstavu
věnovanou tomuto panovníkovi. 7. A podnikla
v rámci výuky české literatury cestu na knižní
veletrh Svět knihy. Třídy prvního i druhého
stupně zhlédly několik divadelních představení v rámci Divadla v přírodě a také Klubu
mladého diváka, který má
na naší škole už dlouholetou
tradici. Prvňáci a čtvrťáci vyrazili do ZOO v Plzni. Sportovaly
i nesportovní třídy – 6. A a 9.
A podnikla výstup na Sněžku,
sportovní týden má před sebou školní družina – zahájí ho
v pondělí 23. 5. V květnu také
proběhlo každoroční fotografování tříd, užili si ho zejména
deváťáci – vždyť bylo jejich po-

slední společné. Květen končí a školní život jde
do finále. Nepochybujeme, že i poslední školní
měsíc bude plný příjemných událostí.
Pedagogové FZŠ Chodovická

ÚSPĚCHY V SOUTĚŽÍCH
Dne 15. dubna se konal v ZUŠ A. Dvořáka v Karlových Varech XIX. ročník soutěže klavíristů do
12-ti let s názvem „Karlovarská růžička“.
Emma Hanzlová z klavírní třídy Elliny Belčikové získala 1. místo ve třetí kategorii.
Gratulujeme k úspěchu!

získala 1. místo v nulté kategorii.
Blahopřejeme k úspěchu!

oceněných. Letošní téma bylo „Škola? Vzdělání!“.
Naši žáci od 7 do 14 let pracovali na společné
knize, která se jmenuje Lexikon hmyzu. Hlavní
Děkujeme E. Belčikové a J. Boškové za skvělou myšlenkou bylo, ukázat jak žáci rostou společně
přípravu!
se svou školou a tomu odpovídalo i řazení jednotlivých stránek knihy.
V letošním roce získal výtvarný obor ZUŠ naší poDne 23. dubna se konal v teplické Konzervatoři bočky na Černém Mostě krásné čestné uznání v Blahopřejeme k úspěchu! Děkujeme Soně ZíkoVII. ročník soutěžní přehlídky
již 44. ročníku mezinárodní dětské výtvarné sou- vé a Tereze Valáškové za skvělou přípravu!
ve hře na zobcovou flétnu s názvem „Teplické těže Lidice 2016. Z celkového počtu 18075 prací Základní umělecká škola, Praha 9, Ratibořická 30
Flautohry“.
ze 77 zemí světa bylo celkem 5050 prací z České vyhlašuje termíny přijímacích talentových zkouSofie Nováková z flétnové třídy Jany Boškové republiky. Z těchto 5050 prací bylo celkem 674 šek na školní rok 2016/2017.

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017
Hudební obor:
budova ZUŠ v Horních Počernicích,
Ratibořická 30, učebna č. 2

Výtvarný obor:
budova MŠ v Horních Počernicích,
Ratibořická 2299, učebna v přízemí

Literárně dramatický obor:
budova MŠ v Horních Počernicích,
Ratibořická 2299, učebna č. 34 (2. patro)

pátek 10. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
pátek 17. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
pondělí 20. 6. od 14.00 do 18.00 hod.

pondělí 6. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
úterý 7. 6. od 14.00 do 18.00 hod.

pondělí 6. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
úterý 7. 6. od 14.00 do 18.00 hod.

budova ZUŠ na Černém Mostě,
Generála Janouška 1060, učebna VO

Seznamy přijatých žáků na hudební a literárně
dramatický obor budou zveřejněny 24. června
odpoledne na nástěnce školy a na www.zus
‑hp.cz. Seznamy přijatých žáků na výtvarný
obor budou zveřejněny z technických a provozních důvodů až 2. září.

budova ZUŠ na Černém Mostě,
Generála Janouška 1060, učebna č. 5
pátek 10. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
pátek 17. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
pondělí 20. 6. od 14.00 do 18.00 hod.

pondělí 6. 6. od 14.00 do 18.00 hod.
úterý 7. 6. od 14.00 do 18.00 hod.

JARNÍ VÝSTAVA
ty napečené dobrovolníky z řad rodičů a také
káva a další nápoje připravené kuchařkami ve
školkové kuchyni.
Ani toto jaro nechyběla oblíbená hadrárna.
V zahradním altánu a přístřešku zelené učebny
se shromáždilo mnoho kusů oblečení a obuvi,
darovaných školce k prodeji. Jednotlivé kusy
se prodávaly za symbolickou cenu. Neprodané
oblečení bylo předáno Diakonii Broumov.
Na přípravě výstavy a následném prodeji se
podíleli členové
SRPMŠ a další
dobrovolníci,
většinou rodiče
dětí ze školky,
samotné
děti
a jejich paní učitelky. Zúčastnilo
se i několik školáků z okolních
základních škol,
jejichž sourozenci mateřskou školu navštěvují.
Celkově se podařilo
utržit
6.462 Kč. Výtěžek

z prodeje bude použit
na zvelebení školkové
zahrady. Tímto děkujeme všem kupujícím,
dárcům, dobrovolníkům a zaměstnancům
školky, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli
k této opět velmi zdařilé akci.
Za SRPMŠ Chodovická, Lenka Bartók

Školy

Už pátý ročník Jarní prodejní výstavy zorganizovalo SRPMŠ Chodovická v polovině května
ve vestibulu školky a na její zahradě.
Ve vestibulu budovy Kostička byly k vidění
a koupi rukodělné výrobky, které vytvořily děti
a paní učitelky ve školce (ozdobené hrníčky, náramky, záložky, obrázky, dětská stolní hra), ale
i takové, které děti vyrobily samy doma a darovaly na výstavu k prodeji. I jedna paní učitelka
představila vlastnoručně vyráběné šperky.
Velkou část výstavy tvořily také dětmi vypěstované sazeničky rajčat, papriček, slunečnic, aloe
a dalších rostlin, některé i v ozdobených květináčích. O sazeničky byl velký zájem. Většinu
z nich se podařilo prodat a zbytek dobrovolníci
zasadili ve školkové zahradě.
Nevelkou část prodejní výstavy tvořily také darované drobné hračky, keramické hrnky, skleněné misky, či talířky, jejichž prodej také přispěl
k celkovému výtěžku.
Děti na výstavě lákal také malý zoo koutek se
zvířecími kamarády - dvěma morčaty a králíkem, kteří celoročně pobývají v králíkárně na
zahradě školky. Jiné morče bylo dokonce darováno k prodeji a našlo tak nového majitele.
Nepřehlédnutelnou částí výstavy byly pochutiny - domácí koláče, bábovky, sušenky a buch-
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DRÁČATA MAJÍ VÝDRŽ
Již dlouhých 19 let se rok co rok děti z mateřské
školy „U Dráčka“ v ulici Spojenců účastní pod

vedením paní učitelky Blanky Janákové amatérské přehlídky mateřských škol obvodu Prahy
9. Tuto přehlídku
s názvem Předškoláček, pořádá městská část Prahy 9
v divadle Gong.
Ten, kdo si udělal i
letos čas a šel se na
hru dětí z naší školky
podívat, rozhodně
nelitoval.
Vystoupení
dětí
z kroužku flétniček,
které paní učitelka
Blanka vede a které doprovázela na
klavír paní učitelka
Markéta Hrubčíko-

vá, patřilo
k těm velmi
vydařeným.
Když zazněla písnička
„Větře, větříčku...“, v podání jedné z malých flétnistek, všem posluchačům se doslova tajil dech.
Byly doby, kdy se této akce účastnily i ostatní
školky z Horních Počernic, ale podmínky účasti
jsou časové omezené, příprava náročná, poradit si s nimi dokázali jen ti nejvytrvalejší a těmi
„dráčata a dračice“ jsou!

I letos vyjeli naši studenti na zahraniční praxe
v rámci programu Erasmus+. Tentokrát se vydali nejen do Velké Británie, ale také do Irska
(celkem 29 studentů) a stejně jako loni i do
Německa. Během čtyřtýdenního pobytu si při
výkonu administrativních funkcí ve státním
i soukromém sektoru ověří své stávající znalosti
a rozšíří je o mnoho nových poznatků.
V letošním roce hostí naše škola praktikanty
z partnerské školy BBS Rotenburg. Čtveřice
německých studentů stráví v České republice tři týdny. Svůj pobyt zahájili němečtí hosté

prohlídkou školy a jazykovou animací, která jim
pomohla s úvodní aklimatizací v novém prostředí. V rámci animace se
seznamovali nejen s českými zvyky a kulturou,
ale také se základy českého jazyka. Nyní už si
rozšiřují profesní znalosti a dovednosti v SAP
BSCE, s. r. o. v Praze v oddělení lidských zdrojů
a v oddělení financí.

s předsedou výboru pro vzdělávání Yoon Suk
Joonem a místopředsedkyní Lee, Gyung‑Eua
debatovali s vedením školy o výhodách českého vzdělávacího systému i o fungování SOŠ pro

administrativu EU, diskutovali se studenty, prohlédli si školu a nakonec nahlédli i do některých
vyučovacích hodin.

čtvrtých ročníků a procházejíce špalírem mladších spolužáků symbolicky opustili školu. Tou
dobou měli před sebou ještě poslední, nejdůležitější úkol. Zhostili se ho bravurně - s maturitou

si poradili během prvních tří květnových týdnů.
Po slavnostním předání maturitních vysvědčení nám učitelům nezbývá nic jiného, než popřát
všem absolventům do života hodně štěstí.

Za MŠ U dráčka Milena Karlecová

ZAHRANIČNÍ PRAXE

NÁVŠTĚVA Z ASIE
Ve čtvrtek 19. května navštívila naši školu delegace z Jižní Koreje, která do České republiky přicestovala na pozvání Magistrátu hlavního města Prahy. Členové městské rady Daegu v čele

NAPOSLEDY ZAZVONILO

Školy

Poslední dubnový čtvrtek uzavřel „rozlučkový“ týden našich maturantů. Všichni sportovci,
farmáři, piráti, Harry Potterové, sestřičky, lékaři
i další postavy se proměnili zpět ve studenty
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SPORT

NEJMLADŠÍ MINIŽÁKYNĚ VYBOJOVALY KRÁSNÉ 5. MÍSTO V REPUBLICE
Je s podivem, že Jičín, který je menší, jak rozlohou, tak i počtem obyvatel dokáže udržovat takovýto areál na vysoké úrovni. (hala,
tělocvična, bazén, fitcentrum, posilovna, fotbalový a atletický stadion), vše v těsné blízkosti obytné části. Je vidět, že vedení města
má postaven program pro rozvoj sportu
a kultury, problémy řeší a realizuje.

Závěrem chceme poděkovat všem, kteří vytvořili podmínky pro uskutečnění této akce,
tedy rodičům a sponzorům, zejména firmě
Ekis, kteří tím dokázali, že mají porozumění
pro tyto aktivity.
Jiří Ammer,
trenér družstva

Sport

Družstvo Sokola HP obsadilo 5. místo ze 12
týmů na národním finále ČR v minibasketu
jedenáctiletých dívek, které se uskutečnilo
od 22. – 24. 4. 2016 v Jičíně.
Na tomto turnaji jsme nebyli do počtu, ale
úspěšně jsme bojovali se všemi soupeři.
Většina soupeřů má dlouhodobou tradici
a i podmínky pro přípravu jsou nesrovnatelné. Naše hráčky svou bojovností, ale i uměním předčily většinu soupeřů. Prohráli jsme
pouze 2x, a to s finalisty. Systém soutěže nám
neumožnil hrát o lepší umístění.
Silný zážitek pro všechny účastníky umocnil
dokonalý areál pro sport, organizace a zapojení všech složek města do uskutečnění tak
náročného turnaje. Jistě si řada z vás umí
představit, co dovede 200 děvčat, přesto vše
proběhlo hladce bez problémů. S obdivem
bylo možno sledovat, jak místní obyvatelé
přistupovali k této akci.
Celý program byl ukázkou ideálního propojení sportu a kultury. Slavnostní zahájení obstarala ZUŠKA, dále potom vystupovaly mažoretky, step aerobic a samozřejmě Rumcajs,
Manka a Cipísek, diskotéka atd.
Škoda, že takovýchto programů se nemohou
zúčastnit ti, kteří zablokovali a svým aktivním
přístupem zastavili výstavbu důstojného
stánku v HP.
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POČERNICKÝ KELLYS BIKE RANCH TEAM SBÍRÁ ÚSPĚCHY JIŽ OD
ZAČÁTKU NOVÉ CYKLISTICKÉ SEZONY
Po poctivé přípravě se počernickým cyklistům daří. Karel Hartl zahájil sezonu vítězstvím na mistrovství Slovenska, které
se konalo v rámci Škoda série maratonu.
To pak zopakoval i v druhém závodě této
MTB série. Opět tak potvrzuje, že je na Slovensku dlouhodobě nejlépe hodnoceným
cyklistou mezi maratonci.
Další významný úspěch si počerničtí bikeři
připsali i na MČR (Šela Author marathon), kde
mezi muži obsadili 8., 10. a 15. místo celkově,
což se žádnému jinému týmu z ČR nepodařilo. Dále 5. místo celkově mezi ženami. Další
úspěchy pak přišly v kategoriích 30-39 let,
kde bral Karel Hartl 3. místo a v kategorii 5059 let Jiří Míl zvítězil.
Je nutné podotknout, že letošní mistrovství
bylo obsazeno po dlouhých letech opravdu
mistrovsky. V první pětce se to hemžilo tituly
ze světových závodů (Olympijský vítěz, mi-

str světa, Evropy a medailisté z evropských
a světových šampionátů). Jaroslav Kulhavý,
Kristián Hynek, Pavel Boudný, Matouš Ulman
a Jiří Novák jsou prostě trochu jinde, než zbytek startovního pole. V podstatě šlo o to, jak
si tito borci budou vést v souboji o titul MČR. Nakonec bral
titul Pavel Boudný, který v posledním kopci odjel Kristiánu
Hynkovi a třetímu Jaroslavu
Kulhavému.
Dařilo se i na dalších závodech,
jako jsou Pražský pohár, Bike
Cup, Galaxy série Podralsko,
KPŽ Brdy, KPŽ Mladá Boleslav,
Ratibořický maraton a další,
kde naši závodníci a závodnice nastoupili.
Celkem to letos bylo zatím

16 závodů, kde Počerničtí brali 13. vítězství,
6 druhých a 4 třetí místa.
Dále probíhá i oddílem pořádaný Bike Ranch
cup v pražské Višńovce, kde si mohou zazávodit všichni milovníci kola. Od dětí, amatérů
až po profesionály. Více info o závodu najdete na www. bikeranch.cz /cup.
Dále je možné se nadále hlásit do Junior
týmu Kellys Bike Ranch.
Informace u předsedy oddílu:
Michal Douša tel.: 602 255 410 nebo email
dousa@bikeranch.cz

Lenka Bartáková, redaktorka

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Máme před sebou poslední měsíc v prvním
roce našeho hraní. Hodinové tréninky 2x
týdně jsou vždy pestré, zatím žádný stereotyp. Od května již trénujeme venku. Podle
počasí střídáme velké hřiště, nebo hřiště
beach-volejbalové. Brzy dojde i na antuku, ať
děti poznají i hru na tomto povrchu.
Kromě všestrannosti (obratnost, rychlost,
rovnováha, prostorová orientace, kondice),
se zaměřujeme na technické zvládnutí základních volejbalových prvků a činností.
Vše se snažíme vést zábavnou formou, pomocí přípravných cvičení, s přihlédnutím
k naší věkové skupině.
Děti již moc hezky reagují na průběh a uspořádání tréninku. Postupně uvádíme děti
do kolektivní hry na hřišti, seznamujeme
je s přehazovanou, principy počítání bodů
a taktikou. Také jsme se informovali a pro příští školní rok se budeme snažit o zapojení do
soutěže Barevného volejbalu! Pro další trénování je jistě dobré poměřit svoje síly a dovednosti s vrstevníky.
Ani o prázdninách nebudeme zahálet. S většinou dětí se potkáme v polovině prázdnin na
týdenním soustředění na Seči. Celý areál je
prostorný, uzavřený s mnoha hřišti, venkovním bazénem a dřevěnými chatkami. Věříme,
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že se tam bude dětem líbit a že si volejbalu
dosyta užijí. Pro nový školní rok budeme přibírat do naší skupiny pár nadšených dětí z 1.,
2. a 3. tříd ZŠ. O náboru a všem ostatním vás
budeme informovat v prázdninovém HPZ.

725 006 668, Jája Brenkusová 776 757 478.
Přejeme všem klidný a krásný konec školního roku.
Za trenérky Iveta,
Jája a Lucka

V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na tel.: Lucka Hanzalová
Pozvánka

Volejbalová exhibice
aneb
7 statečných v azylu
SKP HOPO pod záštitou radnice Prahy 20 vás zve

v úterý 14. 6. 2016 v 17 hodin do
azylového domu na Křovinovo
nám.11/16 v Horních Počernicích.
Uvidíte volejbalovou exhibici mezi klienty,
zaměstnanci Azylového domu SKP HOPO,
zastupiteli a radními městské části Prahy 20, RC
MUM, DDM, Klubem seniorů a Klubem přátel SKP
HOPO.

Přijďte fandit svému týmu a posedět u
táboráku.

ATLETIKA NEJEN NA HORÁCH

Jako již tradičně jsme v květnu strávili báječný
prodloužený víkend s partou 16 dětí z atletického oddílu TJ Sokol HP na chatě Herlíkovka
ve Strážném. Za krásného jarního a chvílemi
i zimního počasí na děti čekaly tréninky v přírodě, hry, celodenní výlet, bojovka, opékání
buřtů i čas na volnou zábavu. Děkujeme za
velkou pomoc trenérovi Danovi. Věříme, že
se nám příště zase podaří vyjet na Herlíkovku
(nebo někam jinam) a budeme moci ukázat,
že nás „atletění“ s dětmi stále baví.

(ročníky 2007, 2008, 2009) startují 13. 6. 2016
na stadionu AC Praha 1890, družstvo starších
(ročníky 2005, 2006) o týden později v pondělí 20. 6. 2016 na stadionu Podvinný mlýn.
Všem závodníkům v obou věkových kategoriích, kteří nás reprezentovali na prvních
dvou kolech poháru, gratulujeme k vynikajícím výsledkům a předvedeným výkonům.
Na letní prázdniny připravujeme opět týdenní soustředění na Orlíku v kempu Podskalí
v termínu 6.–13. 8. 2016, a příměstské tábory v termínech 22. – 26. 8. 2016 nebo 29. –
31. 8. 2016, kde máme poslední volná místa.
Další informace o této i dalších akcích najdete na adrese www.atletikahp.cz.
Od nového školního roku vítáme do svého

týmu nové trenérské
posily.
Předpokladem
je kladný vztah k dětem a k atletice; školení trenérů atletické
přípravky zájemcům zajistíme. Více informací na tel 737 705 219 Anna Ondriášová.
Anička Ondriášová
a Klára Hlaváčková,
trenérky

Dne 18. 5. 2016 uspořádal atletický oddíl ke
dni rodin ve Svépravicích nesoutěžní rodinný běh. Rodinný běh byl vhodný i pro rodiče
s dětmi v nosítkách či kočárkách nebo pro
děti na odrážedlech. V cíli bylo pro každého
účastníka zajištěno pití a drobné občerstvení,
diplom a malé překvapení. V našem běhu vyhrál každý, kdo se zúčastnil. Zajištěn byl i doprovodný program v duchu atletiky pro děti.
V květnu jsme se rovněž zúčastnili prvních
závodů v rámci poháru atletických přípravek
Prahy 9 a 8 pro rok 2016. Děti závodí ve dvou
skupinách podle věku a v září bude vyhlášeno nejlepší družstvo. Další dvě kola závodů
se uskuteční v červnu. Družstvo mladších

V diskuzi na valné hromadě se hovořilo
zejména o nedostatku krytých sportovišť
v Horních Počernicích. Valná hromada TJ
podporuje záměr výstavby nové sportovní
haly v areálu základních škol v Jívanské ulici. Současně postrádáme dlouhodobě možnost zřízení tělocvičny pro nářaďový tělocvik
a sportovní gymnastiku. Oba tyto úkoly jsou
hlavní náplní práce dobrovolných funkcionářů TJ Sokol v nadcházejících letech. V diskuzi
vystoupila i paní starostka, která členům TJ
vysvětlila některé hlavní problémy v práci
samosprávy na úseku sportu i volného času
dětí i mládeže.
V závěru předseda TJ Ivan Liška poděkoval přítomným za účast, poblahopřál jubilantům z řad členů jednoty a popřál
všem, aby se jim v dalších letech dařilo
a aby sport měl i v Horních Počernicích
lepší podmínky než dosud. Zvolen byl jedenáctičlenný výbor TJ a kontrolní komise TJ pro nadcházející 4 roky. Sportu zdar!
Za TJ Ivan Liška

38– 39

Sport

obsadila nádherné páté místo v konkurenci
12 tradičních basketbalových oddílů z celé
republiky. A tenis prožil nejúspěšnější sezónu především výbornou bilancí soutěžních
družstev včetně A družstva dospělých v 1.
třídě pražského přeboru, ale také dlouhou
řadou nových adeptů bílého sportu, kteří absolvovali celoroční tenisovou školu. Úspěšné
byly i sportovní oddíly triatlonu, volejbalu
a všestranného sportu s oblíbeným cvičením rodičů a dětí. Výbor TJ poděkoval dlouholeté cvičitelce paní Haně Kratochvílové za
obětavou práci pro sport. Sportoviště TJ byla
opravdu celoročně plná sportovců, především dětí a mládeže.
TJ v roce 2015 hospodařila s příjmy ve výši
přes 6 milionů korun, výdaji ve výši 5,7 milionů a tedy kladným výsledkem hospodaření
bezmála 300 tis. Kč. Provoz obou sportovišť – sportovního areálu v Chvalkovické ul.
i tenisového areálu v Otovické byl celoročně
bezproblémový a splnil svoji funkci pro rozvoj hornopočernického sportu. V sokolovně
byly s pomocí dotace hlavního města Prahy
vyměněny plynové kotle a zřízen úspornější
ohřev teplé vody.

Sport

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL HORNÍ POČERNICE PO VALNÉ HROMADĚ
Ve čtvrtek 12. května se v klubovně sokolovny v Chvalkovické ul. sešla valná hromada
delegátů Tělovýchovné jednoty Sokol Horní
Počernice, aby zhodnotila uplynulý rok 2015.
Byl to rok 110. výročí založení Sokola v Horních Počernicích. Přítomno bylo 41 členů TJ
ze 60 delegovaných a 4 hosté. Pozitivní byla
účast hned pěti členů místního zastupitelstva. Městskou část zastupovala paní starostka Hana Moravcová. Jak uvedl předseda
I. Liška ve své hodnotící zprávě, rok 2015 byl
pro tělovýchovnou jednotu úspěšný. Dařilo
se po sportovní stránce, ale i hospodářsky.
Počet členů jednoty stoupl na 778, z toho
422 členů v kategoriích dětí a mládeže. Již
sedm z deseti sportovních oddílů pracuje
systematicky a úspěšně s mládeží. Nejúspěšnějšími a také nejsilnějšími sportovními oddíly jsou sportovní gymnastika, tenis
a basketbal. Sportovní gymnastky dosáhly
i v loňském roce řady vynikajících umístění
na mistrovských i nemistrovských soutěžích
včetně přeborů republiky. Basketbal dosáhl
ve své novodobé historii vynikajícího úspěchu v podobě postupu minižákyň v kategorii
U 11 do národního finále ČR, kde děvčátka

LUKÁŠ DVOŘÁK: MÁM PO BOKU ÚŽASNÝ A SILNÝ TÝM
Počernický občan Lukáš Dvořák má za
sebou cenné vítězství. Nejprve na galavečeru Gibu 2 porazil několikanásobného
mistra světa Francouze Sidibe, poté se na
Heroes Gate střetl s jedním z nejtvrdších
bojovníků Danielem Forsbergem.
Na Gibu 2 jsi po skvělém výkonu porazil
několikanásobného mistra světa Francouze Sidibe. Věřil jsi v tak brzké vítězství?
Děkuji za pochvalu. Podařilo se mi zvítězit,
věřil jsem v to, i když jsem počítal se vším, ale
jestli to bylo brzké nebo pozdější vítězství, už
bylo vedlejší. To brzké je pro mě samozřejmě
příjemnější.
Zvítězil jsi jako obvykle ve druhém kole,
pamatuješ si, jaká kombinace poslala
soupeře k zemi?
S tím druhým kolem je to opět jakási vyšší
moc, prostě si to tak občas sedne. Kéž by
to bylo pravidlo! Byla to kombinace úderů,
koleno v klinči a poté dva lokty, které to
zakončily.
Daniel se v průběhu zápasu ukázal jako
neuvěřitelný držák. Už jsi zápasil proti
soupeři, který hodně vydržel a jaký to je
pocit, když protivník „nejde sestřelit“?
Ano, něco vydržel, určitě není žádný posera.
Jednou jsem zápasil proti soupeři, který byl
extradržák. Bylo to psychicky i fyzicky náročné, ale každý bojovník musí počítat s tím, že
občas takového soupeře dostane.

Sport

Jak probíhala příprava a s kým jsi nejvíce
spároval?
Příprava zahrnovala thajský box, kondici,
psychiku a odpočinek. Nejvíce jsem spároval
s Danem Vítovcem, Danem Brunclíkem, Honzou Tůmou, Lubošem Raušerem, Matyášem

Netukou, zbytkem naší skvělý Hanumanský
party a mnoha fightery z jiných klubů, kteří
za námi po celou dobu přípravy dojižděli.
Kteří trenéři se podílejí na tvé přípravě?
Na thajský box mám Khru Petra Macháčka,
na box Zorana Pešiče, na kondici Daniela Hejreta, na psychiku hlavně Dana Landu. Mám
po boku úžasný a silný tým!
Spousta bojovníků před vážením hodně
shazuje a na zápas se snaží nabrat co nejvíce, aby měli hmotnostní převahu. Jak upravuješ svoji hmotnost před zápasem ty?
Ano, to je trend poslední doby, co nejvíce
shazovat na vodě. Nevýhoda je v tom, že
se to musí umět, protože je snadné si celou
přípravu a výkon v boji zkazit špatně provedeným shazováním. Může být výhoda mít
hmotnostní převahu, jde ale hlavně o kvalitu svalstva, kondice a hlavy, to rozhoduje

nejvíce. Navíc v postoji hmota nerozhoduje
tak často, jako v MMA. Já už neshazuju den
předtím na vodě mnoho kilogramů, přišel
jsem na pohodlnější metodu založenou na
postupném shazování.
V poslední době se hodně mluví o významu mentálního koučingu. I když ty jsi vždy
psychicky dobře připraven, zajímá tě i takovéto zdokonalování mysli? A co děláš ty
pro to, abys byl před zápasem takto v pohodě?
Opět děkuji za pochvalu. Jsem většinou relativně dobře připraven, ale hlava‑psychika se
musí trénovat stejně, jako tělo! Toto téma mě
strašně moc zajímá, protože v něm mám co
dohánět a trénovat. Věnuju se tomu v poslední době čím dál více a pozoruji na sobě změny.
Jak bys zhodnotil zápas s Danielem
Forsbergem? Překvapil tě v zápase něčím?
Zápas s Danielem pro mě byl asi nejdůležitější v mé dosavadní kariéře. I kdybych prohrál,
učinil by mě mnohem silnějším. O to víc jsem
rád, že jsem vyhrál! Zvládal jsem dodržovat
většinu z toho, co jsme natrénovali, a fyzická kondice byla z mého pohledu více než
obstojná. V obou směrech je samozřejmě co
dohánět, ale vydali jsme se tou nejlepší cestou, za což děkuji mému famóznímu týmu.
V samotném zápase jsem si potřeboval hlídat
více věcí, kterými mě mohl ohrozit, takže to
i díky našemu tempu byla opravdu makačka,
ale to mám rád. V pátém kole jsem díky několika předchozím přesným loktům skoro neviděl na pravé oko a lehce zvolnil tempo, abych
si do ničeho nenaběhl a nezrušil si to oko úplně, ale přesto jsem musel makat. Nepřekvapil
mě, dá se říct ničím, věděli jsme o něm vše
důležité, hlavně díky jeho předchozímu zápasu s Jirkou Žákem. Byl prostě tvrdej, chladnej, nebezpečnej, šikovnej, připravenej…
Lenka Bartáková,
redaktorka
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STŘECHY - BALKÓNY
hydroizolace plochých střech, balkónů a
zahradních jezírek
realizace v krátkých dodacích lhůtách
stálá komunikace se zadavatelem, vítáme
jeho aktivní spoluúčast během realizace
stavby, při výběru materiálů, atd.
vysoká kvalita provedených prací

Mgr. Iva Svobodová

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy
Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

V ZÁŘÍ OTVÍRÁME NOVÉ
KURZY ANGLIČTINY PRO
DĚTI OD 1,5 DO 16 LET
V HORNÍCH POČERNICÍCH.

sport

Advokátní kancelář

hydroroof@centrum.cz
tel: 777 676 201

www.littleboat.cz

Inzerce

VR SPEDO s.r.o.
Zálužská 128
Čelákovice
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UniCredit Bank Expres v Horních Počernicích
nově poskytuje i finanční poradenství Partners
s nabídkou více než 50 bank a pojišťoven
Služby bankovní pobočky UniCredit Bank
Expres v Horních Počernicích se od září
loňského roku významně rozšířily. Díky
propojení s finančně poradenskou společností Partners si zde klienti mohou sjednat nejenom finanční produkty UniCredit
Bank, ale i produkty dalších více než
50 bank a pojišťoven. Bez zdlouhavého
obíhání jednotlivých institucí zde získají přehled o nejvýhodnějších nabídkách
naprosté většiny trhu a pohodlně vyřeší
vše z oblasti rodinných i osobních financí
na jednom místě.
„Už nejsme jen bankovní pobočkou, kde
si klient sjedná bankovní účet či hypotéku
pouze od jedné banky, ale stalo se z nás
exkluzivní poradenské místo. Díky spojení s Partners má u nás klient k dispozici
nezávislé porovnání nabídek naprosté
většiny finančního trhu. Zkušení specialisté zdarma poradí s výběrem nejvhodnějšího řešení a pomohou s veškerou administrativou. Samozřejmostí je vysvětlení
všech kladů a záporů daného produktu
a dlouhodobý servis,“ říká ředitel pobočky
Štefan Ďurdík.
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Vše o penězích pod jednou střechou
Nabídka pobočky se rozrostla na stovky
produktů od více než 50 bank a pojišťoven. Pod jednou střechou si tak klient
může sjednat hypotéku, spotřebitelský
úvěr, životní i neživotní pojištění, investice, spoření i bankovní účet. Podle Ďurdíka
právě šíře nabídky a rovné provize za daný
produkt zajišťují klientovi komplexní nezávislou službu nastavenou na míru jeho potřebám.
Nově se rozrostl také tým pobočky. Zkušené bankovní poradce doplnili specialisté
na finanční plánování v oblasti investic,
úvěrů a životního i neživotního pojištění.

V plánu je i finanční poradna
„Pro občany Horních Počernic chceme
být vyhledávaným partnerem při řešení
jejich veškerých finančních záležitostí.
Do budoucna proto plánujeme ve spolupráci s městským úřadem také bezplatnou
finanční poradnu a lekce finanční gramotnosti,“ doplňuje Štefan Ďurdík.

Kontakt:
UniCredit Bank Expres
– Partners market
Náchodská 444/145, Praha
– Horní Počernice
E-mail: pm.hornipocernice@partners.cz
Tel.: 777 894 749

11.05.16 18:57
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ODHADY NEMOVITOSTÍ; PROJEKTY PROVEDE SOUDNÍ ZANLEC ING. FRANTIŠEK
SMETANA; TEL: 602 970 835

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

MANŽELÉ (OBA VŠ,NEKUŘÁCI) HLEDAJÍ
RONÁJEM BYTU MIN. 2+KK OD 1. 8. ZHRUBA
NA 6 MĚSÍCŮ. TEL: 731 502 190

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU,
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ
ATD. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

NABÍZÍM MYTÍ OKEN A PRANÍ KOBERCŮ.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL: 605 567 054

ZŠ SPOJENCŮ HLEDÁ UČITELKU 1. STUPNĚ.
NÁSTUP 1. 9. 2016 TEL: 606 039 172

KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE. TEL: 775 132 922

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. KOUPÍM.
TEL: 286 891 401

PŘIJMU PÁNSKOU KADEŘNICI NA ŽL TEL:
777 263 254 NÁCHODSKÁ 645/130 P-10

PRAČKY, MYČKY, SUŠIČKY. OPRAVY, SERVIS,
PRODEJ NOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
TEL.:773 565 865

PŘIJMU KADEŘNICI NA ŽL DO ZAVEDENÉ
PROVOZOVNY V H. POČERNICÍCH, JÍVANSKÁ
612 P9 TEL: 775 166 850
KADEŘNICTVÍ – HOLIČSTVÍ „VE VĚŽÁKU“
BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H BĚLUŇSKÁ 2, H.
POČERNICE TEL: 605 246 337, 603 877 942
WWW.KADERNICTVI-VE-VEZAKU.CZ

PRONAJMU SAMOSTATNÝ SKLAD 31 M2
- DVOJGARÁŽ NA CHVALECH. 2800 KČ/M
T:777 263 261
MC DONALDS HORNÍ POČERNICE PŘIJME
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY.
VOLEJTE 776 825 947

HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ. PROVÁDÍM
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
MALÍŘSKÉ, BOURACÍ A PODLAHÁŘSKÉ
PRÁCE. REKONSTRUKCE BYTU, DOMU,
NEBYTOVÝCH PROSTOR. MOBIL: 777 670 327
HLEDÁME LEKTORY PRO KURZY AJ V HP.
WWW.LITTLEBOAT.CZ/NABÍDKA -PRÁCE
ANGLIČTINA, NĚMČINA VÝUKA + DOUČOVÁNÍ TEL:775 021 174 DIANA HOŘÍNKOVÁ
PŘIJMEME STRÁŽNÉ, VRÁTNÉ, DISPEČERY PRO SKLAD COCA- COLA V HORNÍCH
POČERNICÍCH. NÁSTUPNÍ PLAT -14-16000 KČ
800 111 112, NABOR@M2C.EU

Mobil: 603 242 142

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 64, ČERVEN 2016
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného celku
Náklad 6 200 ks.
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