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CHVALSKÝ ZÁMEK
do 21. 5.
Výstava Květina – z cyklu Umění očima dětí

do 21. 5.
Poezie české krajiny: Česká poválečná 
krajinomalba z palety Jaroslava Němce 
a Jiřího Patočky

od 27. 5. do 3. 9.
Hlavolamy v uličkách starého města

do 8. 5.
MgA. Anna Plešmídová – Dva světy

do 8. 5.
Vladimír Nosek – Od fotografie ke koláži

od 11. 5. do 26. 5.
Talent Horních Počernic: Čtyři roční období

od 29. 5. do 30. 7.
Současné umění z Nepálu: na cestě k míru 
uměním

od 30. 5. do 1. 7.
Vladislav Kaska: Obrazy, grafika

6. 5. od 10 do 15 hod.
Pohádková sobota na zámku se Šípkovou 
Růženkou a květinami

6. 5. od 8 do 16 hod.
Veterán párty na Chvalské tvrzi

7. 5. od 10 do 15 hod.
Pohádková neděle na zámku se skřítkem 
Matýskem a květinami

11. 5. od 16 hod. 
Vernisáž výstavy Talent Horních Počernic

13. 5. od 13 do 17 hod.
XIV. ročník festivalu historického tance

23. 5. od 14 hod.
Zámecké posezení (Nejen) pro seniory
s režisérkou Světlanou Lazarovou

29. 5. od 18.30 hod. 
Vernisáž výstavy Umění Nepálu

30. 5. od 17 hod.
Vernisáž výstavy Vladislava Kasky

30. 5. od 17 hod.
IV.veřejné fórum UR – 10 problémů

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
9. 5. od 19.30 hod.
Prachy!!!

10. 5. od 18 hod.
Výstava studentských prací soukromé 
střední umělecké školy (VERNISÁŽ)

13. 5. a 14. 5. od 15 hod.
Šípková Růženka (BALET)

19. 5. od 17 hod.
Hudební odpoledne 2017 (KONCERT)

21. 5. od 16 hod.
6. akademie Leonarda

23. 5. od 19.30 hod.
Muzzikanti (KINO)

27. 5. od 19 hod.
Kairovo kvarteto (KONCERT)

DIVADLO V PŘÍRODĚ

19. 5. od 21. hod.
Vrátila se jednou v noci

20. 5. od 17 hod.
Pohádka o ponocném

20. 5. od 21 hod.
Hrdina západu

21. 5. od 17 hod.
Vílí poklad

26. 5. od 21 hod.
Paní Láry Fáry

27. 5. od 17 hod.
Paní Láry Fáry

27. 5. od 21 hod.
Soudné sestry

28. 5. od 17 hod.
Paní Láry Fáry

DOPOLEDNÍ POŘADY

24. 5. od 10 hod.
Vyprávěj svůj příběh

25. 5. od 9 a 10.30 hod.
Paní Láry Fáry

29. 5. a 30. 5. od 10 hod.
Popelka

DIVADLO V PŘÍRODĚ

26. 5. od 10 hod.
Paní Láry Fáry

31. 5. od 10 hod.
Popelka

DDM
10. 5. od 17.30 do 19.55 hod.
Výtvarné středy s  Hankou Volfovou BATIKA 
(ubrousek)

13. 5. od 13.00 do 18.00 hod.
Keramika s Danem Vančurou - Technika Tiffany

18. 5. od 18 do 19.55 hod.
Keramika s Danem Vančurou

20. 5. od 9 do 14.30 hod.
Střelecký turnaj - v tělocvičně ZŠ Stoliňská -Chvaly

24. 5. od 17.30 do 19.55 hod.
Výtvarné středy s Hankou Volfovou FIMO HMOTA

od 29. 5 do 2. 6.
Týden otevřených dveří

3. 6. 2017 od 13.00 hod.
Den dětí
- od 13.00 do 16.00 hod. soutěže na stanovištích
- od 16.00 do 17.00 hod. zábavná show

MUM
9. 5. od 18.30 hod.
Jak získat práci snů 1 – mapování

13. 5. od 9 hod.
Montessori sobota

19. 5. od 9 hod.
Moje jídlo, moje zdraví

23. 5. od 18.30 hod.
Jak získat práci snů 2 - motivační dopis, životopis

27. 5. od 10 hod.
Horní Počernice v běhu staletí II.

30. 5 od 18.30 hod.
Jak získat práci snů 3 – pohovor

ZUŠ
4. 5. od 18 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Zuzany Bandúrové 
a žáků klavírní třídy Alice Lin - sál ZUŠ Ratibořická

5. 5. od 17 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Katrin Triebeneklové 
- sál ZUŠ Ratibořická

11. 5. od 18 hod.
Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka 
- sál ZUŠ Ratibořická

15. 5. od 18 hod.
Koncert žáků houslové třídy Věry Matějákové 
- sál ZUŠ Ratibořická

17. 5. od 17.30 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny 
- sál ZUŠ Ratibořická

19. 5. od 17 hod.
XII. ročník Festivalu studentských orchestrů
 „Hudební odpoledne 2017“ v Divadle Horní 
Počernice

20. 5. od 15 hod.
Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice, Junior Big 
Band ZUŠ Rokycany,
Žákovský Big Band ZUŠ Liberec, The Mole’S Wing 
Orchestra ZUŠ Lounských, Praha 4
a Big Band ZUŠ Horní Počernice v areálu Chvalské 
tvrze

22. 5. od 18 hod.
Koncert žáků klavírních tříd Martiny Hudáčekové 
a Elliny Belčikové - sál ZUŠ Ratibořická

24. 5. od 18 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové -
 sál ZUŠ Ratibořická

24. 5. od 18 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové 
- Chvalský zámek

25. 5. od 18 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové 
- sál ZUŠ Ratibořická

29. 5. od 19 hod.
Koncert absolventů ZUŠ, studentů smyčcového 
oddělení - sál ZUŠ Ratibořická

31. 5. od 19 hod.
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů Kristýny 
Bártové - sál ZUŠ Ratibořická

OSTATNÍ
11. 5. od 15 hod.
Jarní výstava - ZŠ Bártlova

13. 5. od 9 hod.
Ukliďme si Počernice - sraz na zastávce  
Slatiňanská (bus 224)

18. 5. od 18 hod.
Slavnostní odhalení Lavičky Václava Havla 
– před Divadlem Horní Počernice

18. 5. od 16 hod.
Otevření nové klubovny Divizna

18. 5. od 12.30 do 17 hod.
Jarní prodejní výstava – MŠ Chodovická

21. 5. od 10 do 17 hod.
Formanské slavnosti v zahradě areálu 
Střediska křesťanské pomoci, Křovinovo 
náměstí 11/16
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SLOVO STAROSTKY
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

V aktualitách na stránkách pocernice.cz a zdravehornipocernice.cz je odkaz na anketu, 
prostřednictvím které můžete navrhnout hodinu zásobování v navrhované nové prodejně 

Billa, která vám bude nejméně vadit. 

POZVÁNKA NA ZÁMECKÉ POSEZENÍ (NEJEN) PRO SENIORY 23. 5. 2017 OD 14.00 
S REŽISÉRKOU SVĚTLANOU LAZAROVOU

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 22. května 2017 od 17.00 hod. 
na Chvalském zámku.

Milí Hornopočerničtí,
ohně filipojakubské noci nás přenesly do 
nejkrásnějšího období roku, pro radost 
z  probuzení života a  na důkaz, že lidové 
zvyky stále žijí. Také První máj byl u  nás 
v dobách dávno i nedávno minulých svát-

kem z nejdůležitějších, stačí se vrátit před rok 1989 do doby, kterou vět-
šina z nás dobře pamatuje. Ústava zaručovala svobodu projevu, a  tak 
houfy zamilovaných táhly na Petřín k pomníku Karla Hynka Máchy, kde 
zaznívaly projevy odvážlivců, jiné masy táhly ulicemi měst pod tribu-
nami, z nichž jim blahosklonně kynuli straničtí představitelé. Podobné 
kratochvíle se v první májový den konají i dnes, neboť stále je dost lidí, 
kterým vadí jiný názor a musí to dát hlasitě najevo. Proč zrovna v době, 
kdy hrdliččin zve ku lásce hlas, zůstává záhadou. Zřejmě lidé pro své po-
zemské bytí potřebují stále nějakého nepřítele.
Když ve druhé polovině 19. století vypukla v Americe vlna stávek za lep-
ší pracovní podmínky, vyšší platy a osmihodinovou pracovní dobu, do 
ulic vyšly statisíce lidí a 1. května jich pro jiný názor mnoho přišlo o život. 
Byl první máj… Přes silné represe a střelbu do stávkujících protestovalo 
v roce 1894 ve Washingtonu už více než 750 000 dělníků. Od doby, kdy II. 

Internacionála v Paříži vyhlásila 1. květen všeobecným Svátkem práce, se 
oslavy konaly na mnoha místech, v roce 1890 také v Praze, jak si pamatu-
jeme ze slavného fejetonu Jana Nerudy, velké oslavy se konaly i za první 
republiky, zejména v průmyslovém Zlíně.
Po roce 1989 tento způsob oslav skončil, dnes lidé slaví 1. máj všelijak, 
někteří se milují, jiní pracují nebo protestují, neboť svět je plný problé-
mů a  idylicky to s ním zrovna nevypadá. Možná všechny prvomájové 
protesty a názorové střety v ulicích mají novou formou navázat na víru 
starou jak lidstvo samo, tedy že o filipojakubské noci jsou zvlášť vhod-
né podmínky pro řádění sil nečistých a zlých. Které síly jsou však nečisté 
a hodné opovržení? Jsou to totiž vždycky „ti druzí“. Prvomájové vrkání 
hrdliček skutečně vypadá jinak. Otázka tedy zní: Přežijeme, Hynku, Vilé-
me, Jarmilo?
Přeji vám hezké májové dny plné lásky a těším se na setkání s vámi na 
mnoha akcích, které jsme pro vás připravili: v květnu začíná 47. ročník 
festivalu Divadlo v přírodě, zveme vás na Formanské slavnosti, na odha-
lení Lavičky Václava Havla a další události, o nichž se dočtete uvnitř čísla.

Hana Moravcová, vaše starostka

PRAŽSKÝ OKRUH
V rezidenci paní primátorky proběhlo setká-
ní starostů městských částí, kterých se týká 
výstavba silničního okruhu Stavba 511. Byli 
jsme seznámeni s  oponentním posudkem 
regionální varianty, prezentací ŘSD, Minister-
stva dopravy, Středočeského kraje a prezen-
tací hl. m. Prahy. Vše najdete na webu ÚMČ.

BYTOVÁ VÝSTAVBA BERANKA
S investorem jsme projednávali úklid a prů-
jezdnost ulice K odpočinku v souvislosti s je-
jich výstavbou řadových domků.

ROBOTNICE - URBANISTICKÁ STUDIE
Na Institutu plánování a  rozvoje hl. m. Pra-
hy proběhla schůzka s investorem v lokalitě 

Robotnice. Tento investor by měl do dvou 
měsíců předložit studii výstavby, která by 
měla akceptovat Zásady pro rozvoj Horních 
Počernic, které schválilo naše Zastupitelstvo.

PRACOVNÍ SKUPINA CYKLO
Projednali jsme přípravu projektů prodlou-
žení cyklostezky do Běchovic v ulici Ve Žlíbku 
a cyklomagistrálu podél železniční trati.

BEZDOMOVCI
Za účasti městské policie, sociální kurátorky 
a  terénního pracovníka z  Neposedy jsme 
v terénu kontrolovali lidi bez domova. Poli-
cie zkontrolovala doklady a totožnost, kurá-
torka zkontrolovala zdravotní stav a případ-

ně je odkázala na úřady k vyřízení dokladů 
a finanční pomoci. Tato činnost v  terénu je 
velmi důležitá nejen pro lidi bez domova, ale 
také pro radnici.

STAVEBNÍ PRÁCE
Opravy chodníků Náchodská v úseku  
Hartenberská x Božanovská, budou probíhat 
od 24. 4. 2017 do 30. 7. 2017.

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

Žádost ředitele Základní školy, Praha 9 - Horní 
Počernice, Stoliňská 823 o souhlas se zřízením 
přípravné třídy, s účinností od 1. 9. 2017
Rada souhlasila se zřízením přípravné třídy základní 
školy v souladu s § 47, odst. 1 zákona č. 561/2004 
Sb., o  předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Návrh nařízení hlavního města Prahy, kterým 
se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve kterých lze 
místní komunikace nebo jejich určené úseky 
užít za cenu sjednanou v  souladu s  cenovými 
předpisy
Rada souhlasila s návrhem nařízení hlavního města 
Prahy, kterým se vymezují oblasti hl. m. Prahy, ve 
kterých lze místní komunikace nebo jejich určené 
úseky užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými 
předpisy.

Vyjádření k  záměru opravy: „D11 v  km 0,0 až 
8,0, výměna vozovkových vrstev, včetně mo-
dernizace souvisejících zařízení dálnice, včetně 
křižovatkových větví s DO -akt. DSP/PDPS“
Rada vzala na vědomí předložené poskytnuté pod-
klady záměru opravy „D11 v km 0,0 až 8,0, výměna 
vozovkových vrstev, včetně modernizace souvise-
jících zařízení dálnice, včetně křižovatkových větví 
s DO -akt. DSP/PDPS“, vypracovanou společností Pra-
goprojekt, a. s., Ateliér Karlovy Vary, ze září 2016
a požaduje
- zahájit projednávání vybudování protihlukových 
stěn souběžně s opravou D11
- pokládku „tichého“ asfaltu v  rozsahu navrženém 
v EIA již v této stavbě
- do doby zkapacitnění navazujicích komunikací, ze-
jména stavby SOKP 510 a stavby SOKP 511, zachovat 
dopravní režim ve čtyřpruhovém uspořádání.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro sta-
vební řízení ke stavbě „Rekonstrukce komuni-
kace ul. Vysokovská, stavba č.  3295 TV Horní 
Počernice“
Rada souhlasila s provedením stavby „Rekonstruk-
ce komunikace ul. Vysokovská, stavba č. 3295 Horní 
Počernice, etapa 0037“, obec Praha, dle dokumen-
tace ke stavebnímu řízení, zpracované firmou 
EKIS,  s.  r.  o., Praha 9, z  prosince  2016 a  požaduje 
provést inženýrsko geologický průzkum podloží 
z důvodu opakovaných propadů povrchu
vozovky.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro sta-
vební řízení ke stavbě „Rekonstrukce chodníků 
ul. Běluňská, stavba č. 3295 TV Horní Počernice“
Rada souhlasila s provedením stavby „Rekonstrukce 
chodníků ul. Běluňská, stavba č. 3295 Horní Počer-
nice, etapa 0037“, obec Praha, dle dokumentace ke 
stavebnímu řízení, zpracované firmou EKIS, s. r. o., 
Praha 9, z listopadu 2016 a podmiňuje
- doplněním PD o  opravu chodníků k  řadovým 
domkům ve slepých komunikacích
- doplněním PD o opravu chodníků ve všech náro-
žích křižovatky Běluňská x Chodovická.

Dovybavení cyklostezek a cyklotras volnočaso-
vými prvky
Rada souhlasila s  návrhem na dovybavení cyklo-
stezek a  cyklotras volnočasovými prvky na svém 
území.

Zahájení zjišťovacího řízení podle zákona 
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní pro-
středí, na záměr „Zkapacitnění PČOV Horní Po-
černice - Čertousy“
Rada vzala na vědomí záměr „Zkapacitnění PČOV 

Horní Počernice  – Čertousy“ a požaduje, aby byl 
tento záměr posuzován podle zákona č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Důvo-
dem tohoto požadavku je, že realizace záměru na 
navýšení kapacity čistírny odpadních vod Čertousy 
na 22 955 EO výrazně ovlivní část obce, v níž se ČOV 
nachází.
Předložený záměr neobsahuje popis, jak bude na-
výšena doprava v dané oblasti, zejména v souvis-
losti s vyvážením velkého množství stabilizovaných 
kalů. Neřeší ani zatížení obce staveništní dopravou.
Dále požadujeme upřesnit, zda a jak bude rozšíře-
ná ČOV odcloněna od stávající zástavby a jak bude 
řešeno obtěžování obyvatel pachovými látkami, 
které je v současné době ve stávající kapacitě ČOV, 
zejména v letním období, velkým problémem.
Proto trváme na posouzení celého záměru včetně 
stávajících objektů jejich zařízení, které budou mo-
dernizovány, v procesu EIA.

Připomínky ke Zprávě o uplatnění Zásad územ-
ního rozvoje hl. m. Prahy v období říjen 2014 - 
březen 2017
Rada schválila připomínky k Návrhu zprávy o uplat-
ňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v ob-
dobí říjen  2014  – březen  2017 podle přílohy č.  1 
tohoto usnesení.

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

Úřad MČ Praha 20

V  rámci realizace záměru výstavby tělocvič-
ny nechala MČ Praha 20 zpracovat studii 
investičního záměru na výstavbu tělocvičny 
ve stejné lokalitě, ve které bylo uvažováno 
s  výstavbou sportovní haly, resp. při ulici 
Jívanská. Důvodem pro zpracování studie 
bylo ověření skutečnosti, zda při zachování 
uživatelského režimu, tělocvičny pro potře-
by škol, sportovních oddílů a  rekreačních 
sportovců lze umístit stavbu celkově hmo-
tově menší, než předpokládal návrh původní 
sportovní haly. Podmínkou pro zpracovatele 
studie bylo zachování půdorysných rozměrů 
tělocvičny 25 x 45 m, minimální světlé výš-
ky 9 m, při snaze o  dosažení maximálního 
možného půdorysného odstupu od stávající 
zástavby rodinných domů v  ulici Javornické 
a  celkové snížení výšky stavby v  porovnání 
s  navrženou stavbou sportovní haly. Hmo-
tově je objekt navržen jako jednoduchá hala 
s pultovou střechou nad hlavním prostorem 
a  rovnou střechou nad šatnovým blokem, 
kdy půdorysný odstup od rodinných domů 
se prodloužil a celková výška se snížila v po-
rovnání s projektem původní sportovní haly. 
Objemová redukce v  rozsahu zpracované 
studie investičního záměru na výstavbu tělo-

cvičny zachovává uživatelský režim, který byl 
zadáním i pro zpracovatele projektové doku-
mentace na sportovní haly. Došlo pouze ke 
snížení kapacity hlediště sedících a stojících 
diváků a  redukci prostor bezprostředně ne-
souvisejících se zajištěním provozu. Usnese-
ním RMC/BJ/0706/2016 ze dne 6.  12.  2016 
schválila Rada MČ Praha 20, jako zadavatel, 
na základě zpracované studie investičního 
záměru, výsledek poptávkového řízení na 
zpracování projek-
tové dokumentace, 
potřebné pro vý-
stavbu tělocvičny, 
přičemž v  současné 
době je zpracová-
vána projektová 
dokumentace pro 
sloučené územní 
a stavební řízení, kte-
rá by měla být v sou-
ladu s  příslušnou 
smlouvou o dílo do-
končena a  odevzdá-
na do konce dubna 
tohoto roku. Po ob-
držení a  konečném 

odsouhlasení předmětné projektové doku-
mentace Radou MČ Pha 20 bude ze strany 
MČ Pha 20 požádáno o  vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení.

Jiří Beneda,
radní pro sport

AKTUÁLNÍ INFORMACE O ZÁMĚRU VÝSTAVBY TĚLOCVIČNY PŘI ULICI JÍVANSKÁ
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

Květnový rozhovor se starostkou Hanou Mo-
ravcovou se točil kolem dopravy. Podařilo se 
dokončit Zásady dopravní politiky pro Horní 
Počernice a  vzhledem k  tomu, že Ředitelství 
silnic a dálnic dokončilo dokumentaci k EIA, tak 
otázky směřovaly právě na dostavbu okruhu 
511.

Podařilo se vám dokončit Zásady dopravní 
politiky, na kterých jste spolu s Tamarou Spil-
kovou a  Pavlem Rittenauerem pracovala. Co 
přesně mají tyto Zásady za cíl?
Dopravní politika městské části Praha 20 je konci-
pována v kontextu s klíčovými dokumenty vlády 
a hlavního města Prahy, zejména „Dopravní poli-
tika ČR“ a „Plán rozvoje dopravní infrastruktury ve 
střednědobém horizontu s  dlouhodobým výhle-
dem“.
Klade si za cíl skloubení priorit MČ Praha 20 s uve-
denými celostátními plánovacími dokumenty, do-
pravní politikou hlavního města Prahy a Středočes-
kého kraje. Předpokládá koordinovaný synergický 
přístup ve spolupráci s přilehlými městskými část-
mi a obcemi Středočeského kraje.
Proto jsme spolu s Tamarou Spilkovou a  Pavlem 
Rittenauerem připravili Zásady dopravní politiky 
MČ Praha 20, které se v současné době projedná-
vají v komisích a koncem školního roku je veřejně 
projednáme s  občany, aby mohly být následně 
schváleny zastupitelstvem.

Cílem těchto zásad je:
1. Snížení intenzit průjezdné dopravy.
2. Vybudování kvalitních napojení na nadřazenou 
(dálniční) síť.
3. Zlepšení propojení MČ Praha 20 s okolními MČ 
a přilehlými obcemi Středočeského kraje.
4. Zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů, zejména 
v dotyku s nadřazenou sítí místních komunikací.
5. Zlepšení prostupnosti území pro chodce a cyk-
listy.
6. Podpora MHD.
7. Snížení negativních dopadů.

V zásadách je rozepsáno, jaká opatření jsou nutná 
pro níže uvedené úseky a kdo je bude realizovat:

Výstavba mimoúrovňové křižovatky Beranka 
a připojovacích komunikací
Výstavba nové MÚK v  jihovýchodní části HP na 
D11 zahrnutá v  ÚPD strategickém plánu rozvoje 
dopravní infrastruktury, která spolu s  výstavbou 
připojovacích komunikací umožní napojení nava-
zující silniční sítě a lepší obsluhu MČ HP, Klánovic 
a Běchovic a přilehlých obcí středočeského kraje
Napojení ulice Bystrá na dálnici D 10
MÚK je zahrnuta v ÚPD jako deltovitá křižovatka. 
Vzhledem ke změně zatřídění D 10 se jeví jako 
vhodnější řešení integrace do stávající MÚK D0/
D10 s přídavnými kolektory. Úprava MÚK vylepšu-
je napojení průmyslové zóny, odlehčuje přetížené 
MÚK mezi Radonicemi a HP(s napojením na ulici 
Ve Žlíbku) a spolu s plánovanou rekonstrukcí ulice 
Bystrá může usnadnit napojení HP ve směru sever 
a západ a tím přispět ke zvýšení bezpečnosti a ply-
nulosti silničního provozu.
Zklidnění dopravy na ulici Náchodská
Ulice Náchodská by měla fungovat jako obchodní 

třída a zajišťovat služby pro místní občany. Slouží 
rovněž k bydlení. Logickým požadavkem je tudíž 
vysoký podíl pěší dopravy s potřebou častého kří-
žení, včetně přístupu ke školám. Tyto požadavky 
jsou ovlivňovány vysokými dopravními intenzita-
mi na této komunikaci – v rozmezí cca 15–30 tisíc 
vozidel za 24  hodin (ve směru východ  – západ). 
Tento údaj svědčí o značném podílu tranzitní do-
pravy.
Rozšíření D11 - protihluková opatření
Jižní a  jihozápadní část HP je zasažena hlukem 
z dálnice D 11 a městského okruhu D 0. To má vliv 
na kvalitu bydlení v oblastech přilehlých k těmto 
komunikacím a  brání dalšímu rozvoji území dle 
Strategického plánu MČP 20, platné ÚPD a připra-
vovaného metropolitního plánu.
SOKP (silniční okruh kolem Prahy
V  říjnu 2016 zpracovala Fakulta opravní ČVÚT 
„Komplexní posouzení alternativního návrhu 
SOKP“. Materiál, který doporučuje urychlené reali-
zovat trasu dle ÚPD byl předán následně MČP 20
Optimalizace trati Praha – Lysá nad Labem
Optimalizace je součástí modernizace železniční 
sítě ČR. MČP 20 stavbu sleduje jako dotčený orgán 
v zájmu občanů.
Podpora vybudování železničního podjezdu 
ul.Bystrá a průchodu pro pěší v ul. VeŽlíbku
Obě investice mají zlepšit prostupnost území pro 
pěší a cyklisty. Podjezd v ulici Bystrá spolu se speci-
fickým cílem napojení na D 10 by měl navíc přispět 
ke zlepšení vazby HP na nadřazenou dálniční síť.
Modernizace cyklo trasy 8110 (A 50) HP – Klá-
novice)
Úprava je potřebná s ohledem na parametry stáva-
jící trasy, nevyhovující stav současného přemostě-
ní D11, nejistý časový soulad plánovaných investic 
v území a nevhodnost plánované trasy přes MÚK 
Beranka pro hustou rekreační cyklo -dopravu rodin 
s dětmi zejména z bezpečnostních důvodů.
Propojení průmyslové zóny na k.ú. Černý Most 
na ul. Ocelkova
Jedná se o  komunikační propojení průmyslové 
zóny HP a obchodní zóny Černý Most sever, které 
by mělo umožnit přímé napojení oblastí na nadřa-
zenou síť a odlehčit dopravě na ulicích Náchodská, 
Bystrá, Chlumecká.
P+R u nádraží Praha Horní Počernice
Prostor u nádraží je neorganizovaně využíván jako 
P+R, částečně na současném parkovišti a částečně 
na pozemku dráhy.
Severovýchodní komunikační spojení  – ulice 
K Zelenči – Bártlova
Toto komunikační spojení je zahrnuto v  platné 
ÚPD. Mělo by sloužit ke zlepšení obsluhy tohoto 
sektoru, včetně nově plánované zástavby- Čertou-
sy, Bílý vrch a tím odlehčit dopravě na Náchodské 
ulici, zejména na křižovatce Náchodská x Ve žlíb-
ku. MČP 20 podporuje postup dle ÚPD. Kapacitní 
severovýchodní obchvat, navržený v  Dopravně 
inženýrské studii (propojení II/611 – D 10 s mimo-
úrovňovým křížením dráhy) by byl obtížně realizo-
vatelný, navíc jeho účel není prokázaný
Stabilní měřící stanice na emise a měření hluku
Získávaní statistických údajů, ze kterých vyplynou 
případná nápravná opatření.
Rekonstrukce ulice Hartenberská
Komunikace slouží jako spojení HP s  D 0/D 11, 
obchodním centrem Černý most a  Prahou 14. 

Současný stav a směrové a výškové vedení nejsou 
v souladu s intenzitou provozu a jeho bezpečností. 
Bylo dáno doporučení k řešení z důvodu dopravní-
ho významu této plánované stavby.
Ulice Ve Žlíbku
Jedná se v měřítku MČP 20 o dopravně význam-
nou komunikaci s  poměrně intenzivním provo-
zem.
Podpora MHD
Obsluha území MČP 20 je převážně na dobré úrov-
ni – železniční stanice, autobusy MHD s vazbou na 
metro B, regionální doprava. Bude nutno zajistit 
kvalitní obsluhu pro okrajové části a zlepšit vnitřní 
vazby – úřad MČ, nádraží apod. Problematickým se 
pro vysoké dopravní intenzity stává příjezd s Chlu-
mecké do HP

Celé znění Zásad naleznete na našem ezpravodaji 
www.ezpravodaj.pocernice.cz

Naše občany určitě zajímá, jaký je posun ve 
stavbě okruhu 511. Bude se tedy stavět nebo je 
ještě nějaká šance na její zastavení?

Obávám se, že naše šance je malá. Za sdružení Sta-
rostové pro okruh, které čítá jedenáct obcí a měst-
stkých částí, jsme už před časem podali kasační 
stížnost, která už přes rok leží u Nejvyššího soudu 
v Brně, ale bohužel nás je jen jedenáct a proti nám 
stojí Ministerstvo dopravy, ŘSD, vláda, kraj, městské 
části a další středočeské obce, které dostavbu okru-
hu podporují. Byť jsme se všichni snažili, vypadá to, 
že nás převálcují. Teď musíme pracovat na tom, 
abychom co nejvíce eliminovali negativní dopady 
z 511 pramenící.
Byli jsme na prezentaci, kde byla kromě starostů 
přítomna primátorka Adriana Krnáčová, náměstek 
primátorky Petr Dolínek, náměstek ministra do-
pravy Rudolecký, dále zástupci EKOLA, ŘSD, Stře-
dočeského kraje, Institutu plánovaného rozvoje 
i ČVUT. Před pár dny Ředitelství silnic a dálnic do-
končilo dokumentaci k posuzování vlivu na životní 
prostředí (EIA) a materiál odeslalo k posouzení na 
Ministerstvo životního prostředí. To by mělo do 
šesti měsíců být hotové, následovat bude územní 
rozhodnutí, které předpokládají, že bude v červnu 
2018 a samotná výstavba 511 by se měla realizovat 
v letech 2021 – 2024 s tím, že provoz by byl spuštěn 
roku 2025. ČVUT na setkání prezentovalo posouze-
ní tzv. rozumného okruhu, jehož znění si můžete 
přečíst na ezpravodaji.
V  těchto dnech bylo doručena na radnici doku-
mentace EIA na stavbu 511, ke které mohou dát 
všichni své připomínky.
V návaznosti na prezentaci stavby 511, která pro-
běhla dne 21.  3.  2017 v  rezidenci primátorky hl. 
m. Prahy, bude setkání s občany městských částí 
nad tématem stavby PO511+I/12 a  jejího stavu 
přípravy v tělocvičně Základní školy Běchovice dne 
30. 5. 2017 od 18.00 hodin.

Účast přislíbili:
- nám. primátorky hl. m. Prahy Petr Dolínek
- zástupci investora ŘSD ČR
- projektant stavby
- zpracovatel EIA
- zpracovatelé tzv. regionální varianty okruhu 
(ČVUT)
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SPORTOVNÍ AREÁL
Záměr výstavby sportovního areálu vychází 
z dlouhodobého plánu městské části Praha 
20 na vybudování víceúčelového sportov-
ního zázemí, které bude osahovat kromě 
krytého sportoviště s parametry pro uspořá-
dání vyšších soutěží i venkovní sportoviště – 
běžecký ovál s  fotbalovým hřištěm, hřiště 
pro malou kopanou, dětské hřiště, dopravní 
hřiště a skatepark.
Jedná se strategický krok, umožňující vznik 
území pro výstavbu rozsáhlého sportovního 
komplexu. Důvodem je snaha městské části 
reagovat na potřeby sportovců Horních Po-
černic, kterým podobné zařízení v této loka-
litě chybí. S ohledem na rozsah rozvojových 
ploch a předpokládaný budoucí nárůst oby-
vatel je to krok naprosto nutný.
Areál nebude sloužit pouze a  jen výkon-
nostním sportovcům, ale s ohledem na roz-
manitost navržených funkcí zde může trávit 
čas celá rodina napříč generacemi.
Naší prioritou je bezpečné a  pohodlné 
zpřístupnění sportovního areálu pro pěší 
a cyklisty. Areál bude napojen na síť stáva-
jících i plánovaných cyklostezek a cyklotras. 
V rámci areálu vznikne na koruně navržené-
ho protihlukového zemního valu i  cyklisty 
velmi oblíbená dráha s  nerovným, hrbola-
tým povrchem.
Výběr lokality pro sportovní komplex ob-
dobného rozsahu je velmi obtížný. Zvažo-
vali jsme několik alternativ a metodou mul-
tikriteriální analýzy jsme dospěli k  závěru, 
že lokalita rozvojového území západně od 
ulice Ve Žlíbku je nejlepší možná. Od přileh-
lého dálničního tělesa bude areál odcloněn 
protihlukovým zemním valem.
Vzhledem k  platnému Územnímu plánu sí-
delního útvaru hlavního města Prahy a pře-
devším k majetkoprávním vztahům je v pod-
statě nemožné najít na území naší městské 
části lokalitu, která by bez nutnosti změny 
Územního plánu nebo nutnosti odkoupení 
pozemků od soukromých vlastníků umož-
nila výstavbu tak rozsáhlého sportovního 
areálu a splňovala požadované parametry.
Sportovní areál může být zdrojem „hluku“ 
a navýšení dopravy. Z tohoto důvodu je lep-
ší zvolit umístění mimo centrální část obce 

a  stávající obytnou zástavbu. Na druhou 
stranu se však jedná o  občanskou vybave-
nost a ta musí být pro obyvatele v přijatelné 
docházkové vzdálenosti. Toto kritérium zvo-
lená lokalita nejlépe splňuje.
Další nespornou výhodou této lokality je 
možnost dopravního napojení mimo už tak 
přetíženou Náchodskou ulici a  odclonění 
dálnice od obytné výstavby. Bezesporu nej-
větší výhodou je také možnost koncepčně 
ovlivnit budoucí výstavbu v  této rozvojové 
ploše a vytvořit lokální centrum a místo pro 
budoucí setkávání lidí.
V  souvislosti s  přípravou tak komplexního 
a  obsáhlého projektu je potřeba vyřešit 
některé potřebné majetkové a právní nále-
žitosti. Reálně si však neumím ani předsta-
vit, že by realizace takto rozsáhlého záměru, 
byla v jakékoliv jiné lokalitě bezproblémová.
Jedná se především o  nesoulad s  platným 
územním plánem a  nutnost jeho změny 
v  zájmovém území na funkční využití SP  – 
sportu. Požadovaná změna je tedy ve pro-
spěch občanské vybavenosti a je z hlediska 
kontextu s celkovou urbanistickou koncepcí 
odůvodnitelná.
Tato změna byla několikrát konzultována na 
příslušných odborech MHMP. Především na 
Odboru územního rozvoje, kde jsme se se-
tkali s velkou ochotou a podporou. Byli jsme 
ujištěni, že změny, které jsou veřejně pozi-
tivní a jejichž žadatelem je městská část, mí-
vají velkou podporu.
Nevýhodou také je, že část potřebných po-
zemků je v současnosti v soukromém vlast-
nictví. Jsou to pozemky převážně ve funkční 
ploše ZMK - zeleň městská a  krajinná. Na 
vlastníky dotčených parcel se naše městská 
část obrátila s  žádostí o  odkoupení. Před-
pokládám, že stanoviska budou pozitivní, 
jelikož parcely jsou dle platného Územního 
plánu nezastavitelné s  omezenou možnos-
tí funkčního využití pro zeleň s rekreačními 
aktivitami. Nic na tom nezmění ani navrho-
vaný Metropolitní plán, dle kterého tyto par-
cely spadají do struktury nezastavitelných 
bloků a otevřené krajiny.
Jakákoliv snaha soukromých vlastníků 
o  změnu Územního plánu a  ekonomické 

zhodnocení parcel bude neúspěšná, jelikož 
tyto změny nebudou chápány jako veřej-
ně pozitivní a  změna by prakticky nebyla 
odůvodnitelná. Změnu by muselo schválit 
jak naše zastupitelstvo, tak i  Zastupitelstvo 
MHMP.
Současně jednáme i s vlastníky sousedních 
zastavitelných parcel. I  oni jsou o  našem 
plánu informováni a vědí o nutnosti respek-
tovat koexistenci sportovního areálu s jejich 
záměry.
Dle informací Odboru územního rozvoje 
z  MHMP by v  případě, kdy budou všechny 
dotčené pozemky ve vlastnictví městské 
části, měl být problém se změnou ÚP pouze 
časový. Předpokládaná časová náročnost by 
v tomto případě měla být zhruba 2 -2,5 roku 
od doby zahájení projednávání.
Navrhovaný záměr byl konzultován také na 
Odboru ochrany prostředí. Máme potvrze-
no, že v  dané lokalitě nejsou registrovány 
žádné významné přírodní hodnoty. Z  jejich 
pohledu se jedná o  relativně běžné území, 
které je navíc nešťastně předělené tělesem 
významné dopravní stavby.
V neposlední řadě jsme tento záměr konzul-
tovali také na Institutu plánování a rozvoje.
Žádný závažný ani neřešitelný konflikt se 
záměrem vybudování sportovního areálu 
v  dané lokalitě při předchozích jednáních 
shledán nebyl.
Závěrem lze snad jen dodat, že je potřeba 
podniknout všechny potřebné kroky ke 
komplexní přípravě území pro potřebné 
sportovní využití. Takto připravené úze-
mí, zakotvené v  územním plánu, bude pro 
městskou část velikou výhrou a výhodou.
Z  hlediska dlouhodobého strategického 
plánování je tento krok velice potřebný 
a  správný. Sportovní plocha potřebného 
rozsahu na území naší městské části reálně 
chybí. V budoucnu se to může stát pro MČ 
Praha 20 velkým deficitem a  chybou, která 
se bude těžko napravovat.

Kristine Karhanová Grigoryan,
architektka

- ostatní městské organizace, které mají v gesci vý-
stavbu a dopravu (IPR, TSK, OSI MHMP, OTV MHMP, 
ROPID)
Na toto setkání bych ráda všechny pozvala.

Jak by se pro Horní Počernice měly eliminovat 
ty negativní dopady?
Pro naši městskou část by ze stavby 511 měla 
vyplynout kompenzační opatření v  realizaci do-
pravních staveb, jako je například podjezd pod 
železniční tratí v  ulici Bystrá, mimoúrovňová kři-
žovatka Bystrá, mimoúrovňová křižovatka Beran-
ka s  napojovacími komunikacemi, dále podpora 
cyklodopravy v Horních Počernicích, vybudování 
protihlukových stěn u  D11, městského okruhu 
a  u  železniční trati, vybudování zeleného pásu 
u dopravních staveb včetně vzrostlé zeleně, revi-
talizace parků, podpora sportu, revitalizace přírod-
ního koupaliště a další. Pokud u nás 511 opravdu 
bude, tak chceme, aby to bylo s co nejmenším do-

padem pro naše obyvatele, ale musí to být reálná 
opatření. Do května musíme předložit naše poža-
davky na tato kompenzační opatření.

Přehled připravovaných kompenzačních opat-
ření, připravovaných v  kompetenci hlavního 
města Prahy, prezentované náměstkem primá-
torky Petrem Dolínkem:

Zalesnění rozsáhlých ploch podél staveb, pro ještě 
lepší začlenění do krajiny a snížení vlivu exhalací 
(nad rámec EIA)

Realizace zvětšených zemních valů jako zvýšená 
ochrana proti optickým i  akustickým dopadům 
provozu (nad rámec EIA)

Provedení oprav a úprav na stávajících komunika-
cích s cílem zklidnění dopravy v navazujícím území 
(dle požadavku městských částí)

Realizace nových pěších a cyklistických propojení 
mezi obcemi v území (dle požadavku MČ a os)

Korekce stávajícího územního plánu pro realizaci 
uvedených kompenzačních opatření

Další investice v  dotčených městských částech 
(parky, kanalizace, apod.)

Příprava a  realizace navazujících dopravních sta-
veb v návaznosti na ÚPn a dle požadavku měst-
ských částí (Hostivařská spojka, Hornopočernická 
spojka apod.)

Lenka Bartáková,
 redaktorka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

JIŘÍ ŠEBEK NOVĚ V ZASTUPITELSTVU
Na minulém zastupitelstvu dne 3. dubna 
2017 složil zastupitelský slib náš kolega Jiří 
Šebek. Stalo se tak poté, kdy z pracovních 

důvodů rezignovala kolegyně Eva Cudlínová.
Rádi bychom touto cestou Evě za její práci v 
zastupitelstvu poděkovali a Jirkovi přejeme, 

ať se mu na novém zastupitelském postu 
daří.

zastupitelé Hnutí občanů Počernic

KTERAK ZLÝ ČÁP NECHTĚL PARK…
Na mimořádném jednání zastupitelstva 
3. dubna byl v navrženém programu jedná-
ní jediný bod – směna pozemků, umožňující 
vybudovat park v lokalitě vymezené ulicemi 
Jizbická, Komárovská a Markupova. Městská 
část směnila se soukromými vlastníky 2 po-
zemky. Soukromí vlastníci získali pozemky, 
které jsou v platném územním plánu vyme-
zeny jako OB -B – lze na nich vystavět bytové 
domy. Městská část na oplátku obdržela po-
zemky, na nichž lze vybudovat park. Směna 
byla navržena bez doplatku. V podkladových 
materiálech pro zastupitele opět chyběly 
znalecké posudky, zohledňující alternativní 
využití pozemku  – tedy maximální možnou 
zastavitelnost pozemku bytovými domy. 
Předložené posudky posuzovaly jen admi-
nistrativní hodnotu pozemků v  situaci před 
zmíněnou směnou.
Vzhledem k  výše uvedeným faktům jsem si 
zadal a  ze svého zaplatil odborné stanovis-
ko, které se věnovalo právě alternativnímu 
využití směňovaných pozemků. Z něj vyplý-

vá, že městská část se směnou bez doplatku 
může připravit o  zisk výrazně převyšující 
10 000 000 Kč. Proto jsem navrhl, aby byly 
pozemky (nabývané soukromými vlastníky) 
opatřeny v  katastru nemovitostí plombou 
tak, aby v  případě budoucí výstavby byla 
MČ Praha 20 kompenzována. Noví vlastníci 
by tak získali prostory vhodné pro výstavbu 
bez nutnosti finanční kompenzace  – tu by 
platili až v  případě realizace výstavby. Pro 
takový případ jsem navrhoval kompenzaci 
pro městskou část ve výši 30  % z  očekáva-
ného zisku (konkrétní suma by se stanovila 
znaleckým posudkem). Můj návrh nebyl při-
jat, hlasoval jsem pro něj sám. Všichni ostat-
ní zastupitelé – opoziční i koaliční byli proti. 
Naopak – pro původní návrh hlasovalo 20 za-
stupitelů, já se zdržel, 4 zastupitelé se jednání 
zastupitelstva neúčastnili.
Městská část měla i  jiné možnosti, jak si 
stavební pozemky uchovat  – park se mohl 
například projektovat jen na pozemku ve 
svěřené správě městské části. Uchráněné 

stavební pozemky mohla 
městská část použít na vý-
stavbu startovacích bytů pro 
mladé nebo na byty sociální. 
Nestalo se, budeme mít krás-
ný park, k  němuž připravila 
studii společnost terra flo-
rida (jejímž společníkem je 
pan Wagner), nenávratně ale 
přijdeme o stavební pozemky. Realizaci par-
ku jsem podporoval, ale ne tímto způsobem. 
Detailnější informace ke směně naleznete na 
www.cssdpocernice.cz
V  příštím HPZ se dočtete, jak postupovat, 
když si jako soukromý subjekt chcete zreno-
vovat fotbalové hřiště, ale nechcete to platit 
ze svého.

Klidné jaro.
Vilém Čáp,

zastupitel ČSSD

BUDOU MÍT HORNÍ POČERNICE METRO?
Na jedné z  nedávných jednání Rady naší 
městské části byla diskutována hypotetická 
možnost prodloužení trasy metra „B“ až za 
stávající východní zástavbu Horních Počer-
nic. Nápad sice zatím u naprosté většiny rad-
ních žádný pozitivní ohlas nevyvolal, TOP 09 
jej ale přesto podporuje a bude usilovat o vy-
volání veřejné diskuze na toto téma. Vede 
nás k  tomu hlavně naše dlouhodobě dekla-
rovaná snaha zlepšit neutěšenou dopravní 
situaci v Horních Počernicích, protože zřízení 
konečné stanice metra „B“ v prostorech za vý-
chodním okrajem Horních Počernic, tzn. ně-
kde mezi budoucí a  již nyní plánovanou 
zástavbou Počernice Východ a  současným 
Sychrovem, by umožnilo také vznik parko-
višť P + R, ke kterým by mohla být svedena 
i  osobní doprava z  dálnic D10 a  D11 mířící 
do centra města a  nového autobusového 
terminálu doplňujícího a  z  hlediska dálko-
vých linek i  nahrazujícího stávající terminál 
na Černém Mostě. Všechna tato opatření by 
významným způsobem odlehčila dopravě na 
Náchodské ulici a  poněkud zmírnila dopra-
vu na dálnicích svírajících Horní Počernice. 
Obyvatelé obcí na východ od Prahy, ale i noví 
obyvatelé budoucí hornopočernické nové 
východní čtvrti, by zkrátka mohli nechat auto 
na parkovišti ještě před Prahou a k dopravě 
do centra použít metro, což by – zvláště po 
předpokládaném dalším rozšiřování „parko-
vacích restrikcí“ a  placených zón ve vnitřní 
Praze i  jejích okrajových čtvrtích  – mohlo 

značně usnadnit život jim i nám, obyvatelům 
okrajových čtvrtí Prahy. Zvláště, pokud by 
v  rámci Horních Počernic vznikla také ales-
poň jedna další průjezdní stanice metra, ide-
álně v prostoru u vlakového nádraží, která by 
podstatně rozšířila možnosti, jak se dopravit 
do centra Prahy a dále po Praze.
Problematiku prodloužení metra B je sa-
mozřejmě potřeba posuzovat a  řešit právě 
s ohledem na budoucí vývoj zástavby ve vý-
chodní části Horních Počernic a dále za hra-
nicemi hl. m. Prahy směrem na východ, tedy 
ve Středočeském kraji. Nelze reálně předpo-
kládat, že ve středních Čechách v budoucnu 
dojde k  radikálnímu snížení počtu obyvatel 
a  automobilů. Trend je a  zcela jistě i  v  bu-
doucnu bude spíše opačný, zvláště v  blíz-
kosti Prahy, kde se obce rozrůstají poměrně 
značným tempem. Ani tzv. regionální varian-
ta Pražského okruhu jej uspokojivě nevyřeší, 
protože i kdyby byla realizována, stále bude 
existovat množství automobilů z východních 
oblastí, pro které bude výhodné (nebo nut-
né) projíždět Náchodskou do centra či vý-
chodních čtvrtí Prahy. Metro začínající ještě 
před vlastními pražskými čtvrtěmi by jejich 
potřebám mohlo vyjít účinně a  pohodlně 
vstříc a alespoň mírně zklidnit dopravní situ-
aci ve vnitřní Praze. Průjezd Náchodskou ulicí 
a Horními Počernicemi by pak mohl být i úpl-
ně zakázán, protože po vystavění parkovišť 
P + R a  přiléhající stanice metra by k  němu 
v podstatě již nebyl důvod.

Dá se očekávat, že podobná 
situace jako v  Horních Po-
černicích je a  bude řešena 
i  v  dalších městských čás-
tech, nacházejících se „za 
konečnou metra“, a že bude 
nahlížena podobným způ-
sobem. V  každém případě 
budeme podporovat a  pro-
sazovat, aby se záměr pro-
dloužit trasu „B“ pražského 
metra za Horní Počernice do-
stal do koncepce hl. m. Prahy 
a byl rozpracován jako jedno 
z konkrétních řešení stávající 
i budoucí dopravní problematiky Prahy. Pro-
dloužení trasy metra je jistě běh na dlouhou 
trať, jde o záměr finančně nákladný a časově 
i jinak náročný a v současnosti navíc s řadou 
neznámých. Pokud se však nějaká podobně 
reálná a skutečně účinná opatření realizovat 
nebudou, pak se bude jenom donekonečna 
konstatovat neutěšená, ba až kritická situace 
v dopravě a vyřešeno nebude nic. Pojďme se 
o tom společně začít bavit…

Alena Šefčíková a Tamara Spilková
za TOP 09 Horní Počernice
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V rámci projektu MAP vzdělávání MČ Praha 20 zveme na přednášky:

15. 5. ÚSKALÍ DOSPÍVÁNÍ  
8. 6.  JAK OCHRÁNIT DÍTĚ PŘED ZÁVISLOSTÍ
vždy od 17.00 hod. na Chvalském zámku.
Počet míst omezen - rezervace u pí. Vedralové  tel. č. 271 071 774
VSTUP ZDARMA

Za
st

up
it

el
é

PŘI ŘEŠENÍ ZÁVISLOSTÍ MÁ ODBORNÁ POMOC SMYSL
Do složité životní situace se může dostat 
kdokoli z nás. Příčiny mohou být nejrůznější. 
Pokud k nim patří problém drogové závislos-
ti dětí, blízkých nebo přátel, je problém o to 
více obtížný. Navíc i velmi bolestný.
Rodiny se díky závislosti svých nejbližších 
snadno ocitnou na dně. V  nejistotě, strachu 
a  neustálém střídání pocitů naděje a  zoufa-
lých proher. Vyhledat v takových chvílích po-
moc odborníků je pro ně nesmírně důležité. 
Na Odboru sociálních věcí a školství našeho 
úřadu vám určitě mohu doporučit konzul-
taci u  protidrogové koordinátorky Radky 
Tadičové. Své práci se věnuje už delší čas, 
velmi dobře jí rozumí a má v sobě i potřeb-
nou empatii. Navíc se stejně jako další naše 
sociální pracovnice ve svém oboru neustále 
vzdělává. Můžete ji kdykoli oslovit. V  přípa-
dě dotazů, nebo konkrétní potřeby probrat 
svůj problém ji můžete kontaktovat na tel.: 

271 071 646, případně na mailové adrese:
radka_tadicova@pocernice.cz
Na území Horních Počernic působí i  terénní 
program Křižovatka, který pro nás realizuje 
Neposeda, z. ú. Také oni v  terénu poskytují 
výborné služby. Oslovila jsem sociální pra-
covnici programu Křižovatka Reginu Kun-
covou s  dotazem, jak aktuálně jejich práce 
v Horních Počernicích probíhá?
„V  Horních Počernicích se pohybujeme po 
celý rok, vždy od pondělí do čtvrtka,“ říká 
Regina. „Pracujeme s dospělými, kteří se ocit-
li v  těžké životní situaci (s  dětmi a  mládeží 
pracují v terénu naši kolegové z nízkopraho-
vého klubu HoPo). Nejčastěji řešíme obtíže 
spojené se ztrátou bydlení, dlouhodobou 
nezaměstnaností, dluhy a  exekucemi, ale 
i  se zneužíváním návykových látek. Pomá-
háme lidem i při jednání s  institucemi, jsme 
schopni zprostředkovat návazné služby, po-

skytujeme materiální a  po-
travinovou pomoc. Obrátit 
se na nás může kdokoli, kdo 
řeší obtížnou situaci, nebo 
kdo se ve svém okolí setkává 
s  nejrůznějšími negativními 
jevy.“
Reginu Kuncovou můžete 
kontaktovat na tel.: 739 491 633, nebo na 
mailové adrese: regina@neposeda.org
V  rozpočtu naší městské části se pravidelně 
počítá i s částkou na protidrogovou prevenci 
a  prevenci kriminality na našich základních 
školách. Do drogové závislosti může spad-
nout kdokoli z  našich blízkých. Stačí si jen 
uvědomit, že požádat v  takové chvíli o  od-
bornou pomoc není slabost ani ostuda.
Přeji vám příjemné jaro bez starostí.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

SPORTOVNÍ AREÁL – RUB A LÍC
Žádná vize se nenaplňuje snadno – ale je tře-
ba se nebát!
Byli jsme, upřímně řečeno, nepříjemně pře-
kvapeni poněkud pesimistickými reakcemi 
na možnost výstavby sportovního komple-
xu jižně od obytného souboru Canaba, jak 
o  něm odvážně publikovala paní starostka 
Moravcová v březnovém čísle HPZ. Ano, byla 
to především vize, kterak splnit přání řady 
sportovců postavit konečně v  naší městské 
části sportoviště svým rozsahem i polyfunkč-
ností adekvátní s venkovními i krytými spor-
tovišti. Je správné mít vize, i  když ze zkuše-
ností víme, že k realizaci je cesta složitá. Ale 
proč hned namísto konstruktivních návrhů 
a  poznámek snášet přemíru katastrofických 
úskalí, jak co nepůjde atd. A očekávanou tr-
nitost té cesty dokonce dávat do podobnosti 
s  odloženou výstavbou nové tělocvičny ve 
školním areálu Ratibořická. Všichni zastupi-
telé, včetně těch z  předchozího volebního 
období (za všechny jmenujme Jardu Kočí-
ho ml.) vědí moc dobře, kdo za zdržením, 
později odložením tohoto jinak správného 
projektu stál. A  kolik peněz z  obecního roz-
počtu ten odklad bude stát, a  jak se zvýšila 
cena projektu  atd.,  atd. Takže nemíchejme 

jablka s  hruškami. Proto žádný strach před 
novými myšlenkami, novými vizemi. Naopak, 
po vzoru našich sousedních obcí na východ 
od Prahy, pusťme se do přípravy projektů. 
Odvážným štěstí přeje a  chcete -li mít na 
startovní čáře otevírání finančních zdrojů 
nějakou šanci, musíte být připraveni, s  pro-
jektem v mašličkách. Každý sportovec a snad 
i každý občan Horních Počernic si za posled-
ní léta nemohl nevšimnout, jak na východ 
od nás, v  Zelenči, Šestajovicích, Nehvizdech 
i  jinde, se ve velkém realizují a  budují velká 
sportoviště. A tak na rozdíl od nás se v býva-
lých vesnicích okresu Praha -východ zaplňují 
bílá místa novými materiálními podmínkami 
pro sport. Sport pro všechny, sport pro škol-
ní výuku i sport pro talenty. A byla by velká 
škoda, kdyby se naše počernické děti musely 
ohlížet po nových sportovištích a nabídkách 
využití volného času jinde než doma. Byla by 
škoda nevyužít výstavbu nových sportovišť 
s mimořádnou kapacitou obětavých a vyško-
lených trenérů a cvičitelů, kterými naše spor-
tovní spolky v Horních Počernicích disponují. 
Byla by škoda nevyužít potenciálu talentova-
né sportovní mládeže z našich škol. A tak je 
cílem i komise pro sport, mládež i volný čas 

podporovat podobné vize, 
s jakou se rodí nový sportov-
ní areál v ul. Ve Žlíbku. Areál 
se sportovní halou potřeb-
ných parametrů, fotbalovým 
hřištěm, atletickou dráhou 
a  sektory pro další disciplí-
ny, dětským hřištěm, skate-
parkem, možná i plaveckým 
bazénem aj.
I  my si uvědomujeme moc 
dobře, jak těžko se v  naší 
městské části vyhledávají 
v intravilánu volné pozemky 
pro nová, třeba i  nenáročná 
sportoviště. I  úskalí vykoupení potřebných 
pozemků nemusí být nepřekonatelné – část 
výměry je vlastnictvím hlavního města Prahy, 
část je tzv. „zelená“, tedy ceny netržní. Spoj-
me tedy své síly a  schopnosti a  postavme 
reálnou cestu k tomu, aby něco za námi zů-
stalo, aby nějaké nové sportoviště v dohled-
né době opravdu otevřelo své brány dětem, 
sportovcům.

Petr Měšťan a Ivan Liška
nezávislí kandidáti na kandidátce ODS



10Hornopočernický zpravodaj – květen 2017

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ SKANSKA

SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ K REGULACI ČERNÉ ZVĚŘE

Pracovníci firmy Skanska již 3. rokem pomá-
hali naší MČ při údržbě obce v  rámci akce 
„Podej ruku 2017, Den dobrovolnictví Skan-
ska“.
Brigády se zúčastnilo osm pracovníků. Za 
technické podpory místního hospodářství 
vyčistili a natřeli zbytek zábradlí v Božanov-
ské ulici a prováděli výměnu písku v písko-
vištích.

Celkem bylo vyvezeno 14 multikár písku 
a současně byla pískoviště naplněna novým 
pískem.
Tímto chceme poděkovat firmě Skanska za 
jejich pomoc a spolupráci.

Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru místního hospodářství

Odstřel černé zvěře v  Horních Počerni-
cích stále úspěšně pokračuje a k dnešní-
mu dni bylo zastřeleno 22 divočáků. Sa-
motný odstřel však nestačí a  je potřeba 
zavést systémová opatření, jejichž cílem 
bude snaha o  snížení stavů divokých 
prasat v lokalitě spadající pod MČ Praha 
14, MČ Praha -Dolní Počernice, MČ Praha-
-Běchovice a MČ Praha 20.

K uskutečnění vytyčeného cíle je třeba úzké 
spolupráce všech zainteresovaných subjek-
tů v této věci a rovněž aktivní plnění dílčích 
úkolů těmito subjekty. Jak vypadá návrh 
systémových opatření?
Z pohledu legislativního má největší díl zod-
povědnosti za hospodaření v honitbě uživa-
tel honitby.

Uživatel honitby (myslivecký spolek):
• provádět intenzivní lov divokých prasat, 
a  to v  průběhu celého roku; zvýšit podíl 
lovu především dospívající a dospělé samičí 
zvěře,
• upravit interní předpisy tak, aby neome-
zovaly hmotnost lovených divokých prasat 
a plně respektovaly rozhodnutí orgánu stát-
ní správy myslivosti ve věci povolení lovu 
divokých prasat,
• provádět společné lovecké akce na divo-
kých prasatech, termíny těchto akcí předem 
hlásit dotčeným městským částem a orgánu 
státní správy myslivosti; z důvodu informo-
vanosti obyvatel předem zajistit zveřejnění 
termínů společných loveckých akcí na infor-
mačních tabulích na přístupových místech 
do honitby (viz níže),
• zapojit do intenzivního lovu divokých pra-
sat v  honitbě co nejvíce aktivních lovců, 
avšak nikoliv na úkor bezpečnosti při vlast-
ním provádění lovu,
• instalace zařízení pro odchyt divokých pra-
sat v honitbě,
• ukončit vnadění nebo přikrmování zvěře 
v  lokalitách v  blízkosti zástavby, případné 
vnadění přesunout do lokalit s minimálním 
osídlením a do lokalit směrem k hranicím hl. 
m. Prahy,
• jednat se zemědělskými subjekty hospoda-
řícími v honitbě; možnosti zajištění průseků 
v  pěstovaných zemědělských plodinách 
(hlavně např.  v  kukuřici a  řepce) z  důvodu 

zvýšení snadnějšího odstřelu divokých pra-
sat,
• spolupráce na vyhledávání pozemků s ne-
prostupnými keřovými porosty nebo ráko-
sinami vhodných k  úpravě, např.  zřízením 
průseků z důvodu snazšího lovu,
• spolupráce na výběru pozemků v blízkém 
okolí honitby, které nejsou součástí honitby, 
avšak divoká prasata je hojně využívají
 
Lesy hl. m. Prahy (na základě zřizovací 
listiny):
• prosazovat u uživatele honitby zájmy hl. m. 
Prahy, a to z pozice držitele honitby a majo-
ritního vlastníka pozemků v honitbě,
• prosazovat intenzivní lov divokých prasat, 
a to po období celého roku; prosazovat zvý-
šení podílu lovu především u samičí zvěře,
• spolupráce na vyhledávání pozemků ve 
vlastnictví hl. m. Prahy s neprostupnými ke-
řovými porosty nebo rákosinami vhodných 
k  úpravě, např.  zřízením průseků z  důvodu 
snazšího lovu,
• realizace těchto průseků v  případě, že se 
jedná o pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy,
• spolupráce na výběru pozemků v blízkém 
okolí honitby a  ve vlastnictví hl. m. Prahy, 
které nejsou součástí honitby, avšak divoká 
prasata je hojně využívají, a nelze je zde lo-
vit na základě povolení lovu v honitbě,
• podávání žádostí o povolení lovu na těch-
to pozemcích ve vlastnictví hl. m. Prahy 
příp.  i  o  prohlášení těchto pozemků za ne-
honební příslušnému orgánu státní správy 
myslivosti,
• zajištění umístění jednotných informač-
ních tabulí (ve spolupráci s  příslušnými 
městskými částmi) na přístupová místa do 
této lokality,
• pravidelná kontrola uživatele honitby ve 
věci dodržování zákazu vnadění nebo při-
krmování zvěře v  lokalitách v  blízkosti zá-
stavby,
• vymáhat po uživateli honitby škody způ-
sobené zvěří na lesních i lučních porostech,
• opatření týkající se uživatele honitby za-
pracovat i do nové nájemní smlouvy
 
Magistrát hl. m. Prahy, Odbor ochrany 
prostředí, orgán státní správy myslivosti:
• vydávání rozhodnutí ve správním řízení, na 
základě žádosti uživatele honitby,

• povolení lovu divokých prasat v honitbě,
• povolení výjimek ze zakázaných způsobů 
lovu,
• vydávání rozhodnutí ve správním řízení, na 
základě žádosti vlastníků pozemků,
• prohlášení dalších pozemků vhodných pro 
lov divokých prasat za nehonební,
• vydávání rozhodnutí ve správním řízení, 
na základě žádosti vlastníků nebo nájemců 
pozemků,
• povolení lovu divokých prasat na neho-
nebních pozemcích,
• čtvrtletně kontrolovat prováděný lov včet-
ně pravidelných vyhodnocení lovu dle po-
hlaví a věkové struktury a v případě potřeby 
uložit příslušná opatření,
• přijímání žádostí o dotace v oblasti mysli-
vosti (např. odchytová zařízení)
 
Příslušné městské části (MČ):
• prosazovat intenzivní lov divokých prasat, 
a to po období celého roku; prosazovat zvý-
šení podílu lovu především u samičí zvěře,
• spolupráce s uživatelem honitby při orga-
nizaci společných loveckých akcí na černou 
zvěř včetně nutné spolupráce s  Městskou 
policií hl. m. Prahy a  Policií ČR při uzavření 
prostoru společného lovu z důvodu zajiště-
ní bezpečnosti obyvatel,
• předem informovat vhodnou formou oby-
vatele o konání hromadných loveckých akcí 
v honitbě,
• spolupráce na výběru pozemků v blízkém 
okolí honitby a ve vlastnictví MČ, které ne-
jsou součástí honitby, avšak divoká prasata 
je hojně využívají,
• podání žádostí o povolení lovu na těchto 
pozemcích ve vlastnictví MČ příp.  i  o  pro-
hlášení těchto pozemků za nehonební pří-
slušnému orgánu státní správy myslivosti,
• spolupráce na umístění jednotných infor-
mačních tabulí na přístupová místa do této 
lokality

Dalším předpokladem k realizaci tohoto cíle 
je všeobecné zlepšení komunikace mezi za-
interesovanými stranami.

Tato opatření lze v  případě potřeby imple-
mentovat i pro další území hl. m. Prahy.

Lenka Bartáková, redaktorka
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ODBOR DOPRAVY

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Začátek sezóny
Letošní začátek sezóny nás poctil několika 
zdařilými dny na první jarní vyjížďky, včetně 
tradičního „vyvádění mláďátek“. Z následují-
cích, již podmračených dnů, vám tlumočím 
jedno doporučení: pokud vás jede na silnici 
více při podmračeném počasí, ani ve dne nic 
nezkazíte, pokud budete mít na kolech za-
pnuta zejména zadní světla.

Cyklovýlety
Letošní Cyklohráček (http://cyklohracek.cz/) 
nově vyjíždí z  Prahy hlavního nádraží, při-
stoupit můžete i na nádraží Praha -Smíchov, 
ale na složitěji dostupném severním nástu-

pišti. S kolem zde proto mějte 15 minut re-
zervy.

Ke květnovému výročí spisovatele Bohumila 
Hrabala vám již 6. 5. doporučuji tradiční Po-
střižinský Cyklootvírák http://cyklootvirak.
cz/. V sobotu 20. 5. od 10 hodin pak Hrabalo-
vu cyklojízdu (cca 20 km) od staré hvězdárny 
v  Nymburce na Zálabí (Hrabalovo posezení 
U Tří koček), která je součástí sobotního se-
tkání čtenářů a příznivců B. Hrabala v Kersku.

K výročí atentátu na R. Heydricha vás ve spo-
lupráci se ZŠ Stoliňská zveme na cyklovýlet 
na trase HP - Nehvizdy  – Horoušany  – HP 

(cca 30 km). Dne 28. 5. v 9.00 hodin vyjíždíme 
od hornopočernického Památníku obětem 
II. světové války. Místa související s touto akcí 
navštívíme v  H. Počernicích - Šestajovicích, 
v Horoušanech se setkáme s málo známým 
pamětníkem tehdejších událostí - panem  
S. Baumanem.
Bližší informace o  uvedených akcích nalez-
nete, na webu HP v kapitole – Turista – Cyk-
lo – Cyklovýlety, v e -zpravodaji.

Příjemné a bezpečné výlety!

Petr Uzel,
cyklokoordinátor

PŘEDÁNÍ CEN VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI NA ZÁMKU

ŠKOLNÍ FÓRUM

Děti, žáci a studenti počernických škol pře-
vzali svá ocenění ve výtvarné soutěži, vy-
hlášené paní starostkou H. Moravcovou, 
10. dubna na Chvalském zámku. 
Obrázky z  výtvarné soutěže s  tematikou 
zimy a Vánoc používá Úřad MČ Praha 20 na 
vánoční přání.
Děkujeme všem školám za účast v soutěži.

Ocenění:
Kategorie MŠ:
1. místo Barbora Blechová
2. místo Marie Zimová
3. místo Vojtěch Potůček
 
1. stupeň ZŠ:
1. místo Viktorie Jiranová a Viktorie Vašová
2. místo Ema Nahodilová a Tereza Blechová
3. místo Denisa Tichá

2. stupeň ZŠ a víceleté gymnázium:
1. místo Anna Indráková
2. místo Martina Halászová
3. místo Kristýna Nováková a Barbora
Konrádová

Eva Březinová,
místostarostka

V  úterý 9.  května  2017 se uskuteční na ZŠ 
Ratibořická Školní fórum. Žáci 5. až 9. tříd 
budou v  pracovních skupinách diskutovat 
o  nových možnostech v  rámci školy, ale 

i  v  rámci naší městské části. Určitě najdou 
nové výzvy, které pak budou prezentovat 
na Veřejném fóru MČ Praha 20.
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PROGRAM ZO
SENIOŘI

KVĚTEN 2017
středa 3. května VÝLET
Zámek Zbiroh a zámek Hořovice, sraz v 8.15 
hod. před nádražím H. Počernice, vede I. 
Juklová

úterý 9. května VYCHÁZKA
Průhonický park, Podzámecké alpinium, sraz 
ve stanici metra Č. Most ve 12.50 hod., vede 
I. Juklová

pondělí 15. května VYCHÁZKA
Housle, sraz ve vestibulu metra B - Českomo-
ravská v 10.00 hod., vede Mgr. K. Janušová

úterý 16. května ZÁMECKÉ POSEZENÍ
hostem bude Světlana Lazarová, začátek ve 
14.00 hod.

čtvrtek 18. května PRAŽSKÉ SPORTOVNÍ 
HRY SENIORŮ, hřiště ZŠ Botičská, sraz ve sta-
nici metra Č. Most v 8.30 hod., vede I. Juklová

úterý 23. května VYCHÁZKA
další část naučné stezky u nádraží s panem 
Ing. Antesem, sraz u nádraží H. Počernice ve 
14.00 hod.

středa 31. května KLUBOVNA
zážitky našich cestovatelů Jirky a Lenky
z cesty do Svaté země, začátek ve 14.00 hod.

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

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ZO Senioři HP, MO STP, 
MO SPCCH

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V KVĚTNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

Rybníček František
Konrádová Květuše
Scherksová Marie
Procházka Radovan
Malec Vladislav
Synecká Jarmila
Kubrychtová Věra
Macurek Emil
Radová Jana
Fremunt Stanislav
Opatrná Zdenka
Paulík Lubomír

Jelínek Stanislav
Kubecová Marie
Řezníčková Jarmila
Böhm Vladimír
Langerová Ladislava
Mudra Oldřich
Šober Ivan
Zouzalová Marta
Dolečková Věra
Hlaváčková Jaroslava
Peterka Václav
Faltýnková Marie

Králová Eva
Kubešová Blažena
Němcová Zdeňka
Pavlíková Hortenzia
Podlahová Helena
Řehořová Marie
Studená Josefa
Aronová Helena
Haušildová Květa
Jedličková Karla
Topinka Jiří
Brachtlová Marie

Ježek František
Koudelová Alena
Krejsa Václav
Němec Vladimír
Skovajsa Jaroslav
Škalda Jiří
Jandová Alena
Jelínková Jarmila
Riegertová Stanislava
Romová Jana
Strakošová Irina
Šoberová Květa

Šrytrová Alena
Tvrdíková Blanka
Vojáček Karel
Zajíčková Alena
Boček Ludvík
Černá Svatava
Hradecká Emilie
Martínek Zdeněk
Novotná Hanička
Valášková Ludmila

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. 2. 2017–30. 4. 2017 do 
30. 6. 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 nebylo 
možné doručit. Vítáme děti pouze z městské části Praha 20. Vítání občánků není po-
vinné, je to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského 
zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro. Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, 
e -mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e -mail: vitani@pocerni-
ce.cz.

Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se do-
žívají věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve spo-
lečenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění 
Vašeho jména v této rubrice NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo 271 071 607 
Haně Vostré nebo pište na e -mail vitani@pocernice.cz

Alexandra Janáčková,
vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

SMARAGDOVÁ SVATBA MANŽELŮ
CHLADOVÝCH
Dne 21. 4. 2017 oslavili manželé Jaroslava a Karel 
Chladovi 55. výročí svatby.
Ještě mnoho dalších společných let ve zdraví 
přejí dcery s rodinami.

V  březnu náhle zemřel dlouholetý člen divadelního 
spolku Horních Počernic pan Milan Rutner. Divákům byl 
dobře znám svým osobitým humorem a komediálním 
talentem. Milane, budeš nám chybět!
Divadelníci spolu s Divadlem Horní Počernice

Dne 29. 5. uplynou 4 roky, kdy nás tragicky opustil 
milovaný Martin Turna.
Se smutkem v srdcích stále vzpomíná celá rodina.
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ZA PETREM RŮŽIČKOU

OLDŘICH MUDRA SLAVÍ PĚTAOSMDESÁTINY

Ve středu 29. března 2017 nás zasáhla velmi 
bolestná zpráva; ve věku 72 let odešel z to-
hoto světa náš kolega a kamarád, dobrovol-
ný hasič Petr Růžička. Prohrál nerovný boj 
se zákeřnou nemocí. V Hasičském desateru 
se píše, že „v dobrovolném sboru hasičském 
nelze hledat ni zisku, ni slávy, nýbrž jen po-
vinnosti bratrské pomoci v  neštěstí, a  jsi   -li 
hasičským dobrovolníkem, buď jím celou 
duší a  celým tělem. Pamatuj, že na hasič-
ském dobrovolníku se žádá povaha přímá, 
šlechetná a  vlastenecká, v  pospolitém jed-

nání počestná a vlídná…“ O Petru Růžičkovi, 
místostarostovi Hasičského dobrovolného 
sboru Chvaly, platila tato slova beze zbytku. 
Všichni, kdo ho znali, věděli o jeho pracovi-
tosti a vstřícnosti, svou přátelskou povahou 
si velmi rychle získával kamarády. Do po-
slední chvíle, ač tušil blížící se konec, navště-
voval pravidelná pondělní setkání v restau-
raci U Lípy, stále se o všechno zajímal. Jeho 
odchodem ztrácíme výborného kamaráda 
a přítele. Vážili jsme si být jeho kolegy.
Čest jeho památce!

Starosta Sboru dobrovolných hasičů Hor-
ní Počernice  – Chvaly Oldřich Mudra se 
14. května v plné svěžesti dožívá pětaosm-
desátých narozenin. Do sboru vstoupil 
v  roce 1958, je tedy nejen nejstarším, ale 
také nejdéle sloužícím místním hasičem. 
Přejeme mu pevné zdraví a  hodně síly do 
dalších let. Třebaže začátkem každého roku 

říká, že s funkcí starosty sboru už končí, vě-
říme, že to nemyslí vážně a  ještě řadu let 
bude stát v čele sboru. Smysl a poslání této 
dobrovolné činnosti spatřuje nejen v pokra-
čování dlouholeté tradice, ale především 
ve snaze pomoci bližním. Je to jeho celoži-
votním posláním, obráží se v  lidském vzta-
hu a  vstřícnosti ke spoluobčanům. Oldo,  

děkujeme Ti a  přejeme vše dobré. Ještě 
chvíli s námi vydrž!

Za přátele a členy Sdružení dobrovolných 
hasičů Jiří Hubený,

foto autor

DESÁTÉ VÝROČÍ ZO SENIOŘI HORNÍ POČERNICE
Na konci března měla ZO Senioři Horní Po-
černice Výroční členskou schůzi. Schůze pro-
bíhala v  duchu 10letého výročí vzniku naší 
organizace.
Zavzpomínali jsme si na nelehké začátky při 
zakládání naší organizace. Obstarání všech 
potřebných dokladů (registrace, IČO, účet 
u banky, místnost, kde se budeme scházet) 
i  nedostatek ochotných lidí, zapojit se do 
funkce bez jakékoli odměny.
Za těch 10  let jsme udělali velký kus práce. 
Nakonec jsme sehnali několik ochotných 
seniorů. Začali jsme spolupracovat s  úřa-
dem MČ Praha 20, místní Organizací těles-
ně postižených, Mateřským centrem MUM, 
Muzeem Policie ČR. Požádali jsme redakci 
místního Hornopočernického zpravodaje 
o zveřejňování našich týdenních akcí.
Organizovali jsme stovky vycházek po Praze 
i  okolí, spousty zajímavých besed - pouč-
ných i zábavných.
Navštěvujeme divadelní představení – hlav-

ně v  našem krásném divadle Horní Počer-
nice, ale i  jiných pražských scén, koncerty, 
různá muzea.
Nevynecháme žádné sportovní hry pořáda-
né SDČD na hřišti Botičské školy, ani každo-
roční pochod kolem Hrádku Václava IV.
Rozšířili jsme naši činnost, klubovna je ote-
vřena každou středu odpoledne pro členy, 
kteří se nemohou ze zdravotních důvodů, 
nebo se nechtějí zúčastňovat náročnějších 
programů a  chtějí si jen tak posedět v  klu-
bovně a popovídat při kávě nebo čaji.
Každý týden cvičíme s  lektorkou a  někteří 
chodí do bazénu cvičit a plavat. Na sportov-
ní aktivity nám poskytuje finanční příspěvek 
naše radnice, od ní dostáváme i příspěvek na 
naše akce.
Dvakrát ročně pro nás MÚ pořádá jarní 
a podzimní ples. Potěšíme se vždy krásným 
programem, obdržíme pohoštění, zatančí-
me si při dobré hudbě a
při losování každý los vyhrává.

Naše spolupráce s radnicí se stále upevňuje, 
oboustranně si vycházíme vstříc.
Při pořádání různých akcí městu pomáháme 
s potřebnými úkoly a organizací.
Dokončuje se budova Kulturně komunitního 
centra, kde bude mít i náš spolek prostor pro 
svou činnost. Už se těšíme.
O  tom, že jsme úspěšní, svědčí i  stoupající 
počet na dnešních 92 členů.
Závěrem výroční schůze hovořil i  předseda 
KV Praha pan Mrština. Ocenil činnost naší 
organizace a  předsedkyni předal diplom za 
desetiletou obětavou práci pro seniory Hor-
ních Počernic.

Ilona Juklová,
předsedkyně SDČR,

ZO Senioři Horní Počernice

Placená inzerce

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
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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

Placená inzerce
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Historie dávná i nedávná – 102
Události
Na výročním shromáždění si místní organiza-
ce Českého svazu včelařů připomněla výročí 
60 let od svého založení vroce 1921. Při svém 
založení měla 70 členů z nich 12 bylo ze sou-
sedních Radonic. Včelstev bylo přes dvě stě. 
V roce 1981 měla organizace členů 31 a ti cho-
vali 147 včelstev. Jako slibný výhled do příštích 
let své činnosti vidí organizace založený krou-
žek mladých včelařů na škole v Ratibořické uli-
ci, který čítá celkem 11 dětí, z nichž je 7 děvčat.

Na sídlišti v ulici Lhotské bylo do provozu uve-
deno dvouobvodové zdravotní středisko s  lé-
kárnou, vybudované nákladem 4,262 mil. Kčs. 
V květnu při ulici Mezilesí byla ještě otevřena 
prodejna textilu a  obuvi, vybudovaná nákla-
dem 1,764 mil. Kčs.

Zahájením provozu zdravotnického střediska 
ve Lhotské ulici byla provedena i  nová orga-
nizace zdravotnických služeb, s  platností od 
6.  dubna  1981. Území Horních Počernic bylo 
rozděleno na čtyři obvody pro dospělé a  tři 
obvody dětské.

Ve středisku na Náchodské ulici byl:
pro dospělé
obvod I. MUDr. Pochman
obvod III. MUDr. Kučerová
pro děti
obvod I. MUDr. Plotěná
V novém středisku Lhotská byl:
pro dospělé
obvod II. MUDr. Rusev
obvod IV. MUDr. Vobecká
pro děti
obvod II. MUDr. Chaloupková
obvod III. MUDr. Červená
Ve středisku Lhotská pak ještě:
ordinace zubní
I. MUDr. Bukolská
II. MUDr. Podoba
ordinace gynekologie
MUDr. Režný.
Pohotovostní služba od 16 do 7 hod. ranní 
v  pracovní dny, v  sobotu, neděli a  o  svátcích 
nepřetržitě. Současně došlo k uzavření dětské 
ordinace v ulici Lipí. V září tohoto roku byla ve 
středisku na Náchodské ulici ještě otevřena 
dětská zubní ordinace.

Ve dnech 5. a 6. června 1981 byly konány všeo-
becné volby do zastupitelských orgánů všech 
stupňů. Pro volby u  nás bylo ustanoveno 11 
volebních okrsků. V každém z nich byl volen je-
den poslanec do ONV Praha 9 a podíl poslanců 
do MNV podle počtu obyvatel v daném okrs-
ku. Do Sněmovny národů byla zvolena Božena 
Kocínová, do Sněmovny lidu František Kubeš, 
do České národní rady Krista Bartíková a NVP 
Ing.  Martin Poliak a  Ing.  Jiří Němec. Do ONV 

Prahy 9 ve volebních obvodech číslo 88 až 98 
byli zvoleni: Ladislav Kováč, JUDr. Jiří Hartman, 
Jindřich Plotzar, Ing. František Šonka, Alena Sr-
bová, Eliška Hlavínová, Miloslava Skudrzyková, 
Lubor Maršák, Jiří Volf, Rudolf Pokorný a Josef 
Novák.

Do Místního národního výboru bylo zvoleno 
celkem 60 poslanců. Ustavující plenární zase-
dání MNV se konalo 25. 6. a do funkce předse-
dy MNV na něm byl zvolen Ing. Ivan Silverio, do 
funkce tajemnice Věra Baudyšová a do funkce 
neuvolněného místopředsedy Ing.  Hubert 
Antes. Za další členy Rady MNV František Po-
láček, Ing. Zdeněk Kemr, JUDr. Robert Sedlák, 
Ing. Ivan Vlasák,
Jiří Kouba, Petr Obalil, Ing. Jaromír Podroužek, 
Jiřina Měšťanová, Bohuslav Neužil a  Zdeněk 
Martínek. Předsedou Výboru lidové kontroly 
byl zvolen Ladislav Skuhravý. Jako iniciativní, 
poradní a kontrolní orgány správy obce zvolilo 
plenární zasedání deset komisí. Pro výkon stát-
ní správy byly na MNV schváleny tři odbory, 
a to: Finanční a plánovací, vedoucí Marie Báč-
ková, Výstavby, komunálního hospodářství, 
služeb a obchodu, vedoucí Jan Diviš, Správní, 
vedoucí Vlasta Pachtová. Dále plenární zase-
dání do zvolených komisí schválilo předsedy 
a  začlenění zvolených poslanců do jednotli-
vých komisí.

V  měsíci říjnu na veřejných schůzích občanů 
v jedenácti volebních obvodech byly jako ak-
tivy širší účasti občanů na správě obce voleny 
Občanské výbory a jejich předsedové.
Občanský výbor
číslo 1 Ing. Hněvkovský Jaroslav
číslo 2 Lebeda Václav
číslo 3 Moudrý Josef
číslo 4 Formáček Bohumil
číslo 5 Douda Jiří
číslo 6 Čermák Miloslav
číslo 7 Pokorný Josef
číslo 8 Rutner Milan
číslo 9 Král Jiří
číslo 10 Vaněrka Milan
číslo 11 Švestka Vladislav

V  roce 1981 hospodařil MNV s  příjmy ve výši 
11,760 mil. Kč, z  nichž vlastní příjmy byly na-
plněny na částku 2,286 mil. Kčs. Výdaje celkem 
dosáhly 11,382 mil. Kčs, z toho výdaje investič-
ní 1,112 mil. Kčs.

Prvního září tohoto roku byla slavnostně 
otevřena v  rámci akce „Z“ vybudovaná nová 
Mateřská škola v  ulici Spojenců (dnešní MŠ 
U Dráčka).

Na úseku bezpečnosti bylo na území Horních 
Počernic řešeno celkem 65 trestných činů. 

Z nich bylo 23 kvalifikováno jako krádež sou-
kromého majetku, 12 jako krádež majetku 
společného vlastnictví, 18 opilství, 6 ublížení 
na zdraví a 6 výtržnictví. Z celkového počtu pa-
chatelů bylo 32 ve věku do 18 let.

V  první polovině roku 1981 neměli mnoho 
odpočinku naši dobrovolní hasiči. Všechny tři 
dobrovolné jednoty dne 8. února hasily velký 
požár kravína Státního statku v Bártlově ulici, 
jehož dohašení bylo ukončeno až 10. 2. v pod-
večerních hodinách. Dne 17.  2. se jednoty 
účastnily hašení požáru v n. p. Praga ve Vysoča-
nech a dne 10. 4. jich bylo zapotřebí k uhašení 
požáru rodinného domu ve Chvalech.

Na úseku dopravy byl od nového jízdního řádu 
zahájen provoz noční autobusové linky č. 512 
od
24 hod. do 5 hod. v  hodinovém intervalu po 
trase totožné s trasou linky č. 221. Od prosince 
pak byla zahájena přeprava osob mezi Kláno-
vicemi a Čakovicemi autobusy MHD přes Horní 
Počernice linkami č. 262, 263 a 269. Některé ze 
spojů linky 269 zajíždí až do Újezda.

Dne 26. listopadu za účasti hostů z Magistrátu 
hlavního města Prahy a ONV Prahy 9 bylo do 
provozu slavnostně uvedeno zrekonstruované 
kulturní zařízení Osvětové besedy „Domeček“ 
ve Votuzské ulici. Na brigádách zde bylo od-
pracováno přes 30 tisíc hodin. Nový objekt do-
stal název “Kulturní středisko Osvětové besedy 
a mládeže“. Při slavnostním otevření vystoupi-
lo Hornopočernické kvarteto pánů Kapellera, 
Trávníčka, Paura a Davida. Vedoucí kulturního 
střediska byla jmenována paní Hana Čížková.

Investiční činností ubývá každoročně z výmě-
ry katastru obce zemědělská půda. U nás však 
převážně kvalitní půda orná. V  roce 1981 byl 
úbytek většího rozsahu, když 35 ha bylo pou-
žito pro vybudování učňovského závodu ČKD 
Praha, 1,95 ha na rozšíření závodu Armabe-
ton, 4,04 ha na vybudování skladu družstevní 
organizace Družba a  18 ha pro areál závodu 
Metrostav.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Rada městské části Praha 20 ocenila u příle-
žitosti Dne učitelů pedagogické pracovníky, 
žáky a  studenty škol a  školských zařízení 
působících na území MČ Praha 20. Ocenění 
je vyjádřením uznání náročné, zodpovědné 
a  často nelehké práce pedagogických pra-
covníků, zároveň vnímá i úsilí žáků a studen-
tů, kteří jsou odměněni za vynikající studijní 
výsledky, za mimořádné činy nebo za mi-
mořádné sportovní výsledky v  soutěžích, 
v nichž naši městskou část reprezentují.
 
Slavnostní akt jubilejního desátého roční-
ku, který se uskutečnil dne 30. března 2017 
v prostorách Chvalského zámku, moderovali 
a  hudebním vystoupením doprovodili žáci 
ZUŠ Horní Počernice. Ocenění předali sta-
rostka MČ Praha 20 Hana Moravcová, mís-
tostarostové Mgr.  Eva Březinová a  Mgr.  Jiří 
Beneda a radní Mgr. Alena Šefčíková.

V  I. kategorii: „Výrazná pedagogická 
osobnost“ byli oceněni:
PhDr. Martina Filípková
Paní učitelka Filípková nastoupila na ZŠ Ra-
tibořická v  roce 2012. Do komunity učitelů 
vplula nenápadně, ale již od počátku bylo 
jasné, že škola získala jejím příchodem velmi 
výraznou pedagogickou osobnost. Učitel-
kou českého jazyka a dějepisu se určitě na-
rodila. Je velmi flexibilní, zvládá s přehledem 
žáky od pátých do devátých tříd, ale nezalek-
ne se ani těch mladších. Svou mimořádnou 
odbornou zdatnost projevuje při každoden-
ní výuce. Její nadšení pro práci a  pozitivní 
energie naplní vždy třídu a „nakazí“ celé oko-
lí. Předností paní učitelky je její stále výborná 
nálada. K potřebám svých žáků je velmi cit-
livá, případné problémy řeší s klidem a nad-
hledem. Pro kolegy je kamarádkou, inspirací, 
prostě kolegyní do pohody i nepohody.

Mgr. Iva Frauenterková
Paní učitelka Frauenterková působí na ZŠ 
Stoliňská od roku 2002. Nejprve učila pouze 
na druhém stupni, od roku 2011 je učitelkou 
prvního stupně základní školy. Pracuje jako 
třídní učitelka s  doplněním úvazku na dru-
hém stupni  – jedná se o  výuku ruského ja-
zyka. Učí srdcem, chce nejen naučit, ale chce 
být i  pomyslnou učitelskou mámou, která 
o  své žáky společně s  asistentkou soustav-
ně pečuje a  věnuje jim velkou pozornost. 
Vytváří svým žákům prostředí, kde vedle po-
znatků získávají i  nevídanou lidskou pozor-
nost, zajímá se o  jejich starosti a  problémy. 
Nemalou pozornost věnuje i rodičům svých 
žáků, snaží se jim být partnerem i  pomoc-
níkem při vzdělávacích obtížích. Aktivně se 
věnuje podpoře a rozvoji čtenářské gramot-
nosti, pracuje na rozšiřování pravidelných 
čtenářských dílen, klade důraz na správné 
psaní. V  hodinách matematiky pracuje na 
vytváření nových pomůcek a soustavně vy-
tváří vlastní výukové materiály napříč všemi 
vyučovanými předměty. Paní učitelka vy-
studovala Pedagogickou fakultu UK v Praze, 

obor učitelství pro 2. stupeň s  kombinací 
RJ  – OV. Ukončením studia na fakultě však 
své vzdělání neuzavřela, soustavně se věnu-
je dalšímu vzdělávání, které prohlubuje její 
znalosti i  vědomosti o  nových možnostech 
výuky. Velmi intenzivně se věnuje inkluziv-
nímu vzdělávání, pracuje s  žáky s  nutností 
podpůrných opatření. Aktivně se věnuje evi-
denci a podpoře rozvoje školních sbírek. Své 
povolání chápe jako poslání, dělá ho s rados-
tí a obětavostí, což současně přenáší na své 
žáčky.

PhDr. Roman Liška
PhDr. Liška je ředitelem Střední odborné ško-
ly pro administrativu Evropské unie od roku 
2004. Pod jeho vedením se škola stala mo-
derní respektovanou vzdělávací institucí, do-
sahující v řadě oblastí vynikajících výsledků. 
Žáci školy se pravidelně účastní regionálních 
i celostátních soutěží, ve kterých se úspěšně 
umísťují. Škola se za dobu jeho působení 
mimořádně posunula jak v oblasti výsledků 
vzdělávání, tak i v zájmu uchazečů. Zavedla 
nové obory, kapacitně se téměř zdvojnáso-
bila. Je o  ni trvalý zájem, má nadregionální 
působnost, vzdělává žáky ze všech krajů ČR 
i zahraničí. V roce 2011 prošla kompletní re-
konstrukcí, v současnosti se řadí mezi největ-
ší a nejlépe vybavené střední školy v Praze. 
Jeho manažerská činnost je kladně hodno-
cena zřizovatelem i  odbornou veřejností. 
Jasně formulovaná strategie rozvoje školy, 
v  níž je kladen důraz na kvalitu vzdělávání, 
je realizována promyšleným a funkčním sys-
témem řízení, který vychází ze systematicky 
prováděné a  komplexně pojaté evaluace. 
Ředitelem preferovaný demokratický způ-
sob řízení, založený na důvěře, otevřenos-
ti a  zodpovědnosti, se odráží v  pozitivním 
školním klimatu. Poslední hodnocení školy 
ČŠI, ve kterém označila školu ve všech sledo-
vaných oblastech svým nejvyšším hodnoce-
ním, jako příklad dobré praxe, zmiňuje jako 
silnou stránku školy na prvním místě osob-
nost ředitele. Pod jeho vedením se škola 
zapojila do řady národních i mezinárodních 
projektů, zasloužil se o významnou prezen-
taci školy veřejnosti. PhDr. Liška je skutečně 
výraznou pedagogickou osobností. Je čle-
nem České pedagogické společnosti a  Čes-
ké společnosti pro kognitivně behaviorální 
terapii. Je publikačně a odborně činný. Kro-
mě vlastní práce ředitele školy a vykonávání 
všech nezbytných manažerských činností se 
věnuje i přímé práci se žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami, pracuje s  třídními 
kolektivy na nejrůznějších výjezdech nebo 
jako hlavní manažer vede žákovské PR týmy 
školy.
 
Ve II. kategorii: „Dlouhodobá tvůrčí peda-
gogická činnost“ byla oceněna:
Mgr. Michaela Votípková
Paní učitelka Votípková pracuje v ZŠ Ratibo-
řická již třináctým rokem. V  hodinách ma-
tematiky rozvíjí u žáků klíčové kompetence 

pomocí osvědčených postupů činnostního 
učení. Stala se lektorkou Tvořivé školy a  je 
spoluautorkou učebnice Matematiky pro 
6. ročník, pracovních sešitů a metodiky čin-
nostního učení v  matematice v  nakladatel-
ství Nová škola. Velmi ráda navštěvuje různé 
semináře, konference a workshopy věnova-
né právě tvořivým postupům v  hodinách 
matematiky. Vzdělává se většinou o prázdni-
nách nebo o  víkendech. Jejím koníčkem je 
také zdobení perníčků, a  tak vždy před Vá-
noci provoní školu perníkovou vůní. S dětmi 
pak upečené perníčky a  chaloupky trpělivě 
zdobí. V  letošním roce oslaví významné ži-
votní jubileum.

Ve  III. kategorii: „Ocenění pro vynikající 
žáky a studenty za mimořádné činy“ byli 
oceněni:
Johanka Bruothová
Johanka je žákyní sexty A - Gymnázia Praha 
9, Chodovická 2250. Ve škole ji zajímají jak 
obory humanitního, tak přírodovědného za-
měření, učí se německy a anglicky, navštěvu-
je konverzační hodiny s  anglickým rodilým 
mluvčím v  jazykové škole a v budoucnu by 
určitě chtěla nějaký čas pobývat v anglicky či 
německy mluvící zemi. Ve svém volném čase 
se odmalička věnuje různým výtvarným akti-
vitám. Přes deset let se zabývala keramikou 
a již dlouhou dobu maluje a zkouší různé vý-
tvarné techniky. Mezi její další koníčky patří 
četba a sportovní aktivity. Zúčastnila se růz-
ných soutěží, od matematických přes jazy-
kové i dějepisné. Ve školním roce 2012/2013 
se poprvé zapojila do soutěží zaměřených 
na biologii - „Mladý zahrádkář“ a „Biologická 
olympiáda“, ve které postoupila do krajské-
ho kola, kde se umístila mezi prvními deseti. 
Od této doby se účastní olympiád z  oboru 
biologie každoročně, s  cílem postoupit do 
celopražského kola a dobře se v něm umís-
tit. Dobré umístění získala i v krajském kole 
olympiády z českého jazyka.

Veronika Hozáková
Veronika je studentkou druhého ročníku 
Střední odborné školy pro administrativu EU, 
oboru vzdělání veřejnoprávní činnost, kde 
studuje dle vzdělávacího programu provoz 
diplomatických služeb. Její studijní výsled-
ky jsou příkladné, samé jedničky na konci 
minulého školního roku přerušila jen dvojka 
z českého jazyka. I tento výsledek je však na 
žákyni, pro kterou není čeština jejím mateř-
ským jazykem obdivuhodný. Kromě vynika-
jících studijních výsledků se však Veronika 
velmi angažuje také v  práci pro školu, je 
členkou žákovské rady, pracuje jako vedou-
cí jednoho ze žákovských PR týmů, aktivně 
se podílí na prezentaci školy a její propaga-
ci na veřejnosti, ať už při Dnech otevřených 
dveří, na Schole Pragensis nebo při jiných 
akcích školy. Velmi aktivně působí Veronika 
i v Domově mládeže, kde pomáhá s přípra-
vou nejrůznějších akcí a aktivit, podílí se na 
aktivitách v  rámci spolupráce se Základní 
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školou Bártlova. Veronika dosahuje stabilně 
vynikajících studijních výsledků, je velmi pra-
covitá, cílevědomá, ale na druhé straně také 
milá a pozitivní.

Vendula Ursacherová
Vendulka je žákyní oktávy B - Gymnázia Praha 
9, Chodovická 2250. Dne 1. 12. 2016 se v Hor-
ních Počernicích stala svědkem autonehody, 
při které osobní automobil srazil chodce pře-
cházejícího hlavní silnici. Vendulka nezaváha-
la a ihned volala linku 155 - komunikovala se 
záchrannou službou, zjišťovala životní funkce 
zraněného cizince a snažila se ho udržet při 
vědomí a  v  teple. Je třeba zmínit, že nikdo 
jiný z mnoha kolemjdoucích jim nepřišel na 
pomoc, řidiči i chodci situaci naprosto igno-
rovali. Záchranná služba naštěstí k oběti au-
tonehody přijela včas a  vše díky pohotové 
reakci Vendulky dobře dopadlo. Čin student-
ky gymnázia je školou vysoce oceněn, neboť 
přispěl k  záchraně lidského života, a  jak vy-
plývá z  výše popsané situace, zřejmě není 
úplnou samozřejmostí.

Ve  IV. kategorii: „Ocenění za mimořádné 
úspěchy ve sportovní či umělecké činnos-
ti“ byli oceněni:
Jan Čepický
Jan je žákem 9. B ZŠ Ratibořická. V průběhu 
celé školní docházky dosahuje velmi dob-
rých studijních výsledků. Honza se aktivně 
zapojuje i  do všech školních akcí a  je velmi 
aktivním členem školního Ekotýmu a  doká-
že i na veřejnosti velmi dobře reprezentovat 
školu. Je výborným sportovcem a zabývá se 
bojovým uměním Brazilské Jiu Jitsu, kde do-
sahuje výborných výsledků, mezi které patří: 
rok 2016 - 1) Kids Storm 2016, Martin, Slo-
vensko - 2x druhé místo, 2) NAGA GERMANY 

GRAPPLING CHAMPIONSHIP 2016, Limburg 
an der Lahn, Německo - 1x druhé místo, 1x 
třetí místo, 3) BJJ CZECH OPEN 2016, Beroun, 
ČR - třetí místo. Rok 2015 - 1) BJJ Meister-
schaft 2015, Weiden, Německo - první místo, 
2) Kids Storm 2015, Martin, Slovensko - první 
místo, 3) NAGA EUROPE GRAPPLING CHAMP-
IONSHIP 2015, Amiens, Francie - první místo, 
4) SAI Storm 2015, Martin, Slovensko - první 
místo, 5) BJJ Open, Malá Boleslav, ČR - prv-
ní místo, 6) Austrian Adidas BJJ Open 2015, 
Leobersdorf, Rakousko - první místo. Ve vol-
ném čase Honza pomáhá trénovat malé děti, 
kterým předává své zkušenosti a dovednosti. 
Jeho dalším koníčkem je rybaření.

Natálie Hrbková
Natálka je žákyní sexty A Gymnázia Praha 9, 
Chodovická 2250. Ve škole projevuje zájem 
jak o  přírodní vědy (zejména biologii a  ma-
tematiku), tak i  o  humanitní obory, jako je 
například dějepis či základy společenských 
věd. Nejvíce ji baví jazyky, učí se anglicky 
a  německy. Již od malička se věnuje sportu 
a  hudbě. Šestým rokem hraje na klarinet. 
S klarinetovým kvartetem při ZUŠ Horní Po-
černice získala v  krajské soutěži třetí cenu. 
Od roku 2009 se velmi intenzivně věnuje syn-
chronizovanému plavání. Je členkou klubu 
SK Neptun Praha. V roce 2014 získala s dívčím 
týmem titul mistryně ČR, poslední dva roky si 
tým odvezl stříbrné medaile. V  kategorii se-
niorky (od 18  let) získal tým v  loňském roce 
třetí místo na MČR. Každoročně se účastní 
mezinárodních závodů, jako Mistrovství Slo-
venska a  Maďarska, Prague Christmas Prize, 
Hungarian Cup nebo MEC Cup, na kterých 
obsazují stupně vítězů. Největším úspěchem 
Natálky je účast na neoficiálním MS 2015 
v Římě a ME 2016 v Rijece, na které se její tým 

nominoval s reprezentací ČR. Kvůli nedostat-
ku financí nemohly dívky odletět na letošní 
MS, na které se také nominovaly.

Renata Písecká
Renatka je žákyní septimy B Gymnázia Praha 
9, Chodovická 2250. Aerobiku se věnuje od 
svých pěti let. V  současnosti pod hlavičkou 
pražského Fit Studia D reprezentuje ČR. Pra-
videlně se účastní celostátních i mezinárod-
ních soutěží v aerobiku, v kategoriích Fitness 
petite, AGP, dříve ATS a Step. Během své zá-
vodní činnosti se stala dvojnásobnou mist-
ryní ČR, dvojnásobnou vicemistryní Evropy 
a  vicemistryní světa. Posledními úspěchy 
jsou druhé místo na mistrovství ČR a  druhé 
místo na mistrovství světa v kategorii AGP. Do 
roku 2014, kdy se kategorie ATS stala oficiál-
ní a mohlo se v ní soutěžit o  tituly, závodila 
Renatka v celostátních kolech a získávala 1., 
2. i 3. místa na jiných významných závodech. 
Od roku 2005 do roku 2012 závodila v  ka-
tegorii Step a  na celostátních závodech ne-
získávala jiná než první a  druhá místa. Mezi 
největší úspěchy za posledních pár let patří: 
rok 2014 - 1. místo na MČR, v  roce 2015 - 
1. místo na MČR a 2. místo na ME, v roce 2016 
- 2. místo na MČR, 2. místo na ME a 2. místo na 
MS. I přesto, že má Renatka mnoho tréninků 
a velké sportovní vytížení, je také výbornou 
studentkou a již sedmým rokem studuje s vy-
znamenáním.

Tereza Švejdová
Terezka je žákyní sexty B Gymnázia Praha 9, 
Chodovická 2250. Od svých šesti let se závod-
ně věnuje stepu. V současné době reprezen-
tuje stepařské studio Tap Academy Prague 
a  pravidelně se účastní celostátních i  mezi-
národních soutěží ve stepu, v kategorii sólo, 
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duo, trio, malá skupina i formace. Během své 
závodní činnosti se stala několikanásobnou 
mistryní ČR, mistryní Evropy i  světa. Posled-
ními úspěchy jsou první místo na mistrovství 
ČR a první místo na mistrovství Evropy v kate-
gorii formace. Vzhledem ke svým výsledkům 
byla Terezka vybrána, aby zastupovala ČR 
na mezinárodním stepařském festivalu TAP 
UNITED v  Bostonu v  USA. Vystupovala také 
několikrát v  divadle Broadway, v  Národním 
divadle i  v  televizních pořadech jako Hřiště 
7 nebo Snídaně s Novou. Navzdory velkému 
tréninkovému zatížení je Terezka také výbor-
nou studentkou a již šestým rokem stále stu-
duje s  vyznamenáním. Významná ocenění, 
která Terezka získala jsou: rok 2007 - 1. místo 
na MČR a 6. místo na MS, rok 2008 - 1. místo 
na MČR, 3. místo na ME a 1. místo na MS, rok 
2009 - 1. místo na MČR, 1. místo na ME a 1. 
místo na MS, rok 2010 - 3x 1. místo na MČR, 
3x 1. místo na ME a 3., 2., a 1. místo na MS, rok 
2011 - 3x 2. místo a 2x 1. místo na MČR, a 2x 
2. a 1. místo na MS, rok 2013 - 2x 1. místo na 
MČR a 3. místo na MS, rok 2014 - 1. místo na 
MČR a 4. místo na MS, rok 2015 - 2. a 1. místo 
na MČR, 2. a 1. místo na ME a 3. místo na MS, 
rok 2016 - 1. místo na MČR a 1. místo na ME.

Jakub Zámyslický
Jakub je žákem 9. B, třídy s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy ve FZŠ Chodovická. Od 6. 
třídy je platným členem sportovního kolek-
tivu školy. Po celou dobu školní docházky 
na druhém stupni se aktivně a  cílevědomě 
zúčastňoval většiny sportovních aktivit, jak 
atletických, tak i míčových. Vynikající výsled-
ky v desetiboji prokázal v září 2016, kdy byl 
členem družstva žáků školy v  republikovém 
finále odznaku OVOV. Byl silnou oporou to-
hoto družstva, které i díky jeho individuální-
mu umístění na sedmnáctém místě z  něko-
lika desítek žáků stejného ročníku narození 
získalo čtvrté místo. V letošním školním roce 
se Jakubovi dařilo i v mimoškolních sportov-
ních činnostech. Byl členem družstva, které 
postoupilo do republikového kola v  přes-
polním běhu starších žáků. Jeho páté místo 
v  individuálním hodnocení mezi běžci z  ČR 
jen dokázalo jeho vynikající úroveň. Dalšími 

běžeckými úspěchy je první místo v  seriálu 
Běžecké naděje. V  podzimním přespolním 
běhu Olympu převzal ve své kategorii zlatou 
medaili. Dalšími skvělými umístěními jsou 
čtvrté místo v běhu Mladé Běchovice a páté 
místo v  běhu Velká kunratická. Soukromé 
sportovní aktivity jsou u  Jakuba na vysoké 
úrovni. Účastnil se jako reprezentant výběru 
ČR do 14 let v ragby na Evropských hrách, kdy 
se svým týmem obsadil první místo. Dalším 
úspěchem byl turnaj reprezentačního druž-
stva ČR do 16 let ve Francii. Druhé místo bylo 
docíleno i  zásluhou Jakuba. Trenéři repre-
zentačních družstev hovoří o  vysoké kvalitě 
fyzických předpokladů, širokém rozpětí spor-
tovních aktivit a  vysokých morálně volních 
vlastnostech Jakuba.

Do Sborovny slávy vstoupila Mgr.  Stani-
slava Kopecká, která škole a práci s dětmi 
zasvětila celý svůj život.
Paní Mgr.  Kopecká trvale žije v  Horních Po-
černicích a na ZŠ Stoliňská nastoupila v roce 
1965. Předtím působila na ZDŠ v  Benešově 
nad Ploučnicí. Vystudovala aprobaci mate-
matika, zeměpis a  dílny na pedagogickém 
institutu v  Ústí nad Labem po předchozím 
absolvování jedenáctileté střední školy. Stu-
dium ukončila v roce 1963. Již od počátku své 
pedagogické kariéry působila jako vynikající 
a  náročná učitelka, která žila matematikou 
a  své nadšení z  této vědní disciplíny přená-
šela na své žáky. Její hodiny byly protkány 
poznáním, nadšením a  zápalem pro daný 
předmět. Učila, aby motivovala k  hlubšímu 
studiu, žákům dávala laskavost i  poznání 
vysoce nad požadovanou úroveň. Vždy však 
byla ve své práci důsledná, vyžadovala přís-
nou kázeň, nejen k žákům, ale i k sobě. Vždy 
byla tichá a skromná, svých vynikajících pe-
dagogických výsledků v  matematice nikdy 
nepoužila ke zviditelnění své osoby, vždy se 
spokojila s  radostí svých žáků nad získáním 
požadovaných vědomostí. Dokázala ob-
stát i  v  dobách nepříznivých rozvoji dětské 
duše, byla vždy svou; pevnou, skromnou, 
zásadovou, pracovitou a  neúnavnou v  pře-
dávání matematického poznání. Dokladem 
jsou krajské matematické prověrky, během 

kterých vždy její žáci prokazovali maximální 
připravenost. Nezištně vždy připravovala své 
žáky k přijímacím zkouškám a vždy se jim vě-
novala mnoho nad rámce svých povinností. 
Nemalou zásluhu má i v budování manuální 
připravenosti svých svěřenců  – dlouhé roky 
spravovala sbírku školních dílen, kdy svědo-
mitě připravovala materiály. Ve výčtu úkolů 
nalezneme vedle funkce uvádějící učitelky 
i  funkci bezpečnostního technika, pokladní, 
předsedkyně předmětové komise i  správce 
kabinetu matematiky. Dlouhé roky zastávala 
i  funkci předsedkyně odborové organizace 
na na škole. Bez ohledu na aktuální situaci 
vždy plnila výchovné a vzdělávací úkoly s ma-
ximálním nasazením, žákům se věnovala ce-
lou svojí osobností a pedagogickým umem. 
Mgr.  Kopecká byla vždy vstřícnou nejen ke 
svým žákům, ale i ke kolegům, zejména těm, 
kteří mnoho zkušeností neměli.

Rada městské části Praha 20 blahopřála 
Mgr. Miloslavu Podzimkovi k jeho životní-
mu jubileu v roce 2017 a předala mu Cenu 
Komise školství.
V České republice patřil 28. březen vždy uči-
telům. Je poděkováním za jejich práci a po-
slání. Vždyť učitelé hrají nezastupitelnou roli 
při rozvíjení talentu i osobností nejmladší ge-
nerace. Horní Počernice mají mezi svými pe-
dagogy i pana učitele, který poprvé stál před 
tabulí a svými žáky v roce 1950 a ve školství 
strávil celkem 65  let, z  toho 45  let v  jediné 
škole, a  to v  Základní škole Ratibořická. Dle 
jeho slov je odměnou v  této kantorské pro-
fesi, když končí prázdniny a učiteli se stýská 
po dětech. Současný školní rok 2016/2017 
je druhým rokem, kdy již aktivně ve školství 
nepracuje, přesto se věnuje ve svém volném 
čase i  nadále pedagogům, kterým předává 
svou profesionalitu, životní moudrost a  lid-
skost.

Gratulujeme všem oceněným a  přejeme 
všem učitelům, žákům a  studentům hodně 
energie a úspěchů v jejich práci.

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

Placená inzerce

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice,
Ratibořická 1700

přijme

• KVALIFIKOVANOU VYCHOVATELKU
DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

• ASISTENTKU PEDAGOGA

• UČITELE/UČITELKU CHEMIE

Nabízíme příjemné pracovní prostředí,
velmi dobré materiální vybavení, vstřícný kolektiv.

E  -mail: skola@zs -hp.cz, tel.: 728 300 047

 

 

 

 

 

 P3 Park Horní Počernice 
 praxe na obdobné pozici vítána 
 orientace v autodílech výhodou 

Volejte 226 203 165 
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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

kn
ih

ov
na

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

Campbell, J.: Divné hlášky z knihkupectví 
(C Press)

Když Jen Campbellová zača-
la sepisovat svoje zkušenosti 
se zákazníky knihkupectví na 
blogu, netušila, jaký úspěch 
zaznamenají. Postupem času 
se hlášky mimoňských podiví-
nů dostaly z  obrazovky počí-

tače na papír a od té doby baví jak odvážné 
knihkupce, kteří musejí dennodenně čelit po-
divným a občas poněkud děsivým dotazům, 
i  jejich knihomolské zákazníky, kteří dokáží 
ocenit absurdní a literární humor.

Šindelka, M.: Únava materiálu (Odeon)
Hrdinou románu je bezejmen-
ný dospívající chlapec. Ocitá se 
v  cizí zemi uprostřed Evropy, 
která v  jeho očích vypadá jen 
jako systém plotů, dálničních 
nadjezdů, železničních kori-
dorů a  logistických skladišť. 

Neznámé území, které se vůči němu staví 
zcela odtažitě a  nepřátelsky. Putuje chlad-
ným zimním světem, skutečný život je mu 
zapovězen, pohybuje se jako stín na perife-
rii krajiny i společnosti. Pokouší se dostat do 
města na severu, kam mířil se svým starším 
bratrem Aamirem. Během cesty se vinou pře-
vaděčů rozdělili, kluk zůstal sám a ze všech sil 
se snaží nalézt k bratrovi - poslednímu blízké-
mu člověku - cestu. Svět, v nějž dříve doufal, 
vidí už jen jako nekonečný koloběh výroby, 
ve kterém člověk a  lidství nemá místo: pro-
dukce automobilů, produkce masa v  jateč-
ních továrnách, strojová produkce zábavy 
a  informací, instantní vytváření obrazu svě-
ta, produkce strachu. Román přímo vychází 
ze současné uprchlické „krize“, zachycuje ale 
univerzální situaci odcizení, ztráty domova, 
vykořenění.

Nezbeda, O.: Průvodce smrtelníka (Pase-
ka)

Smrt je prý dnes v  české spo-
lečnosti tabu. To je ale při-
nejmenším nepřesné. Tabu 
se týká něčeho zakázaného, 
nepřípustného, my se však ke 
smrti vztahujeme jinak. Vytěs-
ňujeme ji ze svého vědomí, 

vyloučili jsme ji z hovorů, vyhostili ze života. 
Podle Ondřeje Nezbedy náš vztah ke smrti 
vystihují spíš výrazy jako bezradnost, strach 
a pasivita.
Možná překvapivě pozitivně laděný Průvod-

ce smrtelníka nemá bořit tabu, nýbrž podat 
pomocnou ruku. Autor odpovídá na základní 
otázky spjaté s péčí o umírající a nevyléčitel-
ně nemocné: jak zajistit domácí péči o  ne-
mocného, jak funguje domácí hospic, jak lze 
léčit bolest, co je třeba zajistit během umírání 
a bezprostředně poté, ale také například jak 
hovořit s umírajícím o jeho přáních.
Věnuje se citlivým tématům, jako jsou umírá-
ní dětí nebo eutanazie. Vedle praktických rad 
kniha přináší řadu osobních příběhů a rozho-
vorů s odborníky.

Padevět, J.: Věda života (Academia)
Kniha rozhovorů s profesorem 
Jiřím Drahošem přináší cen-
né poselství o druhé polovině 
20. století, prožité v  prostředí 
české vědy. Profesor Drahoš 
hovoří otevřeně o  svém dět-
ství v  Jablunkově, o  studiu 

chemie v Praze a o své vědecké kariéře, která 
vyvrcholila v  posledních osmi letech funkcí 
předsedy Akademie věd České republiky. 
Srozumitelným způsobem představí obor 
chemického inženýrství a  rovněž fungování 
AV ČR. Během vyprávění se dotkne také světa 
hudby, kterého se účastní nejen jako poslu-
chač, ale i jako sborový zpěvák.

Chroust, A.: Miloslav Stingl - Biografie
cestovatelské legendy (Jota)

Významný český cestovatel 
a spisovatel Miloslav Stingl po 
desítkách let zarytého mlče-
ní souhlasil se zpracováním 
a  zveřejněním svého neuvěři-
telného životního příběhu, na 
který netrpělivě čekalo několik 

generací jeho věrných čtenářů. Jak je mož-
né, že v době neprodyšně uzavřených hranic 
procestoval 152 zemí celého světa? Proč si ho 
indiánský kmen ze Severní Ameriky vybral za 
svého náčelníka? Co mu pomohlo přežít dě-
sivou námořní katastrofu u břehů Afriky bě-
hem jedné z jeho osmi plaveb kolem světa?

Milí naši čtenáři,

vzhledem ke skuteč-
nosti, že je knihovna  
z důvodu stěhování 
uzavřena, dostanete se 
ke knižním novinkám 
po otevření v nově zre-
konstruovaných pro-

storách začátkem června.

Věříme, že vše proběhne podle harmono-
gramu práce, pracujeme na tom, plníme 
„banánovky“, měníme poškozené obaly 
knih, provádíme lokace, doplňujeme náš 
fond o nové knihy.
Nově budete mít možnost půjčovat si CD, 
především audioknihy.

Zámecké posezení (Nejen) pro seniory  
v květnu.

Zveme vás na Zámecké posezení v úterý  
23. května 2016.
Hostem bude režisérka paní Světlana  
Lazarová se svojí tvorbou. Po promítání 
bude beseda k danému tématu.

Začátek ve 14 hodin.

Příjemné jarní dny vám za knihovnu přeje

Božena Beňová

Z důvodu stěhování 
bude knihovna 

uzavřena do konce 
května
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Vážení diváci,
dovolte mi, abych 
vás pozvala do 
našeho krásného 
přírodního amfite-
átru na 47. ročník 
festivalu Divadlo 
v  přírodě. Festival 
se koná od 19.  5. 

do 25.  6. a  uvidíte zde celkem 54 před-
stavení (12 titulů) domácích i  hostujících 
amatérských souborů. Dětský divadelní 
soubor Počerníčci připravuje 3 premié-
ry - pohádky O Popelce a Čtvero krkav-
ců a  klasiku podle Williama Shakespeara 
v  úpravě Jarmily Loukotkové Tajemství 
černého lesa (Macbeth). Dospělý soubor 
Právě začínáme zahraje komedii Vrátila se 
jednou v noci a festival tradičně zakončí 
kouzelným Rozmarným létem.
Hostovat bude také pět divadelních sou-

borů z různých koutů naší republiky, které 
bezpochyby příjemně zpestří programo-
vou nabídku. Jistě vás zaujme například 
legendární Lakomec poloprofesionálního 
divadla KoMa z Prahy. Březnický a Rožmi-
tálský spolek přiveze svou inscenaci Soud-
né sestry podle velmi populárního Terry-
ho Pratchetta a pražský soubor Do propasti 
kosti zahraje drsnou irskou komedii Hrdi-
na západu. Představíme také multiinstru-
mentalistu Iva Vrbu, který pohádkové 
příběhy tvoří interaktivně s  dětmi přímo 
na jevišti a  slavil na festivalu úspěch již 
loňský rok, proto jsme se ho rozhodli oslo-
vit i  letos. Se svou pohádkou Vílí poklad 
přijede i  soubor z  nedalekých Louňovic. 
Bude z čeho vybírat.

Těšíme se na vás.
Barbora Jelínková,

ředitelka divadla

POKLADNA
Pokladna divadla je od  9. května do 31. srpna 
otevřená jen v úterý a ve čtvrtek od 16.00 do 
19.00 a vždy hodinu před začátkem každého 
představení. Vstupenky do Divadla Horní Po-
černice 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.

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

VSTUPENKY NA KVĚTNOVÁ 
A  ČERVNOVÁ PŘEDSTAVENÍ 
JSOU V PRODEJI
Úterý 9. května v 19.30
Ray Cooney

PRACHY!!!
Režie: Jana Kališová
Hrají: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý,
Richard Trsťan a další
Brilantní fraška, která se s úspěchem hrála po 
celém světě.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

Středa 10. května v 18.00

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ 
SOUKROMÉ STŘEDNÍ UMĚLECKÉ 
ŠKOLY
Vernisáž výstavy
Studenti a  absolventi školy budou vystavo-
vat své práce napříč studijními obory Užitá 
malba, Grafický design a Modelářství a návr-
hářství oděvů. Součástí vernisáže bude kon-
cert.
Vstup volný.

Sobota 13. května v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Baletní studio Balletina
Nastudování: Kristýna Čerešňová, DiS.
Dětské baletní představení na hudbu Petra

VERNISÁŽ

BALET

STÁLÁ SCÉNA
ÚTERÝ 9. 5. v 19.30  
Prachy!!!

STŘEDA 10. 5. v 18.00 (VERNISÁŽ) 
Výstava studentských prací soukromé  
střední umělecké školy  

SOBOTA 13. 5.v 15.00 (BALET) 
Šípková Růženka 

NEDĚLE 14. 5. v 15.00 (BALET) 
Šípková Růženka

PÁTEK 19. 5. v 17.00  (KONCERT) 
Hudební odpoledne 2017 
NEDĚLE 21.5. v 16.00 
6. Akademie leonarda

ÚTERÝ 23. 5. v 19.30  (KINO) 
Muzzikanti 

SOBOTA 27. 5. v 19.00  (KONCERT) 
Kairovo kvarteto 

DIVADLO V PŘÍRODĚ
PÁTEK 9. 5. ve 21.00  
Vrátila se jednou v noci

SOBOTA 20. 5. v 17.00  
Pohádka o ponocném

SOBOTA 20.5. ve 21.00  
Hrdina západu

NEDĚLE 21. 5. v 17.00 
Vílí poklad

PÁTEK 26. 5. ve 21.00  Paní Láry Fáry
SOBOTA 27. 5. v 17.00  Paní Láry Fáry
SOBOTA  27.5. ve 21.00  Soudné sestry
NEDĚLE 28. 5. v 17.00  Paní Láry Fáry

DOPOLEDNÍ POŘADY/ STÁLÁ SCÉNA
STŘEDA 24. 5. v 10.00  
Vyprávěj svůj příběh
Divadelní představení, sestavené profesionálními 
herci za účasti dětí-cizinců, vypráví životní cesty 
jednotlivých protagonistů až do chvíle, kdy se 
společně potkávají, zapojuje děti prostřednictvím 
písniček a přechází do improvizovaného společ-
ného zpívání a vyprávění. 

ČTVRTEK 25. 5. v  9.00 a 10.30  Paní Láry Fáry
PONDĚLÍ 29. 5. v 10.00  Popelka
ÚTERÝ 30. 5. v 10.00  Popelka 

DIVADLO V PŘÍRODĚ
PÁTEK 26. 5. v 10.00  Paní Láry Fáry 
STŘEDA 31.5. v 10.00   Popelka 

Dopolední pořady jsou určeny pro školy. Po doho-
dě s paní Držmíškovou je možné přijít na předsta-
vení  i individuálně. Tel.: 281 920 326.
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Iljiče Čajkovkého.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 170 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)

Neděle 14. května v 15.00

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

Pátek 19. května v 17.00

HUDEBNÍ
ODPOLEDNE 2017
Festival studentských orchestrů pořádaný 
ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 90 minut
Vstup volný.
(pronájem otevřený veřejnosti)

Neděle 21. května v 16.00

6. AKADEMIE LEONARDA
Každoroční vystoupení kurzů a  kroužků, na 
kterém malí i  velcí umělci prezentují, co se 
během roku naučili. Akademie se účastní 
především pohybové, dramatické a hudební 
obory. Snaží se v plné šíři předvést práci lek-
torů a  umění klientů. Největším uměním je 
však schopnost přenést se přes trému a udě-
lat radost ostatním, tedy vám, divákům.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 80 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)

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 česko-
slovenskopolském trojmezí, v  drsném, ale 
půvabném kraji Těšínského Slezska, kde 
slovo chlapa má stále svou sílu, půvab žen 
přitahuje od nepaměti a  hudba má své ne-
zastupitelné místo. Zkrátka magický kraj pro 
zdánlivě obyčejné, a přece něčím osobité pří-
běhy s dobrým koncem…
Délka představení: 109 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 27. května v 19.00

KAIROVO KVARTETO
Smyčcové kvarteto 
studentů Pražské
konzervatoře
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
(pronájem otevřený veřejnosti)

V ČERVNU HRAJEME
Sobota 3. června v 10.00

INTERNATIONAL CHAMPION-
SHIPS OF CZECH REPUBLIC
IN BODYBUILDING AND FITNESS
Mistrovství České republiky
Délka: do cca 20.00
Vstupné: 350 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)

Pondělí 12. června v 19.30
Keith Huff

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

Středa 14. června v 18.00

ZÁVĚREČNÝ
KONCERT 
PĚVECKÝCH SBORŮ
Vystoupení počernických dětských pěvec-
kých sborů Malíček a  Paleček pod vedením 
sbormistryně Šárky Mistrové.
Délka představení: 60 minut
Vstup do sálu je možný jen s  platnou vstu-
penkou. Vstupné je zdarma.
(pronájem otevřený veřejnosti)

Čtvrtek 15. června v 10.00
– Veřejná generálka

AKADEMIE ZŠ RATIBOŘICKÁ 
aneb JSME DOBRÝM ANDĚLEM
Ve vlastní režii účinkují žáci a učitelé ZŠ
Ratibořická
Generálka večerního představení.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 50 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)

Čtvrtek 15. června v 17.30

AKADEMIE ZŠ RATIBOŘICKÁ 
aneb JSME DOBRÝM ANDĚLEM
Ve vlastní režii účinkují žáci a učitelé ZŠ
Ratibořická
Protože jedním z hesel ZŠ Ratibořická je: „Po-
máhejme si navzájem“, rozhodli se stát Dob-
rým andělem a podpořit rodiny v těžké situaci. 
Přidejte se a staňte se i vy Dobrým andělem.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)

Sobota 17. června v 15.00

HVĚZDY ČERNOBÍLÉHO PLÁTNA
Herecká skupina Centra Backstage vás zve do 
světa české kinematografie první republiky. 
Divadelní představení hereckého oddělení.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 80 Kč

Čtvrtek 22. června v 19.30

BÁBA Z LEDU
Režie: Bohdan Sláma
Hrají: Zuzana Kronerová, Pavel Nový, Daniel 
Vízek, Václav Neužil ml., Tatiana Vilhelmová, 
Petra Špalková, Marek Daniel a další.
Po setkání s otužilcem Broňou začíná ovdově-
lá Hana pozvolna měnit svůj stereotypní život, 
který se doposud točil výhradně kolem jejích 
synů, snach a  vnoučat. Zatímco šedesátnice 
Hana prožívá love story, tradiční víkendové 
obědy v rodinné vile ztrácejí na idyličnosti a po-
stupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů 
má nějaké tajemství. Haniným nečekaným 
spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zami-
loval nejen svérázného Broňu, ale i jeho slepici 
Adélu a otužileckou komunitu na břehu Vltavy. 
Příběh rozkrývající nelehké vztahy mezi třemi 
generacemi přináší naději, že život lze vzít do 
vlastních rukou v jakémkoli věku.
Délka představení: 109 minut. Vstupné: 80 Kč
(pronájem otevřený veřejnosti)
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47. ročník festivalu
DIVADLO V PŘÍRODĚ
Adresa Divadla v přírodě: zahrada ZŠ Svépra-
vice, Spojenců 1408, Praha – Horní Počernice
Dopravní spojení: autobusy 222, 224, 261 do 
stanice Krahulčí (1 minutu od divadla),
223 do stanice Vysokovská (cca  5  minut od 
divadla) nebo 141, 269, 303, 304, 344, 353, 
354, 512 do stanice Vojická (cca 15 minut od 
divadla)
Vstupné:
Odpolední představení: děti do 12  let 30 Kč, 
všichni ostatní 50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč 
(2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti)
Večerní představení: jednotné vstupné 50 Kč
Permanentky: vstup na všechna veřejná 
představení pro jednu osobu 250 Kč

Pátek 19. května ve 21.00
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová a Iva Ptáčková
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena
Víznerová, Michal Král, Michal Klich, Eva
Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata
Sýkorová, Ondřej Krásný
Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke 
hrobu své maminky, povídá si s  ní a  každý 
týden jí vypráví, co nového se mu přihodilo. 
Skutečnost si lehce přibarvuje, některé věci 
raději zamlčí, jenom aby se matce jevil v lep-
ším světle. Když jí jednoho dne oznámí, že se 
konečně chystá oženit, očekává ho po návra-
tu domů neuvěřitelné překvapení.
Jeho matka Fanny po deseti letech „odpo-
činku v pokoji“ vstane z hrobu, aby na situaci 
osobně dohlédla a nevěstu si proklepla. Ener-
gická žena se tak znovu začne plést do života 
svého dospělého syna. Protože maminky jsou 
tu od toho, aby svým dětem pomáhaly uka-
zovat správnou cestu.

Sobota 20. května v 17.00
Ivo Vrba

POHÁDKA O PONOCNÉM
Hrají: Ivo Vrba a diváci
Jak ponocný ztratil roh, dostal jiný a nakonec 
měl dva…
Pohádkové vyprávění, do kterého se zapo-
jí i děti a budou s  Ivem Vrbou společně hrát 
a řádit na jevišti.

Sobota 20. května ve 21.00
John Millington Synge

HRDINA ZÁPADU
DS Do Propasti Kosti
Režie: Daniela Záveská, Markéta Zikmundová
Hrají: Vladimír Hendrych, Daniel Štochl,

Tomáš „Kapík“ Kapal, Barbora Vrátná,
Veronika Černá, Daniel Staněk, Jan Horyna, 
Marek Kryška, Nikola Groverová,
Magdaléna „Buckleyová“ Černá, Petra
Hildebrandová
Kde dneska počestné děvče může najít řád-
ného a  poctivého ženicha? Pěkného muž-
ského s  čelem klenutým a  moudrýho jak 
Šalamoun? Mládence, kterého se bojí četníci 
i bludní kostlivci? Praví hrdinové pocházejí ze 
západu!

Neděle 21. května v 17.00

VÍLÍ POKLAD
DS Dipona
Režie: Josef Pšenička
Hrají: Milada Vávrová, Kristina Půlpánová, 

Stella Půlpánová, Anna Vávrová, Natálie 
Pajerová, Nikola Pajerová, Nicole Bieliková, 
Beáta Doleželová, Berenika Čechová, Hana 
Vávrová, František Bulín, Kalikratis Filipidis, 
Karolína Filipidosová
Příběh dvou děvčátek vypráví o  hamižnosti 
jejich macechy, o dobrých lesních vílách, kte-
ré pomocí pokladu změní chamtivost v  lás-
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ku a  díky opravdovému přání vrátí i  tatínka 
z vojny. A poklad? Tím je přece šťastná a spo-
kojená rodina! Dospělí herci sice rozehrávají 
děj příběhu, ale hlavními protagonisty jsou 
právě děti.

Pátek 26. května ve 21.00
Sobota 27. května v 17.00
Neděle 28. května v 17.00
Betty MacDonaldová/Eva Čechová

PANÍ LÁRY FÁRY
DS Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Zdenička Staňková, Klára Eisenhamme-
rová, Mája Klímová, Anička Staňková, Tim Zu-
ščík, Lucka Schovancová, Áňa Kulhavá, Barča 
Tůmová, Jůlinka a Verunka Čechovy

Znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí hrač-
ky? A víte, že zřejmě chytl čurbesajdu? Pošle-
te ho za paní Láry Fáry, ta zná lék na všechny 
dětské nemoci a navíc je s ní i legrace!
Hravé příběhy paní Láry Fáry s  písničkami 
a loutkami hrají děti z Horních Počernic.

Sobota 27. května ve 21.00
Terry Pratchett

SOUDNÉ SESTRY
Březnický a rožmitálský divadelní spolek
režie: Robert Barták
Hrají: Ivana Procházková, Simona Kubová, 
Alena Heverová, Petr Chotívka, Jitka Štěpá-
nová, Tomáš Henkl, Kateřina Matyášová, Milo-
slav Pešta, Jan Matyáš, Ivan Procházka, Zdena 
Janečková, Miroslav Král, Viktorie Bartáková, 

Jan Liebner, Karel Svatoň, Milan Přígrodský, 
Alžběta Bartáková, Dagmar Hlaváčková, Eva 
Peštová

Předlohou fantasy komedie je stejnojmen-
ný kultovní román britského autora Terryho 
Pratchetta, jenž ve svém bájném světě Země-
ploše rozehrává prastarý a nadčasový příběh 
sváru dobra a  zla, příběh lidské touhy po 
moci a ovládnutí druhých. Pratchett pracuje 
se shakespearovským odkazem a přirozenou 
lidskou vírou ve šťastný konec a ke kýženému 
účinku si pomáhá komediální formou
a  bájnou mystikou zosobněnou postavami 
nadpřirozených bytostí čarodějek, Ducha 
a Smrtě.

Pátek 2. června ve 21.00
Sobota 3. června v 17.00 a 21.00
Neděle 4. června v 17.00

POPELKA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Kristýna Cincibusová, Klá-
ra Šimicová
Hrají a  zpívaji: Natálie Spilková, Tereza Van-
čurová, Tonda Čada, Petra Brenkusová, Vláďa 

Douša, Šimon Šimice, Michal Růžička, Marké-
ta Vlčková, Barbora Šípková, Veronika Ryšavá, 
Sára Mocleh, Eliška Železná, Nikola Vorlíč-
ková, Marie Růžičková, Adina Réva Králová, 
Amálie Sečenská, Natálie Šmídová, Barbora 
Fraňková, Jenda Josef, Jakub Jarolím, Adam 
Franěk, Tereza Maršíková, Anežka Nechutová, 
Nela Večeřová, Šára Moravcová, Bětka Bren-
kusová, Kája Nezbedová, Júlinka Doušová, 
Tereza Ordáňová, Perla Dvořáková, Jindra 
Kauckoý, Filip Vondráček
Pohádkový příběh o půvabné a laskavé dívce 
Popelce, zlé maceše a  protivných sestrách. 
O  princi, který nakonec Popelku našel díky 
ztracenému střevíčku a o šaškovi, který princi 
ve všem pomohl.
Klasickou pohádku hrají nejmenší děti z he-
recké přípravky.

Pátek 9. června ve 21.00
Sobota 10. června v 17.00 a ve 21.00
Neděle 11. června v 17.00
Jarmila Loukotková

TAJEMSTVÍ ČERNÉHO LESA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Jan Čarvaš, Adéla Červená, Barbora Er-
bová, Tereza Fraňková, Dominik Hanuš, Zdeň-
ka Horváthová, Michal Jarolím, Tomáš Koní-
ček, Zita Králová, Alexandra Rejličová, Liliana 
Richterová, Jakub Rubáček, Jan Rutrle, Štěpán 
Sýkora, Matyáš Šimice, Michaela Tvrdíková, 
Šárka Vejsadová, Zuzana Zápotocká

Shakespearův tragický příběh Macbetha pře-
psala Jarmila Loukotková tak, aby byl zajíma-
vý pro děti.
V dramatickém příběhu se protnou touha po 
moci, která se nezastaví ani před zločinem, se 
smyslem pro čest a pravdu.

Pozvánka
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Vážení návštěvníci,
v květnu u nás můžete vidět a zažít výstavy, které skutečně jsou o přírodě, o jaru a květinách, jak nás 
k tomu pomyslně vybídl název tohoto měsíce. Interaktivní výstava pro děti Květina – z cyklu Umění 
očima dětí a výstava pro dospělé Poezie české krajiny, jež představí poválečnou krajinomalbu z palety 
malířů Jaroslava Němce a Jiřího Patočky, vás nadchnou a nabijí energií.
Rozhodně si nenechte ujít možnost nechat se výstavami provést. Hned v  sobotu 6.  května provází 
výstavami půvabná princezna Šípková Růženka, v  neděli 7.  května pak nezbedný skřítek Matýsek. 
POZOR, 6. května pořádá Klub historických vozidel Horní Počernice tradiční akci Veteráni na Chvalské 
tvrzi.

Tradici má na zámku i Festival historických tanců, jehož již 14. ročník se uskuteční v sobotu 13. května od 13 do 17 hod. na 
zámeckém nádvoří.
A co nového přináší zámecká galerie a kočárovna? Opět u nás budou vystaveny nejlepší výtvarné práce dětí hornopočernic-
kých škol na téma „Čtyři roční období“ v rámci 10. ročníku soutěže Talent Horních Počernic. Koncem května a v červnu nás 
pak potěší obrazy a grafika Vladislava Kasky a Umění Nepálu.
Nezapomeňte, že se blíží červnový Svatojánský bál princezen, rytířů a  princů, který se na zámeckém nádvoří uskuteční 
v neděli 18. června. Budete tančit, soutěžit a bavit se s celou královskou družinou včetně všech princezen! Těšte se také na 
novou výstavu pro děti i dospělé Hlavolamy v uličkách starého města. Nádherné jaro plné dobré energie přeje za všechny 
zámecké.                                                                      Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

od 15. 4. do 21. 5. , denně od 9 do 17 hod

INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
KVĚTINA: Z CYKLU UMĚNÍ
OČIMA DĚTÍ
Chvalský zámek zve na interaktivní výstavu 
z cyklu Umění očima dětí s názvem Květina. 
Hlavní cílem výstavy je podpořit vnímání 
a  fantazii dětí a  na vzoru květiny předsta-
vit různé umělecké styly. Jedná se o  hravou 
a  zajímavou výstavu o  propojení pohledu 

současných umělců a  starých mistrů. Výsta-
va představuje květinu v  historickém vývoji 
v umění až po současnost. Byla vybrána díla 
významných umělců 20. století a to nejen pro-
to, aby je děti poznaly, ale především aby po-
chopily, že každý umělec má své pojetí vidění 
světa – stejně jako děti. Tím bude podpořeno 
dětské sebevědomí ve vlastní volnou tvorbu. 
Vybraná umělecká díla jsou zároveň inspirací 
pro interaktivní část, která diváka zavede do 
tvořivého světa bez hranic. Interakce jsou při-
praveny tak, že dítě propojí přímo i nepřímo 
s umělcem a jeho dílem. Výstava tedy otevírá 
svět fantazie a umění dětem i dospělým.
Připravili jsme komentované prohlídky pro 
školy a dětské kolektivy, rezervace času na tel. 
281 860 130.
„Pro děti s rodiči jsou připraveny dopro-
vodné akce:
• 6. 5. Pohádková sobota se Šípkovou
Růženkou a květinami
• 7. 5. Pohádková neděle se skřítkem
Matýskem a květinami.

od 15. 4. do 21. 5. , denně od 9 do 17 hod.

POEZIE ČESKÉ KRAJINY:
ČESKÁ POVÁLEČNÁ
KRAJINOMALBA
Z PALETY J. NĚMCE
A J. PATOČKY

Zveme na výstavu působivých krajinomaleb 
Jaroslava Němce a Jiřího Patočky.

prof. Jaroslav Němec (1921–2005) je jihočes-
ký rodák a  malebná krajina Šumavy se stala 
hlavním námětem jeho obrazů.

Jiří Patočka (1920–2008) prezentuje výbor ze 
své celoživotní malířské tvorby.
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od 27. 5. do 3. 9., 1. patro i sklepení

HLAVOLAMY V ULIČKÁCH 
STARÉHO MĚSTA
Interaktivní výstava zve děti i dospělé do uliček 
starého městečka, kde skládají a luští hlavola-
my, hádanky, rébusy, logické úlohy, hry a pro-
jdou i bludištěm! Na výstavě si všichni hravou 
formou procvičí bystrost, logické myšlení, pa-
měť, kombinační schopnosti, týmovou spolu-
práci i trpělivost. Zdravá soutěživost, hravost 
a zvídavost jsou také stmelujícími prvky pro 
příjemné rodinné odpoledne. Výstava je dopl-
něná o molitanovou hernu, kde se děti mohou 
uvolnit a hrát si.

So 6. 5. od 9 hod.

VETERÁN PÁRTY NA CHVALSKÉ 
TVRZI
Tradiční setkání příznivců historických vozidel 
spojené s  výstavou vozidel v  areálu Chvalské 
tvrze pořádá Klub historických vozidel Horní 
Počernice. Diváky čeká po celý den živá hud-
ba, soutěže, občerstvení a mnoho zajímavého. 
Předpokládaný konec akce v 16 hod. 

So 6. 5. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA
ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU
RŮŽENKOU A KVĚTINAMI
Půvabná princezna Šípková Růženka vás pro-
vede zámkem, interaktivní výstavou pro děti 
Květina i výstavou Poezie české krajiny. Zasou-
těžíte si, vystoupáte i na zámeckou půdu a vy-
zkoušíte si, jak se budí princezny! Prohlídka trvá 
40 min., začíná vždy v  celou hodinu, je třeba 
rezervace času na tel. 281 860 130. Po skonče-
ní prohlídky můžete ještě na zámku zůstat, jak 
dlouho chcete.

Ne 7. 5. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE SKŘÍTKEM
MATÝSKEM A KVĚTINAMI
Nezbedný rošťák  – skřítek Matýsek vás pro-
vede zámkem, interaktivní výstavou pro děti 
Květina i  výstavou Poezie české krajiny. Za-
soutěžíte si, prozkoumáte i zámecké sklepení 
a dozvíte se leccos ze života skřítků! Prohlíd-
ka trvá 40 min., začíná vždy v  celou hodinu, 
je třeba rezervace času na tel. 281 860 130. Po 
skončení prohlídky můžete ještě na zámku 
zůstat, jak dlouho chcete.

So 13. 5. od 13 do 17 hod., nádvoří

FESTIVAL HISTORICKÉHO
TANCE
Srdečně zveme na 14. ročník festivalu his-
torického tance, který proběhne v  sobotu 
13. května od 13 do 17 hod. na zámeckém ná-
dvoří. Akci pořádá Dům dětí a mládeže z Prahy 
7. Čekají vás působivá taneční vystoupení, rytíři 
v plechu i bez něj, historická hudba a skupiny 
historického tance z celé republiky. Máte mož-
nost pokochat se historickým tancem od go-
tiky až po 30. léta 20. století. Vstup na nádvoří 
zdarma.

Ne 18. 6. od 15 hod.

SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN, 
RYTÍŘŮ A PRINCŮ NA NÁDVOŘÍ 
ZÁMKU
Na vědomost se dává, že se již pošesté otevře 
brána zámku všem princeznám, rytířům a prin-
cům, a  to v  neděli 18.  6. od 15 hod. Přijměte 
naše pozvání a  zúčastněte pohádkového 
bálu, na kterém se celá dvorní družina králov-

sky baví! Budete tančit a  soutěžit na krytém 
zámeckém nádvoří. Setkáte se s  princeznami 
Šípkovou Růženkou, Popelkou, Zlatovláskou, 
Koloběžkou  I., Meluzínkou, skřítkem Matýs-
kem, královnou, rytíři a uvidíte mnoho zajíma-
vého a k tanci budou hrát nejkrásnější písničky 
z  českých filmových pohádek. Proběhne i  ry-
tířská šarvátka a  volba nejkrásnější princezny 
a  prince/rytíře bálu. Navíc dostanete zdarma 
čerstvě napečené koláčky z královské kuchyně. 
Jednotné vstupné pro děti od 2 let a dospělé 
je 80 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 
děti) 290 Kč.

do 8. 5. , prodejní galerie

MGA. ANNA PLEŠMÍDOVÁ:
DVA SVĚTY
Výstava Anny Plešmídové je o  propojení dět-
ského světa a  světa dospělého člověka. Malá 
dcera Maja vtáhla svojí maminku, realistickou 
malířku, do svého světa a probudila v ní barvy 
a obrazy, o kterých dosud netušila. Výstava se 
skládá ze souboru pastelových kreseb, které 
tvořily dcera a maminka společně a z kreseb, 
které kreslily každá sama. Autorka je absolvent-
ka AVU v Praze.

do 8. 5. , kočárovna

VLADIMÍR NOSEK:
OD FOTOGRAFIE KE KOLÁŽI
Vladimír Nosek žije v  Jindřichově Hradci, vý-
tvarnému umění se s  krátkými přestávkami 
věnuje od 80. let minulého století, mnoho 
let se zabýval návrhy a výrobou loutek. Autor 
v prostorách kočárovny představuje veřejnos-
ti soubor koláží z rozmezí let 2010 až 2017 s cí-
lem ukázat tuto specifickou výtvarnou tech-
niku v  moderním pojetí, která může být 
v konkurenci s novými zobrazovacími směry 
stále přitažlivá a inspirující.

od 11. 5. do 25. 5. , kočárovna
slavnostní zahájení 11. 5. v 16 hod.

TALENT HORNÍCH POČERNIC: 
ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ
Žáci hornopočernických škol vystavují nej-
lepší výtvarné práce s  tématem „Čtyři roční 
období“ v rámci 10. ročníku oblíbené soutěže 
Talent Horních Počernic. Slavnostní zahájení 
s oceněním nejlepších prací se koná ve čtvr-
tek 11. května v 16 hodin. Srdečně zveme.

od 30. 5. do 1. 7. , kočárovna
slavnostní zahájení 30. 5. od 17 hod.

VLADISLAV KASKA: OBRAZY, 
GRAFIKA
Vladislav Kaska vystavuje působivé obrazy 
a grafiku v galerii zámku, zveme na slavnostní 
vernisáž 30. 5. od 17 hod. Autor byl v dětství 
žákem plzeňského krajináře Františka Hra-
báka. V letech 1960 až 1964 studoval grafiku 
na Škole uměleckých řemesel v  Brně u  prof. 

AKCE PRO VŠECHNY

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN

PRODEJNÍ GALERIE 
A KOČÁROVNA
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Výherce soutěže O kouzelný 
plamínek víly Ohnivky za
březen
Milé děti,
v březnu u nás na zámku ještě stále dleli upíři a vlkodlaci na výsta-
vě Dracula a ti druzí. Otázka naší ohnivé víly zněla: „Jak se jmenovala 
historická postava, která byla zřejmě předlohou pro postavu hrabě-
te Draculy z knihy Dracula spisovatele Brama Stokera?“ Správná od-
pověď zněla „Eleonora Amálie ze Schwarzenbergu, kněžna žijící na 
krumlovském zámku počátkem 18. století“. Počet odevzdaných kupo-
nů byl 128, správných 110. Z těch jsem vylosovala výherce patnácti-
letého Dominika Kratochvíla z Pardubic. Jako odměnu si Dominik 
vybral komentovanou prohlídku v rámci připravované srpnové Hra-
dozámecké noci, a to pro celou rodinu. Blahopřejeme! Víla Ohnivka 
zatím vymýšlí novou zapeklitou otázku, tak se určitě přijďte podívat 
na aktuální výstavy :-). - ak-

J. Bruknera a  od roku 1964 pokračoval na 
VŠ umělecko -průmyslové v  Praze v  ateliéru 
prof. Antonína Strnadela. V roce 1999 se pře-
stěhoval z Prahy do vesničky Slavkov u Vrcho-
tových Janovic. V současné době učí na ZUŠ 
ve Voticích, Vrchotových Janovicích a Olbra-
movicích.

od 29. 5. do 30. 7. , galerie
slavnostní zahájení za účasti autorů
z Nepálu 29. 5. od 18,30 hodin

SOUČASNÉ UMĚNÍ Z NEPÁLU: 
NA CESTĚ K MÍRU UMĚNÍM
Výstava fotografií a  obrazů pěti autorů z  Ne-
pálu nás obohatí jedinečnými zážitky. Koordi-
nátorka projektu Milena Oda Laska a Chvalský 
zámek dávají možnost vystavovat díla pěti ne-
pálským autorům, jejichž díla vznikla na úpatí 
Himalájí. Podívejte se na umění jejich očima.
Výstava se koná pod záštitou velvyslance ČR  
v Nepálu pana Milana Hovorky.

Ne 18. 6. od 15 hod., Svatojánský bál princezen, rytířů a princů na nádvoří zámku,  foto Theodor
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FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH MÁ UZÁVĚRKU
14. KVĚTNA!
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.
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VÝTVARNÉ DÍLNY
Výtvarné středy s Hankou Volfovou
Středa 17.30 – 19.55 hodin
10. 5. BATIKA (ubrousek)
24. 5. FIMO HMOTA (lžička nebo víčko od krabičky)
Cena: 50 Kč + materiál (100 až 200 Kč)

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

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

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

STŘELECKÝ TURNAJ
V sobotu 20. 5. 2017 pořádáme v tělocvičně ZŠ Stoliňská – Chvaly od 
9.00 do 14.30 hod. střelecký turnaj (přezůvky s sebou).
Střelba ze vzduchových zbraní:
1. kategorie 9 – 12 let
2. kategorie 13 – 18 let
V případě zájmu i kategorie dospělých (u dospělých nutná registrace 
předem). Soutěžit budou jednotlivci i dvojice.
Startovné 30 Kč. Registrace je možná předem – vyhnete se tak čekání 
při registraci v den turnaje (farkasova@ddm -hp.cz nebo 605 700 772).

SOBOTA 13. 5. 2017 LHOTKA U MĚLNÍKA
Pojeďte s  námi i  letos v  sobotu 13.  5.  2017 na táborovou základnu - 
Lhotka u Mělníka, kde si pro vás pražské DDM připravily bohatý pro-
gram na téma Vědecká laboratoř pod širým nebem. Jízdenky na au-
tobus (v  ceně 40 Kč) budou v  prodeji v  našem DDM od 20.  4.  2017. 
Autobusy budou odjíždět v 8.30 hod. od DDM Horní Počernice. Odjezd 
zpět ze Lhotky v 16.00 hod.
 

SOBOTA 3. 6. 2017 DEN DĚTÍ

Dům dětí a mládeže ve spolupráci s městskou částí Praha 20 pro vás 
opět připravil Den dětí.

Přijďte si užít odpoledne plné zábavy:
- od 13.00 do 16.00 hod. soutěže na stanovištích
- od 16.00 do 17.00 hod. zábavná show

Akce se uskuteční na travnatém plácku u konečné zastávky autobusu 
223 - Ratibořická. Těšit se můžete na vystoupení dětí z našich kroužků, 
bungee trampolíny, horolezeckou stěnu, elektrická vozítka, malování 
na obličej, hasiče, pohádkovou stezku, zajímavá stanoviště se soutě-
žemi o  ceny (např.  robotika, Kickbox, chůdy, střelba ze vzduchových 
zbraní, lukostřelba…), skákací hrad, nově se můžete těšit na mobilní 
planetárium se zábavně -vzdělávací animací z vesmíru. Až si oběhne-
te všechna stanoviště a splníte úkoly, za které si vyzvednete odměnu, 
můžete se posadit a užít si originální rodinnou show s Fešákem Pínem, 
která bude plná smíchu, vtipů, písniček, tance a krásných dárků. Tak ne-
váhejte a přijďte s námi strávit den plný legrace a interaktivní zábavy 
pro děti malé i velké. Celý program je pro vás připraven zcela zdarma.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Od 29.5 do 2. 6. 2017 pořádáme Týden otevřených dveří. Můžete se 
přijít podívat do hodin vašich dětí, ale i do těch, které zatím nenavště-
vujete. Zapojit se můžete jako divák nebo aktivní účastník kroužku. 
Snáze si pak vyberete ten vhodný pro vaše
děti nebo i pro sebe na příští školní rok. Prosíme o respektování začát-
ku a konce výuky.

UVAŽUJETE O KROUŽKU V DDM A NIKDY 
JSTE U NÁS JEŠTĚ NEBYLI?
Chcete mít možnost rezervovat si v září místo v kroužku z domova a vy-
hnout se tak dlouhému čekání v DDM?
Přijďte se zaregistrovat do kanceláře DDM (Ratibořická 1899/32) již 
nyní. Ihned po registraci získáte přihlašovací údaje pro rezervování 
místa v kroužku po internetu.
Kroužky si pak (od 4. září od 9.00 hod.) budete moci přihlásit prostřed-
nictvím našich webových stránek z domova a vyhnete se tak dlouhým 
frontám v DDM v prvních zářijových dnech.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY VE FRANCOUZSKÉM 
MIONS
Také v  letošním 
roce připravil náš 
dům dětí a  mlá-
deže ve spolu-
práci s  Výborem 
pro partnerství 
Úřadu městské 
části Praha 20 
a  francouzským 
Comité de Jume-
lage partnerského 
města Mions Ve-
likonoční dílničky pro děti ve školách Joliot Curie a Pasteur ve dnech 
3. a 4. 4. 2017. Děti si vyzkoušely zdobení vajec voskovou technikou, 
barevnými písky i mramorovacími barvami. Naučily se vyrábět z papíru 
jarní košíček na velikonoční nadílku a veselého beránka s vlnou z vaty. 
Se všemi dílničkami nám pomáhali i  naši francouzští kolegové, kteří 
přidali i svou dílničku. Děti byly ze všech aktivit nadšené a odnášely si 
spoustu krásných výrobků. Dílniček se zúčastnilo cca 270 dětí.
Učitelé jednotlivých tříd tuto akci velmi vítají a jsou rádi, že k podob-
nému setkávání dochází. Podobné aktivity jsou inspirativní jak pro 
děti, tak pro učitele. Dochází k výměně zkušeností, a to nejen z oblasti 
velikonočních zvyků a tradic. Každoročně si přivážíme velké množství 
nápadů a podnětů do další práce s dětmi a samozřejmě také spoustu 
nádherných vzpomínek na chvíle prožité s přáteli v partnerském městě 
Mions.

 DDM PRAHA 20
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Virtuální semináře České zemědělské univer-
zity třetího věku „Svět okolo nás“ probíhají 
každé druhé pondělí v  Domečku. Studenti 
v  seniorském věku se v  rámci tohoto typu 
studia s nasazením věnují svému vzdělávání 
už třetím rokem. Letos se dočkají zaslouže-
né odměny. Jejich úspěšné virtuální studi-
um bude zakončeno slavnostní promocí na 
České zemědělské univerzitě v  Suchdole. 
Během šesti semestrů studia jsme vystřída-
li několik témat, např. renesanční a barokní 
umění, české dějiny v souvislostech, genea-
logii, jedlé a  léčivé houby, základy astrono-
mie a mnohé další. Z původních 11 studen-
tů pokročilejšího věku se kurz rozrostl na 25 

současných absolventů.
Od října 2017 budeme ve studiu 
opět pokračovat, pravděpodob-
ně tématem Dějiny oděvní kul-
tury. Je možné ale i otevřít zají-
mavá témata, která vzdělávacím 
cyklem již proběhla.
Blahopřejeme všem úspěšným 
studentům, kteří vydrželi až do 
letošní slavnostní promoce!

Alžběta Cibochová,
lektorka

„SVĚT OKOLO NÁS“ MÁ SLAVNOSTNÍ PROMOCI

Nadační fond ŠANCE vypisuje nová granto-
vá řízení pro oblasti nazvané Děti a mládež 
a Tíživá sociální situace.
Grantové řízení Děti a  mládež: je určeno 
k podpoře dětí a mladých lidí.
Rodiče či zákonní zástupci mohou žádat na-
příklad o příspěvek na letní tábory, příměst-
ské tábory, nebo na volnočasové aktivity 
v následujícím školním roce 2017/2018, kte-
ré jsou jinak pro žadatele těžko dosažitelné.
Grantové řízení Tíživá sociální situace: je ur-

čeno občanům v produktivním věku, kteří se 
dostali do tíživé sociální situace.
Nadační fond podporuje konkrétní osoby či 
aktivity z  Horních Počernic, které nedosáh-
nou na jiné formy podpory a  jimž nadační 
příspěvek pomůže zmírnit bezútěšnou situa-
ci, zlepší životní podmínky či usnadní jejich 
úsilí vlastními silami řešit složité situace.
Bližší informace o vyhlášeném grantovém ří-
zení s uzávěrkou 30. června 2017 včetně for-
muláře žádosti naleznete na www.nfsance.cz

Nadační fond ŠANCE od 
svého založení v  roce 
2011 díky donátorům 
a  dalším podporovate-
lům podpořil desítky na-
šich spoluobčanů.

Petr Herian,
předseda správní rady

nadačního fondu ŠANCE

Středisko křesťanské pomoci Horní Po-
černice existuje již 18  let. Během této 
doby se nabízené sociální služby postup-
ně rozšiřovaly či redukovaly s  ohledem 
na společenské potřeby a  vývoj v  České 
republice.
Jedna služba se však v  průběhu let stala 
stěžejní a neměnnou: je to azylový dům pro 
rodiny s dětmi.
Zařízení tohoto domu poskytuje služby širo-
ké cílové skupině, do které spadají oba rodi-
če s dětmi, samotné matky a otcové s dětmi, 
pěstouni s dětmi, ženy v 8. a 9. měsíci těho-
tenství a  rodiny, připravující se na návrat 
dětí do péče. Cílem služby je poskytnout 
přechodné ubytování, zázemí a  podporu, 
která je směřována k řešení nepříznivé situ-
ace spojené se ztrátou bydlení. Program je 
specifický tím, že se snaží podpořit zacho-
vání celistvé rodiny a obnovu její narušené 
funkce.
Azylový dům má kapacitu 84 lůžek a dispo-
nuje možností poskytnout ubytování až os-
mičlenné rodině. Služba je poskytována na 
dobu maximálně jednoho roku. Uživatelé se 
podílejí na správě azylového domu a  je na 
ně přenášena spoluzodpovědnost za úklid 
a  správu jednotlivých ubytovacích zaříze-
ní i  další povinnosti vyplývající z  působení 
v programu. Tento model komunitního živo-
ta prohlubuje dovednosti a návyky potřeb-
né k běžné integraci do společnosti. V rámci 
azylového domu jsou uživatelům k dispozici 
také služby psychologické a duchovní.
Práce s cílovou skupinou klientů azylového 

domu není jednoduchá, často se jedná o je-
dince, v  jejichž osobní historii se objevují 
patologické jevy v podobě domácího násilí 
či různých forem závislostí. Mnozí klienti 
prožili dětství v nefunkčních rodinách nebo 
v  dětských domovech a  výchovných ústa-
vech. Mají tendenci opakovat prožitý ro-
dinný model a chování, které zažili u svých 
rodičů. Jde o generaci, která z velké většiny 
neviděla fungovat soběstačnou rodinu. Vět-
šina z nich bere za normální, že rodina žije 
z dávek pomoci v hmotné nouzi a svou situ-
aci nijak neřeší. Je těžké v takovém prostředí 
hledat motivaci pro řádnou školní docházku 
nebo zdravé ambice v pracovním a osobním 

životě. V rámci individuální práce s rodinou 
se v  našem azylovém domě pokoušíme 
u  otců či partnerů prohlubovat pracovní 
návyky a  schopnosti finančně zaopatřit ro-
dinu. Pracujeme také na zvyšování finanční 
gramotnosti a  na schopnosti hospodařit 
s penězi. Dále na otce i matky působíme tak, 
aby znali svá práva a  povinnosti ve vztahu 
ke společnosti, u  matek klademe důraz na 
podporu kompetencí v péči o dítě. Program 
azylového domu se nicméně snaží působit 
na zodpovědnou výchovu a  rozvoj aktivní-
ho rodičovství u obou rodičů. Děti jsou zde 
pravidelně doučovány a  podporovány ve 
školní docházce. Sociální pracovníci se však 

NOVÉ KOLO GRANTOVÉHO ŘÍZENÍ NADAČNÍHO FONDU ŠANCE

SKP HOPO SLAVÍ 18. NAROZENINY
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Jmenuje se Skládečka PodLRSková a 
bydlí na obecním pozemku. Momen-
tálně roznáší na plný úvazek smrad a 
frustraci do svého okolí. Volný čas tráví 
trávením přilehlé flóry a fauny. Pokud 
máte v sobotu 13. května volno, rád 
vás seznámím! Ale pozor, má ráda, 
když se s ní jedná v rukavičkách, takže 
doporučuji vzít s sebou.
Ne, nejedná se o jakousi odpadní se-
znamku, ale o pozvánku na již 6. uher-

ský ročník dobrovolnické akce Ukliď-
me si Počernice, zaměřené na likvidaci 
černých skládek v Horních Počernicích. 
Tentokrát si posvítíme na skládku po-
blíž objektu LRS Chvaly (viz foto). Jako 
vždy jsou vítáni lidé všeho věku, které 
spojuje chuť strávit sobotní dopoledne 
na čerstvém vzduchu a přičinit se při 
tom pro dobro svého okolí.
Sejdeme se 13. 5. v 9.00 na zastávce 
Slatiňanská (bus 224). Očekávaný ko-

nec akce spojený s pří-
jezdem odpadního kon-
tejneru je 12.00.
Srdečně zdravím a těším 
se na vás!

Ondřej Hrubeš
uklidmepocernice@email.cz

www.uklidmepocernice.cz

… A TUHLE ZNÁTE?

snaží přenášet zodpovědnost za pomoc 
s  domácí přípravou dětí na rodiče, aby se 
tento potřebný návyk zachoval i po ukonče-
ní pobytu v azylovém domě.
Během minulého roku jsme nabídli dětem 
z azylového domu několik nových volnoča-
sových aktivit. Je to především výuka anglič-
tiny pro školní i předškolní děti, kterou zajiš-
ťuje americká dobrovolnice Carol Marcum. 
Kromě základů anglického jazyka se zde 
děti učí komunikovat, koncentrovat se a pra-
covat ve skupině. Na angličtinu navazuje 
projekt „ Z azylu do pohádky“. Tuto aktivitu 
navrhla Gabriela Selingerová spolu s Janou 

Hájkovou, která je dobrovolnicí a podporo-
vatelkou SKP HOPO. Společný projekt byl 
vybrán a  podpořen firmou T -Mobile, díky 
níž vznikla v prostorách počítačové učebny 
čítárna a  knihovna. V  ní čtou dobrovolníci 
jeden den v týdnu dětem pohádky. Jednou 
měsíčně zde probíhá i  veřejné čtení, jehož 
se účastní nejrůznější známé osobnosti.
Obyvatelé našeho azylového domu se po-
týkají s  velkými problémy, jež se stěží daří 
vyřešit během jejich ročního pobytu v  naší 
službě. Daří se však nastartovat pozitivní 
změny v některých oblastech, jako je osvo-
jování pracovních návyků, zlepšení školní 

docházky a prospěchu dětí, orientace a ko-
munikace s  úřady, znalost vlastních práv 
a povinností, finanční gramotnost a schop-
nost hospodaření a plánování. V rámci soci-
ální služby azylového domu se snažíme po-
moci nacházet pro rodiny následné bydlení. 
A  tak se podařilo v  roce 2016 jedné rodině 
získat sociální byt. Na vyřízení žádosti čekali 
více než rok a půl. Doufáme, že v tomto roce 
dostanou podobnou šanci i další rodiny.

Pavel Kholl, 
vedoucí azylového domu SKP HOPO

spojené s odhalením 
pamětní desky biskupu 
Gorazdovi, který se 
v domě skrýval v době 
heydrichiády 

Náchodská 382/171, 
Horní Počernice 

OTEVŘENÍ NOVÉ 
KLUBOVNY 18. 5. 2017 

V 16.00 HODIN

Divizna a Husitská 
fara srdečně zvou na 

N
ez

is
ko

vk
y



34Hornopočernický zpravodaj – květen 2017

ŠKOLY A ŠKOLKY

Tento projekt má zlepšovat úroveň technického 
vzdělávání na prvním stupni základních škol. 
V  rámci projektu připravujeme tzv.  boxy, ve 
kterých děti najdou vše potřebné k  pokusům, 
které přijatelnou formou představují různé fyzi-
kální zákony. Práce s boxy podporuje spolupráci 
a komunikaci v cizím jazyce, návody jsou psané 
v angličtině.
V rámci účasti na projektu probíhají také meziná-
rodní setkání učitelů zapojených škol. V březnu 

jsme proto navštívili Španělsko. Spolu s kolegy 
z Nizozemí, Estonska a Turecka jsme měli mož-
nost účastnit se hodin, ve kterých se pracovalo 
s  boxy, i  nahlédnout do všedního programu 
zdejších žáků. Španělští kolegové velmi dbali 
na pestrost programu. Měli jsme proto možnost 
porovnat práci na různých typech škol. Mno-
ho času jsme s kolegy věnovali diskuzím nejen 
o přípravě pokusů, ale také o možnostech šíření 
myšlenky do dalších škol a pochopitelně i o na-

šich školských systé-
mech. Velice snadno 
jsme našli společnou 
řeč, tou je snaha přiblí-
žit dětem okolní svět 
a  podněcovat v  nich 
touhu po objevování.

Martina Josefová a Helena Brožovská,
učitelky

Poslední březnový týden patřil mladým začínají-
cím snowboardistům, kteří si užili vysoké dávky 
adrenalinu a absolutní svobody na panenském 
sněhu nedostupných hor. Se žáky šestých tříd, 
kteří byli doplněni o žáky z  pátých a osmých 
tříd ZŠ Ratibořická jsme se dne 26. 3. 2017 vy-
dali se snowboardem do tradiční krkonošské 
horské chaty Kuprovka, která leží v nadmořské 
výšce 1 240 m, ve II. zóně Krkonošského národ-
ního parku. Kladli jsme si za cíl naučit a zaujmout 
všechny „účastníky zájezdu“ jízdě na snowboar-
du. Děti jsme z hlediska výkonnosti v jízdě muse-
li připravit na jejich zdatnost, a to do té míry, aby 
byly schopny se naučit určité prvky,  jako jsou 
oblouky, sesouvání, jízdu šikmo svahem atd. 
Osvojování jízdy na snowboardu bylo většinou 
bezproblémové. Postoj na snowboardu je sice 
nezvyklý a v prvních momentech pro děti nároč-

ný na rovnováhu, ale samotná jízda byla relativ-
ně jednoduchá (jednodušší než na lyžích) a děti 
se s ní rychle seznámily. Kurz byl rozdělen na část 
praktickou a teoretickou, které se vzájemně do-
plňují. Praktická výuka probíhala v dopoledních 
i odpoledních hodinách. Po skončení provozní 
doby vleků výuka pokračovala přednáškami, 
které dětem napomohly k osvojení základů jízdy 
na snowboardu. Absolutním vrcholem našeho 
společného několikadenního snažení byly zá-
vody, ve kterých všichni soutěžili na jedničku! 
Nejde o to vyhrát, ale hrát si pro radost. Zážitek 
je přeci nejlepší výsledek.
V horách jsme zažili týden plný pohybu, relaxace 
a zdraví. Děti zažily spoustu adrenalinových akti-
vit, jako byla jízda rolbou, jízda na sjezdovce, kte-
rá byla denně kvalitně upravena a sloužila pouze 
a jenom nám a v neposlední řadě jsme byli uby-

továni v pravé, nefalšované krkonošské chalupě. 
Na Kuprovce jsme se ocitli v místech, kde vládla 
domácí atmosféra s perfektním servisem, o který 
se staral pan majitel, Zbyněk Pánek a děda Míla. 
Pochutnali jsme si i na pokrmech, které pro nás 
byly připraveny formou domácí kuchyně. 
Letošní výcvik proběhl i skončil zdárně, s výjim-
kou jediného zranění. Po celou dobu našeho 
pobytu jsme se zasazovali o to, aby si děti prožily 
hezké chvíle se svými kamarády a odnesly si co 
nejvíce krásných zážitků, protože duch sportu je 
oslavou lidského ducha těla i mysli. 
Děkuji Daně Janderové a Herbertu Krpešovi. Bez 
jejich obětavosti, trpělivosti a nadšení by bylo 
značně těžké výcvik uskutečnit.

Petr Měšťan, učitel ZŠ Ratibořická

Den vody
Světový den vody jsme si 22. března 2017 připo-
mněli netradičně. Jako správní vodomilci jsme 
se rozhodli ukázat, že dokážeme překonávat 
všechny překážky, zachováváme si stále smy-
sl pro humor a pozitivní mysl a zejména - jsme 
mnozí naladěni na stejnou vlnu.
V osudný den jsme do školy vyrazili v pruhova-
ném tričku. Sešlo se nás opravdu hodně.
Potěšující je, že úsměvy na tváři nechyběly ani 
dospělákům.

Noc s Andersenem
Poslední březnovou noc jsme si připomněli 
slavného pana Andersena. Již tradiční nocování 
proběhlo tentokráte v duchu komiksových hrdi-

nů slavného Čtyřlístku. Známí hrdinové se stali 
patrony soutěžních disciplín, ve kterých zápolila 
družstva žáků ze třetích a čtvrtých tříd. Disciplíny 
prověřily nejen fyzické schopnosti dětí, ale také 
jejich schopnost spolupracovat.
I  když se dospělý dozor domníval, že po ná-
ročném zápolení upadnou děti do hlubokého 
spánku, ukázalo se, že děti mají dostatek sil ne-
jen na pozdně noční čtení, ale zejména na ště-
betání až do ranního kuropění. Naštěstí byl před 
námi víkend, který umožnil všem obnovit síly do 
dalšího pracovního týdne.

Velikonoce
Stejně jako vloni i letos k nám před Velikonocemi 
zavítala slepičí dvojice – Hadrián s Matyldou, aby 

nám připomněla tradice spojené právě se svátky 
jara. Návštěva těchto papírových slepic zname-
ná, že přicházejí nejen Velikonoce, ale také doba 
zábavných úkolů. Nejúspěšnější letošní aktivitou 
bylo společné vybarvování obřích velikonočních 
kraslic přímo na chodbách školy. Velké množ-
ství dětí se zapojilo do odhadování počtu „ku-
řat“ ve skleněném válci. Příjemným zpestřením 
byla také četba Jirousovy Velikonoční pohádky.
Opět se ukázalo, že bavit se chceme všichni 
– a nezáleží na tom, kolik nám je.

učitelé ZŠ Ratibořická

PROJEKT TEPS ERASMUS+

SNOWBOARDOVÝ KURZ

STŘÍPKY ZE ZŠ RATIBOŘICKÁ
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Tak, jako v minulých letech, pořádala 31. března 
naše školní družina tradiční Noc s Andersenem. 
Opět po shromáždění u školy, odložení spacích 
pytlů a  oblečení do školní budovy následoval 
přesun do Chvalského lomu, kde byl připraven 

táborový oheň a 120 výborných buřtíků, 12 vel-
kých chlebů, spousta kečupu i hořčice. Tak se po 
skupinkách opékalo, hrály se hry, a  protože se 
pomalu blížil večer, následoval přesun do školy. 
Ve škole se po nezbytné hygieně četlo, vyprávělo 

a nakonec se každý z účastní-
ků vydal na stezku odvahy do 
školní tělocvičny. Troška stra-
chu nikomu neuškodila a po 
uložení do spacích pytlů se 
jen pár chvil vyprávělo, než 
nás přemohl spánek. A  spa-
lo se skutečně nádherně. 
Ráno nás čekala připravená 
snídaně  – výborný čaj s  cit-
ronem a koblížky. Pár dětí si 
ještě dodalo sílu buřtíkem 
ohřátým ve vodě a  pak už 
jen následovalo zabalení věcí 

a předání dětiček ro-
dičům. Letošní ročník 
byl skutečně vynikají-
cí, vše se podařilo na 
výbornou. Děkuji tímto paním vychovatelkám 
školní družiny (paní Krajňákové, Povolné, Tara-
senko a  slečně Voráčkové), paní učitelce Bře-
zinové a  paní vychovatelce Strejčkové za per-
fektní organizaci a  přípravu celé akce, našemu 
OS Chvalská škola, z. s. za finanční podporu při 
nákupu buřtíků, chlebů, kečupů i hořčic stejně 
jako firmě pekařství Moravec za sponzorský dar 
- výborné koblížky. Velké poděkování si zaslouží 
i naši starší žáci, kteří byli po celou dobu výbor-
nými pomocníky při všem, co bylo třeba. Kolik že 
nás bylo? Zase okolo stovky! Tak příští rok zase, 
milí nocležníci!

K 75. výročí atentátu na zastupujícího říšského 
protektora R. Heydricha vytvořila naše škola spo-
lu s cyklokoordinátorem panem Uzlem projekt 
Anthropoid. 
Projekt se skládá ze samostatné práce žáků, kteří 
dostanou za úkol zjistit vše dostupné o operaci 
Anthropoid a formou prezentace předvedou 
ostatním, co se podařilo dohledat. V  další fázi 
projektu bude zajištěna beseda na naší škole s 
panem S. Baumanem, který jako malé dítě zažil 

zatčení a popravu svých rodičů za napomáhání 
atentátníkům na R. Heydricha, svoji převýcho-
vu a je ochoten žákům školy sdělit vše, co si i po 
mnoha desítkách let si vybavuje. 
Na besedu navážeme dne 28. 5. cyklovýletem na 
trase HP - Nehvizdy - Horoušany - HP, po místech, 
která byla klíčová pro tehdejší zahájení přípravy 
atentátu na R. Heydricha. Cyklovýlet zahájíme 
dne 28. 5. v 9.00 hodin u hornopočernického Pa-
mátníku obětí II. světové války, v Horoušanech se 

později setkáme s panem S. Baumanem.  Na cy-
klovýlet vás srdečně zveme jménem pana Uzla, 
kterému současně velmi děkuji za zajištění bese-
dy a ochotu ke spolupráci při přípravě projektu. 
Případné zájemce o účast na besedě srdečně 
vítáme, termín a čas najdete na webu školy: 
www.zschvaly.cz 

NOC S ANDERSENEM NA STOLIŇSKÉ

SPOLUPRÁCE NA PROJEKTU ANTHROPOID

V  úterý 11.  4. měla naše školní družina připra-
venou velkou akci. Blížící se velikonoční svátky 
byly impulsem k obnově tradic, které postupně 
v dnešní konzumní společnosti upadají. Vše za-
čalo vynášením Morany. Morana se hrdě nesla 
v čele zpívajícího průvodu skrze Chvaly až k ryb-
níku. Tam všichni s  napětím očekávali její pád 
do rybníka. Zdařilo se na jedničku, spadla na 
vodní hladinu a  tak nám snad přinese jaro. Po 
návratu se ve škole otevřely Velikonoční tvořivé 
dílny spojené s trhy. Tak si každý mohl nabarvit 
či namalovat vajíčko, ozdobit perníček, uplést 

pomlázku, vyrobit velikonoční ozdobu, ochut-
nat domácí mazanec, vánočku či cukrovou vatu. 
Mnozí využili trhy k  nákupu velikonočních oz-
dob a dekorací, které vyrobily naše vychovatelky 
školní družiny a družinové děti. Kdo zde byl, ten 
ví, že to bylo velmi pěkné a mnohé z nabízených 
výrobků předčily běžně prodávané velikonoční 
předměty. Nakonec i to nepředvídatelné poča-
sí nám skutečně přálo. Tak moc děkujeme, milé 
paní vychovatelky, za velmi dobře odvedenou 
práci.

NETRADIČNÍ ÚTERÝ NA STOLIŇSKÉ

Již se stalo tradicí, že před vlastním zápisem dělá-
me přípravu budoucích prvňáčků (i jejich rodičů) 
na vstup do školy. Tak po celý týden, vždy jednu 
hodinu denně, současní předškoláci tráví čas ve 
skutečné škole, kde plní skutečné úkoly, pracují 
s paní učitelkou i se doma připravují. Nosí si taš-
ku, pití i bačkůrky. Úspěch to má velký, každý rok 
máme více a více dětiček. Letos celkem 45, a to 
jsme už mnohým nemohli vyhovět. Nikdo nám 
letos první hodinu neplakal, všichni s obdivem 
hleděli na paní učitelky a  ochotně plnili úkoly. 
Význam má tento projekt i  pro rodiče, získají 
zpětnou vazbu o tom, jak je jejich dítě na školu 
připraveno, případně co je třeba ještě „doladit“. 
Školu nanečisto vždy vedou nejzkušenější paní 
učitelky, takže fundovanost jejich názorů je zaru-
čena. Poslední den vydáváme vysvědčení, první 
školní vysvědčení, navíc s  kulatým razítkem… 
ovšem bez státního znaku, zato s  logem naší 

školy. Atmosféra při rozdávání prvního vysvěd-
čení si nic nezadá se skutečným vysvědčením 
žáků školy na konci pololetí, i tady všichni s na-
pětím očekávali, jak dopadnou. Letos výborně, 
děti byly šikovné a jejich rodiče taktéž. Výborná 
spolupráce, tak to má být. Velké díky si zaslouží 
paní zástupkyně Zdražilová, která celý projekt 
vedla, paní učitelka Adamcová, Cintlová a Frau-
enterková za velmi dobře odvedenou práci.

Tak za rok zase. 

Martin Březina,
ZŠ Stoliňská

ŠKOLA NANEČISTO
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POZVÁNKA NA JARNÍ VÝSTAVU

Ve čtvrtek 9. 3. se konala tradiční sportovní akce 
ve šplhu na tyči Šplhounek 2017. Zúčastnilo 
se jí 78 vybraných šplhounků z 1. až 5. třídy. Na-
pínavým soubojům o  medaile báječně fandili 
spolužáci a tak si i letošní ročník všichni užili. „… 
a na topole podle skal, zelený mužík zatleskal…,“ 
zaznělo 15. 3. v dalším ročníku školního kola Po-

etického setkání, soutěže v recitaci. Zúčastnilo 
se jí 33 dětí z I. stupně. Porota si vyslechla pěkné 
verše, pak přišel její spravedlivý verdikt, takže 
snad nikdo „nesmutnil“. Ve středu 22. 3. se u nás 
ve škole konalo obvodní kolo OVOV. Naši re-
prezentanti srdnatě bojovali a řadě z nich to na 
stupních vítězů moc slušelo. Poklonu zaslouží 

zejména osmičlenné 
družstvo a  jednotliv-
ci, kteří postupují do 
květnového krajského 
kola. V  pátek 31.  3. se 
na ZŠ Edvarda Beneše v  Čakovicích uskutečni-
lo obvodní kolo volejbalového turnaje. Naše 
dívčí i chlapecké družstvo podalo skvělý výkon. 
Chlapci postupují do krajského kola, kde se po-
perou o celkové umístění v Praze. V pátek 31. 3. 
ve školní družině proběhla Noc s Andersenem, 
akce na podporu rozvoje dětského čtenářství. Ve 
škole nocovalo 73 dětí a 6 dospělých, tentokrát 
s hrdiny časopisu Čtyřlístek. Děti splnily sportov-
ní i vědomostní úkoly a po svačince si unavené 
a plné zážitků vlezly do spacáků. Ráno je čekalo 
balení a společná snídaně. V pondělí 3. 4. odpo-
ledne proběhlo ve školní družině kouzelnické 
představení s  názvem Kouzelník a  bublinky. 
Děti prožily poutavých 45  minut plných leg-
račních interaktivních kouzel, vtipu, akrobatiky 
a bublinové show. A v pátek 7. 4. připravili tre-
néři z Golfového resortu Black Bridge dětem ve 
školní družině překvapení v podobě golfového 
odpoledne. Děti si na třech stanovištích vyzkou-
šely svou zručnost s golfovou holí. Před veliko-
nočními prázdninami vyrazily třídy 5. A, 5. B, 6. B 
a 7. A na Šumavu na šestidenní ozdravný pobyt 

PRVNÍ JARNÍ ZPRAVODAJSTVÍ Z FZŠ CHODOVICKÁ 
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v přírodě. Program připravený učiteli doprová-
zelo pěkné a slunečné počasí. Největším hitem 
pobytu se nestaly hry, noční bojovka, orientační 
běh ani karneval, ale vaření. Děti připravovaly 
z vybraných surovin a pod dohledem učitelů na 
ohni nejrůznější pokrmy. A  to byl pro všechny 
zážitek vskutku nevšední. V úterý a ve středu po 
Velikonocích proběhl na školním hřišti tradič-

ní běžecký závod Velikonoční štafeta. I  přes 
opravdu aprílové počasí, chlad a vítr se štafety 
všech tříd, i těch nejmladších, nevzdaly a za vytr-
valého povzbuzování fanoušků skončily zdárně 
za cílovou páskou.

pedagogové 
FZŠ Chodovická

FZŠ Chodovická zve 
všechny zájemce 

z 5. tříd na 
TALENTOVÉ 

ZKOUŠKY 
do sportovní třídy

pro školní rok 
2017/2018

18. 5. 2017 v 9.00.
Přihlášky nutno 

odevzdat 
do 10. 5. 2017 

v kanceláři školy.
Bližší informace na 

webových stránkách 
školy a na čísle: 

281 922 171. 
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Do přípravného studia jsou přijímáni uchaze-
či, kteří prokáží předpoklady ke vzdělávání. 
Do základního studia I. stupně jsou přijímá-
ni uchazeči na základě úspěšného vykonání 
talentové zkoušky a doporučení přijímací ko-
mise, jejíž členy jmenuje ředitel školy.
Přípravné studium má 1 až 2 ročníky a  je 
určeno pro žáky od 5  let. Základní studium  
I. stupně má 7 ročníků a  je určeno pro žáky 
od 7 let.
Talentová zkouška do hudebního oboru ob-
sahuje přezkoušení hudebního sluchu a ryt-
mu. Každé dítě také zazpívá jednu píseň. 

Žádná speciální předchozí průprava se ne-
vyžaduje. Konečné hodnocení zúčastněných 
dětí bude provedeno až po ukončení všech 
termínů talentových zkoušek.
Bližší informace obdržíte během zkoušek pří-
mo u zkušebních komisí nebo u zástupkyně 
ředitele Iriny Likiny.

TERMÍNY ZKOUŠEK:

Hudební obor
– Pá 9. 6. , Út 13. 6. , Pá 16. 6. vždy od 14.00 do 
18.00 hodin

Výtvarný obor
– 12. a 13. 6. od 14.00 do 18.00 hodin
Literárně -dramatický obor
– 12. a 13. 6. od 14.00 do 18.00 hodin

Seznamy přijatých žáků budou zveřejněny 
23. června 2017 odpoledne na nástěnce ško-
ly a  na našich webových stránkách. Více in-
formací na: www.zus -hp.cz

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ, Praha 
9, Ratibořická 30
Na výstavě, která se koná v  Galerii 14 na náměstí 
Plukovníka Vlčka, pod záštitou starosty MČ Praha 14 
pana Mgr. Radka Vondry, budou k vidění práce žáků 
z Černého Mostu a z Horních Počernic. Výstava bude 
zahájena ve středu 3. 5. od 17.30 hodin. Svým zpě-
vem ji zpestří pěvecký sbor Lísteček, vedený sbormis-
tryní Marií Sedlákovou. Výstava potrvá do 30. 5.

Koncert žáků flétnové třídy Zuzany Bandúrové  
a žáků klavírní třídy Alice Lin
Čt 4. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy Katrin Triebeneklové
Pá 5. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 17.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka
Čt 11. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Věry Matějákové
Pá 15. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků klavírního oddělení
Út 16. 5. - Galerie 14 – Černý Most, 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny
St 17. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 17.30 hod.

XII. ročník Festivalu studentských orchestrů „Hu-
dební odpoledne 2017“
Na tradičním dvoudenním festivalu se představí cel-
kem devět orchestrů.

V pátek 19. 5. od 17.00 hodin v Divadle Horní Po-
černice to budou:
Flauto Armonico, ZUŠ Olomouc – Žerotín, Symfonic-
ký orchestr ZUŠ Jičín,
Smyčcový orchestr ZUŠ Horní Počernice a Symfonic-
ký orchestr ZUŠ Klapkova, Praha 8 

V sobotu 20. 5. od 15.00 hodin v areálu Chvalské 
tvrze se představí:
Dechový orchestr ZUŠ Horní Počernice, Junior Big 
Band ZUŠ Rokycany,
Žákovský Big Band ZUŠ Liberec, The Mole´S Wing Or-
chestra ZUŠ Lounských, Praha 4
a Big Band ZUŠ Horní Počernice

Koncert žáků klavírních tříd Martiny Hudáčekové 
a Elliny Belčikové
Po 22. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
Út 23. 5. - Galerie 14 – Černý Most, 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové
St 24. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové
St 24. 5. - Chvalský zámek, 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové
Čt 25. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 18.00 hod.

Koncert absolventů ZUŠ, studentů smyčcového 
oddělení
Po 29. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 19.00 hod.

Koncert žáků třídy klávesových nástrojů Kristýny 
Bártové
St 31. 5. - sál ZUŠ Ratibořická, 19.00 hod.

Ve čtvrtek 23. března se konal 29. ročník hu-
debního soutěžního festivalu „Jarní petrklíč“.
Dominik Dolejš z flétnové třídy Jany Kopicové 
získal Zlatou stuhu v kategorii mladší instru-
mentalisté, Sofie Nováková z  flétnové třídy 
Jany Boškové získala Zlatou stuhu v katego-
rii mladší instrumentalisté a  Ulyana Danyliv 
z flétnové třídy Jany Kopicové získala Bronzo-
vou stuhu v kategorii starší instrumentalisté.
Dětský pěvecký sbor Paleček vedený sbor-
mistryní Šárkou Mistrovou získal Zlaté pásmo 
v kategorii sbory a soubory.

Ve dnech 6. až 9.  dubna se konalo krajské 
kolo Národní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na 
kytaru.
Patrik Benek z kytarové třídy Jozefa Gonzúra 
získal Čestné uznání v kategorii 0. c,
Kryštof František Kindl z kytarové třídy Pavla 
Cibocha získal v kategorii 0. c

Diplom za účast a  Zvláštní ocenění za sou-
těžní výkon, David Křemen z  kytarové třídy 
Zdeňka Stibora získal v  I. kategorii 1. cenu 
s  postupem do ústředního kola, Kytarové 
kvarteto ze tříd Jozefa Gonzúra a Pavla Cibo-
cha ve složení Marek Čejka, Stanislav Čihák, 
Amal Tali -Maamar a Martin Vondrášek,
získalo 1. cenu v III. kategorii.
 
Dne 8.  4.  2017 se konalo krajské kolo ce-
lostátní postupové přehlídky školních dět-
ských pěveckých sborů. 
DPS Paleček, sbormistryně Šárky Mistrové, 
získal v  kategorii II. A Zlaté pásmo s  postu-
pem do celostátního kola.

Ve dnech 8. a 9. dubna 2017 se konala ce-
lostátní soutěžní přehlídka dětských pěvec-
kých sborů „Zahrada písní 2017“.
DPS Lísteček, sbormistryně Marie Sedlákové, 

získal Stříbrné pásmo v I. kategorii,
DPS Malíček, sbormistryně Šárky Mistrové, 
získal Zlaté pásmo v I. kategorii,
DPS Lístek, sbormistryně Marie Sedlákové, 
získal Bronzové pásmo v II. kategorii.

Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěchu!!!
 
Všem vyučujícím a sbormistryním děkujeme 
za skvělou přípravu a  korepetitorům Martě 
Čermákové a Danielovi Kallmünzerovi za vý-
borný klavírní doprovod.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

POZVÁNKA NA KONCERTY V KVĚTNU 2017

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH
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Lyžařský kurz pro sekundy proběhl v  posled-
ním březnovém týdnu od pondělí 27. do pátku  
31.  3. v  rakouském Tauplitzalmu, kdy žáci, ale 
i  vyučující strávili pět úžasných dnů lyžováním 
na sluncem zalitých sjezdovkách, podvečerními 
přednáškami o lyžařských tématech, ale i první 
pomoci a navíc, kdo by si dokázal představit ly-
žák bez večerních her, na které se vzpomíná ještě 
dlouho po skončení studia na gymnáziu. Účast-
níci kurzu byli ubytováni v  nadmořské výšce 
přesahující nejvyšší vrchol České republiky. Jako 
třešničku na pomyslném dortu můžeme označit 
skvělé počasí, kdy se žáci vrátili opálení, jako kdy-
by celý týden lyžovali v masce.
Tak snad jen popřát příštím kurzům lyžařské 
SKOL.

Luboš Vinohradník, vedoucí kurzu

Už posedmé proběhla z  31.  března na 1.  dub-
na na našem gymnáziu Noc s Andersenem. Na 
detašovaném pracovišti si čtyřicet osm malých 
nocležníků užilo večer, který byl letos zaměřený 
na populární komiksový seriál Čtyřlístek.
Program byl opravdu pestrý. Večer byl zahájen 
básní jedné z  bývalých účastnic, následovalo 
hudební vystoupení primánek, které zahrály 
na flétnu ukázku z hudby k filmu Harry Potter. 
Poté nás vybraní čtenáři z primy B seznámili se 
životem lichožroutů. Všichni jsme se také mohli 
zúčastnit různých soutěží o  ceny, v  nichž jsme 
využili naše znalosti o Čtyřlístku.

Najednou se setmělo, rozsvítily se svíčky a  do 
knihovny vešel H. Ch. Andersen. Začal vyprávět 
o svém životě a o svém vztahu ke knížkám. Po 
jeho odchodu následovala beseda s  PhDr.  Da-
nou Kalinovou, dlouholetou ředitelkou meziná-
rodního knižního veletrhu Svět knihy a autorkou 
projektu na podporu dětského čtenářství (Jak 
rosteme s knihou). Ta nás seznámila nejen s pro-
jektem, ale především velmi poutavě vyprávěla 
o knížkách.
Program pokračoval tradičním lampiono-
vým průvodem. Po návratu do školy primáni 
všem předvedli malá dramatická vystoupení,  

inspirova-
ná příběhy 
slavného 
komikso-
vého seriálu a studenti z vyšších ročníků si při-
pravili hudební a pěvecké představení.
Závěr našeho večera patřil filmu Lichožrouti 
a pohádce na dobrou noc.
Noc s  Andersenem se povedla, budeme na ni 
dlouho vzpomínat!
.

Klára Škvarová, Magdalena Zíková, prima B

LYŽAŘSKÝ KURZ SEKUND A a B

… UŽ POSEDMÉ ANEB NOC S ANDERSENEM

V  pondělí 10. dubna se reprezentanti naší 
školy Nikola Chloupková a Petr Zdichynec, 
studenti druhého ročníku oboru mediální ko-
munikace, zúčastnili krajského kola soutěže 
Prezentiáda. Jejich práce na téma „nejpřínos-

nější vynález“ pobavila porotu i publikum a 
stala se prací vítěznou. Nej... vynálezem jsou 
podle nich média, která jsou i jejich studijním 
oborem. Jak ale podotýkají i ve své prezenta-
ci, je třeba se před nimi mít stále na pozoru.

Nikole i Petrovi gratuluje-
me k  vítězství a přejeme 
hodně štěstí na brněn-
ském grandfinále.

Třetí dubnový pátek byl pro studenty dru-
hého ročníku oboru mediální komunikace 
dnem exkurzním. V  rámci výuky navštívili 
Českou televizi. Pod vedením bývalého te-
levizního technika se během dvouhodinové 
exkurze seznámili se zákulisím tohoto veřej-
noprávního média. Mimo jiné měli příležitost 
nahlédnout do dvou studií, kde probíhalo 
natáčení Studia Kamarád a Pošty pro tebe.
Na závěr si všichni vyzkoušeli práci s kamera-
mi, se čtecím zařízením, ale měli i příležitost 
obléknout si kostýmy z  televizních pořadů, 
které byly odvysílány v minulosti.

OVLÁDLI JSME PREZENTIÁDU

EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI

Jsme přesvědčeni, že žáci by se ve školách 
měli nejen vzdělávat, ale také získávat „správ-
né“ postoje. Jednou z  cest je jistě pořádání 
charitativních akcí, které studenti vezmou za 
své. Máme velkou radost, že takové aktivity 
mají na naší škole už dlouholetou tradici a 
každoročně je pořádají v období Vánoc a Ve-
likonoc různé třídy.

Velikonoční období se i letos stalo takovou 
příležitostí. 10. dubna proběhla sbírka na re-
habilitační pomůcky pro malého Ondráška, 
který se narodil příliš brzy, navíc s  dětskou 
mozkovou obrnou. Studenti z  P3A napekli, 
navařili a usmažili tolik občerstvení, že jeho 
prodejem získali rekordních více než deset 
tisíc korun.

Hned po Velikonocích uspořádali sbírku pro 
němé tváře z  útulku žáci druhého ročníku 
oboru provoz diplomatických služeb.
Jsme rádi, že na naše studenty můžeme být 
hrdí i z jiných, než jen „studijních“ důvodů.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

CHARITATIVNÍ SBÍRKY V SOŠ



40Hornopočernický zpravodaj – květen 2017

SPORT

Pětičlenná skupina závodníků z Horních Po-
černic se pod vedením hlavního trenéra Petra 
Tahala zúčastnila v  sobotu 8. dubna turnaje 
v kickboxu, určeného pro začínající bojovní-
ky, pod názvem Jihlava Open 2017.
Na závodech se naši začínající kickboxe-
ři a  kickboxerky, z  řad dětí navštěvujících 
horno -počernickou tělocvičnu, prezentovali 
skvělými výkony a  přivezli z  turnaje dohro-
mady 5 cenných kovů.
Ukazuje se, že pravidelným tréninkem, pod 
dohledem zkušených trenérů, lze získat kva-
litní základy bojových technik a  úspěšně se 
pak na turnajích měřit s ostatními závodníky 
z různých koutů České republiky. Všem našim 
mladým závodníkům gratulujeme a  děkuje-
me za vzornou reprezentaci kickbox klubu 

KOSAGYM Horní Počernice. Na konci dubna 
pořádá náš klub ve spolupráci s Českým sva-
zem kickboxu v  tělocvičně Horní Počernice 
celorepublikový seminář pro trenéry a  roz-
hodčí kickboxu a  dále zde také v  nejbližší 
době proběhne nácvikový seminář polokon-
taktních forem kickboxu pod vedením zku-
šeného trenéra a držitele II. danu v kickboxu 
Petra Tahala. Seminář je otevřený a může se 
ho účastnit každý zájemce o tento druh bojo-
vého sportu. Těšíme se na vaši účast!

Výsledky jednotlivců na turnaji Jihlava Open 
2017: 

• Karolína Kozelková
– 1. místo, kalaki mladší žákyně - 130 cm 

• Lukáš Lelek
– 1. místo, kalaki mladší žáci - 140 cm

• Lukáš Lelek
– 1. místo, pointfighting protect mladší žáci 
- 140 cm

• Josef Maxant
– 1. místo, pointfighting starší žáci - 165 cm

• Mark Smorodin
– 2. místo, kalaki mladší žáci - 140 cm

• Jonáš Pánek
– vypadl v eliminacích

Petr Tahal,
hlavní trenér kickbox

klubu Kosagym Horní Počernice

Čtvrtý ročník zimního turnaje v nohejbale se 
konal 25. března a těšil se zájmu samotných 
sportovců i počernických diváků, kteří přišli 
v  hojném počtu fandit zúčastněným druž-
stvům.
Ve spolupráci s  vedením Základní ško-
ly Chodovická, sportovní komisí a  po-
černickými sportovními nadšenci byl 
společně připraven čtvrtý ročník zimního tur-
naje v  nohejbale v  tělocvičně ZŠ Chodovická. 
Na tento turnaj bylo pozváno 10 družstev jak 
z  Prahy, tak i  z  okolí. Přijeli borci z  Přešína od 
Rokycan, z  Mukařova, z  Čelákovic, z  Vysočan, 
z  Čimic a  Horní Počernice reprezentovalo pět 
družstev. V  každém týmu hráli tři sportovci. 
Po zahájení turnaje byla družstva rozlosována 
do dvou skupin po pěti družstvech. V  základ-
ních skupinách bylo odehráno 20 zápasů. Po 
ukončení bojů ve skupinách bylo jasné, kdo 
si zahraje mezi sebou v  tak zvaném vyřazova-
cím pavouku. Ve většině střetnutí rozhodovala 

v  závěru setů troška toho sportovního štěstíč-
ka. Do závěrečných bojů o  nejcennější kovy 
postoupily týmy z  Mukařova, Čelákovic a  Hor-
ních Počernic. Ve velkém finále se utka-
li borci z  Mukařova a  Čelákovic. Zlatý pohár 
nakonec vybojovali nohejbalisté z  Mukařova. 
O to, aby byla spokojenost nejenom po sportov-
ní stránce, se postaral pan Švarc a kolektiv, kteří 
zajistili občerstvení v  duchu klasického bufetu. 
Vítězné poháry, které byly předány druž-
stvům na „bedně“, věnovala jako sponzor-
ský dar firma TESTALARM PRAHA,  spol.  s  r.  o. 
Horní Počernice, Ing.  Petr Koktan. 
Co závěrem? Společně jsme prožili povedenou 
sobotu, povedený turnaj, poznali nové kamará-
dy a přátele a rozcházeli se s pocitem, že jsme 
pro sebe něco udělali. Těšme se tedy na pátý roč-
ník 2018. Otázkou jen zůstává, kde se bude ko-
nat? V Horních Počernicích takových tělocvičen 
bohužel moc nemáme.

Jarda Kočí st., organizátor

ZÁVODNÍCI KOSAGYMU HORNÍ POČERNICE JEDOU NA VÍTĚZNÉ 
VLNĚ!

ČTVRTÝ ROČNÍK ZIMNÍHO TURNAJE V NOHEJBALE
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Díky mladému běžci na lyžích máme v Horních 
Počernicích stříbrnou olympijskou medaili! 
Osmnáctiletý Tomáš Bouda, člen české repre-
zentační výpravy, ji získal v  březnu na Světové 
zimní speciální olympiádě 2017 v  rakouském 
Ramsau. Jen pro vaši představu  – závodního 
klání letošní Speciální olympiády v  Rakousku 
se zúčastnilo 107 států a téměř 3 000 účastníků. 
Čestným prezidentem her byl Arnold Schwarze-
negger a šéfem jeho švagr Timothy Shriver. Je-
diný rozdíl proti běžné olympiádě je ten, že zde 
spolu soutěží závodníci s mentálním postižením.
Tomáš soutěžil ve sprintu na lyžích na 50 a 100 m 
a  po velkém úsilí vybojoval cenné stříbro! Na 
stupních vítězů si jindy ostýchavý závodník 
s klidem střihl „vítězný taneček“ a podle slov své 
maminky Katky byl šťastný, jako snad ještě nikdy 
v  životě. Stejně jako ona sama. „Atmosféra her 
byla naprosto úžasná,“ říká Kateřina Boudová. 
„Všichni se usmívali, vzájemně si pomáhali, byli 
ohleduplní. Tomáš je normálně velice stydlivý. 
Jakmile ale doběhl do cíle, úplně rozkvetl. Byl 

jiný, tak neuvěřitelně šťastný! Stejně jako my 
všichni, kdo jsme ho na olympiádu doprovázeli. 
Tomáš byl v Ramsau poprvé ve svém životě tím, 
kdo něco dokázal. Překonal svou životní bolest, 
přemohl postižení a  najednou se ocitl v  roli 
člověka, který vítězí! Pro něho je to neskutečný 
pocit. Získal díky němu sebevědomí. Cítím, že 
zážitek z olympiády mu v životě moc pomohl.“
Tomáš, který patří ke kamarádům Divizny, se na-
rodil s Downovým syndromem. Navštěvuje spe-
ciální školu v Malešicích, rád plave, běhá a zvládá 
dokonce i sjezdové lyže. Na olympiádu poctivě 
trénoval spolu se svým tatínkem, nejvíce na bě-
žeckém okruhu v Chuchli. Je to šikovný kluk, kte-
rý dokáže spoustu věcí. Jen je třeba přijmout, že 
mu jejich pochopení trvá déle.
„Když se vám narodí dítě se zdravotním postiže-
ním, první okamžiky jsou nesmírně těžké,“ dopl-

ňuje paní Boudová. „Chtěla bych ale všem rodi-
čům doporučit, ať se nevzdávají. Dnes je Tomáš 
v naší rodině sluníčko. Pro nás i pro své sourozen-
ce. Musíte jen v životě vnímat jiným způsobem 
čas a pochopit, že vašemu dítěti bude všechno 
trvat mnohonásobně déle.
S  podporou rodiny a  přátel ale může zvládat 
spoustu věcí. Nesmíte jen nic vzdát předčasně. 
Svému dítěti musíte bezvýhradně věřit!“
Úspěšného olympionika Tomáše přijala v těchto 
dnech spolu s jeho kolegy i ministryně školství 
Valachová a  věnovala mu překrásný broušený 
diamant. Gratulujeme mu ze srdce k olympijské-
mu úspěchu a přejeme mu za všechny z Horních 
Počernic ještě spoustu dalších životních výher!

Alena Štrobová, Divizna

TOMÁŠ BOUDA PŘIVEZL DO HORNÍCH POČERNIC OLYMPIJSKÉ STŘÍBRO!

V  sobotu 8.  4.  2017 závodilo 13 hornopočer-
nických gymnastek na Veselském poháru (ve 
čtyřboji) ve Veselí nad Lužnicí. Naše děvčata se 
opět neztratila a  obsadila ve třech kategoriích 
medailová místa.
Vítězství vybojovala Anetka Kreibichová v ka-
tegorii žákyň C, druhá byla Kristýnka Bartošo-
vá.
Dvě děvčata byla stříbrná, a to Kristýna Králo-
vá v juniorkách/ženách C a Eliška Kurfürstová 
v základním stupni. Těsně za ní byla Ela Šrůtková.
Ten samý den se zúčastnila dvě naše děvčata 
mezinárodního závodu podle pravidel FIG - 24. 
ročníku Memoriálu Evy Bosákové (dvojboj – 
kladina a prostná).
V kategorii juniorek si naše Lucie Zahradníčko-
vá vybojovala bronzovou medaili.
Druhá závodnice Laura Bohatová se dostala do 
finále všech kategorií (ženy, juniorky a  žákyně) 
ve cvičení na kladině a v tomto finále obsadila 
8. příčku z deseti závodnic, což je opravdu velký 
úspěch.
Děvčatům i jejich trenérkám gratulujeme!

za oddíl SG Lenka Barešová, předsedkyně

DALŠÍ ÚSPĚCHY SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
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Pozvánka

Fotbalistům, a to ať těm malým, tak i dospě-
lým, se jarní start do soutěží daří a v žebříč-
ku stále stoupají výš. Mladší žáci dokonce 
bojují o postup do pražského přeboru a 
muži si po prohře, která utla jejich vítěznou 
vlnu, připsali další vítězství nad SK Union 
Vršovice.

„Pomalu se nám rozbíhají mistrovské soutěže. 
Mládež zahájila začátkem dubna a zahájení 
bylo převážně úspěšné. S největší pozorností se 
sleduje start mladších žáků Xaverova, kteří bo-
jují o postup do pražského přeboru. Zatím jsou 
na druhém místě s minimální bodovou ztrátou 
na Union Vršovice a na Xaverově jsme všichni 
optimisté, že útok na první místo se podaří,“ 
prozradil nám sportovní manažer klubu Svato-
pluk Malina.  Zahájila i soutěž mužů, a to úspěš-
ně. V prvních třech zápasech se podařilo získat 
9 bodů, když na úvod Xaverov porazil Ďáblice, 
poté si poradil s FC Háje Jižní Město a nakonec 
doma zdolal Čakovice. Vítěznou šňůru však pře-
rušily Třeboradice, kterým mužstvo podlehlo 
4:1. Chuť si však spravili následující víkend, kdy 
doma porazili Union Vršovice 5:3.

„Vítězství jsme dnes bohužel vykoupili dvěma 
zraněnými hráči. Takže z toho mám trochu smí-
šené pocity. Na druhou stranu je potěšitelné, 

že i tak jsme utkání zvládli. Za stavu 5:1 to vy-
padalo na klidné dohrání zápasu, ale nakonec  
z toho bylo ještě malé drama. Klukům děkuji za 
nápravu minulého kola, všichni se dnes vydali a 
je třeba se doléčit a příští kolo jedeme na hřiš-
tě prvního, takže o motivaci je postaráno,“ řekl  
k zápasu trenér David 
Lukeš. Další utkání se 
hrálo 29. 4. na hřišti 
Kolovrat, výsledek 
najdete na stránkách 
SC Xaverov nebo na 
facebooku ezpravo-
daje Horní Počernice.

Přijďte naše borce 
povzbudit do dalších 
utkání:

6.5. – 10.15 h.  
SC Xaverov Horní 
Počernice – Spartak 
Kbely
14. 5. – 17.00 h. 
ČZU Praha - SC Xave-
rov Horní Počernice 
20. 5. – 10.15 h. 
SC Xaverov Horní Po-
černice - JM Chodov

27. 5. – 17.00 h. 
SC Xaverov Horní Počernice - TJ Sokol Benice

Lenka Bartáková, 
redaktorka

XAVEROVU SE VSTUP DO SEZÓNY VYDAŘIL

SC Xaverov Horní Počernice

pořádá nábor dětí
ročníku 2011 a 2012

16. 5. 2017 od 17.30 h.
Náboru se zúčastní i paní

starostka Hana Moravcová.

Adresa: Stadion SC Xaverov Horní Počernice
Božanovská 2098

Praha 9 – Horní Počernice

V případě, že chcete přihlásit i starší dítě 
a nebo v tento termín nemůžete, kontaktujte 

šéftrenéra mládeže:
Mgr. David Lukeš

davluk@centrum.cz, mobil: 736 600 696

ZVE NA 
ZDRAVÉ
CVIČENÍ

Pohybové 
studio Divizna

Pro všechny, kdo vědí, 
že pohyb musí bavit!
Více na www.divizna-pocernice.cz
www.pohybovestudiohp.cz

J. Brenkusová
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Mladí jachtaři z Horních Počernic – Sára a 
Tadeáš Tkadlecovi – se do letošní závodní 
sezóny vrhli po kratší přestávce než obvykle. 
Na přelomu prosince a ledna, v době, kdy se 
v Evropě mnohem více lyžuje, než jezdí na 
jachtě, se společně zúčastnili mistrovství svě-
ta lodní třídy Cadet v argentinském Buenos 
Aires.
Jubilejní 50. mistrovství světa třídy Cadet hostil 
Club Náutico Albatros na severním předměstí 
Buenos Aires. Českou republiku zde reprezen-
tovala nejméně početná výprava – hornopočer-
ničtí Sára a Tadeáš Tkadlecovi a dále posádka z 
Yachtklubu Neratovice. Celkem 55 lodí zde bo-
jovalo v deseti závodních rozjížďkách na Rio de 
la Plata, která na severovýchodě Buenos Aires 
vytváří nejširší říční ústí na světě. V jednotlivých 
rozjížďkách se české posádky několikrát prosadi-
ly do první desítky, v celkovém hodnocení si Sára 
s Tadeášem odvezli 36. místo.
V loňském roce Sára závodila na juniorské lod-
ní třídě 29er a v celoroční soutěži Český pohár 
získala 3. místo v celkovém pořadí a vítězství v 
hodnocení dívčích posádek. Od února letošní-
ho roku se připravuje na lodní třídě, ve které již 
závodí i dospělí jachtaři – jedná se o moderní 
závodní jachtu 49er FX, která patří mezi olym-
pijské lodní třídy. Pro tuto jachtu jsou již české 
vodní plochy příliš malé, a tak musí Sára na pří-
pravné kempy i závody cestovat do zahraničí. Po 
několika soustředěních na jihu Španělska a ve 
vodách Baleárských ostrovů odjela Sára v břez-
nu svůj premiérový závod, a to tradiční velký 
závod olympijských tříd Princess Sofia Trophy na 

Mallorce. Se svojí parťačkou Dominikou Vaďuro-
vou při svém prvním společném závodě ve třídě 
49er FX zajely v rozjížďkách dvě umístění v první 
dvacítce. V dubnu a květnu budou pokračovat 
sérií dalších soustředění, především na seve-
roitalském jezeře Lago di Garda a připravovat se 
na ME v německém Kielu a další závody evrop-
ského poháru.
Tadeáš pokračuje v závodění na juniorské lodní 
třídě Cadet. Společně s ostatními mladými jach-

taři z Jachtklubu Lázně Toušeň se připravuje na 
závody Českého poháru i Středoevropského po-
háru lodní třídy Cadet. O prázdninách pak vyrazí 
na soustředění do Holandska a následně se tam 
zúčastní mistrovství světa, kam se nominoval již 
svými výkony v loňské závodní sezóně. 

Lenka Bartáková, redaktorka

SOUROZENCI TKADLECOVI BRÁZDÍ NAŠE I ZAHRANIČNÍ VODY
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Princes Sofia Trophy, závod lodní třídy 49er FX, Mallorca; vpravo Sára Tkadlecová

Druhý zleva Tadeáš Tkadlec, třetí zleva Sára Tkadlecová, MS lodní třídy Cadet, Buenos Aires, Argentina
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Od května trénujeme na atletickém ovále. Časy 
tréninků starších atletů se prodlužují (již stan-
dardně) o půl hodiny. Přesný rozvrh zkontrolujte 
na našem webu.

Připomínáme termíny našich akcí. Hlaste se co 
nejdříve, akce se již naplňují.

Atletické akce pro děti jaro/léto 2017
5.–8.  5.  2017 Atletika na horách, aneb jarní 
soustředění na chatě Herlíkovka, Strážné v Kr-
konoších. Na děti čekají tréninky v přírodě, hry, 
celodenní výlet, bojovka, opékání buřtů i volná 
zábava.
6. – 12. 8. 2017 - Letní soustředění na Orlíku 
pro atlety od 8  let. Na soustředění využíváme 
vybavená sportoviště v areálu, děti se kromě at-
letiky mohou věnovat tenisu či stolnímu tenisu, 
naučí se základům volejbalu, basketbalu nebo 
kanoistiky a čeká nás i celodenní výlet do okolí.

28. 8.–1. 9. 2017 - Příměstský tábor pro atle-
ty od 7 let se zázemím v areálu TJ Sokol HP ve 
Chvalkovické ulici.
Přihlášky na atletikahp@email.cz, více info na 

www.atletikahp.cz nebo u  trenérek Aničky 
nebo Kláry.

Za atletický oddíl Jája Brenkusová

ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
 

Dne 27. 5. 2017 se na rybníce Koupaliště konají dětské rybářské
závody na plavanou. Sraz je v 7 hodin v klubovně. Zúčastnit se 
mohou i noví zájemci o rybaření z řad mládeže, s vlastním pru-
tem. Občerstvení zajištěno, oblečení podle počasí.
Těší se na vás místní rybáři. Martin Pachta, organizátor

Martina Ptáčková se rozhodně nenudí, na zá-
vodech v  Rožnově pod Radhoštěm vyhrála 
zlato, z  německého Mnichova si přivezla stří-
brnou medaili, stíhá trénovat děti, píše knihu 
o  lidských právech pro Amnesty International 
a chystá se na další závody.
„V  nejbližší době mě čekají další mezinárodní 
závody, které budou přípravou na nadcházejí-
cí Světový pohár, který se tradičně bude konat 
v  rakouském Innsbrucku. Samotný vrchol ale 
přijde na podzim, kdy se bude konat MS. Na 
to teď ale vůbec nemyslím. Užívám si výhry 
a připravuji se na nejbližší zápasy. Závody ráda 
nemám. Je to hrozně zavazující. Lidé ve mě 
věří a vůbec si neuvědomují, že člověk nemůže 
vyhrávat vždycky. Jsem pak pod tlakem, což je 
špatně. Slíbila jsem si, že už si všechna utkání 
budu jen užívat. Jen mám obavy, že mi to moc 
dlouho nevydrží,“ říká Martina.
Její bratr Pepa se poprvé podíval do oktagonu, 
kde nastoupil ve vyšší váhové i  věkové kate-
gorii. Bohužel se v prvním kole zranil, a tak mu 
vítězství uteklo. MMA se však nezalekl, určitě 
o něm ještě uslyšíme.

Lenka Bartáková,
redaktorka

SOUROZENCŮM PTÁČKOVÝM SE DAŘÍ
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Pizzy                    ø  32 cm            ø 40 cm                    

Pizza - sezónní nabídka
 více informací na našem telefoním čísle 775 242 883 nebo na

Margharita 3 114,- 4 154,-
 rajčata Strianese, mozzarella, bazalka, a:1,7

Prosciutto  5 129,- 6 175,-
 rajčata Strianese, mozzarella, šunka od kosti, a:1,7

Salamino piccante 7 134,- 8 185,-
 rajčata Strianese, mozzarella, pikantní italský salám, a:1,7

Capricciosa - rajčata Strianese,   9 139,- 10 189,-
 mozzarella, šunka od kosti, žampiony, bazalka, a:1,7

Hawai 11 139,- 12 189,-
 rajčata Strianese, mozzarella, šunka od kosti, ananas, a:1,7

Messicana - rajčata Strianese, mozzarella,  13 139,- 14 189,-
 pikantní italský salám, červená cibule, vejce, a:1,7,3

Quattro stagioni - 1/4 Capricciosa, 1/4 Tonno, 15 144,- 16 195,-
 1/4 Salamino piccante, 1/4 Margharita, a:1,7,4

Vegetariana - rajčata Strianese, mozzarella,  17 139,- 18 189,-
 česnek, brokolice, cuketa, kukuřice, sýr Grana Padano, a:1,7

Crudo - rajčata Strianese, mozzarella,  19 164,- 20 225,-
 rukola, parmská šunka, sýr Grana Padano, a:1,7

Pollo - smetana, mozzarella,  21 149,- 22 205,-
 kuřecí prsa, červená cibule, kukuřice, a:1,7

Spinaci  - smetana, mozzarella, česnek  23 144,- 24 195,-
  listový špenát, slanina , sýr Grana Padano, a:1,7

Pancetta - rajčata Strianese, mozzarella, 25 144,- 26 195,-
 žampiony, sýr gorgonzola, slanina, a:1,7

Al Capone - rajčata Strianese, mozzarella, 27 144,- 28 195,-
 šunka od kosti, pikantní italský salám, papriky, a:1,7

Cheddar - smetana, 29 144,- 30 195,-
 mozzarella, slanina, brokolice, sýr čedar, a:1,7

Abstract - račata Strianese, mozzarella, cuketa, 31 149,-  32 205,-
   pikantní italský salám, slanina, sýr Grana Padano a:1,7 

Tonno - rajčata Strianese, mozzarella, 33 144,- 34 195,-
 tuňák, mix oliv, červená cibule, a:1,7,4

Carinola - rajčata Strianese, mozzarella, 35 164,- 36 225,-
 sýr gorgonzola, sýr Grana Padano, kuřecí prsa, , a:1,7

Mascarpone - rajčata Strianese, mozzarella, 37 149,- 38 205,-
 šunka od kosti, žampiony, listový špenát, krém mascarpone, a:1,7

Quattro Formagi - smetana, mozzarella, 39 155,- 40 215,-
 sýr gorgonzola, sýr scamorza, sýr Grana Padano, a:1,7

Orto - rajčata Strianese, mozzarella, čerstvá  41 139,- 42 189,-
   rajčata, bazalkové pesto, sýr Grana Padano, a:1,7,8

Milano - rajčata Strianese, mozzarella, 43 164,- 44 225,-
 kuřecí prsa, bazalka, parmská šunka, a:1,7

Royal - rajčata Strianese, mozzarella, šunka 45 144,- 46 225,-
 od kosti, pikantní italský salám, slanina, kuřecí prsa, a:1,7

Diavola - rajčata Strianese, mozzarella, 47 149,- 48 205,-
 pikantní italský salám, papričky jalapeňos, sýr taleggio a:1,7

krabice zdarma

Tel: 775 242 883
www.pizzaabstract.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:  Po - Ne 11.00h - 21.00h

Bílý chléb 220g 70 25,-
                     420g 71 45,- 

Foccacia 450g  -   plochý italský chléb
s černými olivami a oreganem, a:1               72   59,-
s feta sýrem  a tymiánem a:1 73 64,-
s česnekem a sýrem Grana Padano a:1 74 64,-

Grisini 420g   
pizza tyčinky s bazalkovým pestem, a:1,7,8 75 65,-

Bylinkové máslo, a:7 45g   76 19,-

Burgery 
Fresco burger   57 155,-
pečené kuřecí prsa s plátky slaniny, sýr čedar, ledový salát,
rajče, majonéza v bulce upečené z našeho těsta, a:1,7

Barbecue burger   58 159,-
pečené kuřecí prsa s plátky slaniny a červenou cibulí, 
papričky jalapeňos, sýr čedar, ledový salát, rajče s omáčkou
barbecue v bulce upečené z našeho těsta, a:1,7

Saláty                          
Salát s feta sýrem a bazalkovým pestem   61 145,-
rajčata, papriky, okurky, černé olivy, červená cibule, topinka, a:1,7    

Salát s tuňákem a pečenými plátky brambor       62 145,-
ledový salát, rukola, rajče, paprika, okurka, červená cibule, 
panenský olivový olej a italský dresink a:4

Caesar salát s pečeným kuřecím masem a slaninou   63 145,-
ledový salát, hobliny Grana Padano, topinka z bílého chleba, a:1,7,4,10,3

Sladké                                

Sladká pizza         64   145,-       65   195,-
krém mascarpone, skořice, maliny, a:1,7 

připravujeme dezert dle denní nabídky 
více informací na našem 

telefoním čísle 775 242 883

krabice/obal  zdarma

pečeme čerstvé na objednávku 

obal zdarma

obal zdarma

obal zdarma

Čerstvé pečivo

Káva
Lizard coff ee Čerstvě pražená aromatická káva 
s plnou intenzivní chutí s nádechem čokolády. 
Jednodruhová 100% Arabika z Brazílie.

Espresso                                           80    35,-

ROZVOZ PIZZY
HORNÍ POČERNICE

DOPRAVA ZDARMA!!!

Placená inzerce
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FOTOGRAFOVÁNÍ NEWBORN, DĚTÍ, 
TĚHOTENSTVÍ, RODINY.

WWW.FOTONEWBORN.CZ
TEL: 774 422 374

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

TEL: 602 970 835

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

A DALŠÍ. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056 

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

NA POZICI LOGISTIKY HLEDÁME
KOLEGU/KOLEGYNI PRO PŘÍJEM 

OBJEDNÁVEK OD ZÁKAZNÍKŮ. NÁSTUP-
NÍ PLAT 20000 ,- BTTO.

SVÉ CV ZASÍLEJTE NA EMAIL: 
pavel@lamda.cz PRACOVIŠTĚ:P-9, 

K BÍLÉMU VRCHU

ST. ZLATÉ MINCE, ŠPERKY, POŠK. ST. ZBRA-
NĚ, OBR.LOKOMOTIVY, KOUPÍ INTERANTIK, 

PRAHA 9, POD PEKÁRNAMI 3, 
TEL: 605 829 440

HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE/ PARK. 
STÁNÍ PRO MOTORKU V H. POČERNICÍCH. 

SPOLEČNÉ PARKOVÁNÍ NEVADÍ. 
TEL: 608 827 557

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

 WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

ODBORNÉ MALÍŘSTVÍ 
PAVEL ŽEBERA 

MALUJE SPOLEHLIVĚ:
DOMÁCNOSTI 

KANCELÁŘE 
SCHODIŠTĚ AJ. 

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

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

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

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM. 
TEL: 286 891 400

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

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ-
-REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: 608 153 818

HOSPODA V HORNÍCH POČERNICÍCH PŘI-
JME KUCHAŘE MIN. PRAXE 5 LET. 

INF. 603 946 189

MC DONALDS HORNÍ POČERNICE PŘIJME 
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY. VOLEJTE 

776 825 947

ZŠ Stoliňská 823  vás zve na výstavu výtvarných 
prací počernických dětí, v letošním roce na téma:

„ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ‘‘
Na  Chvalském zámku od 11. 5. do 26. 5. 2017.

Slavnostní vyhodnocení 10. ročníku 
výtvarné soutěže a vernisáž proběhne 
11. 5. 2017  od 16:00 hod. 
na Chvalském zámku.
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.
Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného zpravodaje.




