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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH BŘEZEN 2017

Ezpravodaj naleznete na: 
www.ezpravodaj.pocernice.cz

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

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

Náš ezpravodaj je nově i na facebooku!

Lajkněte si naši 
stránku 
www.facebook.com/
ezpravodajhp

E-ZPRAVODAJFACEBOOK

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

od 1. 3. do 2. 4.
Vladislava Kuřátková: Znaky,  
výstava v kočárovně

od 1. 3. do 2. 4.
Bohumír Gemrot: Symbionite,  
výstava v prodejní galerii

7. 3. od 17.30 hod.
Slavnostní vernisáž výstav Znaky  
a Symbionite s vystoupením zpěvačky 
Michaely Gemrotové (Ples upírů, Fantom 
opery)

11. 3. od 10.00 do 17.00 hod. 
Strašidelná sobota na zámku s Čachtickou 
paní a upíry

12. 3. od 10.00 do 17.00 hod. 
Strašidelná neděle na zámku s hrabětem 
Draculou a upíry

21. 3. od 14.00 hod.
Zámecké posezení - promítání filmu 
režisérky Světlany Lazarové

DIVADLO
2. 3. od 19.30 hod.
Chvála bláznovství 

4. 3. od 19.30 hod.
Otcové se rodí ve skříni 

5. 3. od 15.00 hod. 
Kocour v botách  

7. 3. od 19.30 hod.
My děti ze stanice Zoo 

9. 3. od 19.30 hod.
Smím prosit?... 

11. 3. od 15.00 hod. 
Pipi dlouhá punčocha 

13. 3. od 19.30 hod.
Byt na inzerát 

14. 3. od 18.00 hod. 
Jak jsem potkal lidi – J. Kučera     VERNISÁŽ 

15. 3. od 19.30 hod. 
Lenka Dusilová            KONCERT

18. 3. od 15.00 hod.
Zahrada 

19. 3. od 19.30 hod.
Drahá Mathilda 

22. 3. od 19.30 hod. 
Manžel na hodinu            KINO

24. 3. od 19.30 hod.
Ředitelská lóže 

26. 3. od 15.00 hod.
Sůl nad zlato 

27. 3. od 17.00 hod.
Slavnostní uvedení loutky do divadla 

31. 3. od 19.00 hod.
Miláček Anna 

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ 

1. 3. v 9 a 10.30 hod. a 2. 3. v 9.00 hod. 
Hrátky s češtinou 

7. 3. v 10.00 hod. 
My děti ze stanice Zoo 

9. 3. v 9.00 a 10.30 hod.
O Perníkovém dědkovi 

16. 3. v 9.00 a 10.30 hod.
O křišťálovém srdci 

21. 3., 22. 3. a 23. 3. v 9.00 a 10.30 hod.
Příhody včelích medvídků 

27. 3. a 28. 3. v 9 .00 a 10.30 hod.
Tatínek není k zahození 

30. 3. a 31. 3. v 9.00 a 10.30 hod.
 O neposedné pomlázce 

MUM
3. 3. - 9.00 až 12.00 hod. a 15.00 až 18.00 hod. 
4. 3. - 9.00 až 12.00 hod. 
jarní BURZA dětského a těhotenského oblečení 

11. 3. - 9.00 až 11.00 hod.
Montessori sobota 

18. 3. od 18.30 hod. až 19. 3. do 10.00 hod. 
Hajáles 

16. 3. - 8.00 až 12.30 hod.
Den volných židlí v Mumraji 

18. 3. - 10 až 12 hod. nebo 15 až 17 hod.
Dětský maškarní bál

18. 3. od 20.00 hod.
Tančírna

ZUŠ 

13. 3. od 18.00 hod.
Koncert žáků třídy dechových nástrojů Lucie 
Rapčákové - sál ZUŠ Ratibořická

20. 3. od 18.00 hod. 
V. hudební večer - sál ZUŠ Ratibořická

24. 3. od 17.00 hod.
Koncert žáků třídy bicích nástrojů Karla 
Mirošníka - sál ZUŠ Ratibořická

DDM
9. 3. od 18.00 hod.
Keramické čtvrtky s Danem Vančurou

12. 3. od 15.00 hod.
Kurz quilling

15. 3. od 17.30 hod.
Výtvarné středy s Hankou Volfovou – pedig

18. 3. od 10.00 do 16.00 hod.
Den ICT

23. 3. od 18.00 hod.
Keramické čtvrtky s Danem Vančurou

29. 3. od 17.30 hod.
Výtvarné středy s Hankou Volfovou - 
drátování
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Milí Hornopočerničtí,
jak jste jistě zaznamenali, trápí východní 
část Prahy přemnožení černé zvěře.
Začátkem února jsme na radnici měli jed-
nání s  předsedou Mysliveckého sdružení 
a zástupcem lovců, kteří mají zájem o vy-

dání povolenek k odlovu v honitbě. Zajišťovali by odlov v lokalitě na 
Čihadlech, kde jsou největší problémy. Jedná se o zkušené lovce, ně-
kteří z nich pomáhali řešit i problém s divokými prasaty v Troji. Pan 
předseda sdružení slíbil, že povolenky v nejbližší době zařídí. Společ-
ně se byli podívat s Ing. Bidlovou i přímo na místě, na Čihadlech. Dále 
se připravujeme k tomu, podat na MHMP žádost o povolení k mimo-
řádnému odstřelu divočáků v lokalitě mimo honitbu, v okolí tzv. Bio-
logických rybníků a  pod LRS, které se nachází na katastru Horních 
Počernic. Pozemky zde jsou ve správě MČ Praha 20 nebo MHMP, takže 
by zde povolení mimořádného odstřelu bylo reálné. Je to území, kde 
se divočáci prokazatelně zdržují. Ing. Bidlovou bylo zjištěno při moni-
toringu 13 ks divočáků (procházeli k Biologickým rybníkům pod dál-
nicí v místech, kudy protéká Svépravický potok). Na místním šetření 
v lokalitě Čihadla bylo vytipováno místo (posed), z něhož budou „noví 

lovci“ zajišťovat odstřel. Předseda MS slíbil, že si budou moci zařídit 
nové vnadiště v  místě, které je vhodnější, než vnadiště stávající. Za 
MČ Praha 20 Horní Počernice vás musím ujistit, že zástupci MS Horní 
Počernice s námi celou záležitost intenzivně řeší a konkrétními kroky 
míříme k cíli, kterým je snížení počtu divočáků, ale zejména eliminace 
jejich pohybu v blízkosti obydlí. Vzhledem k zachování bezpečnosti 
občanů, kteří se v této lokalitě pohybují, to bohužel nejde tak rychle, 
jak bychom si všichni přáli. Můj osobní přístup je řešit věci konkrétně, 
důležité je jednání s myslivci samotnými.
V současnosti se z této záležitosti začíná dělat velká politika. Magist-
rát hrozí myslivcům výpovědí smlouvy, v médiích se vydávají články, 
jak někteří politici ochrání Prahu od přemnožené zvěře. Lidé zasílají 
na magistrát fotky, jak to ti myslivci špatně dělají. Když se řeší divočá-
ci, je z každého myslivecký odborník. Problém ale vidím jinde. Věci se 
z nadřízených míst řeší, až když je věc takřka nezvladatelná.
Nechme tedy myslivce dělat jejich práci a dejme jim maximální pod-
poru, nejen materiální, k zakoupení potřebných zařízení, ale i morální, 
že svou práci zvládnou.

Hana Moravcová, vaše starostka

SLOVO STAROSTKY

Ú
vo
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH BŘEZEN 2017

MAPA MYSLIVECKÉHO REVÍRU

ELEKTROMOBIL
Společně s paní Tomsovou, v rámci Zdravá 
městská část Horní Počernice, zjišťujeme 
možnost nákupu elektromobilu. Jednáme 
i s PRE o zřízení dobíjecí stanice. V součas-
né době porovnáváme dojezdovou vzdá-
lenost, velikost vozu a samozřejmě také 
cenu.
 
ÚZSVM (úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových)
S ředitelkou ÚZSVM p. Kubíčkovou jsme 
projednávali pozemky na katastru Horních 

Počernic, které tento úřad spravuje, mož-
nosti a postupy, jak by mohla naše městská 
část tyto pozemky od státu získat.
 
ŘSD
S generálním ředitelem Ing. Kroupou jsme 
s Klubem podnikatelů opětovně projedná-
vali výstavbu protihlukových stěn u D11. K 
modernizaci D11 a rozšíření na šestiproudé 
uspořádání bylo vydáno souhlasné stano-
visko Ministerstva životního prostředí k 
dokumentaci EIA.
 

PARK JIZBICKÁ
Zastupitelstvo hlavního města Prahy 
schválilo záměr naší městské části ke smě-
ně pozemků v lokalitě mezi ulicí Jizbická 
a bytovými domy Canaba. Tento krok byl 
podmínkou, abychom mohli tuto směnu 
projednat v našem zastupitelstvu a začít 
tak dělat projekt pro stavební povolení na 
vybudování parku.

Hana Moravcová, 
starostka
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

Ocenění pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení, žáků, studentů, uměl-
ců a  sportovců udělované městskou částí 
Praha 20 v roce 2017 u příležitosti Dne uči-
telů
Rada schválila udělit ocenění u příležitosti Dne 
učitelů v  roce 2017 pedagogickým pracovní-
kům škol a  školských zařízení působících na 
území městské části Praha 20, žákům a  stu-
dentům a ocenění za mimořádné úspěchy ve 
sportovní či umělecké činnosti, a to:
I. kategorie - Výrazná pedagogická osob-
nost: PhDr.  Martina Filípková, PhDr.  Ro-
man Liška, Mgr.  Iva Frauenterková 
II. kategorie - Dlouhodobá tvůrčí peda-
gogická činnost: Mgr.  Michaela Votípková 
III. kategorie - Ocenění pro vynikající žáky a stu-
denty za mimořádné činy: Johanka Bruotho-
vá, Vendula Ursacherová, Veronika Hozáková 
IV. kategorie - Ocenění za mimořádné 
úspěchy ve sportovní či umělecké činnos-
ti: Jakub Zámyslický, Jan Čepický, Tereza 
Švejdová, Renata Písecká, Natálie Hrbková 
V. kategorie  – Sborovna slá-
vy: Mgr.  Stanislava Kopecká 
Cena Komise školství RMČ Praha 20: Mgr. Mi-
loslav Podzimek

Provoz mateřských škol v  období letních 
a vánočních prázdnin v roce 2017
Rada schválila:
- omezení provozu mateřských škol v  měsíci 
červenci 2017 tak, že provoz zajistí v období: 
3.  7.  2017–14.  7.  2017 - Mateřská 
škola „U  Rybníčku“, Praha 9 - Hor-
ní Počernice, Křovinovo nám. 115 
17.  7.  2017–28.  7.  2017 - Mateřská škola Pra-
ha 9 - Horní Počernice, Chodovická 1900 

31.  7.  2017 - všechny mateřské školy budou 
uzavřeny.
- přerušení provozu v měsíci srpnu 2017 a dne 
1. 9. 2017 ve všech mateřských školách zřizo-
vaných městskou částí z  důvodu naplánova-
ných oprav, rekonstrukcí a údržby
- omezení provozu mateřských škol v  měsí-
ci prosinci 2017 v  období vánočních prázd-
nin tak, že provoz zajistí v  období: 27., 28. 
a  29.  12.  2017 Mateřská škola „U  Rybníčku“, 
Praha 9 - Horní Počernice, Křovinovo nám. 115.

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Rada souhlasí s  vyvěšením vlajky Tibetu na 
budově ÚMČ Praha 20 dne 10. března 2017.

Použití znaku MČ Praha 20 na dresy pro 
mladší žákyně z TJ Sokol Horní Počernice
Rada schválila použití znaku MČ Praha 20 na 
dresy mladších žákyň basketbalu z  TJ Sokol 
Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47, Praha 
9.

Připomínky k  návrhu změny územního 
plánu hl. m. Prahy č. Z 2795/00 v k. ú. Hor-
ní Počernice (rozšíření Pražského okruhu, 
D11-SOKP)
Zastupitelstvo schválilo k  návrhu změny 
Z  2795/00 Územního plánu sídelního útvaru 
hlavního města Prahy následující zásadní při-
pomínky:
1. MČ Praha 20 požaduje stanovit podmíně-
nost provádění stavby, pro kterou je změna 
Z  2795/00 pořizována, realizací protihluko-
vých opatření, vedoucí k  dodržení hygienic-
kých limitů hluku pro denní a noční dobu, bez 
přiznání korekce pro tzv. starou hlukovou zá-
těž, a to ve všech nejbližších chráněných pro-

storech venkovních staveb. Tuto připomínku 
považuje městská část za zásadní.
2. MČ Praha 20 požaduje zpracovat aktualizo-
vanou rozptylovou studii, která bude zohled-
ňovat realizaci protihlukových opatření podle 
připomínky č.  1. Tuto připomínku považuje 
městská část za zásadní.
3. MČ Praha 20 požaduje v případě realizace 
stavby 510 rozpracovávat variantu umístění 
stavby 510 do tunelu viz Usnesení RMČ Praha 
20 č.  109/2.5/13. Tuto připomínku považuje 
městská část za zásadní.
4. MČ Praha 20 postrádá informaci, jak bude 
šestiproudá komunikace (Pražský okruh, stav-
ba 510 „Satalice – Běchovice“) pokračovat se-
verně za 510, a to věcně i termínově. Žádáme 
o řešení v návaznosti na 510. Tuto připomínku 
považuje městská část za zásadní.
5. MČ Praha 20 není přesvědčena, že umístění 
protihlukových opatření uvažovaných v EIA je 
v souladu s funkčními plochami podle stávají-
cího územního plánu. Tuto připomínku pova-
žuje městská část za zásadní.
6. MČ Praha 20 žádá prokázání, že navrhova-
ná změna funkčního využití ve změně ÚPn 
Z 2795/00 je pro protihluková opatření, uve-
dená v dokumentaci k EIA MZP244, dostateč-
ná. Tuto připomínku považuje městská část za 
zásadní.

Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/sa-
mosprava

Úřad MČ Praha 20

ZVEME VÁS 
NA SLAVNOSTNÍ 

UVEDENÍ LOUTKY 
DO DIVADLA, 

KTERÉ SE BUDE 
KONAT 27. 3. 2017

OD 17 HODIN.
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

V březnovém rozhovoru jsem si se starostkou 
Hanou Moravcovou povídala o  sportovištích, 
která by se v budoucnu měla v Horních Počerni-
cích postavit i o bazénu, který by si tady mnozí 
přáli mít.

Uvažuje se i o stavbě bazénu?
Myslím si, že stavba a provozování bazénu by měla 
být investice hl. m. Prahy nebo soukromá, nikoliv 
městské části, která je závislá na dotacích od hl. 
města. Z pozice správce rozpočtu městské části si 
nedovolím nechat vystavět bazén, nahnat tím po-
litické body a pravidelnými výdaji na provoz zatížit 
rozpočet pro budoucí zastupitele.
Nemůžeme srovnávat koupaliště, které je uvnitř 
v Praze, jako je například Pražačka, kde je jednak 
velká spádovost a mají nejen vnitřní, ale i venkovní 
bazén. Náklady na provoz dotují z jiných činností 
jako je restaurace, ubytování, kemp, sauna, posilov-
na aj. Takto velký areál, kde by byl i kemp, ubytovna 
a venkovní koupaliště, my nemáme.
Stejně tak nejde srovnávat nás například s bazé-
nem v Čelákovicích, jelikož samostatné obce mají 
úplně jiné financování. Dostávají RUD (rozpočtové 
určení daní), což je schváleno zákonem, zatímco 
rozdělování finančních prostředků 
pro městské části zůstává na rozhod-
nutí stávající politické reprezentace. 
Naše městská část dostává příspěvek 
2 900 Kč na obyvatele, jako samo-
statná obec bychom brali 8 500 Kč na 
obyvatele. A to jsou částky jen z daní. 
K  tomu bychom mohli ještě přičíst 
nezanedbatelnou daň z  nemovitos-
ti  – viz  financování obcí. Na druhou 
stranu bychom platili dopravu, nicmé-
ně ten rozpočet by byl zcela jiný a pak 
bychom si mohli dovolit provozovat 
bazén. Kdybychom měli doplácet 3-4 
miliony na provoz bazénu, tak tyto 
peníze bychom museli vzít z  jiného 
balíčku, jako je například údržba silnic, 
zeleň, investice do škol a školek.

Nejbližší investiční akcí, co se týče sportovišť, 
bude stavba nové tělocvičny. Komu bude prio-
ritně sloužit?
Obecně je v Horních Počernicích nedostatek kry-
tých sportovišť, a to především (ale nejen) pro ško-
ly, kdy děti z Ratibořické musí chodit do sokolovny 
v Chvalkovické, což je minimálně hodinová ztráta 
času. Hlavní využití nové tělocvičny bude pro školy, 
především pro Ratibořickou a Chodovickou školu 
i pro gymnázium. Tyto školy sice svou tělocvičnu 
mají, ale s  nedostatečnou kapacitou. V  odpoled-
ních hodinách budou moci tělocvičnu využít spor-
tovní organizace a  kluby v  Horních Počernicích, 
večer pak bude možnost komerčního využití.
Spolupracujeme s firmou Sportovní projekty s. r. o. 
a do poloviny února by mělo být definitivní zadání 
od investora, kterým je městská část. Tělocvična by 
měla mít sportovní plochu s možností rozdělení na 
tři hřiště, kde bude i zázemí pro sportovce, nářa-
ďovna a klubovna.

Kolik předpokládáte, že bude tělocvična stát 
a kdo bude stavbu financovat?
Předpokládaná investice bude 40-50 milionů ko-

run, záleží ještě na typu technologie a  vybavení 
celé budovy. Finanční prostředky bychom chtěli 
získat z dotace od hl. města Prahy a z evropských 
fondů.

Znáte již termín výstavby?
Do konce tohoto roku bychom chtěli mít staveb-
ní povolení, takže předpoklad výstavby je v  roce 
2018.

Další investiční akcí bude výstavba sportovní-
ho areálu u ulice Ve Žlíbku.
Jedná se o sportovní zařízení v  rámci dlouhodo-
bého plánování území i  s předpokladem dalšího 
nárůstu obyvatel, s ohledem na rozvojové lokality. 
Toto území by mělo být připraveno na výstavbu 
sportovního areálu v roce 2021.

Co vše zde plánujete vybudovat?
Bude zde sportovní hala, která bude splňovat pa-
rametry pořádání vyšších soutěží, dopravní hřiště, 
skatepark, BMX dráha, dětské hřiště, 2-3 hřiště pro 
malou kopanou a běžecký ovál 400 m s  fotbalo-
vým hřištěm. Navržené parkoviště bude v podze-
mí.

Kdo by měl toto sportoviště využívat?
S ohledem na podporu sportu jak ze strany státu 
a hl. města, tak k rozvíjející tendenci sportovních 
klubů a kroužků, zde takové sportoviště chybí. Za 
poslední dobu zde narůstá počet florbalistů, atletů, 
basketbalistů a  některé kluby nemohou přijímat 
další zájemce, jelikož nemají prostorové kapacity. 
To by tato sportovní hala vyřešila. I vzhledem k naší 
spádovosti nemám strach, že by nebyla využitá. Co 
vím, tak nejbližší taková hala je až v Benátkách nad 
Jizerou.

Budou mít v  hale přednost hornopočernické 
kluby?
Určitě, v první řadě bude sloužit našim občanům 
a klubům, až v případě volné kapacity se nabídne 
pro využití dalším.

Kolik sportovní hala bude stát a myslíte, že pro-
voz tohoto sportoviště nebude muset městská 
část dotovat?
Cena celého areálu bude okolo 150 milionů Kč 
a  celá se bude financovat z  dotace, nicméně je 
možné stavět po etapách a postupně pak přidávat 
venkovní sportoviště. Jsem přesvědčena, že se ná-

klady na provoz haly zaplatí z pronájmu.

Mluví se i  o  gymnastické hale, můžete nám 
o tom říct více?
Gymnastická hala je specifické sportoviště, které 
by mělo mít stabilně umístěné nářadí včetně dopa-
dového doskočiště, které nyní gymnastky nemají. 
Téměř hodinu jim trvá příprava před tréninkem 
a následně úklid nářadí po každém tréninku. Navíc 
se zde pořádají v  rámci Pražského přeboru celo-
státní závody, na což tělocvična v Ratibořické není 
vhodná. Je zde velký zájem i o chlapeckou gym-
nastiku, ty však teď nemůžou brát, jelikož nemají 
místo ani pro všechny holčičky a musí si z nich vybí-
rat. Gymnastická hala v širém okolí chybí a navíc by 
halu využívali nejen gymnasté, ale i další sportovci 
pro svůj trénink, jako je například řeckořímský zá-
pas, judo, MMA ad.

Kde by měla hala stát? A znáte termín výstav-
by?
Měla by být v areálu sokolovny v Chvalkovické ulici, 
ale termín opravdu nevím, jelikož se jedná o akci TJ 
Sokol, který je investorem. Bohužel z grantů hlavní-
ho města nebyla na tuto akci přidělena žádná část-

ka, doba realizace se oddaluje. Městská 
část by měla takové projekty podporo-
vat, jelikož gymnastika zde má dlouho-
dobou tradici.

Chystá se i výstavba venkovního spor-
toviště. V  jaké lokalitě a  komu bude 
sloužit?
V roce 2012 byl udělaný pasport venkov-
ních sportovišť na našem území, z něhož 
bylo zjištěno, kde schází sportoviště. 
V  současnosti se pracuje na budování 
hřišť v místech kde chybí, a  to je právě 
venkovní sportoviště ve Svépravicích. 
Tady vznikne oplocené nekryté sportovi-
ště vhodné například na nohejbal, tenis, 
volejbal, košíkovou. V  nových zástav-

bách, které v  Horních Počernicích vznikají, jdou 
tato sportoviště na náklady investora.

Poslední sportovní investicí, která se chystá, 
bude instalace prvků podél cyklostezek. Pro-
zraďte nám, co u nich vznikne.
Ve spolupráci s Odborem životního prostředí a na-
ším cyklokoordinátorem byla navázána spoluprá-
ce s Akademií řemesel Praha, Na zeleném pruhu, 
jejichž zaměstnanec je občanem Počernic. Studen-
ti budou v  rámci praxe vyrábět sportovně -herní 
prvky - například lavičky, odpočívadla se stolem 
a lavicí, nízké kladiny a houpačky, které pak umís-
tíme podél stávajících i  budoucích cyklostezek. 
Podpoříme tak řemesla a ve finále na tom ušetří-
me, jelikož ceny jsou jiné, než kdybychom si najali 
firmu. Prvky budou vyrobeny z  námi dodaného 
dřeva, které bylo pokáceno v Horních Počernicích 
na základě rozhodnutí Odboru životního prostředí.
Ještě bych zmínila, že hledáme místo pro workou-
tové hřiště a byli bychom rádi za podněty našich 
čtenářů. Jestliže máte tip na místo pro workout, 
napište nám na: redakce@pocernice.cz

Lenka Bartáková, redaktorka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

TÉMA: TRESTNÍ OZNÁMENÍ

LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA JE SYMBOLEM DIALOGU A POROZUMĚNÍ

Téma námi podaného trestního oznámení 
jsme původně vůbec nechtěli veřejně oteví-
rat. Nicméně v  minulém čísle HPZ je o  něm 
zmínka, proto uvádíme na pravou míru.
Trestní oznámení jsme nepodali na žádnou 
osobu. Podali jsme je ve chvíli, kdy došlo 
v  rámci zastupitelstva k  několika nepoda-
řeným pokusům směnit jistý pozemek. Dle 
územního plánu je tento pozemek určený 
k  zastavění a  je zasíťovaný (elektro, voda, 
kanalizace), se čtyřmi vybudovanými vjezdy. 
Pozemek se měl směnit za rybník. Oznámení 
jsme ale podali až po nepodařených poku-
sech směnu uskutečnit. Z toho důvodu naše 
oznámení skutečně nijak nemohlo plánova-
nou směnu ohrozit a ani jí nebránilo.
Proč jsme s kolegy trestní oznámení podali? 
Materiál, který byl zastupitelům předkládán, 
neobsahoval potřebné informace a navíc se 
v  něm pokaždé objevily zcela jiné posudky. 

Poprvé jsme dostali posudky bez podpisu 
autora a razítka. Vystavila je zaměstnankyně 
úřadu. Podruhé byly za cenu administrativní 
a  nikoli obvyklou. Teprve po našich připo-
mínkách na zastupitelstvu, psali jsme o tom 
i v HPZ, byl další posudek vystaven na cenu 
obvyklou. Zajímavé je, že cena v  posudcích 
vždy stejnoměrně rostla. Vždy rostla cena 
pozemku k zastavění rovnoměrně s cenou za 
rybník.
Trestní oznámení bylo podáno nikoli na 
konkrétní osoby, ale pro křivou výpověď 
a  nepravdivý znalecký posudek. Jen pro 
vaši představu: rozdíl v  ceně mezi prvním 
a  posledním vystaveným posudkem je o  11 
milionů korun vyšší. Cena obvyklá, dodaná 
posudkem úřadu, je téměř o 7 milionů korun 
nižší, než cena obvyklá, stanovená námi za-
placeným soudním znalcem. Oznámení jsme 
podali z těchto důvodů. Kdyby šlo o náš vlast-

ní majetek, určitě bychom 
takovou věc také nenechali 
být. K veřejnému majetku se 
musíme chovat stejně. A  11 
milionů létajících ve vzdu-
chu? To je škoda.
Jsme opoziční zastupitelé. 
Naším úkolem není vedení 
radnice za každý krok tleskat. Sledujeme peč-
livě, zda s  veřejným majetkem nakládáme 
s rozvahou řádného hospodáře. Znamená to, 
že každý podobný materiál musíme sledovat, 
protože peníze, které se takto podaří uhlídat, 
se jistě dají v rámci městské části využít mno-
hem lépe.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Autorem Lavičky Václava Havla je světoznámý 
architekt a designér Bořek Šípek. Přišel s velmi 
jednoduchým a  přitom kreativním designem 
symbolizujícím demokratickou otevřenost 
k  dialogu: dvěma kovovými zahradními křes-
ly, spojenými s  kulatým stolem, jehož středem 
prorůstá lípa, národní strom České republiky. 
(zdroj: Internet)

Poměrně bouřlivou a ne vždy pěknou diskusi 
na sociálních sítích vyvolala informace v úno-
rovém HPZ o rozhodnutí umístit Lavičku Vác-
lava Havla u  Divadla Horní Počernice. Ráda 

bych uvedla širší souvislosti. Pokud si umě-
lecké dílo pořizujeme domů, při rozhodování 
hraje hlavní roli osobní vkus. Má-li být umě-
lecké dílo součástí veřejného prostoru, je to 
složitější. Důvody, proč lavička na tomto mís-
tě, není těžké v našem případě najít: k osobě 
a dílu Václava Havla nás váže světová premi-
éra Žebrácké opery, která zde byla uvedena 
v roce 1975. Čtyřicáté výročí této události při-
pomnělo Divadlo Horní Počernice obnove-
nou premiérou představení v podání Divadla 
Na tahu. K  této příležitosti vydala Knihovna 
Václava Havla sborník vzpomínek, dopisů, 
kritik a studií s názvem Gauneři z Horních Po-
černic. Na bývalé restauraci U  Čelikovských, 
kde se konala premiéra, je umístěna pamětní 
deska, divadelní sál však už neexistuje. Jeho 
roli převzalo Divadlo Horní Počernice, které 
s  Divadlem Na tahu a  režisérem Andrejem 
Krobem stále spolupracuje a  pro studenty 
uvádí každoročně některou z Havlových her. 
Umístění Lavičky Václava 
Havla před divadlem proto 
považuji za logické vyjádře-
ní a potvrzení našeho vzta-
hu k  osobě a  dílu prvního 
českého prezidenta.

„Lavička s  dvěma židlemi 
symbolizuje vlastně ochotu 
sednout si za jeden stůl a ho-
vořit spolu. To si myslím, že je 
také důležitý odkaz Václava 
Havla: I  když jsme lidé růz-
ných názorů, různého poli-
tického přesvědčení, různého 
náboženského přesvědčení, 
přece jenom je strašně důle-

žité, abychom si sedli za jeden 
stůl a  hovořili spolu a  spo-
lečně hledali pravdu,“ uvedl 
prof. Tomáš Halík pro Český 
rozhlas v r. 2013. K  jeho slo-
vům není potřeba nic do-
dávat, a  tak závěrem jenom 
pár praktických poznámek. 
Technické řešení zaručuje, že stůl bude lípu 
objímat ještě za 100  let a nebude ji omezo-
vat v  růstu. Podstatnou část nákladů uhradí 
sponzorské dary a  dárci budou jmenovitě 
uvedeni na pamětní desce. Předpokládaný 
nezávazný termín odhalení uměleckého díla 
je 18. května v 18 hodin.

Hana Čížková, radní Šance pro Počernice

Prvni Lavička Václava Havla - odhalena 3. října 2013  - Georgetown 
University, Washington D.C. © Bořek Šípek, Bořek Šípek Trust
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ NÁCHODSKÁ

V pátek 24. 3. 2017 od 8 do 14 hodin bude 
prováděno blokové čištění sídliště I - Mezilesí
a sídl. II - Lhotská včetně přilehlých ulic - Libo-
šovická, Běchorská.
 
V pátek 31. 3. 2017 od 8 do 14 hodin blokové 
čištění sídl. III Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtic-

ká, Ratibořická, Komárovská a Chodovická.
 
Další komunikace v  obci budou čištěny ve 2. 
polovině března a v průběhu dubna a května.
Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly bu-
dou označeny dopravními značkami.
Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní při-

spěli k zajištění řádného úklidu komunikací
po zimním období.

Píša Jaroslav,
vedoucí OMH

Druhá etapa rekonstrukce chodníků v ulici 
Náchodské bude zahájena 20. 2. 2017.
 
1. ETAPA – realizována v roce 2016
 
2. ETAPA – rozdělena do čtyř úseků
 
1. úsek (DIO 2 b)
Termín: 20. 2. 2017–2. 3. 2017
Výstavba jižního chodníku ul. Náchodské mezi 
přechodem pro chodce u  zastávky BUS MHD 
„Chvaly“ směr Černý Most a ul. Na Chvalské tvr-
zi. Délka cca 55 m.
 
2. úsek (DIO 2c)
Termín: 3. 3. 2017–14. 3. 2017
Výstavba jižního chodníku ul. Náchodské od 
ul. Na Chvalské tvrzi po začátek zastávky BUS 
MHD „Chvaly“ směr Horní Počernice. Délka 
cca 65 m.

3. úsek (DIO 2d)
Termín: 15. 3. 2017–28. 3. 2017
Výstavba jižního chodníku ul. Náchodské na-
vazuje na 2. úsek (DIO 2c) od začátku zastávky 
BUS MHD „Chvaly“ směr Horní Počernice po již 
zrekonstruovaný chodník. Délka cca 35 m.
V  tomto úseku je nutné posunout zastávku 
BUS MHD „Chvaly“ směr Horní Počernice cca
60 m zpět ve směru jízdy. Viz místní šetření ze 
dne 26. 1. 2017
 
3. ETAPA – rozdělena do dvou úseků
 
1. úsek (DIO 3a)
Termín: 20. 2. 2017–6. 3. 2017
’Výstavba severního chodníku ul. Náchodské 
mezi přechodem pro chodce u ul. V Mezilesí po 
ul. Bystrá. Délka cca 65 m.
 

2. úsek (DIO 3 b)
Termín: 7. 3. 2017–21. 4. 2017
Výstavba severního chodníku ul. Náchodské 
mezi přechodem pro chodce u ul. V Mezilesí po 
ul. Javorská. Délka cca 220 m.
 
4. ETAPA (DIO 4)
Termín: 22. 4. 2017–5. 5. 2017
Výstavba severního chodníku ul. Náchodské od 
přechodu pro chodce přes ul. Náchodskou u ul. 
Javorské po ul. V Mezihoří. Délka cca 35 m.
 
 Po celou dobu stavby bude umožněn přístup 
do dotčených objektů.

Píša Jaroslav,
vedoucí OMH
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

UDĚLENÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ

Připomínáme, že každý trvale hlášený občan 
městské části Praha 20, který je držitelem 
psa, je povinen sám, bez výzvy, se přihlá-
sit k místnímu poplatku ze psů dle zákona 
č.  565/1990 Sb., o  místních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů. Zároveň má po-
vinnost do 15  dnů hlásit veškeré změny. 
Vyhláškou MHMP č. 18/2004 Sb., má držitel 
psa na území hl. m. Prahy od 6 měsíců věku 
psa povinnost trvale označit svého psího 
miláčka (čipem nebo tetováním). Za splnění 
této povinnosti je držiteli na 2  roky místní 
poplatek snížen max. o 350 Kč za rok. Je to 
forma kompenzace vydaných nákladů na 
označení psa. Je důležité pro přiznání sní-
žené sazby poplatku ze psů tuto skutečnost 
ohlásit na ÚMČ Praha 20, jinak ke snížení 
sazby nedojde. Zároveň se číslo čipu či te-
tování zaznamená do evidenční karty psa 
a následně se předá i do centrální evidence 
hl. m. Prahy. V  případě, že se pejsek nedo-
patřením či nešťastnou náhodou ztratí a ná-
lezce pejska přivede do útulku nebo na po-
licii, je možné tak rychle dohledat majitele 
a kontaktovat ho.
Evidence psů slouží i  pro další potřeby, 
např. pokud dojde k situaci, že pes napadne 
jiného psa či člověka, jsou údaje z evidence 
psů poskytovány Policii ČR.
V případě, že se majitel psa nepřihlásí k míst-
nímu poplatku ze psů, vystavuje se pokutě. 
Městská část Praha 20 může využít své pra-

vomoci a vyzvat písemně jaké-
hokoliv držitele psa na katas-
trálním území Horních Počernic 
k  prokázání skutečnosti o  tom, 
kdo je jeho majitelem a  kde je 
hlášen. Dokazovací povinnost 
je vždy na straně držitele psa. 
V  případě, že držitel psa ne-
prokáže, kdo je majitelem psa 
a  kde je hlášen, nebo se této 
povinnosti vyhýbá, může mu 
být udělena pořádková pokuta 
až do výše 500.000 Kč a  místní 
poplatek vyměřen.
Z vybraného místního poplatku 
následně městská část Praha 
20 nakupuje nové odpadkové 
koše na psí exkrementy, sáčky 
pro sběr exkrementů, psí znám-
ky, hradí poštovné za rozesílání 
složenek a náklady na vyvážení košů a čiště-
ní komunikací. Jen náklady za nákup sáčků 
pro sběr exkrementů činily v  roce 2016 Kč 
126.098,70 Kč. Příjmy z poplatků ze psů čini-
ly 461.052,50 Kč.
Termín splatnosti místního poplatku 
je 31. 3. V případě, že držitel má psa v by-
tové jednotce, je platba rozdělena na dvě 
splatnosti, a  to 31.  3. a  31.  8. Městská část 
Praha 20 bude rozesílat všem držitelům již 
registrovaných psů složenky. V  případě, že 
vám složenka nedojde, nejste zproštěni 

povinnosti zaplatit místní poplatek v ter-
mínu a ve správné výši. Zaslání složenky 
není povinností městské části Praha 20.
V  případě jakýchkoliv dotazů k  přihlášení 
k místnímu poplatku ze psů, či sazbě nebo 
úhradě poplatku kontaktujte Odbor eko-
nomický na tel.: 271 071 623 nebo e -mailu: 
Ivana_vlasakova@pocernice.cz
Přejeme vám mnoho radosti s vašimi psími 
kamarády.

Helena Martynková,
vedoucí Odboru ekonomického

Dne 2. 2. 2017 bylo uděleno státní občanství 
ČR paní Svitlaně Pavlovské a  paní Kataríně 
Turnové.
Paní Svitlana Pavlovská je státní občankou 
Ukrajiny. V  České republice žije od roku 
1998, od 2008 bydlí v Horních Počernicích. 
V  současné době pracuje jako pokojská ve 
firmě Lamiclean, s. r. o.
Paní Katarína Turnová je státní občankou 
Slovenska. V  České republice žije od roku 
2001, kdy přijela studovat Matematicko-fy-
zikální fakultu UK v Praze. V Horních Počer-
nicích bydlí od 2005. V současné době je na 
mateřské dovolené.
 

Martina Procházková,
matrikářka



8– 9

O
db

or
y

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
Odbor sociálních věcí a  školství MČ Praha 20 
srdečně zve rodiče s dětmi na zápis do prvních 
tříd základních škol v Horních Počernicích pro 

školní rok 2017/2018. Zápis bude probíhat ve 
všech školách v termínu:
 
4. a 5. dubna 2017
od 13.00 do 17.00 hodin

• Základní škola, Praha 9 - Horní Počernice, 
Ratibořická 1700

• Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, 
Stoliňská 823

• Fakultní základní škola, Praha 9 
– Horní Počernice, Chodovická 2250

• Základní škola a Mateřská škola, 
Praha 9- Horní Počernice, Spojenců 1408

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem 
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, ve všech základních školách v Horních 

Počernicích. Pro školní rok 2017/2018 budou 
zapisovány děti, které k 31. 8. 2017 dovrší šes-
tý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen 
začátek povinné školní docházky o jeden školní 
rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu do zá-
kladní školy, předloží rodný list dítěte a doklad 
o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském 
průkazu rodičů).

Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k po-
vinné školní docházce v době stanovené záko-
nem lze postihnout jako přestupek podle záko-
na č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je 
stanovena v §36, odst. 4).

Podrobné informace o jednotlivých školách  
najdete na internetových stránkách 
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče a děti“ – „ 
Školství“- „Základní školy“.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

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

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

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

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

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

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

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

se uskuteční v následujících termínech:

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

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

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

bude probíhat ve všech mateřských školách v termínu:

2. a 3. května 2017 od 13.00 do 17.00 hodin
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středa 1. března KLUBOVNA
Policie ČR - přednáška na téma První pomoc, 
začátek ve 14.00 hod.

středa 8. března  KLUBOVNA
Provence očima našich cestovatelů, začátek ve 
14.00 hod.

úterý 14. března VÝSTAVA - náhradní termín 
Praha za Karla IV. – expozice v domě u Zlatého 
prstenu, vstupné 50 Kč, sraz ve stanici metra  
Č. Most ve 13.00 hod., vede L. Frouzová 

středa 15. března KLUBOVNA
soutěž o nejchytřejšího seniora H. Počernic  
- zábavné odpoledne s vědomostním kvízem  
a drobnými cenami pro nejzdatnější, začátek ve 
14.00 hod., vede P. Skalický

čtvrtek 16. března PŘEDNÁŠKA
o trénování paměti, Oční klinika H.P., Obchodní 
2, I. patro, začátek v 16.30 hod., rezervace míst na 
tel.: 728 706 373

úterý 21. března ZÁMECKÉ POSEZENÍ
promítání filmu režisérky Světlany Lazarové,  
začátek ve 14.00 hod.

středa 29. března VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Srdečně zveme všechny členy na Chvalský zámek 
(II. patro) a těšíme se na setkání s vámi. Začátek ve 
14.00 hod.

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

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

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

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

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V BŘEZNUI A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP, MO STP, 
MO SPCCH

PROGRAM ZO SENIOŘI 
BŘEZEN 2017

Naarová Anna
Vrběcká Anna
Kresta Oldřich
Wiedenová Marie
Procházka Jiří
Markovičová Dorota
Černá Maruše
Brychta Jaroslav
Pšád Josef
Dvořák Felix Otakar
Flíčková Hana
Vaněk Slavoj
Hellebrandt Jaroslav Jozef

Kubíčková Marta
Nováková Miloslava
Rosendorf Antonín
Roušar Milan
Štěpánková Rudolfa
Hanuš Jiří
Jaklová Emilie
Waraus Pavel
Pittner Josef
Šrytr Jiří
Vrkočová Miroslava
Brychtová Alena
Jůnová Jaroslava

Kulová Libuše
Matušů Alena
Volianský Alexandr
Dvořáčková Božena
Jamborová Jiřina
Poláčková Irena
Pundová Ludmila
Čížková Marcela
Hejný Ladislav
Kohoutková Miluška
Ledererová Hana
Luxa František
Siostřonek Jiří

Barcal Jaroslav
Hložková Marie
Kolář Josef
Král Evžen
Marečková Zdeňka
Mouchová Miluše
Pochmanová Libuše
Šebek Josef
Vágnerová Anna
Veverka Miroslav
Vyhnálková Libuše
Peterová Milada
Podzimková Drahomíra

Semerád Jan
Votavová Marie
Vyhnálková Marie
Ammer Jiří
Dubská Eliška
Petříková Iva
Rombaldová Věra
Silverio Ivan

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 
4x ročně. Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme 
děti do jednoho roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 12. 2016 - 28. 02. 2017 
do 30. 04. 2017. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna -obcana/
vitani -obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občan-
skosprávních agend č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, 
protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by neby-
lo možné doručit. Vítáme děti pouze z městské části Praha 20. Vítání občánků není 
povinné, je to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chval-
ského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro. Kontaktní osoby:  Hana Vostrá, tel.: 
271 071 607, e -mail: vitani@pocernice.cz,  Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e -mail: 
vitani@pocernice.cz.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Výroční členská schůze M.O. ČRS 
se koná dne 11. 3. 2017 od 9 hodin 

v KC Domeček ve Votuzské ulici.
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá městská část Horní Počernice

INVESTICE NA PŘÁNÍ

CYKLISTICKÉ AKTUALITY

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Jedním z  hlavních cílů projektu Zdravá 
městská část Horní Počernice je zapojování 
občanů žijících v naší městské části do mož-
nosti společného rozhodování při správě 
městské části. Jednou z  takových možných 
aktivit je zapojení do rozhodování o využití 
části rozpočtu, určené na realizaci projektů 
investičního charakteru. Jako obyvatelé naší 
městské části tak budete mít možnost spo-
lečně řešit problémy, určit, jak bude využitá 
vyčleněná část rozpočtu a podílet se na jejím 
efektivním využití. Při setkávání nad zpraco-
váním projektu dochází k setkávání a spolu-
práci sousedů, více zájmových skupin i více 
generací. Společně tak máte možnost řešit 
různé problémy, prodiskutovat, jakým způ-
sobem je řešit a  kdo bude mít z  realizace 
takto navrženého projektu prospěch.

V naší Zdravé MČ tento proces není novin-
kou. V minulém roce se tohoto společného 
plánování a tvorby projektů pilotně zúčast-
nili žáci našich základních škol Stoliňská, Ra-
tibořická a fakultní ZŠ Chodovická. O pořadí 
jejich projektů jste měli možnost hlasovat 
v  minulém roce v  květnu. První z  projektu 
Chvalská matematická kostka je již realizo-
vaný v  parku Šedivého na Chvalech a  dru-
hý Pumptruck je připravovaný pro realizaci 
v příštích měsících.
Jak tedy bude tzv. Participativní rozpočtová-
ní v  letošním roce probíhat. Zastupitelstvo 
městské části schválilo v  rámci rozpočtu 
částku 1 000 000 Kč na realizaci projektů in-
vestičního charakteru, která bude použita 
na realizaci vámi vybraných projektů, a  to 
z návrhů, které budou zpracovány a podány 

fyzickou osobou 
nebo sdružením 
fyzických osob 
s  trvalým bydlištěm 
v  MČ Praha 20. Dal-
ší možností je, že 
projekt podá práv-
nická osoba (firma, 
instituce, nezisková 
organizace apod.) se 
sídlem nebo místem 
působení v  MČ Pra-
ha 20.
Mezi základní pod-

mínky pro takový projekt patří nutnost, 
aby jeho náplní bylo konkrétní investiční 
opatření, které bude sloužit obyvatelům MČ 
Praha 20 a přispěje ke zkvalitnění jejich živo-
ta. Projekt se musí dotýkat pouze pozemků 
a  majetku, jenž je v  kompetenci MČ Praha 
20 (může se jednat i o majetek ve vlastnic-
tví HMP, ale ve správě MČ Praha 20). Projekt 
musí být realizován na veřejně přístupném 
místě (pozemku nebo budově) přístup 
může být časově omezen, ale rozhodující je 
volný přístup každému.

Základní fáze celého projektu participa-
tivní rozpočtování – Investice na přání

• březen - květen: podávání projektů
• červen: kontrola, úprava a prezentace
• červenec: hlasování
• srpen -prosinec: realizace

Schválená pravidla pro předkladatele pro-
jektů a  potřebné formuláře naleznete na 
internetových stránkách zdravehornipo-
cernice.cz pod záložkou Investice na přá-
ní. Kontaktní osobou je Lenka Tomsová, 
koordinátorka projektu, Úřad MČ, Jívanská 
635, kancelář v přízemí č. 102, email: Lenka_
Tomsova@pocernice.cz a  telefonní kontakt: 
271 071 631 nebo 601 388 910.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Nedávné smogové situace, kdy jsme venku 
občas fungovali jako čističky vzduchu, nám 
drsně potvrdily potřebu zásadních změn ve 
prospěch zdravějšího prostředí, stylu živo-
ta, včetně ohleduplnějších druhů dopravy. 
Respektujme proto ty, kteří když mohou, 
tak ohleduplnější druhy dopravy využívají. 
Jinak by bylo ještě hůře.

Pozvánka do Újezda nad Lesy
Dobře známý hornopočernický malíř Vláďa 
Kočička bude mít od 1. do 30. dubna výsta-

vu obrazů a  koláží pod názvem „Prolínání 
v  čase“, v  Galerii Zelený dům v  Újezdě nad 
Lesy. Uvedenou kulturní nabídku si můžete 
umocnit příjemnou projížďkou jarním Klá-
novickým lesem. Vhodné trasy a další infor-
mace jsou na webu Horních Počernic v kapi-
tole Turista - Cyklo - Cyklovýlety.

Cyklistika po zimě
Po letošní tvrdší zimě si na silnicích dejte 
pozor na nečekané díry. Aby vás na jihu Po-
černic nezaskočila přemnožená divoká pra-

sata, projíždějte zde pro jistotu po cestách 
a  s  dětmi na dohled. Od března se pro zá-
jemce objeví v centru Prahy vylepšená Rekola 
– https://www.rekola.cz/, začne akce Do prá-
ce na kole - http://www.dopracenakole.cz/.
Ve dnech 31. 3. – 2. 4. proběhne v Letňanech 
tradiční veletrh For Bikes - http://forbikes.cz/. 

Příjemné jarní výjezdy!

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Také v  letošním roce pro vás připravujeme 
společně se školami, neziskovými organiza-
cemi a podnikateli v  rámci projektu Zdravá 
MČ a  MA21 již tradiční akce. První z  nich 
Oslavy Dne Země je v  sobotu odpoled-
ne 22.  4.  2017 v  parku před Ratibořickou 
základní školou. Soutěžní odpoledne pro 
celé rodiny bude v letošním roce zaměřené 
zejména na ochranu ovzduší, udržitelnou 
dopravu  apod. Budete si moci vyzkoušet 
např.  jízdu na elektrokolech. Druhou akcí, 

jsou v  neděli 21.  května Formanské slav-
nosti, které v  letošním roce budeme pořá-
dat v  areálu Střediska křesťanské pomoci 
na Křovinově náměstí, ve spolupráci s Azy-
lovým domem. Ani letos nebudou chybět 
ukázky různých řemesel, budete si moci 
vyzkoušet vyrobit různé rukodělné výrobky, 
nebo si zakoupit již hotové. Také si budete 
moci poslechnout nebo zatancovat na živý 
hudební doprovod. Třetí společnou akcí jsou 
Počernice v  pohybu, které se v  letošním 

roce uskuteční v sobotním odpoledni 30. 9. 
v  areálu FZŠ Chodovická. Odpoledne plné 
sportu a  rad jak pečovat o  své zdraví, bude 
jistě zpestřením odpoledního programu pro 
celé rodiny. Sledujte proto nejen Hornopo-
černický zpravodaj, kde bude vždy pozvánka 
na tyto akce, ale také naše internetové strán-
ky: pocernice.cz a zdravehornipocernice.cz

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

Zd
ra

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

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

PŘEDPRODEJ
Předprodej v pokladně divadla na měsíc kvě-
ten zahajujeme v úterý 14. března v 16.00, od 
19.00 jsou všechny vstupenky k dispozici také 
na www.divadlopocernice.cz

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

Vážení diváci,
zima se nám sice 
pomalu krátí, ve-
čery jsou ale stále 
příliš chladné na 
procházky venku, 
přijďte je tedy strá-
vit v  teple našeho 
divadla.

Z březnových představení bych vám ráda 
doporučila 7.  3. adaptaci legendárního 
autobiografického románu Christiane F. 
My děti ze stanice ZOO v podání neméně 
legendárního Činoherního studia Ústí nad 
Labem. Tato kniha se již od svého vydání 
v roce 1978 těší nebývalému zájmu čtená-
řů a, bohužel, její téma je i dnes velmi ak-
tuální. Příběh Christiane F., která od svých 

dvanácti let získávala postupně zkušenosti 
s hašišem, heroinem a prostitucí, promlou-
vá k  divákům všech věkových kategorií 
a  je nově také součástí povinné četby na 
středních školách, představení tedy vřele 
doporučuji též maturantům. Ačkoli téma 
této inscenace je drsné, ztvárnění „Činohe-
rákem“ je citlivé a ponechává prostor fan-
tazii samotného diváka.
Na březen se mohou těšit také milovníci 
hudby. 15. 3. k nám přijede se svým sólo-
vým koncertem jedna z našich nejlepších 
klubových zpěvaček, držitelka několika 
cen populární hudby Anděl, Lenka Dusi-
lová. Její koncerty jsou silným emotivním 
zážitkem, přijďte se o tom sami přesvědčit.
Zůstanu ještě chvíli u hudby a pozvu vás 
ještě na dubnový koncert. 5.  4. přijede 

do divadla zahrát kapela Bachtale Apsa, 
romského akordeonisty Mária Biháriho. 
Mário je počernickým divákům dobře zná-
mý z jeho působení ve skupině KOA, která 
zde několikrát velmi úspěšně koncertova-
la. Bachtale Apsa se řadí do žánru World 
music a  jejich nespoutaná pozitivní ener-
gie vás nenechá vydechnout.
Jako poslední tip jsem vybrala krásné 
představení Drahá Mathilda v hlavní roli 
s  paní Danielou Kolářovou. Myslím, že 
k této herečce není třeba cokoli dodávat. 
Přijďte se podívat na skutečné herecké 
mistrovství na jevišti počernického diva-
dla. Hru uvádíme 19. 3.
Přeji vám krásné slunné dny,

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

Jaroslav Kučera - JAK JSEM POTKAL LIDI
Výstava ve foyer divadla

14. března – 3. dubna 2017
Vernisáž výstavy v úterý 14. března v 18:00

Fotografie Jaroslava Kučery jsou pro diváky zvláštním 
dobrodružstvím. Znamenají důvěrná setkání s  lidmi, 
k  nimž by jinak pravděpodobně nikdy nedošlo. Se 
světy, do nichž by jinak zřejmě nikdy nevstoupili. A si-
tuacemi, v nichž by se jinak téměř jistě nikdy neocitli. 
Jaroslav Kučera je jako magnetem přitahován právě 
k tomu, co je běžné životní zkušenosti skryto. Jako by mu intuice či cit a zvídavost napovídaly, 
co všechno formuje a do značné míry ochucuje a ovlivňuje náš život. A tak se na jeho sním-
cích setkáváme s  prostitutkami, homosexuály a  veksláky, s  žebráky, zlodějíčky, bezdomovci 
a feťáky, s přistěhovalci a gastarbeitery, s pankáči a anarchisty, svéráznými obyvateli podsvětí, 
městských ulic a příhraničních oblastí. Jako málokomu je Kučerovi dán dar sbližovat se prak-
ticky s kýmkoliv, vstupovat do jeho soukromí, získávat si jeho důvěru, ba sympatie. Takže není 
vnímán jako fotograf, ale jako kamarád. Nezneužívá toho, ale naopak lze z jeho fotografií vycítit 
jakési tiché souznění se všemi těmito „lidmi na okraji“.

BŘEZEN 2017 
2. 3. od 19.30     Chvála bláznovství
4. 3. od 19.30    Otcové se rodí ve skříni    
5. 3. od 15.00     Kocour v botách   
7. 3. od 19.30    My děti ze stanice Zoo  
9. 3. od 19.30     Smím prosit?... 
11. 3. od 15.00    Pipi dlouhá punčocha
13. 3. od 19.30    Byt na inzerát
14. 3. od 18.00     Jak jsem potkal lidi  
– J. Kučera (VERNISÁŽ)

15. 3. od 19.30  (KONCERT) Lenka Dusilová 
18. 3. od 15.00    Zahrada      
19. 3. od 19.30    Drahá Mathilda
22. 3. Od 19.30   (KINO)     Manžel na hodinu   
24. 3. od 19.30    Ředitelská lóže
26. 3. od 15.00    Sůl nad zlato
27. 3. od 17.00    Uvedení loutky do divadla
31. 3. od 19.00    Miláček Anna

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
1. 3. v 9:00 a 10:30 a 2. 3. v 9:00  Hrátky s češtinou
Zábavně výchovný hudební pořad s písničkami o vyjme-
novaných slovech, vzorech a pádech. Písničky dokazují, 
že ani ta obávaná čeština nemusí být nuda. 
7. 3. v 10:00 My děti ze stanice Zoo
Dramatizace knižní předlohy (více v programu divadla)
9. 3. v 9:00 a 10:30 O Perníkovém dědkovi
Veselá pohádka s písničkami
16. 3. v 9:00 a 10:30 O křišťálovém srdci
Pohádka, která děti naučí, že laskavý čin má velkou moc.
21. 3., 22. 3. a 23. 3. v 9:00 a 10:30 Příhody včelích 
medvídků
Divadelní podoba známého večerníčku.
27.3. a 28. 3. v 9:00 a 10:30 Tatínek není k zahození
Tři pohádky podle stejnojmenné knížky Arnošta 
Goldflama
30. 3. a 31.3. v 9:00 a 10:30 O neposedné pomlázce
Pohádka ze staročeského venkova o lidových tradicích.

Dopolední představení je možné navštívit i jednotlivě 
po dohodě s paní Držmíškovou na tel.: 281 920 326
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VSTUPENKY NA BŘEZNOVÁ 
A  DUBNOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
JSOU JIŽ V PRODEJI
 
Úterý 7. března v 19.30
Christiane F., Kai Hermann, Horst Rieck

MY DĚTI ZE STANICE ZOO
Činoherní studio Ústí nad Labem
Režie: Michal Skočovský
Hrají: Jan Jankovský,
Veronika Soumarová,
Jaroslav Achab Haidler a další.
Dramatizace známého knižního bestselleru 
o  životě patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti 
letech zkusila poprvé hašiš, LSD, krádeže, heroin 
a stanici ZOO, kde všechno začíná i končí. Ber-
lín je obklopen zdí. Christiana a její přátelé jsou 
bezradní vůči systému, společnosti a hlavně vůči 
sobě samým.
Délka představení: 95 minut (hrajeme bez pře-
stávky)
Vstupné: 240, 220, 200 Kč (studentská sleva 20 %)
Představení není vhodné pro diváky do 13 let.

Čtvrtek 9. března v 19.30
Gérard Bitton, Michel Munz

SMÍM PROSIT?...
Činoherní studio Bouře
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Révai, Filip Čapka, Igor Bareš
a další
Henry de Sacy je vášnivý milovník všech žen. 
Jednoho dne se dozvídá, že má po své tetě 
zdědit balík peněz pod podmínkou, že se do 
roka ožení. Ale jak se nemuset své vášně k že-
nám vzdát a  zároveň splnit kladenou pod-

mínku? Řešení bude překvapivé, rozuzlení 
ještě překvapivější…
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Sobota 11. března v 15.00
Astrid Lindgrenová, Vlasta Krutmanová

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Applause
Režie: Rita Jasinská
Příběhy trochu potrhlé desetileté holky, která 
má obrovskou sílu a  každou punčochu jinou. 
Divadelní představení inspirované slavnou dět-
skou knihou Astrid Lindgrenové.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 13. března v 19.30
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT
DS Háta
Režie: Marie Lorencová
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, 
Vlasta Žehrová, Martin Zounar a další
Zkratkovitá řeč inzerátů nabízí sama o  sobě 
mnoho šancí k záměnám, a když se k tomu přidá 
zmatek v inzerentech, je o vtipné situace posta-
ráno. Délka představení: 110 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Úterý 14. března v 18.00

JAK JSEM POTKAL LIDI
Vernisáž výstavy fotografií Jaroslava Kučery
Více informací o výstavě na protější straně.

Středa 15. března v 19.30

LENKA DUSILOVÁ
Sólový koncert ikony odvážného, novátorského 
popu a  mimořádné osobnosti české hudební 
scény, která v  samostatných sólových vystou-
peních experimentuje s loop machine, stylovou 
otevřeností, hráčskou erudicí a rozšířenými ne-
zaměnitelnými vokálními technikami.
Vstupné: 220 Kč (studentská sleva 20 %)

Sobota 18. března v 15.00
Michaela Sajlerová, Zdeněk Tomeš

ZAHRADA
Divadlo Krapet
Scéna a kostýmy: ak.mal. Klára Trnková
Kouzelné dobrodružství tří kluků, kteří se vloudí 
do tajemné zahrady. Divadelní pohádka na ná-
mět oblíbené knížky Jiřího Trnky.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 19. března v 19.30
Israel Horovitz

DRAHÁ MATHILDA
Agentura Harlekýn
Režie: Otakar Kosek
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová, 
Luboš Veselý

Mathias je pětapadesátiletý Američan, kterému 
otec odkázal jedinou věc: luxusní byt v  Paříži, 
s okny do Luxemburské zahrady. Bez jediného 
dolaru v kapse se vydá do onoho bytu, aby jej 
odhadl a  prodal. Jaké je ale jeho překvapení, 
když ho zde uvítá devadesátiletá stará dáma, 
Mathilda, která mu sdělí, že byt je sice jeho, ale 
otec se zavázal nechat ji zde dožít, a co víc, pla-
tit jí měsíční rentu ve výši dva a půl tisíce dolarů. 
A  v  tom okamžiku celý příběh začíná: nejprve 
se Mathias tvrdě střetne s Mathildinou dcerou 
Chloe a pak se kousek po kousku dozvídá, jaký 
byl vztah Mathildy k jeho otci. On sám naopak 
otevírá své srdce nové přítelkyni. A když se navíc 
zamiluje do Chloe, ukáže se, že všechno je úpl-
ně jinak, než se na začátku zdálo. Mimořádně 
úspěšná hra, která přes svůj vážný námět je plná 
lidského humoru a porozumění.
Délka představení: 150 minut
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

Středa 22. března v 19.30

MANŽEL NA HODINU
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Bolek Polívka,
David Novotný, David Matásek
a další
Další osudy čtveřice přátel, kteří začali praco-
vat jako hodinoví manželé.
Délka představení: 104 minut
Vstupné: 80 Kč

Pátek 24. března v 19.30
Arnošt Goldflam

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Kateřina Schauerová
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zindulka

Doplňující zápisy do jazykových kur-
zů v KC Domeček probíhají od pon-
dělí do čtvrtka od 17.00 do 19.00. 
Více informací najdete na http://www.
divadlopocernice.cz/domecek/kurzy 
nebo na telefonu 281 920 339.

KONCERT

KINO
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Chlapské přátelství, rivalita i  lásky dvou sta-
rých komediantů v černé komedii. 
Tragikomický příběh o  přátelství dvou sta-
rých a zapomenutých herců, kteří spolu trá-
ví čas ve starobinci, kde vzpomínají na své 
lásky, úspěchy i prohry, nenaplněné sny a na 
„prchavý svět divadelního života.“
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 260, 240, 220 Kč

Neděle 26. března v 15.00
Božena Šimková

SŮL NAD ZLATO
DAP – divadelní agentura Praha
Volně převyprávěná pohádka podle klasické 
předlohy Boženy Němcové. Výpravné čino-
herní představení.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pátek 31. března v 19.30
Marc Camoletti

MILÁČEK ANNA
Divadlo Palace
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: Martina Hudečková, David Prachař, 
Linda Rybová, Saša Rašilov, Petra Špalková
Světově proslulá komedie o tom, že není ši-
kovné přivést si domů milence, právě když 
má váš manžel v ložnici svou přítelkyni. Ještě, 
že je tu služka Anna…
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

V DUBNU HRAJEME
Sobota 1. dubna v 15.00

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razímová
Chytrou Mančinku jen tak něco nezaskočí 
a na každou otázku má odpověď. Nejnovější 

pohádka oblíbeného Liduščina divadla.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 3. dubna v 19.30
Debbie Isitt

ŽENA, KTERÁ UVAŘILA SVÉHO 
MANŽELA
Umělecká agentura Pierot
Režie: Petr Kracík
Hrají: Ilona Svobodová, Nela Boudová, 
Otmar Brancuzský
Velmi originální a  vtipná černá komedie je 
pohledem do světa žárlivosti, zrady, nevěry, 
klamů a ponížení a ukazuje nový význam rče-
ní, že láska prochází žaludkem.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 260, 230, 200 Kč

Středa 5. dubna v 19.30

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

Pátek 7. dubna v 19.30
Lumír Kubátko

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

Sobota 8. dubna v 15.00

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

Pondělí 10. dubna v 19.30
David Graig

MIDSUMMER [A play with songs]
Divadlo v Řeznické
Režie: Lukáš Pečenka
Hrají: Jitka Ježková, Ondřej Kavan
Hudební doprovod: David Babka

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

Středa 19. dubna v 19.30
Michael McKeever

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

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

Neděle 23. dubna v 15.00
Sláva Duben
JAK ŠLO VEJCE NA VANDR
Koňmoa
Režie: Sláva Duben
Kterak vejce Kryštof a jeho povedení přátelé 

KONCERT

KINO
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putovali tam a  zase zpátky. Veselá pohádka 
s loutkami netradičních rozměrů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

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

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

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

Ester je bývalá učitelka, Marie očekává pří-
jezd svého syna Bertrama, kterého již léta 
neviděla. Obě sestry upíjejí v  malém calva-
dos a vzpomínají na zašlé časy, realita se mísí 
s fantazií, čas pomalu plyne… Do děje zasáh-
ne mladé děvče Mares, které se náhle objeví 
v životě sester a má k nim blíž, než by je kdy 
napadlo.
Délka představení: 115 minut
Vstupné: 390, 360, 310 Kč

V KVĚTNU HRAJEME
Uvedeme v květnu (datum bude upřesněno)

Ray Cooney

PRACHY!!!
Režie: Jana Kališová
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Ri-
chard Trsťan a další
Brilantní fraška, která se s úspěchem hrála po 
celém světě.
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin 
svého manžela, mírného účetního Henryho. 
Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec 
má zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho 
nepoznává - Henry chce okamžitě emigrovat 
do Barcelony! Má k  tomu ovšem pádný dů-
vod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpa-
ný bankovkami v hodnotě tři čtvrtě milionu 
liber. Ponechat si evidentně špinavé peníze je 

však těžší než k nim přijít. Jakmile se na scéně 
objeví dva policisté, přátelé Vic a Betty a drzý 
taxikář Bill, rozpoutá se zběsilá hra na kočku 
a  myš plná nečekaných zvratů, v  níž se oba 
manželské páry snaží pomocí falešných iden-
tit za každou cenu peníze udržet.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

Sobota 13. května v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Baletní vystoupení taneční školy Kristýny Če-
rešňové
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 170 Kč
Hostující pořadatel

Neděle 14. května v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Baletní vystoupení taneční školy Kristýny Če-
rešňové
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 170 Kč
Hostující pořadatel

Pátek 19. května v 17.00

HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2017
Festival studentských orchestrů
Délka představení: 90 minut
Vstup volný
Hostující pořadatel

Úterý 23. května v 19.30

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

Sobota 27. května v 19.00

KAIROVO KVARTETO
Smyčcové kvarteto studentů Pražské konzer-
vatoře.
Hrají: první housle - Viktor Janoštín, druhé 
housle – Gabriela Barillová, viola – Eric Eber-
hart, violoncello Adam Klánský.
Franz Schubert - op. 125 No.1, Wolfgang 
Amadeus Mozart – Malá noční hudba (všech-
ny čtyři věty), Scott Joplin – The Entertainer
Vstupné: 120 Kč, děti, studenti a  senioři 
100 Kč
Hostující pořadatel
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Chvalský zámek 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly

Vážení návštěvníci,
jste rovněž tak rádi (jako my), že konečně přichází jaro? Nicméně stále platí „březen, na zámek vlezem, 
neboť jsou tam upíři“. Úspěšná výstava Dracula a ti druzí, která baví větší děti, teenagery a ve velké 
míře i dospělé, se dostává do své konečné fáze a navštívit ji můžete už jen do 9. dubna 2017.
Velmi vám doporučuji, abyste se nechali výstavou a  zámkem provést záhadnou Čachtickou paní či 
samotným hrabětem Draculou. Budou se vám plně věnovat celých 40 min. prohlídky, a to bez újmy na 
zdraví, poté se můžete ještě patřičně vyřádit v upířím fotoateliéru, kostymérně, hopsací hrobce či stra-
šidelné svítící komnatě. Poslední strašidelné prohlídky se konají: 11. března (Čachtická paní), 12. břez-
na (Dracula) a 2. dubna (Čachtická paní).

V prodejní galerii a kočárovně jsou připraveny překrásné výstavy akademické malířky Vlastislavy Kuřátkové „Záznamy“ 
a akademického malíře Bohumíra Gemrota „Symbionité“, které probíhají od 1. března do 2. dubna a budou mít společnou 
vernisáž 7. dubna od 17.30, kdy zazpívá Michaela Gemrotová, známá zpěvačka, protagonistka hlavních rolí v muzikálech 
Ples upírů a Fantom opery. Jak vidíte, nabízíme vám to nejlepší!
Těšíme se na vás všichni včetně upírů

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

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

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

Pro děti, teenagery a dospělé jsme připravili 
doprovodné akce:
• So 11. 3. od 10 do 17 hod.
Strašidelná sobota s Čachtickou paní a upíry
• Ne 12. 3. od 10 do 17 hod.
Strašidelná neděle s hrabětem Draculou
a upíry
• Ne 2. 4. od 10 do 17 hod.
Strašidelná neděle s Čachtickou paní a upíry

Informace na tel. 281 860 130.

So 11. 3. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ SOBOTA NA 
ZÁMKU S ČACHTICKOU PANÍ
A UPÍRY
Neblaze proslulá Čachtická paní vás provede 
v sobotu 11. 3. mezi 10. a 17. hod. zámkem, 
strašidelnou výstavou Dracula a  ti druzí, za-
soutěžíte si, navštívíte upíří kostymérnu s pře-
vleky a malováním na obličej, upíří fotoateliér 
s projekcí, zrcadlovou UV strašící komnatu či 
hopsací hrobku hraběte Draculy. Určeno pro 

větší děti, teenagery a  dospělé, kteří se rádi 
bojí. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v ce-
lou hodinu, rezervace 281 860 130. Po skonče-
ní prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete. 

AKCE PRO VŠECHNY
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Ne 12. 3. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ NEDĚLE
NA ZÁMKU S HRABĚTEM
DRACULOU A UPÍRY
Sám záhadný hrabě Dracula vás provede 
v neděli 12. 3. zámkem, strašidelnou výstavou 
Dracula a ti druzí aneb Upíři na zámku, zasou-
těžíte si, navštívíte upíří kostymérnu s převle-
ky a  malováním na obličej, upíří fotoateliér 
s projekcí, zrcadlovou UV strašící komnatu či 
hopsací hrobku onoho hraběte. Určeno pro 
větší děti, teenagery a  dospělé, kteří se rádi 
bojí. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v ce-
lou hodinu, rezervace 281 860 130. Po skonče-
ní prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete.

Ne 2. 4. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S ČACHTICKOU PANÍ
A UPÍRY
Neblaze proslulá Čachtická paní vás prove-
de v neděli 2. 4. mezi 10. a 17. hod. zámkem, 

strašidelnou výstavou Dracula a  ti druzí, za-
soutěžíte si, navštívíte upíří kostymérnu s pře-
vleky a malováním na obličej, upíří fotoateliér 
s projekcí, zrcadlovou UV strašící komnatu či 
hopsací hrobku hraběte Draculy. Určeno pro 
větší děti, teenagery a  dospělé, kteří se rádi 
bojí. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v ce-
lou hodinu, rezervace 281 860 130. Po skonče-
ní prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete.

od St 1. 3. do Ne 2. 4. , denně od 9 do 17 hod., 
kočárovna
slavnostní vernisáž 7.  3. od 17.30 hod.  – vy-
stoupí zpěvačka Michaela Gemrotová (hlavní 
role v muzikálech Ples upírů, Fantom opery)

VLADISLAVA KUŘÁTKOVÁ: 
ZNAKY
Akademická malířka Vladislava Kuřátková vy-
stavuje své obrazy vytvořené kombinovanou 
technikou (tuš, akryl, plátno, papír). O své vý-
stavě sama říká: „Znaky – soubor obrazů, který 
vystavuji, je inspirován obdivuhodnými výtvo-
ry lidského ducha. Jsou to první znaky, kterými 
se lidé mezi sebou dorozumívali. Jednoduché 
vrypy, prastaré symboly se postupně vyvíjely 
v stále dokonalejší znaky písma obrázkového, 
klínového a  hláskového. Vyzařuje z  nich stáří, 
tajemství a  poselství. Nádherné záznamy vý-
voje lidstva. Tam je pro mne podstata prožitku 
a snahy je ztvárnit. Navíc i výtvarné bohatství 

záznamů je dáno různorodými materiály a ná-
stroji, kterými byly zpracovány. Kamenné času 
odolné menhiry, kostěné nástroje brázděné 
vrypy, mezopotámské hliněné destičky se svý-
mi měkkými otisky, až po znaky psané na papír, 
poskytující různě barevné a materiálové varia-
ce. Pro výtvarníka pastva pro oči i duši. Znaky 
nás provázejí celá tisíciletí, nové vznikají a pu-
tují s námi do budoucnosti.“

od St 1. 3. do Ne 2. 4. , denně od 9 do 17 hod., 
galerie
slavnostní vernisáž 7. 3. od 17.30 hod. – vystou-
pí zpěvačka Michaela Gemrotová – hlavní role 
v muzikálech Ples upírů, Fantom opery

BOHUMÍR GEMROT:
SYMBIONITE – OLEJ NA PLÁTNĚ

Akademický malíř Bohumír Gemrot říká o při-
pravované výstavě: „Nekonečnou inspirací je 
pro mne vztah mezi ženou a  mužem. Jejich 
vzájemná symbióza, vnímání různých situací. 
Tato vazba může nabývat nejrůznějších podob 
a vždy záleží na dalších okolnostech a podmín-
kách její existence. Obecně se může jednat 
buďto o  vazbu jednostranně působící nebo 
o vazbu působící oboustranně. Vztahy těchto 
entit mohou v praxi někdy tvořit velmi rozsáhlé 
sítě a vzájemné propletence. Odtud tedy název 
Symbionité neboli existence druhů s  různou 
povahou jejich vztahů.“

PRODEJNÍ GALERIE 
A KOČÁROVNA
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So 29. 4. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA
NA ZÁMKU S ČARODĚJNICÍ
Pravá hodná čarodějnice vás provede zám-
kem, výstavami Poezie české krajiny a Květi-
na, zasoutěžíte si a uvaříte čarodějný lektvar! 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v  celou 
hodinu, rezervace 281 860 130. Po skončení 
prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete.

Ne 30. 4. od 14 do 22 hod.

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

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
s  Kamilem Burdou, moderátorem hlavního 
programu pak bude Václav Žmolík. Po celý 
den probíhá pouť se stánky, občerstvením, 
kolotoči a atrakcemi.

V odpoledním programu čeká děti „cool“ ka-
pela Bombarďák. Večerní program se zaskví 
po 19. hodině vystoupením skupiny U2 RE-
VIVAL DESIRE BAND s  největšími hity této 

světoznámé formace. Hlavní hvězdou večera 
bude skupina PORTLESS s frontmanem Kryš-
tofem Michalem - dříve SUPPORT LESBIENS, 
s  hity jako Bet My Soul, Sweet Little Some-
thing atd. Vysoupení oživí i rapper Henry D. 
Nebude chybět malý i  velký oheň, opékání 
buřtů a krásný závěrečný ohňostroj. Vstup-
né 60 Kč. Hlavním partnerem akce je společ-
nost KONHEFR – stavby a interiéry, s. r. o.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za leden
Milé děti,
v lednu k nám na zámek zavítali upíři na výstavě Dracula a ti druzí a pobývají zde doposud. Víla Ohnivka se tentokrát ptala na jednoduchou 
otázku: „Kolik stromů roste na nádvoří?“ Správná odpověď zněla, že jen jeden. Odevzdali jste 218 kuponů, správných odpovědí bylo 210.  
Z nich jsem vylosovala výherkyni, kterou je Nella Nápravníková z Mělníka, která vyhrává komentovanou prohlídku zámku dle svého vý-
běru pro celou rodinu. Víla Ohnivka už se na vás těší s další otázkou
               - ak-
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JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2018
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 
vyhlašuje novou fotografickou soutěž pro 
kalendář na rok 2018. Téma fotografické 
soutěže je Jak se žije v Horních Počernicích. 
Téma jsme zvolili velmi obecné, aby se v něm 
našel téměř každý. Můžete se zaměřit na život 
v naší městské části, na její přírodu, akce, oko-
lí – zkrátka vy nejlépe víte, jak se vám zde žije. 
Nejlepší fotografie budou publikovány v  ka-
lendáři MČ na rok 2018, na stránkách i  titul-
ních stranách Hornopočernického zpravodaje 
a na webu městské části i Chvalského zámku.

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

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

Uzávěrka soutěže: 14. května 2017

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

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

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

propagačních aktivit MČ Praha 20  
a Chvalského zámku.

INFORMACE O PRONÁJMU STÁNKŮ A PLOCH NA AKCI ČARODĚJNICE 2017

NOCOVÁNÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU ANEB UPÍŘI MĚLI PRÉ!

Blíží se oblíbená akce Čarodějnice na Chvalské tvrzi, která 
se koná v neděli 30. dubna 2017 a těší se velkému zájmu 
návštěvníků. Ceník pronájmu stánků a ploch na akci Čaro-
dějnice 2017, podmínky a specifikace prodejních míst jsou 
k dispozici na vyžádání v RECEPCI Chvalského zámku na 
tel. 281 860 130 či e-mailu  infocentrum@chvalskyzamek.cz

Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška, uzavření 
smlouvy a platba do 15. 3. 2017. Informace o proná-
jmech, cenách, písemné přihlášky, uzavírání smluv a plat-
by vyřizuje recepce Chvalského (Andrea Prošková, Zuzana 
Dejmková).  

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Theodor

Třetí nocování na Chvalském zámku pro 
děti, které se konalo o  pololetních prázd-
ninách 3. února, bylo naplněno účastníky, 
dobrodružstvím, legrací i netradičními zá-
žitky. Děti si užily opulentní zámeckou hos-
tinu, kde je obsluhovaly zámecké pohád-
kové postavy  – víla Ohnivka, Meluzínka, 
skřítek Matýsek - to vše pod velením kom-
tesy Rozalíny, čekala je dobrodružná cesta 
za pokladem uprostřed výstavy plné upírů 
a sám Dracula jim chystal nejrůznější léčky. 
Nicméně nakonec usnuli všichni a v zámec-
kých komnatách se spalo sladce. Ráno bylo 
plné pohybu, dobrot při snídani v Modrém 
salonku a  upírů se už nikdo nebál! Stačí 
denní světlo a česnek a je to v pohodě. To 
už děti vědí.
Děkuji všem zúčastněným, nejvíce produkční 
Rozce Beránkové, Aničce Beránkové, Tadeášo-
vi Beránkovi a Aničce Herianové. A děkujeme 
i našim malým i velkým hostům. Pokud chcete 

nocovat na zámku i  vy, další možnost bude 
opět jen jedenkrát v  roce, a  to o pololetních 
prázdninách 2018.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Anna Herianová
Zá
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Praktický lékař 
pro děti a dorost
MUDr. Jarmila Blažková 
Náchodská 380/184, tel.: 281 920 246                   
www.pediclin.cz

Pondělí  07:30 – 11:00 nemocní
 11:30 – 13:30 poradna
Úterý     12:00 – 13:00 pro zvané
 13:00 – 16:00 nemocní 
 16:00 – 18:00 poradna  
Středa 07:30 – 10:00 nemocní 
 10:30 – 13:30 poradna  
Čtvrtek    07:30 – 10:00 nemocní 
 10:30 – 13:30 poradna
Pátek 07:30 – 11:00 nemocní
 11:30 – 13:30 poradna

MUDr. Drahomíra Červená 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 800
www.cervena.medikus.cz
ordinace@cervena.cz

Pondělí 07:00 - 15:00
Úterý 07:00 - 12:00
Středa 07:00 - 12:00
Čtvrtek 07:00 - 12:00 
Pátek 07:00 - 12:00 

MUDr. Jaroslava Chaloupková 
Lhotská 2072/3, 
tel.: 281 924 820, 602 266 487
chaloupkova@quick.cz

Pondělí 08:00 – 13:00
Úterý 08:00 – 10:00
 kojenecká poradna: 10:00 – 13:00
 15:00 – 18:00
Středa 08:00 – 11:00
 kojenecká poradna: 11:00 – 13:00
Čtvrtek 13:00 – 15:00
Pátek 08:00 – 13:00

Od 1. 1. 2009 objednávkový systém i při akut-
ním onemocnění a kontrolách. Objednání 
předem zaručí, že zde nebudete zbytečně 
čekat. Život ohrožujících stavů se to netýká, 
budou ošetřeny přednostně a kdykoliv.

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

Pondělí  07:30 – 12:00,  13:00 – 17:00
Úterý     07:30 – 12:00 
Středa 07:30 – 12:00  
Čtvrtek    07:30 – 12:00
Pátek 07:30 – 12:30

MUDr. Hana Juklová 
Mezilesí 609/87, tel.: 270 006 017

Pondělí  07:30 – 11:00
 11:00 - 13:00 (pro zvané)
Úterý     07:30 – 11:00
 11:00 - 13:00 (pro zvané)
Středa 13:00 – 18:00  

Čtvrtek  07:30 – 11:00
 11:00 - 13:00 (pro zvané)
Pátek 07:30 – 11:00
 11:00 - 12:30 (pro zvané)

MUDr. Jana Švandová 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 922 815
www.ordinace-svandova.cz
e-mail:ordinace.svandova@gmail.com

Pondělí  13:00 – 17:00
 17:00 – 18:00 (pro zvané)
Úterý     07:30 – 12:30
 13:00 – 14:15 (pro zvané)  
Středa 07:30 – 12:30
 13:00 – 14:15 (pro zvané)  
Čtvrtek    07:30 – 12:30
 13:00 – 14:15 (pro zvané)
Pátek 07:30 – 11:30
 12:00 – 14:15 (pro zvané)

MUDr. Ivana Vobecká 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 924 850

Pondělí  07:00 – 12:30,
 13:00 – 14:00 (pro zvané)
Úterý     13:00 – 18:00  
Středa 07:00 – 12:30,
 13:00 – 14:00 (pro zvané)  
Čtvrtek    07:00 – 12:30,
 13:00 – 14:00 (pro zvané)
Pátek 07:00 – 12:30,
 13:00 – 14:00 (pro zvané)

MUDr. Taťána Železná 
Chodovická 466, tel.: 281 922 573

Pondělí  13:00 – 18:00
Úterý     07:00 – 12:00  
Středa 07:00 – 12:00   
Čtvrtek    07:00 – 12:00 
Pátek 07:00 – 12:00 )

MUDr. Jana Bruothová 
Náchodská 867/26, mobil: 732 554 188, 
www.tiliamed.cz  
e-mail: ordinace@tiliamed.cz

Pondělí   08:00 – 10:00 akutní stavy bez 
 objednání
 10:00 – 13:00 objednaní
Úterý     08:00 – 10:00 akutní stavy bez 
 objednání
 10:00 – 13:30 objednaní  
Středa 08:00 – 10:00 akutní stavy bez 
 objednání
 10:00 – 13:00 objednaní  
Čtvrtek    09:30 – 13:30 pro zvané
 13:30 – 15:00 akutní stavy bez  
 objednání
 15:00 – 18:00 objednaní 
Pátek  07:00 –  9:00 akutní stavy bez 
 objednání
 10:00 – 13:00 objednaní

Gynekologie
MUDr. Jiří Bastl 
Chodovická 484/10, 

tel.: 281 924 057, 737 520 031
Fax.: 281 924 057

Ambulance je umístěna v prvním patře 
rohového domu, vchod z ulice Chodovická.
www.gynosan.cz • bastl.jiri@volny.cz

Pondělí 7:30 - 14:30
Úterý 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Středa 7:30 - 14:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek 7:30 - 12:00

Gynekologie Horní Počernice 
MUDr. Šárka Pánová, dříve Barešová, 
Prim.MUDr. Martin Pán, MUDr. Veronika 
Mindžáková, MUDr. Markéta Nováková 
Jívanská 634/4, 
tel.: 281 863 293, 602 179 991, 
e-mail: gynekologie.pocernice@seznam.cz 
www.gynekologiepocernice.cz

Pondělí 08:00 - 15:00 
Úterý 08:00 – 14:00, 15:00 – 19:00
Středa 08:00 – 14:00
Čtvrtek 08:00 – 14:00
Pátek 08:00 – 12:30

Soukromá gynekologicko-porodnická 
ordinace GYNREA s.r.o.
MUDr. Marie Rosecká, MUDr. Šárka 
Garayová 
Lhotská 2072/3,
 tel.: 281 925 822, 606 631 652
www.gynrea.cz
e-mail: gynrea-ordinace@seznam.cz

Pondělí 12:00 - 17:00
Úterý 07:30 - 13:00
Středa 07:30 - 13:00
Čtvrtek   12:00 - 17:30
Pátek 07:30 - 13:00

Interní ordinace 
a sonografie
MUDr. Eva Astlová 
Spojenců 1054/10, 
tel.: 281 924 825, 602 674 123
e-mail: astlova.ordinace@seznam.cz
www.interna-astlova.cz

Pondělí 08:00 – 18:00
Úterý 08:00 – 15:00
Středa 08:00 – 14:00
Čtvrtek   13:00 – 16:00
Pátek klinický den

Urologie, sexuologie
MUDr. Zdeňka Hanzlíková 
Obchodní 2694/2, v budově Oční kliniky 
Horní Počernice, 1. patro, dveře č. 1 
tel.: 281 928 895, 606 210 626

ordinační doba urologie: 
Úterý 09:00 – 14:00
Středa 08:00 – 12:00  
 endoskopie - pouze objednaní

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
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Pondělí 08:00 – 17:00
Úterý 08:00 – 18:00
Středa 08:00 – 18:00
Čtvrtek   08:00 – 18:00
Pátek 08:00 – 13:00

MUDr. Libor Vajzr, 
MUDr. Marcela Vajzrová 
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 507

Pondělí 08:00 – 15:30
Úterý 08:00 – 15:30
Středa 08:00 – 15:30
Čtvrtek   08:00 – 15:30
Pátek 08:00 – 13:00

MUDr. Zdeňka Geráková 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 922 865

Pondělí 07:30 – 18:00
Úterý 07:30 – 14:00
Středa 07:30 – 14:00
Čtvrtek   11:30 – 18:00
Pátek 07:30 – 12:00

Dětská stomatologie
MUDr. Věra Rausová 
Pavlišovská 2283/1, tel.: 281 921 508

Pondělí 08:00 – 12:30,  13:00 – 17:00
Úterý 08:00 – 12:00,  12:30 – 14:00
Středa 08:00 – 12:30,  13:00 – 18:00
Čtvrtek   08:00 – 12:00,  12:30 – 15:00
Pátek 08:00 – 13:00

Endokrinologická 
ambulance
MUDr. Nataša Kaňová, MUDr. Gudevová 
Lhotská 2071/1, 1. Patro, 
vchod z boku budovy, tel.: 777 904 830, 
e-mail: endopraha@gmail.com
www.endopraha.cz

Pondělí 08:30 – 16:30 – MUDr. Gudevová
Úterý 07:30 – 15:30 – MUDr. Kaňová
Středa 07:30 – 12:00,  12:30 – 15:30 
 – MUDr. Kaňová
Čtvrtek   07:30 – 14:00 – MUDr. Kaňová
Pátek 08:30 – 16:30 –  MUDr. Gudevová

Objednávky telefonicky 8:00 – 14:00 hod., 
v pátek 8:00 – 12:00

Psychiatrická 
a psychoterapeutická 
ordinace
MUDr. Ivana Ondráčková 
Obchodní 2, 
budova Oční kliniky Horní Počernice, 
1. patro, mob.: 733 312 172, 728 706 373, 
e-mail: iva.ondrackova@email.cz
www.lecbaduse.cz

Vše na objednání:
Pondělí 08:00 – 12:30, 13:00 – 16:00 

 MUDr. Neupauerová
Úterý 10:00 – 12:30, 13:30 – 17:00 
 MUDr. Ondráčková
Středa 08:00 – 12:30, 13:00 – 16:00 
 MUDr. Ondráčková
 MUDr. Neupauerová
Čtvrtek   010:30 – 12:30, 13:30 – 18:00  
 MUDr. Ondráčková
Pátek 08:00 – 14:00 MUDr. Ondráčková

Ostatní zdravotnická 
zařízení
Oční klinika Horní Počernice 
Obchodní 2694/2, 
tel.: 281 865 664, mob.: 602 105 355, 
email: info@ocniklinikahp.cz
www.ocniklinikahp.cz

Pondělí 08:00 – 17:30
Úterý 08:00 – 17:30
Středa 08:00 – 17:30
Čtvrtek   08:00 – 17:30
Pátek 08:00 – 15:00

Léčebně rehabilitační 
středisko Chvaly
Stoliňská 920/41
www.chvaly.cz

Lůžková rehabilitační péče 
Lůžkové oddělení LRS I.                    
Lůžkové oddělení LRS II. Bethesda 
tel.: 281 040 771, 281 040 772          
tel.: 281 040 112

Rehabilitace pro lůžkovou část 
tel.: 281 040 728

Ambulantní rehabilitační péče            
tel.: 281 040 742, mobil: 724 816 128

Domácí zdravotní péče              
tel.: 281 040 730, 281 040 744, 
mobil: 605 457 152

Dopravní služba                                   
tel.: 281 040 730

Synlab czech s.r.o.  
- odběrové pracoviště
Lhotská 2072/3 
mobil: 724 291 334 
www.synlab.cz

Pondělí             6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Úterý                 6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Středa               6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Čtvrtek             6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00
Pátek                 6:30 - 12:00,  12:30 - 14:00

Čtvrtek   07:00 – 9:00 
 odběry – pouze objednaní, 
 9:00 – 13:00
Pátek 08:00 – 10:00
Ordinační doba sexuologie:
Úterý 14:00 – 16:00
Čtvrtek   13:00 – 15:00
Pátek 10:00 – 14:00

ORL 
- ušní, nosní, krční
MUDr. Marcela Růzhová 
Václavická 366/12, tel.: 281 925 494, 
www.orl-ruzhova.cz
e-mail: mruzhova@volny.cz

Pondělí 08:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý 08:00 – 12:00
Středa 08:00 – 12:00
Čtvrtek   13:00 – 18:00
Pátek 08:00 – 12:00

Ortopedie
MUDr. Michal Trnovský 
Lhotská 2071/1,
tel. 281 928 894,
e-mail: michal@trnovsky.cz

Úterý 08:00 – 12:00
 12:30 – 15:30 objednaní
Čtvrtek   08:00 – 15:00
Pátek 08:00 – 12:00

Neurologie
MUDr. Hana Trnovská 
Lhotská 2071/1,
tel. 281 928 894,
e-mail: michal@trnovsky.cz

Pondělí 08:00 – 15:00
Úterý pouze zvaní
 14:00 – 17:00
Středa 09:00 – 15:00

Stomatologie pro dospělé
MUDr. Jarmila Bukolská 
Lhotská 2072/3, tel.: 281 923 737

Pondělí 07:30 – 14:00
Úterý 07:30 – 13:30
Středa 12:00 – 18:30
Čtvrtek   07:30 – 14:00
Pátek 07:30 – 13:00

MUDr. Tzvetanov Mladen, 
Dr. Petya Dandarova 
Náchodská 816/10, 
tel.: 281 921 537, 603 268 958
www.mujweb/mindentist
e-mail: mindentist.ordinace@centrum.cz
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PODĚKOVÁNÍ NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM

FIRMA MARTON PO 25 LETECH KONČÍ

Poděkování našim zákazníkům
V souvislosti s ukončením činnosti naší provo-
zovny jsme byli požádáni redakcí Hornopočer-
nického zpravodaje, abychom k tomu napsali 
pár řádek. Začněme tedy od začátku.
V  osmdesátých letech minulého století jsme 
pracovali jako domácí strojní pletaři. Naše ple-
tená móda se prodávala v  luxusní prodejně 
Lukáš a Lucie na Václavském náměstí. Po změ-
ně poměrů v  roce 89 Oděvní služba zanikla, 
my jsme ztratili zaměstnání a  rozhodli se, že 
zkusíme dělat pletenou módu jako živnost. 
Ze životních úspor jsme postavili malý krámek 
a začali s výrobou svetrů na zakázku. Tím jsme 
si vydělali na stojan se vzorky koberců a spustil 
se tak náš nosný program, prodej podlahovin. 
Přicházeli lidé a poptávali se, zda budeme mít 
to či ono. Tyto požadavky jsme zapisovali do 
sešitů a začali postupně pro zákazníky shánět. 

Jak se rozšiřoval prodej, vznikla nutnost rozší-
řit prodejní prostor. Za krámkem jsme postup-
ně svépomocí za provozu připravili přístavbu. 
Jednoho dne byla hotová a došlo ke spojení 
obou místností. Na tuto větší prodejní plochu 
bylo málo zboží a tak veškerá marže šla do ná-
kupu dalšího zboží a rozšíření sortimentu. To 
již firma fungovala pět let a do té doby jsme 
neměli nikdy dovolenou. Koberce a zboží jsme 
vozili v  autě Škoda 120 s  přívěsem. Vznikla 
nutnost vzít si leasing na prostornější a  bez-
pečnější dodávku, se splácením na čtyři roky. 
Najezdil jsem se zbožím a  pro zboží s  touto 
dodávkou čtvrt milionu kilometrů a ohromně 
mě to bavilo.
Naše firma nyní funguje 25. rok. Za ta léta 
jsme navázali přátelství s  mnohými našimi 
zákazníky. Firma vykazovala plynulý a bezpro-
blémový chod s minimem reklamací. Neměli 

jsme vůbec žádné negativní zkušenosti se 
ztrácením zboží. V  našem obchodě si dávali 
dostaveníčka přátelé z celých Počernic, třeba 
jen na popovídání. Chceme tímto všem našim 
zákazníkům co nejsrdečněji poděkovat za je-
jich přízeň. Závěrem ještě proč končíme. Dů-
vodů je několik. Velká konkurence nákupních 
center a dlouhá životnost našeho sortimentu, 
náš věk - já mám odpracováno 56 let a man-
želka 53 let a hlavně EET, nikdo z nás si s novou 
technikou zrovna netyká.
Jedna dobrá zpráva, nejméně do 1.  3.  2018 
bude u nás fungovat sběrna a čistírna peří fir-
my Mareš.

S díky a pozdravem Antonín a Marie Ničovi, 
vaše firma MARTON

Ráda bych touto cestou poděkovala man-
želům Marii a Antonínovi Ničovým za to, že 
po dobu 25 let s nadstandardním přístupem 
k  občanům Horních Počernic a  širokého 
okolí poskytovali služby rozmanité škály: 
od prodeje textilní galanterie přes květiny, 

sadbu, koberce, krmení pro zvířata, droge-
rii. Milí Ničovi, děkujeme za laskavý přístup, 
rady pro zahradu a mnoho dobrého, co jsme 
mohli jako zákazníci přijímat. Chodili jsme 
k  vám jako ke svým, protože váš přístup 
k  zákazníkům byl pohodový, laskavý a  my 

jsme se u vás vždy cítili jako doma.
Budete nám chybět.
Přejeme vám pevné zdraví a dost síly na vaše 
koníčky.

Za občany, Božena Beňová

Počtvrté v  historii se na Chvalském zámku 
konala Strašidelná noc, letos ve znamení upí-
rů, vampýrů, vlkodlaků, podivných bytostí 
a svítících přízraků. Všechny bytosti, ale i 300 
návštěvníků se stali hosty na narozeninové 
oslavě hraběte Draculy. Mohli jste si zatančit 
se vznešenými upíry na narozeninovém bále, 
sníst lidský prst (z dobrého těsta) na hostině 
v  královském salonku, byli jste pozváni i  do 

dětského pokoje malého Draculy. V podzemí 
se nacházelo zlověstné vlkodlačí doupě a dle-
la zde i Draculova matka. Přízračná zrcadlová 
chodba skrývala bloudící přízraky, smutná 
divná holčička hledala někoho, s kým si bude 
hrát, řádil zde i  podezřelý tvor se sekerou, 
v  podzemí ožil soukromý Draculův hřbitov 
i se sugestivním upírem v rakvi a neurvalým 
hrobníkem s lopatou. Na odlehčení atmosfé-

ry jste se mohli převléknout a vyfotografovat 
v upířím fotoateliéru a samozřejmě všechny 
příchozí fascinovaly děsivé digitální obrazy. 
Se skromností nám vlastní tvrdíme, že letošní 
Strašidelná noc byla doposud ta nejlepší a je 
to výzva pro příště!
Podívejte se na fotografii, kterou pro nás zho-
tovil Theodor, a ponořte se do magické atmo-
sféry únorové noci. 
Za perfektní přípravu děkuji Rozce a  Aničce 
Beránkové, Eddiemu  – Martinu Philippovi, 
za výborné fungování recepce Andree Proš-
kové, Zuzce Dejmkové a  Janě Sedlákové, za 
veškeré přípravné i  kreativní práce správci 
Kamilu Tatarovi a techniku Ludvíku Boudovi, 
za účinkování opět Aničce Beránkové, Eddi-
emu  – Martinu Philippovi, Martině Procház-
kové, Jiřímu Stiborovi, Pavlínce Stiborové, 
Lence Červenkové a všem svítícím přízrakům 
a podivným bytostem.
A  za přízeň a  skvělou návštěvnost vám, ná-
vštěvníkům. Další možnost hezky bát se v rám-
ci Strašidelné noci budete mít v únoru 2018.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Foto: Theodor

STRAŠIDELNÁ NOC UPÍRŮ A SVÍTÍCÍCH PŘÍZRAKŮ NA ZÁMKU:  
MAGICKÁ, TAJEMNÁ A PŘÍZRAČNÁ!
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VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
V sobotu 8. 4. 2017 od 8.30 do 13.00 hod.

Velikonoce jsou vždy spojeny s vítáním jara. Většina z nás si koupí první 
jarní kytičky, vyzdobí byt, připraví kraslice, nastřihá mašle, uplete po-
mlázky. S jarní dekorací pro sváteční výzdobu vám rádi pomůžeme.

Aktivity:
-  kraslice zdobené: barevnými vosky, technikou madeira, mramorova-

né kraslice (vyfouklá vajíčka s sebou)
-  věneček či závěs ozdobený drobnými 

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

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

VÝTVARNÉ DÍLNY
Výtvarné středy s Hankou Volfovou
pro děti od 10 let (od 8 let jen s doprovodem), mládež a dospělé
15. 3. 2017 - PEDIG
29. 3. 2017 - DRÁTOVÁNÍ
od 17.30 do 19.55 hod.
PEDIG - je přírodní liánovitý materiál na výrobu drobných dekorací, ko-
šíků, táců a dalších produktů z proutí. Pleteme vajíčko nebo malý košík. 
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilé.

DRÁTOVÁNÍ - je technika, při které se využívají drátky různého typu 
a tloušťky k tvorbě dekorací a šperků. Drátujeme zápich ve tvaru vajíč-
ka, zdobený korálky.
Cena jednoho kurzu je 250 Kč.

Keramické čtvrtky s Danem Vančurou
pro děti od 10 let, mládež a dospělé
9. 3. 2017
23. 3. 2017
6. 4. 2017
od 18.00 do 19.55 hod.
Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Nahlédněte pod ruce profesi-
onálního keramika, který se s vámi na kurzech rád podělí o své znalosti 
a zkušenosti.

Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.

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

Nedělní výtvarná dílna
pro děti od 10 let, mládež a dospělé

KURZ QUILLING
12. 3. 2017
od 15.00 do 18.00 hod.
Téma: květiny
QUILLING je technika vytváření 
filigránových dekorací z  namo-
távaných papírových proužků. 
Namotané, stočené a  k  sobě 
nalepené proužky vytvoří orna-
menty vhodné především k de-
koraci přání, ale i  k  vytváření 
obrázků a ozdob.
Pedagog: Hana Farkašová.
Cena kurzu je 250 Kč.

Podrobné informace: www.ddm-hp.cz (DÍLNIČKY)
Účast na všech dílnách je možná pouze po předchozí rezervaci na tel. 
čísle: 281 925 264 a  605 700 772, na e-mailu: farkasova@ddm-hp.cz 
nebo osobně v kanceláři DDM.
Dílny budou probíhat při minimálním počtu 5 zájemců, maximální po-
čet míst je 8 účastníků.

SOBOTA 18. 3. 2017 DEN ICT
Dům dětí a mládeže v Horních Počernicích pro vás připravil akci s ná-
zvem Den ICT, která proběhne v sobotu 18. 3. 2017, od 10.00 do 16.00 
hod. přímo v budově DDM (Ratibořická 1899/32, Praha 20). Akce je ur-
čena pro pokročilé i úplné začátečníky a příznivce technologií ve věku 
od 7  let, vítaní jsou i dospělí. Na programu je představení některých 
kroužků z  oddělení Informačních technologií ve formě přednášek 
a  workshopů. Můžete se těšit na workshopy: Tvorba počítačové hry 
(Mgr. Jan Podzimek), Kresba v digitálním prostoru (Bc. Markéta Buria-
nová), Robotika, umělá inteligence a  programování (Vojtěch Mareš), 
Základy 3D modelování a 3D tisku (Mgr. Karel Šimeček). V průběhu akce 
budou probíhat neformální přednášky na témata: Ikonické programo-
vání (Mgr. Jan Podzimek), Robotika není sci-fi ze vzdálené budoucnosti 
(Vojtěch Mareš), Představení aktivit letošních kroužků a jejich přesahy 
do ostatních oborů (Bc. Markéta Burianová), 3D tiskárna a  její využití 
v praxi (Mgr. Karel Šimeček).
Počet míst je omezen, rezervujte si místo na emailu: simecek@ddm-hp.cz
Cena: 40 Kč. Tak neváhejte a přijďte!

Karel Šimeček, pedagog volného času

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA DDM - SOBOTY
Termíny:
4. 3. 2017
17.–19. 3. 2017 rozloučení s lyžařskou sezónou
25. 3. 2017
Všechny termíny jsou předběžné z důvodu sněhových podmínek a bu-
dou potvrzeny vždy v pondělí před akcí. Předběžné přihlašování mož-
né již nyní.

Poslední volná místa na příměstském táboře - OKURKOVÁ SEZÓNA
14. – 18. 8. 2017  
- hlavní vedoucí - Karel Šimeček, email: simecek@ddm-hp.cz

 DDM PRAHA 20
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

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

Montessori sobota
11. 3.  9.00–11.00 
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat 
i v domácím prostředí. Aktivity pro děti 
od 1,5 roku do 10 let. 

Vše o programu najdete na www.rcmum.cz

BURZA

jarní BURZA sportovních 
a dětských potřeb
7. 4. 15.00–18.00
Příjem věcí do prodeje: 6. 4. 9.00-12.00 
a 18.00-20.00. Výdej neprodaných věcí: 
8. 4. 9.00-11.00 a 10. 4. 9.00-12.00.

TANČÍRNA  
hudba 60.–90. let, trocha klasiky...

18. 3. | od 2000

Bavte se s přáteli, děti vám pohlídáme na Hajálesu. 

KDE: kulturní středisko DOMEČEK
Votuzská 322/12, Horní Počernice

Vstupné: 120 Kč

Skupinové vstupné:
4 osoby za 400 Kč, 6 osob za 500 Kč

Doporučujeme rezervaci: 775 720 585, 
hanka.schovancova@rcmum.cz

Den volných židlí v Mumraji 
16. 3. 8.00–12.30
Mumraj ZDARMA. Přijďte si nás vyzkoušet.

Šicí pátky s Álou
S námi se naučíte šít na stroji
Rádi vám půjčíme šicí stroj a švadlenka Ála 
vás zaučí. Objednejte se předem, ať se vám 
Ála může věnovat.
Více info u Zuzky: 775 720 587
mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

Více informací k burzám a podmínky 
prodeje najdete na www.rcmum.cz.

DOBRODRUŽSTVÍ PRO DĚTI

Šicí 
pátky 
s Álou

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

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

 PRO CELOU RODINU

jarní BURZA dětského 
a těhotenského oblečení
3. 3. 9.00–12.00 a 15.00–18.00
4. 3. 9.00–12.00
Příjem oblečení do prodeje: 1. 3. 9.00-12.00 
a 2. 3. 9.00-12.00 a 17.00-20.00. Výdej 
neprodaného oblečení: 5. 3. 17.00-19.00 
a 6. 3. 9.00-12.00.

Za podporu děkujeme Městské části 
Praha - Horní Počernice.

Hajáles
18. 3. 18.30 – 19. 3. 10.00
Dopřejte svým dětem malé dobrodružství. 
Vaše děti přespí v MUMu a vy se můžete 
věnovat sobě samým. Téma Kočička s 
pejskem slaví jaro. Pro děti od 5 let. O vaše 
děti budou pečovat zkušené chůvy. Cena: 
350 Kč / dítě, sourozenci 2 děti / 600 Kč.

V Mumraji máte na práci klid
Děti vám pohlídáme

Ilustrační fotky: Lenka Frišová a archiv RC MUM
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Historie dávná i nedávná – 100
Události
Nové postavení bylo v roce 1979 určeno no-
vým statutem Osvětové besedě. Zrušen byl 
její statut z roku 1965. Nový statut definoval 
Osvětovou besedu jako příspěvkovou orga-
nizaci zřízenou MNV. Svojí náplní činnosti je 
Osvětová beseda středisko kulturního a spo-
lečenského života a mimoškolního vzdělává-
ní občanů v  místě. V  čele Osvětové besedy 
je ředitel jmenovaný Radou MNV. Jmenován 
byl Karel Balák, tehdejší ředitel ZDŠ Chvaly. 
Pro rozvíjení činnosti zřídil MNV zařízení s ná-
zvem „Kulturní středisko Osvětové besedy 
- Domeček“, se sídlem ulice Votuzská č. 322. 
Osvětová beseda hospodaří podle vlastního 
rozpočtu, schvalovaného radou MNV a  ná-
klady činnosti jsou z podstatné části hrazeny 
příspěvkem z rozpočtu MNV.
Ve vzdělávacím programu nabídla občanům 
v tomto roce Osvětová beseda kurzy němec-
kého, anglického a  francouzského jazyka, 
opakovací kurzy českého a  ruského jazyka 
pro žáky 8. a 9. tříd a dále kurzy pohybové vý-
chovy pro děti ve věku 8 až 15 let a pro ženy 
kurzy rekreační gymnastiky. Na všechny kur-
zy bylo stanoveno jednotné zápisné 10 Kčs 
a měsíční poplatek 30 Kčs.
Sté výročí svého trvání v Horních Počernicích 
si připomínala v  roce 1979 naše pošta. Poš-
tovní úřad v  původní obci Horní Počernice 
a  osadě Čertousy byl zřízen výnosem Mini-
sterstva obchodu ve Vídni ze dne 1. 2. 1879. 
Jeho tehdejší doručovací obvod byl velmi 
rozsáhlý a  patřily do něj také obce Chvaly, 
Svépravice, Dehtáry, Radonice, Zeleneč, sa-
moty Sichrov, Placina a  Kolomaznice a  dvůr 
Xaverov. Prvním poštmistrem byl jmenován 
pan Jiří Janda z Horních Počernic. V roce 1903 
do doručovacího obvodu patřily ještě obce 
Klánovice, Šestajovice a  Svémyslice a  sa-
mota Nová Hospoda. V  postupujícím čase 
se tento okruh zmenšoval tím, jak některé 
další obce získaly další samostatnou poštu 
nebo byly převedeny do působnosti bližšího 
poštovního úřadu. První umístění měla poš-
ta v  nízkém domku v  dnešní ulici Bártlova, 
při silnici do Zelenče, přibližně naproti dnes 
stojící kapličce. Ještě v  polovině minulého 
století, před zbouráním domku, se v  tomto 
místě „na staré poště“ říkalo. Po změně z roku 
1910, kdy se poštmistry mohly stát také ženy, 
se v  roce 1914 stala také u  nás poštmistro-
vou žena paní Marie Hromádková. Po první 

světové válce se ve třicátých letech poštovní 
úřad přemístil na dnešní ulici Náchodskou, 
nejprve do domu poštmistra pana Hlinoma-
ze v její východní části a ve čtyřicátých letech 
se přesunul západně do domu pana Smlsala 
naproti České spořitelně, kde vedoucího poš-
ty vykonával pan František Šafařík. Protože 
prostory již nepostačovaly a rozšíření nebylo 
možné, byla pošta přemístěna do přebudo-
vaných prostor po bývalé lékárně, kde je do-
sud a opět si pro stísněné prostory vyžaduje 
rekonstrukci a rozšíření.
Náš poštovní úřad je významný tím, že do-
choval velmi cennou a  dnes již muzeální 
památku ze svého založení. Je to takzvaná 
„Revisionbuch“ - kniha úředních přehlídek, 
v níž je první záznam učiněn 11. září 1879. Je 
to zápis německy psaný ještě brkem a staro-
německou frakturou. Německy psané revizní 
nálezy pak pokračují až do 30.  dubna  1918. 
Poté následují zápisy české, končící zápisem 
11. 5. 1942 (již v době okupace) a dále jsou 
opět zápisy německé až do 20.  února  1945. 
Následující české zápisy končí zápisem 
25. června 1979, kterým je tato kniha uzavře-
na. Podle rozhodnutí obvodní poštovní zprá-
vy byla kniha předána do depozitáře Poštov-
ního muzea v Praze.
K úseku bezpečnosti bylo v roce 1979 zazna-
menáno, že v  tomto roce k  datu 30.  9. bylo 
na území Horních Počernic řešeno celkem 
88 trestný činů a  přečinů. Z  nich na úseku 
hospodářské kriminality bylo 23, krádeží 27, 
ublížení na zdraví 6, opilství 24 a výtržnictví 
8 případů. Jako pozitivní bylo konstatováno, 
že z celkového počtu byl pouze jeden případ 
spáchán mladistvým do 18  let v  kategorii 
opilství.
Úvodní část zápisu v roce 1980 byla věnová-
na hodnocení končícího pětiletého období 
let 1976 až 1980. Rok 1980 je v  tomto hod-
nocení ceněný jako první rok od připojení 
ku Praze v  roce 1974, kdy orgány hlavního 
města Prahy i  devátého obvodu počínají 
jednat s připojenými obcemi jako s partnery, 
podílejícími se na rozvoji hlavního města a ne 
pouze s vykonavateli jejich vrchnostenského 
rozhodování. To se v průběhu roku projevo-
valo především účinnou pomocí při řešení 
konkrétních problémů na hlavních úsecích 
života v obci.
Ze zaznamenaného podrobného přehledu 

budování a rozvoje uplynulých pěti let pouze 
několik údajů pro připamatování:
- vybudováno bylo 570 bytových jednotek, 
3 290 m komunikací, 8 138 m vodovodu 
a 670 m kanalizace
- vynaloženo celkem bylo 44,8 mil. Kčs, z toho 
na investice 15,2 mil. Kčs
- v  investičních částech akcí „Z“ byla vytvo-
řená hodnota díla 18,6 mil. Kč, při nákladech 
12,8 mil. Kčs
- z neinvestičních prostředků bylo využito na-
příklad na školství 13,4 mil. Kčs, správu obce 
3,9 mil. Kčs, komunikace 4,9 mil. Kčs, kulturu 
2,1 mil. Kčs a místní hospodářství 3,6 mil. Kč.
V roce 1980 hospodařil MNV s příjmy v celko-
vé výši 10,848 mil. Kčs, z nichž vlastní příjmy 
činily 1,385 mil. Kčs. Výdaje celkem dosáh-
ly částky 10,264 mil. Kčs a  z  nich investiční 
4,588 mil. Kčs.
Pro topnou sezonu 1980/1981 sjednal MNV 
s  Pražskými uhelnými sklady, skladem v  Bě-
chovicích, k  rozvozovému dni úterku ještě 
další den čtvrtek. Ani pro toto topné období 
nebylo možno sjednat záruku stoprocentní 
dodávky nejčastěji objednávaného paliva 
- briket. Pokud nebyly na skladě v  termínu 
sjednané dodávky, měl objednatel možnost 
přijmout hnědé uhlí v „A“ třídě, nebo při úhra-
dě nákladů dovozu požádat o posun termínu 
dodávky a  čekat, budou-li brikety v  novém 
termínu již na skladě. Přednostní dodání bri-
ket bylo zaručeno pouze pro sociální případy. 
Uhelné sklady pro tento rok předaly MNV pro 
případné reklamace kvality dodávaných pa-
liv novou směrnici, podle níž v  dodávaném 
druhu paliva se může nacházet 7 až 24  % 
nečistot (jiný druh paliva). Z uvedených pro-
cent může být do 4 % nespalitelných příměsí 
(kámen, hlušina  apod.) Teprve při překroče-
ní podílu nečistot může zákazník požádat 
o  přezkoumání kontrolní orgán Pražských 
uhelných skladů. Při shledání oprávněnosti 
reklamace dostane zákazník cenový rozdíl.
O dalších událostech opět v pokračování.

Hubert Antes,
kronikář

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE  
V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJICH PŘÁTEL SE KONÁ  
V SOBOTU 25. 3. 2017 OD 14.00 HOD. V KC DOMEČEK 
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Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství
Dětské oddělení: 702 149 721, 270 006 039  
Oddělení pro dospělé: 734 855 263, 270 006 038, Kancelář: 605 700 774

facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
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Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Jak v současné době fungují mechanismy pře-
svědčování a mediální manipulace. Všechno je 
to vidět na základě životních příběhů obyvatel 
Donbasu, která je doprovázena podrobnostmi 
jejich všedního života a komplikované menta-
lity

Sharma, R. S.: Vůdce, který nepo-
třeboval žádný titul (Rybka Publ.)
Ve své nejnovější knížce autor mezinárodního 
bestselleru Mnich, který prodal své ferrari vy-
práví příběh Blaka Davise, nepříliš úspěšného 

prodavače, jemuž se v  osob-
ním ani pracovním životě ni-
jak zvlášť nedaří a  který žije ze 
dne na den bez cíle a  smyslu, 
dokud jednoho dne nepotká 
podivuhodného muže jménem 
Tommy Flinn, který obrátí jeho 

život naruby. Tommy Blaka seznámí se čtyřmi 
výjimečnými učiteli, kteří jej zasvětí do tajů fi-
lozofie, jež mu pomůže stát se nadmíru úspěš-
ným nejen v  práci či podnikání, ale i  v  osob-
ním životě. Blake se tak postupně učí umění 
vůdcovství, bez něhož se žádný jedinec, žádná 
firma, organizace či jakékoli lidské společen-
ství v  dnešním nejistém a  rychle se měnícím 
světě neobejde. Jeho základem je poznání, že 
každý člověk  – nezávisle na tom, kolik je mu 
let, na jakém místě a v jakém postavení se prá-
vě nachází – může tady a teď probudit v sobě 
vůdce. Všichni máme přirozenou schopnost 
a moc vést – moc, která nijak nesouvisí s naším 
postavením, našimi tituly či funkcemi, které 
zastáváme. Každý člověk se může stát lídrem 
a proměnit své nejsmělejší vize a cíle ve sku-
tečnost, pokud na sobě začne cílevědomě 
pracovat, postaví se svým největším obavám 
a vnějším i vnitřním překážkám čelem, přesta-
ne sama sebe vnímat jako oběť a převezme pl-
nou zodpovědnost za svůj život. Každý vůdce 
časem dospěje k poznání, že základním před-
pokladem vůdcovství je vedení sebe sama  – 
nedokáže-li vést sama sebe, nikdy nebude 
schopen vést, motivovat a  pozitivně inspiro-
vat druhé. Osvojí-li si vůdcovské dovednosti, 
nejenže se stane úspěšným, ale také pocítí, že 
je důležitý. Pocítí, že na jeho životě záleží. Že 
svět bude přece jen o trochu lepší, protože je 
v něm on. Stal se totiž skutečným vůdcem.

Cabré, J.: Přiznávám, že…(Dybbuk)
Román Přiznávám, že… Jaumea Cabrého pat-
ří mezi nejpřednější díla katalánské literatury. 
Jde o  nemilosrdný pohled do vlastního nitra 
začínající chvílí, kdy se hrdina románu Ad-
ria Ardevol dozví, že trpí nezvratnou dege-
nerací mozku, která mu dříve nebo později 

zabrání v  duševní činnosti. 
V  dopise své celoživotní lás-
ce Saře pak vypráví o  svém 
neradostném dětství mimo-
řádně nadaného, nicméně 
citově strádajícího dítěte, 
z  něhož otec chtěl mít přední-

ho polyglota a  matka světového houslistu. 
Dospělý Adria sice hovoří deseti jazyky a  čte 
v několika dalších, hraje na housle, přednáší na 
univerzitě a píše odborné knihy, avšak je samo-
tář často postrádající pocit štěstí. Navíc se ne-
přestává obviňovat, že patrně způsobil otcovu 
smrt.

Zámecké posezení Nejen pro  
seniory v březnu:
Zveme vás již tradičně na Chvalský zámek na 
úterý 21. března ve 14 hodin.
Hostem bude režisérka Světlana Lazarová. 
Bude promítat a besedovat o své práci z bo-
haté režisérské tvorby (přes 100 filmových 
dokumentů). Paní Světlana žije v Horních Po-
černicích.

Proč naše knihovna ještě není přestěhovaná?
Tato otázka trápí nás ale i  vás, milí čtenáři 
a vznikají různé dohady.
Pravdou je, že zdržení způsobily problémy 
s  podlahami, které již podruhé popraskaly 
a  tím se prodlužuje doba stěhování. Čeká se 
na výsledek expertízy a následné řešení jinou 
technologií, která by byla spolehlivá. Zátěž 
regálů plných knih si vyžaduje zvláštní pozor-
nost. Prosíme vás tedy o trpělivost. Věříme, že 
tento problém bude již brzy vyřešen.

Z Kalendária v březnu vybíráme:
Narození:  22. 3. 1892 Karel Poláček 

23. 3. 1887 Josef Čapek 
28. 3. 1592 Jan Amos Komenský 
28. 3. 1914 Bohumil Hrabal

Úmrtí:   12. 3. 1930 Alois Jirásek 
13. 3. 1977 Jan Patočka 
18. 3. 1986 Ludvík Aškenazy 
31. 3. 1973 Ota Pavel

Přejeme vám dobré předjarní dny a příjemné 
chvíle strávené s dobrou knihou.

Bonus v  březnu: Během měsíce března již 
tradičně nově zaregistrovaní čtenáři bez 
poplatku!

Za knihovnu
Božena Beňová

Milí naši čtenáři,

i když provoz v knihovně je pořád ve 
stísněných prostorách, nákup nových 
knih tím netrpí.  
Dovolte mi pár titulů z knižních novinek:

Gárdos, P.: Horečka nad ránem 
(Plus)
Švédsko, 1945. Miklós - maďarský básník 
a  novinář - přežil hrůzy koncentračního 
tábora Bergen-Belsen a zvádl i cestu lodí 

do nemocnice na ostrově 
Gotland, kde se má zotavit. 
Místo toho si však vyslech-
ne krutou diagnózu: podlé 
lékaře mu zbývá nanejvýš 
půl roku života. Miklós se 
nehodlá vzdát a  pouští se 

do boje s osudem. Napíše dopis všem sto 
sedmnácti maďarským dívkám a ženám, 
které se po celém Švédsku léčí podobně 
jako on; s  jediným cílem: poznat lásku. 
Najde se některá, která mu odpoví?

Butčenko, M.: Umělec války 
(Volvox Globator)
Kniha Umělec války je částečně auto-
biografickým příběhem současné Ukra-
jiny v  roce 2014 na příkladu dvou bra-

trů, z  nichž jeden bojuje 
za donbaské separatisty, 
organizované proruskými 
silami, a  druhý žije v  Evro-
pě a  podporuje nezávislost 
a  samostatnost Ukrajiny. 
Příběh začíná obdobím po 

Euromajdanu, kdy padl režim bývalého 
prezidenta Viktora Janukoviče, a  končí 
těžkými boji na východě Ukrajiny. V kaž-
dé kapitole je možné pozorovat, jak s lid-
mi manipuluje ruská propaganda, proč 
obyvatelstvo, které se považovalo za 
Ukrajince, najednou změnilo svůj názor. 
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Tak bych nazvala dívčí soboty v Horních Po-
černicích. Nápad se zrodil u Hanky Novákové 
(manželky našeho faráře), která si pro nás při-
pravuje program a jednou za půl roku se se-
jdeme v kruhu dámském a podělíme se o to, 
co nám Bůh přinesl do života, poslechneme 
si slovo na dané téma a  užijeme si spoustu 
zábavy. Ačkoliv jsme se sešly teprve podru-
hé, věřím, že ne naposledy. Kdo by si nepřál 
strávit čas obklopený lidmi, se kterými může 
sdílet své strasti a radosti?
Poslední téma bylo „Ženská krása“ se slovem 
na biblickou knihu Ester. Krásný příběh o od-
vážné ženě, která se pro záchranu svého lidu 
neváhala vydat na cestu možné smrti. Její 
víra, trpělivost a pokora nechť nám jsou vzo-
rem. A protože Ester byla neskutečně krásná, 
mluvilo se i o naší kráse. Přiznejme si, že dnes 
se velice přikládá váha na vzhled a dost dívek 

trpí depresemi a  dalšími nemocemi v  touze 
získat nereálnou podobu. Chtějí vypadat ji-
nak, než jak byly stvořeny. A tak jsme se moh-
ly navzájem povzbudit a ocenit své přednos-
ti, doplnit si poznatky z oblasti nejen biblické, 
ale i praktické.
A co se mě na tomto čase líbí? Je krásné, když 
nejsme jedni druhým lhostejní. Ve světě ko-
lem nás jsou si ženy dost často konkurentka-
mi. Častokrát si neumíme poradit, povzbudit 
se a  pochopit. Proto mi tak vlévá pokoj do 
srdce fakt, že jsem našla tolik dívek a  žen, 
kterým není jedno, co prožívá ta druhá a jenž 
mají touhu pomoci a povzbudit se navzájem. 
A to je právě tím podstatným.
Někdy bereme církev jako to, co nás pojí s Bo-
hem a sbor jako místo plné lidí, kde mám pár 
přátel a  známé. Jenže takto strávený čas mi 
ukázal, že církev, sbor, kam každou neděli 

jdu, je nejen místem, kde mě očekává Pán Je-
žíš, ale je to i moje rodina. Jednotliví členové, 
kteří žijí zajímavé životy, kteří mají své pro-
blémy a  kteří potřebují vyslechnout, jen tak 
pohovořit či si prostě přejí milý úsměv. Co nás 
stojí se jen zeptat, jak se druhému daří? Tyhle 
víkendy mi nepřinesly jen spoustu krásných 
zážitků, ale i  otevřely cestu k  ostatním dív-
kám, které třeba jinak nenašly odvahu je sdí-
let. Měla jsem možnost poznat, jak kouzelné 
bytosti tyto ženy jsou a kolik se toho v nich 
skrývá. Často sedíme jeden vedle druhého 
a ani nevíme, jaký poklad vedle nás přebývá. 
A proto tento čas mám tak ráda a vřele ho do-
poručuji každému. Ať ženám či mužům. Jsme 
rodina a ta se stará o každého člena. Tak buď-
me spolu a starejme se.

Veronika Vlasáková, 
členka farnosti ECM Horní Počernice

Středisko Horní Počernice za pomoci skaut-
ského okresu Praha 9 během víkendu 
17.–19.  2. uspořádalo čekatelský kurz pro 
budoucí vedoucí skautských oddílů z  Hor-
ních Počernic a dalších skautských středisek. 
Z celkových 33 účastníků byla polovina po-
černických, ale navštívili nás zájemci ze stře-
disek Újezd nad Lesy, Kostelec nad Černými 
Lesy, Kosova Hora u Sedlčan, Slaný, Praha 5 
a Jablonec nad Nisou.

Celý čekatelský kurz má několik částí. První 
večerní setkání proběhlo již druhý den v no-
vém roce, kdy byl účastníkům zadán projekt 
a  představeny dlouhodobé úkoly. Únoro-
vý víkend byl přednáškami velmi nabitý  – 
účastníci se mohli dozvědět informace z ob-
lasti skautské výchovné metody, plánování, 
hospodaření, bezpečnosti, myšlenkových 
základů skautingu nebo psychologie a  pe-
dagogiky (práce s  věkovou skupinou dětí). 
Sobotní večer provázela velká hra o historii 
skautingu. Účastníci kurzu ale neseděli celý 
den zavření v krásné a prostorné pronajaté 
klubovně v  Hradci Králové, mezi programy 
je čekaly akční a zábavné hry pro odreago-
vání.
Během měsíce března proběhne jedno ve-
černí setkání, kde budou dvě přednášky  – 
právo a  organizace ve skautském hnutí. 
Závěrečný víkend, který proběhne 7.–9. 4.  , 
bude především plný zkoušení a ověřování 
kompetencí potřebných pro udělení čeka-

telské kvalifikace. Účast-
níci ale budou mít ještě 
další přednášky – čeká je 
zdravověda, komunikace s  oddílem, rodiči 
i širokou veřejností nebo práce se skupinou 
či příjemná atmosféra v oddíle se skupinou 
dětí. Ti, kteří úspěšně splní všechny podmín-
ky, čeká v  neděli předávání čekatelského 
dekretu. A  vzápětí i  nový start do vedení 
našich oddílů. 

Za skauty Mona Awwadová

Farnost Evangelické církve metodistické 
v Horních Počernicích 
Křovinovo nám. 12/18, Praha 9
farář Richard Novák, tel.: 775 941 105,  
horni.pocernice@umc.cz

Program v březnu 2017
Pravidelné bohoslužby každou neděli od 
9.30 hodin.
•  1. neděle v měsíci vysluhování sv. Večeře 

Páně (chléb a víno).
•  16. 3. čtvrtek: Večer chval (nástroje s se-

bou).
• Každé úterý od 18.00 h.: setkání mládeže.
•  Při nedělní bohoslužbě hlídání dětí zajiš-

těno.
•  Rozhovory s kazatelem jsou možné po 

telefonické domluvě.
Svatby – křty – pohřby.

Cí
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ŽENY ŽENÁM

VZDĚLÁVÁME SVÉ VEDOUCÍ

Více o skautské metodě 
se můžete dozvědět zde
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ŠKOLY A ŠKOLKY

V úterý 14. února jsme se všichni zúčastnili pro-
gramu o recyklování odpadu. Zamýšleli jsme se 
spolu s panem ekologem nad tím, proč třídíme 
odpad, co se s odpadem děje, když ho správně 

dáme do jednotlivých popelnic a  hlavně, jak 
velmi ušetříme přírodu. Věděli jste, že v  České 
republice se za rok zachrání dva miliony stromů, 
protože sbíráme a třídíme papír? Že sklo může-

me recyklovat 
pořád dokola? Že 
existují třídičky 
odpadu, a  tam 

lidé 
dot-
řiďují věci, které tam nepatří? Těmto 
lidem pomáhají různé magnety, la-
sery a fukary.
Měli bychom také třídit plasty, vždy 
je pořádně sešlápnout, aby byly co 
nejmenší. Z  rozdrcených plastů se 
vyrobí malé vločky, které se mohou 
natáhnout na vlákno tenčí, než vlas. 
Z  těchto vláken se vyrábějí nové 
věci, třeba potahy do aut.
Celý program byl zajímavý, hráli 
jsme různé hry, dívali jsme se na vi-
dea a mohli si osahat malé plastové 
lahvičky, které se horkem nafouk-
nou do správné velikosti.
Uvědomili jsme si, jak je třídění od-
padu důležité, aby se chránila naše 
příroda.

žáci ZŠ Spojenců

Již několik let jsme Edukačním centrem Galerie 
hlavního města Prahy zváni na aktuální výstavy 
za velmi zvýhodněné vstupné. Navštívili jsme 
například Colloredo-Mansfeldský palác, Dům fo-
tografie, Veletržní palác, Trojský zámek, Bílkovu 
vilu, Dům U Kamenného zvonu. Na všech výsta-
vách nás provází paní Jiřina Bělohradská, která si 
akci vždy pečlivě připraví včetně závěrečné prak-
tické části, kdy si děti vytvoří něco tematického 
s výstavou. Pro naše žáky jsou kulturní prožitky 

velmi prospěšné, přes umění leckdy porozumí 
tomu, co by běžným vysvětlováním nepochopi-
li. Speciálně z výstav fotografií si odnáší spoustu 
zážitků a ponaučení - zachycení okamžiku je 
jedinečné a situace (fotografie místa, osoby) se 
dá posléze dlouho analyzovat díky více možným 
významům. Moc děkujeme paní Mgr. Lucii Haš-
kovcové a Jiřině Bělohradské z Edukačního cen-
tra GHMP za nabídky kulturního vyžití pro naše 
žáky a těšíme se na další spolupráci. 

Daniela Dvořanová, foto: J. Bělohradská

EKOPROGRAM V ZŠ SPOJENCŮ

BÁRTLOVKA SE ÚČASTNÍ PRAŽSKÝCH VÝSTAV

Zápis a Den otevřených dveří na  
ZŠ Bártlova se koná 4. a 5. dubna  
od 14.00 do 17.00 hod.
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Mateřská škola, Praha 9 – Horní 
Počernice, Chodovická 1900, 

přijme kvalifikovanou učitelku 
na plný úvazek, s nástupem od 
dubna 2017 a kvalifikovanou 
učitelku na poloviční úvazek, 

nástup ihned.

Nabídky zasílejte na e-mail:  
reditelna@ms-chodovicka.cz

První stupeň na lyžích
Vyznavači sjezdového lyžování z  I. stupně 
FZŠ Chodovická se 22. 1. – 27. 1. 2017 zdoko-
nalovali ve svých dovednostech na Šumavě – 
Zadově. Sněhové podmínky byly naprosto 
ideální. Jak hodnotili pobyt účastníci? „Lyžař-
ský výcvik se mi moc líbí. Každý den chodíme 
dopoledne i  odpoledne lyžovat. Na svahu 
hrajeme hry nebo zkoušíme různá cvičení. 
Všichni děláme chyby, ale neustále se zlep-
šujeme. Jsou tady dobří instruktoři, neustále 
nás učí něco nového. Během dne nás filmo-
vali a večer jsme si prohlíželi videa, abychom 
věděli, co máme zlepšit. Je tu opravdu dobrá 
zábava, rozhodně všem doporučuji.“

Lyžák 7. B
Už tradičně se 7. sportovní třída vypravila 
v polovině ledna na Benecko, aby si zde splni-
la týdenní lyžařský výcvikový kurz. Krom sjez-
dových lyží si děti vyzkoušely snowboardy, 
běžky, a dokonce zvládly i biatlonový závod.

Futsalový turnaj
S  pololetním vysvědčením je u  nás ve ško-
le tradičně spojen futsalový turnaj. Letos se 
konal již po čtvrté. Za každý ročník 2. stupně 
nastoupil do soubojů o  zlato jeden smíše-

ný tým. Velkým favoritem byl tým učitelský. 
K velkému nadšení žáků byl však poražen tý-
mem 9. ročníku. Vítaným zpestřením turnaje 
bylo taneční vystoupení žáků 7. B. 
Halový pětiboj OVOV
Prvního února se v  nové hale „JEDENÁCT-
KA“ na Chodově konal OVOV halový pětiboj. 
Náš tým se pod dohledem olympioniků, 
např.  Šárky Kašpárkové, Denisy Rosolové 
či Davida Svobody, umístil na nádherném  
2. místě z 36 škol celé Prahy. Mezi jednotlivci 
uspěla ve své kategorii Lucie Poppelová na  
2. místě a  Láďa Matouš, který získal bronz. 
Gratulujeme.

Kultura
Ale žijeme nejen sportem. V pondělí 30. led-
na zhlédli žáci 2. stupně obnovenou premi-
éru filmu Kytice, ve kterém ožívají postavy 
Erbenových balad. Hned ve čtvrtek 2. února 
čekal žáky 9. ročníků příběh mladých milen-
ců v době 1. světové války, dramatizace no-
vely Petr a Lucie francouzského spisovatele 
R.  Rollanda v  hornopočernickém divadle. 
Druháčci se v pondělí 20. 2. zúčastnili před-
stavení z  cyklu „Návštěva v  opeře“ a  čtvr-

ťáci byli nadšeni z dra-
matizace Čapkových 
„Devatera pohádek“ 
v divadle Gong.
Svá želízka v  ohni 
jsme měli a  máme 
i  ve výtvarné soutěži 
„Zima“, kterou vyhlá-
sil úřad MČ Prahy 20, 
a  v  obvodních kolech 
olympiády v  českém 
jazyce, zeměpisné 

a  dějepisné olympiády. Děkujeme všem 
zúčastněným za pěknou reprezentaci školy. 
Téma přátelství a  vzájemné spolupráce tvo-
řilo hlavní rámec činnosti školní družiny 
v uplynulém období. Děti se zaměřily na vzá-
jemné poznávání a spolupráci. Každé oddě-
lení školní družiny připravilo pro své spolužá-
ky zábavné odpoledne plné her.

pedagogové FZŠ Chodovická

V  sobotu 18.  2. se v  tělocvičně naší školy 
konal již podeváté dětský karneval pro děti  
I. stupně a  předškoláky. Tentokrát přijel 
klaun Ferda s kamarádem mimoněm. Děti si 
zasoutěžily, vytančily se a  domů si odnesly 

dárky a drobnosti z tomboly.

Poděkování patří i firmě Fruitisimo za jejich 
sponzorský dar a všem pomocníkům z 5. – 
8. tříd.  Moc děkujeme!

Celou akci zajišťovala 
Chvalská škola, z.s.

ZPRAVODAJSTVÍ Z CHODOVICKÉ   

DĚTSKÝ KARNEVAL NA ZŠ STOLIŇSKÁ
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Společný koncert smyčcového orchestru ZUŠ 
s orchestrem DIMO z Dithmarscher Musikschu-
le a pěveckých sborů Malíček I a Malíček II
So 4. 3. - Salesiánské divadlo v Kobylisích, 
17.00 hod.

Společný koncert smyčcového orchestru ZUŠ 
s orchestrem DIMO z Dithmarscher Musikschu-
le a pěveckého sboru Paleček
Po 6. 3. - Pražská konzervatoř, Na Rejdišti, 18.00 hod.

Koncert žáků třídy dechových nástrojů Lucie 
Rapčákové
Po 13. 3. - Sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy Zuzany Bandúrové
Čt 16. 3. - Galerie 14 - Černý Most, 18.00 hod.

V. hudební večer
tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 20. 3. - Sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Klavírní koncert
koncert žáků klavírního oddělení
Út 21. 3. - Galerie 14 - Černý Most, 18.00 hod.

Koncert žáků třídy bicích nástrojů 
Karla Mirošníka
Pá 24. 3. - Sál ZUŠ Ratibořická, 17.00 hod.

Česko – japonského výtvarného projektu 
„Světy v nás“ se zúčastnili téměř všichni žáci 
výtvarného oboru (cca 200) a vytvořili přes 
260 prací. 60 prací žáků bylo vybráno a poslá-
no na výstavu do Tokia. Stejný počet prací byl 
doručen z Tokyo Jogakkan Primary School 
k nám na výstavu v Horních Počernicích. Prá-
ce žáků ZUŠ Ratibořická hodnotila odborná 
porota složená z učitelů výtvarného oboru. 
Ta rozdělila hodnocení do dvou věkových ka-
tegorií. I. kategorie 7 až 10 let a II. kategorie 
11 až 16 let. 
Dalším hodnotitelem byl velvyslanec Japon-
ska v ČR pan Tetsuo Yamakawa. 
V den vernisáže výstavy prací žáků japonské 
školy, která se konala 1. února v  Kočárovně 
Chvalského zámku, bylo slavnostně předáno 
ocenění vybraným žákům. Odborná porota 

ve složení Soňa Zíková, Olga Šímová a David 
Madar udělila v  I. kategorii: 1. místo - Ivana 
Smrčková, 2. místo - Linda Aldorfová, 3. místo 
- Barbora Vajnerová a Čestná uznání - Alena 
Hnětýnková, Anežka Ďoubalová, Eliška Bech-
ná, Eva Adámková, Adéla Čížková a Marta 
Pražáková. V  II. kategorii 1. místo - Anna In-
dráková, 2. místo - Veronika Pernicová, 3. mís-
to - Lucie Čermáková, Čestná uznání - Adéla 
Aldorfová a Anna Kořánová.

Pan velvyslanec Tetsuo Yamakawa udělil: 1. 
místo - Christian Laibl, 2. místo - Natálie Vo-
denková, 3. místo - Alžběta Trefná, 4. místo 
- Kristýna Skoumalová, 5. místo - Adéla Al-
dorfová, 6. místo - Leontýna Hervertová, 7. 
místo - Johana Rezlerová a 8. místo - Kristýna 
Skoumalová. 

K těmto oceněným se na závěr projektu při-
daly ještě dvě speciální ceny. A to Cena ře-
ditele Tokyo Jogakkan Primary School pana 
Hitoshi Tanaky a Cena ředitele ZUŠ, Praha 9, 
Ratibořická 30 pana Libora Zíky. Cenu pana 
Tanaky získala Sára Kůtková za práci „Zenová 
zahrada“ a Cenu pana Zíky získala Sena Shi-
bata za práci „Karlův most a řeka“.
Blahopřejeme oceněným žákům a již se těší-
me na další společný projekt se školou Tokyo 
Jogakkan Primary School.

Libor Zíka, ZUŠ

OCENĚNÍ PRACÍ ŽÁKŮ V PROJEKTU „SVĚTY V NÁS“

1. místo v I. kat. Ivana Smrčková - Sushi

Cena pana ředitele Zíky - Sena Shibata - Karlův most a řeka

Cena pana ředitele Tanaky  
- Sára Kůtková - Zenová zahrada

1. cena pana velvyslance Yamakawy  
- Christian Laibl - Samurai

1. místo ve II. kat. Anna Indráková - Koi kapři
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Obě kvinty našeho gymnázia opět zavítaly do 
rakouského Tauplitzu, kde je netrpělivě oče-
kávala horská chata Berghof. Mgr.  Luboš Vino-
hradník si vzal „pod palec“ skupinku začátečníků 
a lehce pokročilejších lyžařů. Mgr. Tomáš Dvořák 
vyučoval jízdu na snowboardu. Mgr.  Michaela 
Dvořáková si vzala na starost partu pokročilých 

lyžařů a s těmi nejlepšími jezdil instruktor Tomáš 
Svoboda. Na kurzu nechyběla ani zdravotnice, 
MUDr. Kejmarová Sedláčková.
Začátek kurzu pro nás nezačal moc dobře. Na 
sjezdovkách byl sice sníh, ale nebylo ho mnoho. 
Většina sjezdovek byla velmi namrzlá a špatně 
se po nich jezdilo. K naší radosti však sněhu přes 

noc na-
padlo tolik, 
že by se 
v  celém 
a r e á l u 
Tauplitzu nenašlo holé místečko.
Náš den vždy začínal snídaní a ranním lyžováním 

od devíti hodin. Na oběd jsme 
se vraceli zpět do hotelu. Kolem 
druhé hodiny, lehce odpočatí, 
jsme se vraceli na sjezdovky. Tré-
nink končil ve čtyři hodiny odpo-
ledne, kdy byl ukončen provoz 
lanovek.
Večerní programy vyvrcholily 
diskotékou, které neodolali ani 
profesoři a  všichni společně 
jsme si poslední večer užili.
Kurz bych zhodnotil velmi pozi-
tivně. Nikdo se nezranil, dorazili 
jsme domů v pořádku a s nový-
mi zážitky. Myslím, že se sblížili 
nejen studenti Áčka a  Béčka 
navzájem, ale také profesoři se 
studenty.

David Kalenda, 5.B

Začátkem února navštívil naši školu momentál-
ně druhý nejvýše postavený představitel Velvy-
slanectví Spojených států amerických v  České 
republice Ray Castillo. Pan Castillo je radou pro 
kulturní a tiskové záležitosti a o své práci mluví 
se studenty velmi rád. To bylo vidět i během jeho 
návštěvy.
Zvládnul dvě přednášky za sebou a plný konfe-
renční sál ho vždy odměnil zaslouženým potles-

kem. Studenty oborů provoz diplomatických 
služeb a  právní administrativa seznámil nejen 
s náplní své práce, ale také s průběhem svého 
pracovního života. Nebylo mu zatěžko mluvit 
o rodině a o tom, jak se kočov-
ný život diplomata projevuje 
na jejím fungování. Když na 
závěr studentům pustil video, 
na kterém osazenstvo americ-

ké ambasády před Vánoci zpívá česky koledu 
Půjdem spolu do Betléma, vypadalo to, že jej 
studenti vůbec „nepropustí“.

... a my jsme za jejich návraty velmi vděční. 
Jedním z takových absolventů je i Filip Vilí-
mek, který momentálně studuje na Univer-
zitě obrany. Pro naše studenty uspořádal 

v konferenčním sále besedu o svém nyněj-
ším působení. Není prvním, kdo se po ab-
solvování studia na SOŠ pro administrativu 
EU vydal armádní cestou. Je možné, že svou 

návštěvou inspiroval i ně-
koho dalšího.

Beseda se zástupkyní Česko-německého fóra se 
uskutečnila v polovině února. Byla určena něm-
činářům ze třetích ročníků oborů provoz diplo-
matických služeb a  právní administrativa. Jak 
z názvu celého projektu „Do Německa na zkuše-

nou“ vyplývá, šlo zejména o se-
známení se studijními a  pra-
covními možnostmi u  našeho 
největšího souseda. Nabídky se 
ale týkaly i  ostatních německy 

mluvících zemí.

Období maškarních rejů letos poprvé 
proniklo i do našeho domova mlá-
deže. Nejen obyvatelé a obyvatelky 
internátu, ale také jejich vychovatelky 
se převlékli do kostýmů pozemských 
i nadpozemských bytostí. Na parketu 

společenské místnosti tak bylo možné spatřit 
například fotbalistu Matějovského, jak živě roz-
práví se spanilou mořskou pannou. Ta se nako-
nec stala vítězkou karnevalu. Skvěle se ale poba-
vili všichni zúčastnění.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK   

NÁVŠTĚVA Z AMERICKÉHO VELVYSLANECTVÍ 

ABSOLVENTI SE NÁM STÁLE VRACEJÍ

DO NĚMECKA NA ZKUŠENOU

MAŠKARNÍ PLES V DOMOVĚ MLÁDEŽE
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„NA MEDAILE NEČEKEJTE NA GAUČI,“  VZKAZUJE MISTRYNĚ SVĚTA

MARTA KŘEPELKOVÁ VYBOJOVALA BRONZ A DVĚ STŘÍBRA NA UNIVERZIÁDĚ

Na mistrovství světa 2016 dvakrát 
vyhrála a  obhájila tak své tituly. Ne-
jen tento vynikající výkon, kterého 
v  loňském roce dosáhla, jí vynesl na 
1. příčku ve své kategorii v  anketě 
Nejlepší sportovec 2016.

V  krásném prostředí jabloneckého divadla 
Martina převzala své ocenění a  obhájila tak 
své vítězství z  minulého roku. Mezi dalšími 
oceněnými sportovci a  trenéry byli Barbo-
ra Špotáková, Gabriela Koukalová, Ondřej 
Rybář a  další. Kategorii družstev vyhrál tým 
biatlonistů  – SKP KORNSPITZ JABLONEC. 
Martina se tedy mezi sportovními hvězdami 
opět neztratila, a  to i díky podpoře městské 
části Praha 20. S jejich podporou lze lépe za-
jistit kvalitní přípravu k dosažení vynikajících 
výsledků.
Martina připomíná spíše princeznu než tvr-
dou kick boxerku. Ale když dá ránu, stojí to za 
to. Kick box, a nejen ten, dělá vždycky naplno.

Nejen loni, ale i letos máte diář stále plný.
Měla jsem sportovní exhibici, různá vystou-
pení a  přednášky pro vysokoškoláky. Píši 
také motivační knížku a  o  některých téma-
tech, třeba proč se lidé nemají vzdávat, jsem 
hovořila s  posluchači VŠ. Koučování lidí mě 
baví a myslím, že mi jde. Také jsem byla u dětí 
z mateřských školek.

A jak pracujete s dětmi?
To bývá v rámci sportovní akce, kde si mohou 
kick box všichni vyzkoušet a přemýšlet, jestli 
by se mu chtěli věnovat. A pak děti sama tré-
nuji, jsou ve věku od 5 do 15 let (ale i dospělí). 
Kromě kick boxu se věnuji i tréninku sebeo-
brany. Všechny zájemce o bojové sporty zvu 
na své hodiny, kde se snažím ukázat krásu to-
hoto sportu a přimět další děti či dospělé ke 
sportu a pohybu vůbec.
Zájemci o  tréninky mě mohou kontaktovat 
na ptacma05@seznam.cz nebo telefonicky 
na čísle 728 696 097. První hodina je zdar-
ma. Spolu s bratrem Pepou mě můžete vidět 
v pořadu Na pohodu s Heidi, kde předvádíme 
ukázky sebeobrany.

V čem spočívá váš trénink?
Vzhledem k  mým dalším činnostem trénuju 
pravidelně doma. Nejvíce mi vyhovuje Taba-
tův trénink, to jsou několikaminutové série 
s maximální intenzitou. A fyzička jde znatel-
ně nahoru. Ale samozřejmě jiný trénink trvá 
i hodinu a půl vcelku.

Co vzkážete sportovcům vašeho věku, 
kteří se snaží o co nejlepší výkony?
Záleží na každém z nich. Každý může dosáh-
nout toho, co chce. Ale nemůže čekat na vý-
sledky doma na gauči. Musí makat. Je za tím 
spousta práce. A často se pak setká se závistí.

Taky jste ji pocítila?
Ano, docela často. Je spousta lidí, která mne 
má ráda a která ne.

Dagmar Březinová,
redaktorka regionálního deníku

foto: Daniel Vojtěch

V  minulém vydání Hornopočernického 
zpravodaje jsme uveřejnili rozhovor s Mar-
tou Křepelkovou, která se po úspěšném 
mistrovství republiky právě chystala na 
univerziádu. Pětadvacetileté studentce 
ČVUT se v  individuálním závodě v Almaty 
podařilo vybojovat cenný bronz, nestačila 
jen na Japonky Iwasaovou a Kobajašiovou.

„Z medaile v individuálním závodě jsem měla 
hroznou radost. Z  tréninků jsem věděla, že 
to není nereálné, ale zároveň to nebude za-
darmo. V trénincích jsem se umísťovala mezi 
3. - 6. místem. V závodě jsem pokazila druhý 

skok a  s  medailí se rozloučila, ale nakonec 
v důsledku chyby Finky jsem ji přeci jen zís-
kala. Pak následoval závod mix týmů a týmů 
žen, odkud přistály další dvě medaile. Díky 
výborným skokům Čestmíra Kožíška jsme 
získali stříbro v mix týmech a s Kájou Indráč-
kovou jsme v týmech žen získaly také stříbro. 
Bylo to jako z pohádky, mým snem bylo se na 
univerziádu dostat, ale že tam ze tří závodů 
získám tři medaile, to jsem opravdu nečeka-
la,“ sdělila nám Marta po závodě své dojmy.
Zajímalo mě, kdo se může univerziády zú-
častnit a  jaká tam byla konkurence: „Na uni-
verziádu mohou jen ti, co studují vysokou 
školu. Navíc se tou dobou konaly ještě závo-
dy Světového poháru, které 
jsou klíčové pro nominaci 
na příští zimní olympiádu. 
Proto tam nebyla světová 
špička a byla tam větší šance 
pro nás „amatéry“, objasnila 
Marta.
Marta právě odjela na Lahti, 
kde se koná další důležitý 
závod její kariéry, a  to rov-
nou mistrovství světa. Stačila 
vůbec svůj úspěch z Kazach-
stánu oslavit? „Na slavení 
nebylo moc času. V  Almaty 
jsem slavit nestihla a po pří-

letu domů jsem hned šla do práce a musela 
dohánět školu. Od přítele jsem dostala balík 
lentilek, s jedním kamarádem jsem šla na ve-
čeři, čímž podpořil moje nabírání váhy pro 
délku lyží na mistrovství světa. Více to plá-
nuji oslavit až po návratu z mistrovství světa 
v  Lahti. V tomto závodě se bude těžké i jen 
kvalifikovat do závodu, zatím to je z tréninků 
dost na hraně. Kvalifikace je zítra a postupuje 
40 závodnic. Mistrovství světa není univerziá-
da, dodala Marta.
Držíme moc palce, aby medaile cinkla i  ten-
tokrát!

Lenka Bartáková, redaktorka
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LENKA BAREŠOVÁ: GYMNASTICKOU HALU OPRAVDU POTŘEBUJEME
Paní Lenka Barešová se gymnastice věnuje 
od svých devíti let a láska k tomuto sportu 
se jí stala životní náplní. I  když už vlastní 
sportovní kariéru dávno pověsila na hře-
bík, přesto působila dlouho jako trenérka 
a rozhodčí a již řadu let pracuje jako před-
sedkyně oddílu sportovní gymnastiky.

Paní Barešová, prozraďte nám, kdy jste za-
čala s gymnastikou?
To už je opravdu dávno, bylo mi devět let, 
když jsem přišla do sportovního gymnastic-
kého oddílu v Kolíně, kde jsem tehdy bydlela 
a trénovala až do doby, když jsem se dostala 
v devatenácti letech na vysokou školu do Pra-
hy. Tady jsem trénovala ve Slávii VŠ u trenéra 
Jaroslava Šťastného, což byl opravdu skvělý 
trenér a já jsem ráda, že jsem ho mohla poznat 
a trénovat pod ním až do mých 23 let.

Proč jste pak s aktivním závoděním přestala?
Byla jsem už na gymnastiku zkrátka stará. Na 
mistrovství republiky jsem už byla nejstarší 
a ani dnes se tak dlouho nezávodí. Tehdy jsem 
třikrát obhájila nejvyšší mistrovskou třídu, kte-
rou bylo možné získat.

Jaké jste měla v  době aktivního závodění 
úspěchy?
Tak nějaké byly, vyhrála jsem krajské závody, 
v první třídě dospělé kategorie jsem byla čtvr-
tá na mistrovství republiky a v mistrovské třídě 
jsem na republice skončila jedenáctá.

Jak vnímáte rozdíl gymnastiky tenkrát 
a nyní, v čem všem se změnila?
Rozdíl vidím hlavně v  obtížnosti. 
Naučit se prvky střední a  nejvyš-
ší obtížnosti vyžaduje od každé 
gymnastky velkou koncentraci, 
houževnatost a  odvahu. Děvčata 
začínají mnohem dříve, než napří-
klad začínala s  gymnastikou Věra 
Čáslavská, která se věnovala nejdří-
ve krasobruslení a baletu a v gym-
nastice začala trénovat a  závodit 
až v patnácti letech. Dnes se začíná 
trénovat o deset let dříve a mnoho 
mladých gymnastek právě okolo 
patnáctého roku věku končí.

Proč končí tak brzy?
Tréninky jsou opravdu velmi náročné, a  to 
nejen fyzicky, ale také časově. Jakmile jdou 
děvčata na střední školu, tak zjišťují, že už se 
nedá skloubit plnohodnotný trénink a  záro-
veň studium. Aby podávala dobré výkony, 
tak musí trénovat dvoufázově čtyři, pět hodin 
každý den. A to není zrovna jednoduché. Pak 
si musí vybrat, jestli se budou věnovat hlavně 
sportu nebo studiu. Když jsem byla ve výběru 
olympijských nadějí, tak jsem trénovala denně 
tři až čtyři hodiny.

Jak často trénují vaše děvčata?
V Počernicích trénujeme většinou třikrát týd-
ně tři hodiny včetně přípravy a úklidu nářadí, 
přičemž na vlastní trénink připadá 2,5 hodiny. 
Když mají děvčata před závody, tak mohou 
trénovat čtyři i pět dní v týdnu. Dva dny máme 

pouze 2  hodiny pro přípravu nářadí, trénink 
a  opětovný úklid, takže na trénink moc času 
nezbyde.
Kolik máte v oddíle celkem gymnastek?
V současné době čítá náš oddíl SG a aerobiku 
celkem 153 členů, dospělých je 35. Začínáme 
trénovat s dětmi od pěti let a gymnastky jsou 
rozděleny do různých věkových a výkonnost-
ních skupin.

Máte dostatek trenérů?
V současné době máme 19 aktivních trenérů, 
pravidelně 3x týdně trénuje šest, ostatní do-
cházejí jednou až dvakrát týdně.

Vaše děvčata jsou velmi úspěšná, jak si sto-
jí v republikovém měřítku?
Stojí si velmi dobře, často se umísťují na me-
dailových pozicích, zejména na různých pohá-
rových soutěžích. Rozhodně na ně můžeme 
být pyšní.

Máte nějakou odchovankyni, na kterou 
jste obzvlášť pyšná?
Určitě, třeba na Veroniku Švábovou, která byla 
v  jednotlivkyních na mistrovství republiky 
před třemi lety druhá ve své kategorii a stále 
trénuje, i když má rok před maturitou.

Vidíte hned na malé holčičce, která k vám 
přijde, že bude talent?
U některých děvčátek to poznáme hned, když 
je přijímáme. Pomocí vhodných testů zjistíme, 
jakou májí sílu, rozsah, odraz, jak umí běhat… 
U některých to chce určitou dobu pro rozkou-
kání.

Do kroužku si dívky vybíráte, kolik jich mu-
síte každý rok odmítnout?
U těch maličkých necháme delší čas, abychom 
vyzkoušeli, jak jsou učenlivé, takže na začátku 
jich přijmeme víc a v průběhu jednoho dvou 
měsíců se to často samo vykrystalizuje. Pokud 
zjistíme, že se holčička na gymnastiku nehodí, 
doporučíme jiné sportovní odvětví.

Ano, poslední dva roky jsme museli odmítat 
nové zájemkyně, z důvodu omezené kapacity 
tréninkových hodin, které máme k dispozici.

Proč nemáte oddíl i  chlapců? Není mezi 
nimi zájem?
Zájem by byl, ale nebyly kapacity a hlavně vy-
bavení. Druhý rok máme v oddíle 9 chlapečků, 
se kterými pracují dvě naše bývalé závodnice, 

které začaly s vlastními syny a k nim se připo-
jilo 7 dalších chlapců. Problém je ale hlavně 
s nářadím, které pro ně nemáme. Pro chlapce 
bychom potřebovali kruhy, mužská bradla, 
koně na šíř. Navíc prostorově bychom to s dal-
ším nářadím už vůbec nezvládli. Do tělocvičny 
se nám vejde pouze nářadí pro ženy.

Velký problém u vás je, že musíte před ka-
ždým tréninkem všechno nářadí připravit 
a pak zase složit.
To je náš největší problém. Příprava a úklid ná-
řadí zabere víc než půl hodiny každý trénink. 
Připravujeme přeskok – rozběhový pás a pře-
skokové nářadí, bradla, která se musí zakotvit 
do země, bradlovou žerď, 7 kladin, rozběhový 
reutrový pás, který se skládá z jednotlivých de-
sek a koberců. Samozřejmě ke všem nářadím 
musí přijít žíněnky a duchny. I děti musí přidat 
své síly.
Již od 70. let usilujeme o specializovanou halu, 
kde bychom měli všechno nářadí stále připra-
vené a mohli se tak věnovat celou dobu tré-
ninku, především dětem. Prostná se cvičí na 
prostoru 12 x12 m, reutrovou podlahu máme, 
ale není myslitelné ji každý trénink stavět, ne-
boť postavení jen tohoto prostoru trvá hodinu 
a  navíc častým stavěním se jednotlivé desky 
ničí. Stavíme proto jen 2x ročně. Prostná tré-
nujeme pouze na pásu, což není ideální.
V  tělocvičně rovněž chybí molitanová jáma, 
která je nezbytná pro nácvik vyšší a  vysoké 
obtížnosti. Pro nácvik těchto prvků musí naše 
děvčata dojíždět do jiných tělocvičen v Praze 
i  mimo Prahu, zejména o  víkendech, pokud 
seženeme volnou kapacitu.

 
Zažádali jste o  dotaci na stavbu 
gymnastické haly, v  jakém je to 
nyní stádiu?
Za TJ Sokol jsme zažádali o  dva 
granty, jeden na hl. m. Prahu, který 
nám nebyl schválen. Žádost podá-
me na rok 2018 znovu s projektem, 
který se právě dopracovává.
Druhá žádost byla podána na Mi-
nisterstvo školství, mládeže a tělo-
výchovy, kde nemáme zatím bližší 
informace. Každopádně věříme, 
že dotaci dostaneme, jelikož se do 
sportu nyní uvolňuje více financí.

Celý projekt výstavby gymnastické tělocvičny 
je finančně méně náročný, neboť celý poze-
mek dává TJ Sokol k dispozici a tento pozemek 
je již zasíťovaný.
Pokud se nám náš záměr podaří, tak v Počer-
nicích ve Chvalkovické ulici vznikne opravdu 
krásné sportovní středisko, které již řadu let 
slouží míčovým hrám. V  budoucnu může 
sloužit nejen gymnastice a  aerobiku, ale 
i např. úpolovým sportům a ostatním venkov-
ním aktivitám pro občany Horních Počernic.
Navíc by se uvolnilo celkem 13 hodin ve velké 
tělocvičně a ve dvou malých sálcích v ZŠ Rati-
bořická pro další pohybové aktivity, např. mí-
čové hry.

Lenka Bartáková, redaktorka
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Anglické tábory  
Zkušený americko-český tým z Life Center připravuje již 
11. letní příměstský tábor pro děti 6 - 12 let. Tentokrát se 
táborníci vypraví na dobrodružné pátrání po stopách 
ztraceného medailonu, užijí si spousty her a zábavy, uvnitř 
i venku, a přitom se hravou formou budou učit anglicky.  
Termín: 21. - 25. 8. 2017 (8:30 - 17:00 h), Horní Počernice 
Cena: 2000 Kč (zahrnuje teplé obědy, svačiny, pití) 
 
Teenageři budou „HACKED“ 
Termín: 3. - 7. 7. 2017 (pobytový tábor pro věk 12 - 18 let) 
Cena: 2500 - 2700 Kč v závislosti na finální lokalitě 
Místo: širší oblast Jihlavy 
Podrobnosti a registrace na: www.thelifecenter.cz 

Placená inzerce
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Velký výprodej 
hodinek a hodin SEIKO

Sleva 20 %
výběr až z 200 modelů

Kompletní nabídka na www.altro.cz
Prodejní místo: ALTRO, 

Václavická 2385, Horní Počernice
e-mail: info@altro.cz, tel.: 281922501

Otevřeno Po-Pá: 8.00-15.30 hod.
Tech Con Czech Republic, s.r.o.

Ve Žlíbku 1800 (areál BigBox), 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
Kontakt: Petr Krajíček – 602 429 648

Společnost Tech Con Czech Republic, s.r.o. hledá do svého 
týmu nového člověka na pozici

SKLADNÍK
Nabízíme:

• Jednosměnný provoz (7:30 – 16:00) • Práci v čistém prostředí
• Kvalitní pracovní oděvy • Velmi dobré finanční ohodnocení
• Práci v malém kolektivu • Zázemí prosperující společnosti

Požadujeme:
• Trestní bezúhonnost • Pozitivní přístup k práci

MČ Praha 20 a Chvalský zámek zvou na 28. ročník oblíbené akce

Čarodějnice na Chvalské tvrzi
v neděli 30. dubna 2017 od 14 do 22 hod.
V odpoledním programu od 14 hod. uvidíte:
• dětská hudební, taneční i sportovní vystoupení
• salon pro děti s malováním na obličej, hair-stylingem a líčením pro maminky
• kouzlení a hry na pódiu s Kamile Burdou
• „cool“ skupina s hudbou pro děti BOMBARĎÁK
• pouť se stánky a občerstvením po celý den
• volba nejhezčí dětské čarodějnice

Ve večerním programu od 19 hod. se můžete těšit na:
• zapálení velkého ohně
• kapela U2 REVIVAL DESIRE BAND s největšími hity této světoznámé kapely
• hvězda večera: skupina PORTLESS s frontmanem Kryštofem Michalem 

(dříve SUPPORT LESBIENS) a rapperem Henry D. s hity: Sweet Little 
Something, Bet My Soul atd.

• ohňostroj

Vstupné 60 Kč

PORTLESS Mobil: 603 242 142
www.sute ‑pisky.cz

Placená inzerce
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NOVĚ OTEVŘENÁ VZORKOVNA V POČERNICÍCH

NEJŠIRŠÍ NABÍDKA KOBERCŮ

Široký sortiment - od rohožek po perské koberce

SPOJENCŮ 16, PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE

Přĳďte se podívat na koberce za fantastické ceny nebo se podívejte na eshop www.mujkoberec.cz

Otevírací doba vzorkovny:
Po, Út, St, Pá: 9:00 - 13:00, 14:00 - 18:00

Čt, So, Ne: zavřeno

Spojenců 16, Praha 9, Tel.: 277 00
0 178, Web: www.mujkoberec.cz

Jsme specialisté na koberce Nejširší nabídka kusových i metrážních koberců

Doprava na vše zdarma až k Vám domů

Vzorky koberců zdarma 3D vizualizace koberce ve Vašem pokoji zdarma

Možnost vrácení / výměny koberce do 1 roku

www.suzuki.cz
Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Pro každou 
     příležitost

Nepřekonatelná ve městě
   RBS (systém nouzového brzdění)
   LED denní svícení
   7×  airbag 
   ABS + EBD, ESP® 
   parkovací senzory

Suverénní v terénu
   inteligentní pohon 4×4 AllGrip
   asistent sjíždění svahu
   asistent rozjezdu do  kopce
   prvky chránící karoserii
   sledování tlaku 
v  pneumatikách

Nová Vitara

386.700 Kčod

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

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
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MČ Praha 20, Ročník 65, BŘEZEN 2017
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
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těhotenství | newborn | děti | portréty  | páry

Zachyťte jedinečnost okamžiku  
toho nejcennějšího, co máte.

Možnost v ateliéru v Běchovicích ul. Podnikatelská nebo v exteriéru
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.
Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného zpravodaje.

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

Advokátní kancelář

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767

Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech 
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní 
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy

Mgr. Iva Svobodová

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

TEL: 602 970 835

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

ATD., STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

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

FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ ŠIKOVNÉ  
A SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY K TŘÍDĚNÍ 

TISKU. MOŽNOST VÝBĚRU SMĚN I 
NA BRIGÁDU. NÁSTUP IHNED NEBO 

DOHODOU. T. 602 480 851

RÁMOVÁNÍ MYJO - PASPARTY, LAMINACE, 
NAPÍNÁNÍ PLÁTEN, NÁCHODSKÁ 636

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

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

KÁCENÍ A ŘEZ VZROSTLÝCH STROMŮ 
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU 

TEL: 606 527 091

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

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

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. KOUPÍM. 
TEL: 286 891 400

GOLF RESORT ČERNÝ MOST PŘIJME: 
RECEPČNÍ, POKOJSKOU, MARŠÁLA, 

NOČNÍHO HLÍDAČE. ŽIVOTOPISY ZASÍLEJTE 
NA GOLF@GRCM.CZ

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

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ 
- REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

ING. TOMÁŠ PINKAVA. TEL: 608 153 818




