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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ČERVEN 2017
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 3. 9.
Hlavolamy v uličkách starého města - výstava
18. 6. od 15 hod.
Svatojánský bál princezen, rytířů a princů
na nádvoří zámku
do 30. 7.
Současné umění Nepálu: na cestě k míru
uměním - výstava
do 1. 7.
Vladislav Kaska: Obrazy, grafika – výstava
20. 6. 14 hod.
Zámecké posezení nejen pro seniory
s Ing. Hubertem Antesem

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
3. 6. od 10 hod.
International Championships of Czech
Republic in Bodybuilding and Fitness
12. 6. od 19.30 hod.
Deštivé dny
14. 6. od 18 hod.
Závěrečný koncert pěveckých sborů
15. 6. od 10 hod.
Akademie ZŠ Ratibořická aneb Jsme dobrým
andělem - Veřejná Generálka
15. 6. od 17.30 hod.
Akademie ZŠ Ratibořická aneb Jsme dobrým
andělem
17. 6. od 15 hod.
Hvězdy černobílého plátna
22. 6. od 19.30 hod. (KINO)
Bába z ledu
26. 6. od 18 hod.
9. párty se saxofonovými party

DIVADLO V PŘÍRODĚ
2. 6. od 21 hod.			
Popelka
3. 6. od 17 a 21 hod.
Popelka
4. 6. od 17 hod.		
Popelka
9. 6. od 21 hod.			
Tajemství černého lesa
10. 6. od 17 a 21 hod.
Tajemství černého lesa
11. 6. od 17 hod.		
Tajemství černého lesa
16. 6. od 21 hod.
Čtvero krkavců
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17. 6. od 17 a 21 hod.
Čtvero krkavců

23. 6. od 10 hod.
Závěrečný karneval v MUMu

18. 6. od 17 hod.		
Čtvero krkavců

ZUŠ

23. 6. od 21 hod.
Čertovské čarování
24. 6. od 17 hod. 		
Čertovské čarování
24. 6. od 21 hod.
Lakomec
25. 6. od 17 hod.		
Čertovské čarování
25. 6. od 21 hod.
Rozmarné léto

DOPOLEDNÍ POŘADY
1. 6. od 10 hod. (stálá scéna)
Popelka
2. 6. od 10 hod. (Divadlo v přírodě)
Popelka
6. 6. od 10 hod. (stálá scéna)		
Tajemství černého lesa
7. 6. od 10 hod. (stálá scéna)		
Tajemství černého lesa
8. 6. od 10 hod. (Divadlo v přírodě)
Tajemství černého lesa
9. 6.od 10 hod. (Divadlo v přírodě)
Tajemství černého lesa
14. 6. od 10 hod. (stálá scéna)
Čtvero krkavců
15. 6. od 10 hod. (Divadlo v přírodě)
Čtvero krkavců
16. 6. od 10 hod. (Divadlo v přírodě)
Čtvero krkavců
20. 6. od 10 hod. (stálá scéna)		
Čertovské čarování
21. 6. od 10 hod. (stálá scéna)		
Čertovské čarování
22. 6. od 10 hod. (Divadlo v přírodě)
Čertovské čarování
23. 6. od 10 hod. (Divadlo v přírodě)
Čertovské čarování

MUM
4. 4. od 14 hod.
Pohádkový les - Lesní víly a skřítci - v lese
u přírodního koupaliště

6. 6. od 17. 30 hod.
Závěrečná výstava prací absolventů výtvarného
oboru ZUŠ a představení absolventů literárně dramatického oboru – 2. patro budovy MŠ (Ratibořická 2299)
6. 6. od 18 hod.
Absolventský koncert Tomáše Suchomela, studenta kytarové třídy Zdeňka Stibora - Chvalský zámek
9. 6. od 18 hod.
Koncert žáků saxofonových tříd Terezy Novotné
a Matěje Trojana - sál ZUŠ
12. 6. od 18 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů Lucie
Rapčákové, Jana Triebenekla a Jiřího Břicháče
- sál ZUŠ
13. 6. od 18 hod.
Koncert žáků kytarových tříd Jozefa Gonzúra
a Michala Straky - sál ZUŠ
14. 6. od 18 hod.
Závěrečný koncert pěveckých sborů - DPS Malíček,
DPS Paleček a KPS Cantabile - Divadlo Horní
Počernice
16. 6. od 17 hod.
Koncert žáků klavírních tříd I - Hsien Lin
a Veroniky Svystunové - sál ZUŠ
20. 6. od 17. 30 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové
- modlitebna Církve bratrské
21. 6. od 17 hod.
Slavnostní předávání vysvědčení absolventům ZUŠ
- Chvalský zámek
22. 6. od 19 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové
- sál ZUŠ
28. 6. od 18 hod.
„Hudební karneval“ - koncert žáků houslové
třídy Kristiana Vacka a jeho hostů - KC

OSTATNÍ
5. 6. od 15 hod.
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ Místní veřejné knihovny
Horní Počernice
25. 6. od 15 hod.
Vítáme prázdniny - v areálu Hotelu Čertousy

13. 6 od 19 hod.
Kdy už vyhledat lékaře a kdy to ještě
zvládneme sami
19. 6 od 9 hod.
Montessori pondělí v herně Obřík

Foto na titulní straně: ministr kultury Daniel Herman a starostka Hana Moravcová
při slavnostním odhalení Lavičky Václava Havla

Úvod

SLOVO STAROSTKY
Milí Hornopočerničtí,
červen rychle spěje k létu a poslední zvonění letošního školního roku zavede školáky
i jejich učitele k vytouženým prázdninám,
do času dvouměsíčního zaslouženého odpočinku. V právě uplynulém měsíci květnu,
který byl plný nejrůznějších událostí, jsem si znovu uvědomila, v jaké
míře se na nich podílejí právě naše děti a jejich učitelé: k uctění památky padlých ve 2. světové válce přinesli věnce a společně si připomněli naše spoluobčany, kteří padli v boji, byli vězněni nebo popraveni za
pomoc parašutistům při akci Anthropoid. V hornopočernickém divadle
se konala vernisáž studentských prací Střední umělecké školy designu,
Šárka Filipská z naší Základní umělecké školy získala ocenění v klavírní
soutěže Mladí pianisté na klavíru Steinway & Sons, mladí muzikanti nechyběli ani na květnových Formanských slavnostech nebo na XII. ročníku Festivalu studentských orchestrů v divadle a v areálu Chvalské tvrze,

desítky dětí účinkují na 47. ročníku festivalu Divadlo v přírodě, nejstarší
přehlídky ochotnických divadelních souborů v České republice. Abych
nezapomněla na sportovce, připomenu jen namátkou výkony jachtařů
Sáry a Tadeáše Tkadlecových, kteří se nominovali na mistrovství světa do
Holandska, kam se vypraví o letošních prázdninách. A to je pouze zběžný výčet jejich činností. Nadání a výsledky našich dětí jsou obdivuhodné,
a vím, že většina z nich jistě nebude o prázdninách trávit čas u televize či
počítače. Ať u moře nebo u rybníka pod stanem, na letním táboře, kde se
seznámí s novými kamarády, vždycky je dobré alespoň na pár dní vyrazit
do neznáma, získat nové zkušenosti a kamarády. Jsem pyšná na všechny
hornopočernické děti i jejich učitele, děkuji všem za jejich celoroční práci
a ze srdce jim přeji, aby využili prázdninových dnů podle svých představ,
aby se vrátili domů a do škol odpočatí s krásnými vzpomínkami
Vaše starostka
Hana Moravcová

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
ČESKÁ POŠTA
Proběhla schůzka s ředitelem České pošty
p. Elkánem ohledně pronájmu prostor pro
Českou poštu v budově úřadu. V současné
době je podepsána smlouva a probíhají přípravné práce k otevření pobočky. Ta by měla
být otevřena v prázdninových měsících.
MHMP
U náměstka primátorky Petra Dolínka jsme
jednali o odkupu fotbalového areálu SC Xa-

verov. Pan náměstek přislíbil finanční pomoc
při získání tohoto areálu, musíme ale společně pomoci SK Slavia sehnat pozemky, které
budou mít jako adekvátní náhradu za náš
areál.
ODBOR TECHNICKÉ VYBAVENOSTI
Při seznámení s novým panem ředitelem
OTV Ing. Vlkem jsme probírali prioritní akce
v naší městské části.
Je předána stavba rekonstrukce povrchů ve

Svépravicích, v letošním roce budou probíhat opravy komunikací Na Svěcence od ulice Božanovská, Tlustého, Javorská, Březecká
a Mezihoří.
Projednávali jsme také nutnost projektových
příprav. Mezi naše priority patří ulice V Slavětíně, Komárovská, Lipí, Štverákova, Leštínská, Javornická a Božanovská od mostu přes
D11 po ulici Ve Žlíbku.
Hana Moravcová, starostka

JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 SE KONÁ V PONDĚLÍ 26. ČERVNA 2017
OD 17.00 HOD. NA CHVALSKÉM ZÁMKU

SETKÁNÍ S RADNÍMI 13. 6. 2017 V 17.00 HOD. NA ZÁMKU
Téma: Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 hlukem a znečištěným
ovzduším

SETKÁNÍ S RADNÍMI 14. 6. 2017 V 17.00 HOD. NA ZÁMKU
Téma: Metropolitní plán a jeho projednávání s hlavním městem Praha. Pozemek určený
k recyklaci v naší městské části v lokalitě P3 Park a Metrostav

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY HORNÍ POČERNICE 5. ČERVNA 2017, 15 – 17 HODIN

2– 3

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Uzavření Smlouvy o financování projektu
v rámci Operačního programu Praha - pól
růstu ČR na projekt „Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice“
Rada schválila uzavření smlouvy o financování projektu v rámci Operačního programu
Praha - pól růstu ČR na projekt „Vznik kulturně komunitního centra Horní Počernice“ (registrační číslo projektu CZ.07. 3. 56/0.0/0.0/1
6_030/0000206).
Program prevence kriminality městské
části Praha 20 na období 2017 až 2021
Rada schválila předložený Program prevence
kriminality městské části Praha 20 na období
2017 až 2021.
Informace o návrhu kompenzačních opatření pro MČ
Rada vzala na vědomí informaci o návrhu
kompenzačních opatření pro MČ v souvislosti s výstavbou SOKP stavba 511.
Návrh nařízení, kterým se mění nařízení
č. 7/2016 Sb. hl. m. 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, kterým
se mění nařízení č. 7/2016 Sb. hl. m. 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.
Tísňová péče pro seniory na území městské části Praha 20
Rada schválila záměr zakoupit koncová zařízení pro poskytování tísňové péče seniorům
MČ Praha 20.
Vyjádření k záměru stavby „Obytná zóna
Xaverovský háj“
Rada souhlasila s předloženou studií investičního záměru „ Obytná zóna Xaverovský háj“
na pozemcích p. č. 3722/2, 3721/3, 3720/3,
3720/1, 3717/1, 3718/1 a 3720/2 v k. ú. Horní Počernice, za podmínky rozšíření uličního profilu šíře 9 m a doplnění výsadbových
ploch s okrasnými stromy a podmínila projednání záměru v územním řízení uzavřením
smlouvy o spolupráci při vybudování technické a dopravní infrastruktury mezi MČ Praha 20 a investorem záměru.
Informace o harmonogramu pořizování
Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Rada vzala na vědomí informaci o schválení harmonogramu pořizování Územního
plánu hl. m. Prahy (Metropolitního plánu)
Zastupitelstvem hlavního města Prahy dne
27. 4. 2017.
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Ve věci dokumentace EIA ve věci „Silniční
okruh kolem Prahy, stavba 511, Běchovice – dálnice D1“
Rada požaduje doplnit dokumentaci o dopravní model, který bude simulovat, jak bude
ovlivněna intenzita dopravy v Horních Počernicích po realizaci plánovaného záměru Pražského okruhu v úseku Běchovice - dálnice D1
a požaduje doplnit dokumentaci o vliv navrhované části Pražského okruhu mezi D1 a Běchovicemi a o simulaci vlivu na dopravu na
území celého hlavního města; dokumentace
řeší pouze dopravu v nejbližším okolí plánovaného okruhu z důvodu:
1. Nedostatečně a kontroverzně vymezené
dotčené území
• dle § 3 písmeno i) zákona EIA, tj. jako vyjádření dotčené veřejnosti (tj. každého, kdo
může být rozhodnutím vydaným v navazujícím řízení dotčen ve svých právech a povinnostech).
• dle § 3 písm c) z. č. 100/2001Sb. je „dotčeným územím území, jehož životní prostředí
a obyvatelstvo by mohlo být závažně ovlivněno provedením záměru nebo koncepce.“
Posuzovaný záměr je jednou ze součástí celkového záměru „Silniční okruh kolem Prahy“.
Všechny nedostavěné části SOKP (stavby:
511, 520, 518, 519 a rozšíření + přestavba
křižovatek na 510) by měly být posouzeny
komplexně, jako jeden záměr a posuzovaným dotčeným územím by mělo být území
celého hlavního města Prahy a jeho přilehlého okolí. V případě tohoto záměru jím rozhodně nejsou pouze městské části a obce,
jimiž SOKP 511 prochází. Záměr SOKP 511 je
v Dokumentaci logicky zdůvodňován zejména potřebami celopražskými či potřebami
celé pražské aglomerace, ale tato současně
není dotčeným územím a pozitiva záměru
pro Prahu a její aglomeraci jsou dovozována
pouze z výsledků „zhodnocení“ výhledových
stavů na několika vybraných dopravních tazích (Brněnská, Spořilovská…).
Dokumentace neposuzuje všechna dotčená
území stavbou SOKP, na které bude mít tento
záměr vliv.
2. 3. Nedostatečně zdůvodněná invariantnost záměru.
Na str. 27 dokumentace k EIA se uvádí:
Zpracovatel dokumentace EIA si je plně
vědom požadavků vyplývajících z přílohy
č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, konkrétně pak v části B.
I. 5 je požadavek na „zdůvodnění potřeby
záměru a jeho umístění, včetně přehledu
zvažovaných variant a hlavních důvodů
pro jejich výběr, resp. odmítnutí“. Tato část
přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů transponuje článek
5) bod 1) písmene d) resp. bod 2) přílohy
č. IV Směrnice EIA (2011/92/EU), který zní:
„Nástin hlavních alternativních řešení uvažovaných oznamovatelem, uvedení hlavních
důvodů jeho výběru z hlediska vlivů na ži-

votní prostředí“. Kapitola B. I. 5 předkládané
dokumentace EIA je proto zpracována v takovém rozsahu, který poskytne maximum
možných informací o variantách záměru
sledovaných v minulosti tak, aby byly naplněny požadavky zákona č. 100/2001 Sb., resp.
požadavky směrnice EIA.
ŘSD ČR v listopadu 2015 si objednalo „Komplexní posouzení alternativního návrhu
SOKP“ a alternativy A‑ZÚR u ČVUT – Fakulta
dopravní‑Ústav dopravních systémů. V průběhu zpracování dokumentace (22. 3. 2016)
se zásadně změnil předmět plnění z „Posouzení vyhledávací studie a Studie proveditelnosti dokončení SOKP“ proti „Sledované alternativě SOKP v trase A – ZÚR hl. m. Prahy
a Středočeského kraje“, tj. posouzení obou
variant na pouhé „Komplexní posouzení Vyhledávací studie a Studie proveditelnosti dokončení metodou tzv. „Rizikové analýzy“.
Došlo tedy k vypuštění Posouzení dvou alternativních návrhů SOKP, A – ZÚR a REGIONÁLNÍ, a k jeho nahrazení jednostranným posouzením alternativy REGIONÁLNÍ metodou
rizikové analýzy.
Výše uvedená dokumentace je z tohoto důvodu k rozhodovacímu procesu volby alternativy dokončení SOKP v řízení EIA nepoužitelná.
Přičemž pro účely posouzení Regionální varianty SOKP byly zpracovány následující studie:
• Vyhledávací studie trasy dokončení SOKP
(Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE –
projektová kancelář, s. r. o., červenec 2014)
• Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP (Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – projektová kancelář, s. r. o., červen 2015)
• Studie proveditelnosti a účelnosti trasy dokončení SOKP (dopracovaná verze) (Sdružení Ing. Milan Strnad & NÝDRLE – projektová
kancelář, s. r. o., prosinec 2015)
Vyjmenované studie doporučily opustit variantu SOKP A‑ZÚR, vedenou skrze hl. město
a urychleně se věnovat přípravě a projednání
levnější a stavebně jednodušší varianty SOKP
Regionální, jež by vedla Středočeským krajem, skutečně ochránila hl. město před těžkou kamionovou dopravou a vyhověla všem
předpisům pro vedení dálnice TEN‑T, čímž by
zároveň zaručila tranzit plynulý a bezpečný.
Se zdůvodněním invariantnosti tedy nelze
souhlasit.
Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

Aktuality

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
Červnový rozhovor se starostkou Hanou
Moravcovou je krátký, protože jsme chtěly
v tomto čísle dát velký prostor hlavně důležitým událostem, které se během května udály, a to jak čarodějnicím, pokládání
věnců u příležitosti uctění památky padlých, ale hlavně události, na kterou můžou
být Počerničtí určitě pyšní. Horní Počernice se totiž staly 21. místem na světě, které
se může pyšnit Lavičkou Václava Havla.
Dopravu však v rozhovoru opomenout nemůžeme, a tak mě zajímalo, zda je nějaký
posun ve stavbě 511 a hlavně opatření z ní
plynoucí pro naši městskou část.
Byla jsem na projednání s veřejností, které se
konalo v Uhříněvsi a kde byli starostové dotčených městských částí, veřejnost, náměstek primátorky Petr Dolínek, ŘSD, IPR, Odbor
strategických investic, projektanti 511, Ekola,
profesor Lehovec z ČVUT. Projednávaly se
možné problémy s 511 a jejich řešení. Bylo mi
přislíbeno ředitelem ŘSD Závodu Praha Tomášem Grossem, že pro naši městskou část
budou vybudována protihluková opatření na
D11, což beru po dlouhých letech vyjednávání jako velký úspěch.
25. května jsem měla schůzku s ministrem
dopravy Danem Ťokem ohledně protihlukových opatření a mimoúrovňové křižovatky
Bystrá. Další veřejné projednání s veřejnosti,
které se bude přímo dotýkat naší části, se
konalo 30. května v Běchovicích. Informace
z těchto jednání naleznete na našem ezpravodaji www.ezpravodaj.pocernice.cz
Jaké rekonstrukce a s tím spojená dopravní omezení nás budou čekat během letních prázdnin?
Během prázdnin se budou konat dvě velké

akce, a to rekonstrukce ulice Mezilesí, která
začala 22. května a potrvá do období letních
prázdnin. Dopravní omezení z rekonstrukce vyplývající se dotkne i úřadu, a to co se
týče parkování. Žádáme proto občany, aby
při návštěvě úřadu parkovali na parkovišti
u nádraží, případně v bočních ulicích. Další
akcí je rekonstrukce komunikace a dešťové
kanalizace ve Svépravicích, která začala 30. 5.
Termín ukončení je stanoven na 20. 11. 2017.

V první etapě se bude rekonstruovat ulice
Zdoňovská, Na Pozorce, Zájezdní, Všelipská,
Podůlší, Spojenců. V druhé etapě se bude
rekonstrukce týkat ulice Dolská, Hřídelecká,
Meziluží, Bříšťanská, Prachovská, Machovská,
spojka mezi Božanovskou a Meziluží. Poslední etapa se dotkne ulic Domkovská, Jeřická,
Chvalkovická, V Dílcích.
Lenka Bartáková, redaktorka

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SPORTU PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHA 20
Vážení občané,
v současné době probíhají práce na tvorbě
„Strategického plánu rozvoje sportu pro
městskou část Praha 20“. Součástí je zjišťování míry sportovní participace občanů, oblíbenosti jednotlivých sportů či spokojenosti
obyvatel s podmínkami pro sportovní a volnočasové aktivity.
Chtěli bychom Vás tímto vyzvat k vyplnění
krátkého dotazníku. Zároveň máte možnost
vyjádřit se k současnému stavu podpory
sportu v městské části. Dotazník je určen
osobám starším osmnácti let, žáci a studenti budou vyplňovat jiný dotazník ve
školách. Výsledky šetření budou mít výrazný
vliv na budoucí směřování veřejné podpory
sportu, na rozvoj sportovní infrastruktury či
realizaci sportovních programů a akcí pro veřejnost. Dotazník, prosím, vyplňte i v případě,
že se již aktivně nevěnujete sportu.
Naleznete jej od 1. 6. do 23. 6. 2017 na této
adrese: lokalsport.cz/praha20
Odkaz na dotazník naleznete zároveň

na oficiálních stránkách městské části
www.pocernice.cz, v eZpravodaji a na facebooku.
Výsledky dotazníku, stejně jako celý „Plán
rozvoje sportu pro městskou část Praha 20“,
budou předloženy k projednání v zastupitel-

stvu a budou k dispozici na webových stránkách městské části.
Děkujeme Vám.
Jiří Beneda, místostarosta
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Zastupitelé

SPORTOVNÍ AREÁL
Velice děkujeme paní urbanistce Karhanové
Grigoryan za odborné posouzení a podrobný
popis vlastního návrhu studie sportovního
areálu, které zpracovala pro městskou část
a zveřejnila v minulém čísle HPZ.
Je důležité mít odvážné vize a balit plány do
mašliček. Neméně důležité je ale znát i různá úskalí a možná rizika, která s sebou plán
výstavby sportovního areálu přináší. Vědět
o nich a veřejně je pojmenovávat přece není
nic špatného. Naopak, každý investor by měl
znát nejen pozitiva, ale i možná rizika a úskalí svého projektu a nezavírat před nimi oči.
Pouze na to jsem chtěla ve svém článku poukázat. Přesně jak píše i paní urbanistka ve
svém článku, kde zdůrazňuje i skutečnost, že
je třeba vyřešit některé potřebné majetkové
náležitosti.
Jen pro představu - plánovaný sportovní
areál je umístěn na pozemcích, které patří
cca 20 spoluvlastníkům. Vypracovali jsme si
na zkoušku orientační odhad ceny. Vycházeli jsme přitom z cen, podle nichž v současné době prodává či směňuje pozemky naše
městská část. Vycházeli jsme navíc z optimistického předpokladu, že všichni jednotliví

vlastníci budou ochotni prodat pouze potřebné části pozemků (nikoliv celé) a za cenu
odpovídající dnešnímu územnímu plánu,
kdy je více než polovina potřebných pozemků nestavební.
Tento, co možná nejnižší odhad na pořízení
nejnutnějších pozemků pro sportovní areál,
se za ideálních podmínek blíží částce zhruba
70 milionů korun. Odhad na výstavbu areálu,
uvedený v článku paní starostky, je pak dalších 100 milionů korun. Celkem tedy nějakých 170 milionů korun.
Majitelé ale nemusí chtít prodat pouze potřebné části pozemků. Mohou nám je nabídnout k prodeji jedině celé. Částka na pořízení
pozemků může v takovém případě být výrazně vyšší.
Uznejte sami, že celkové náklady na realizaci
záměru jsou skutečně vysoké. Jedna z moudrostí praví, že pesimista je pouze dobře informovaný optimista. Je pro nás tedy otázkou
jediná věc. Mají nadšenci pro areál, kteří nás
ve svém článku prohlásili za pesimisty, skutečně všechny informace, nebo jsou jim tyto
vysoké náklady, vynaložené z veřejného rozpočtu, lhostejné?

V minulosti jsme už navíc
spoluvlastníky
nemalého
sportovního areálu na Xaverově byli. Bohužel naše
městská část o něj díky tehdejšímu vedení radnice přišla. Dnes areál mohl sloužit
všem. A odvážní vizionáři,
kteří se tehdy podíleli na jeho ztrátě, jej nyní
mohli utěšeně rozvíjet pro volnočasové aktivity obyvatel, pro školní výuku i sportovní talenty. Sdělením informací v textu článku přece nikomu ve sportování nebráníme. Úskalí
a rizika bereme sportovně, fandíme sportu
a přejeme sportovcům kvalitní zázemí pro
jejich aktivity

Pozvánka

Alena Štrobová,
zastupitelka
Hnutí občanů Počernic

Placená inzerce

OPRAVY HODINEK

(výměna baterií, celkové opravy, zkouška
vodotěsnosti)
Výprodej hodinek a hodin SEIKO, PULSAR
a LORUS – sleva 25%
Kompletní nabídka na www.altro.cz
Výběr až z 200 modelů
Prodejní místo: ALTRO, Václavická 2385, Horní Počernice
e‑mail: info@altro.cz, tel.: 281922501
Otevřeno Po‑Pá: 8.00-15.30 hod

Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@seznam.cz

www.mbkolo.cz
Hornopočernický zpravodaj – červen 2017

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st
9–18
čt
9–19
pá
9–18
so
9–12
ne
zavřeno

Krátce po vítězství Emmanuela Macrona
ve francouzských presidentských volbách
jsme v Horních Počernicích přivítali starosty z obou našich partnerských měst
ve Francii a v Německu - Clauda Cohena
a Stefana Mohrdiecka - v doprovodu radních a členů zahraničních výborů, kteří se
o kontakty mezi městy starají. Podobně
jako představitelé obou jmenovaných
zemí, také naši dva starostové se shodli
na tom, že dobrý vztah Francie a Německa je zásadní pro celou Evropskou unii
a proto ovlivňuje i dění v ostatních členských státech, tedy i u nás.
Partnerská spolupráce našich měst trvá už
jedenáct let a spočívá v pravidelném setkávání radních, zastupitelů, zástupců škol,
příspěvkových či neziskových organizací
a spolků, především však občanů. V delegacích z obou měst byli tentokrát radní a zastupitelé, kteří se zajímali o školství, sport a volný čas. Prohlídka mateřského centra MUM,
DDM, Chvalského zámku, jednání o výměnných pobytech žáků základních škol a stu-

dentů SOŠ pro administrativu Evropské unie,
pracovní setkání se starostkou naší městské
části Hanou Moravcovou, to vše bylo součástí třídenního programu našich hostů. Jak
uvedl starosta Mions Claude Cohen ve svém
projevu při oficiálním setkání: „Od založení
výboru pro partnerství v roce 2006 jsme postupně byli svědky stále rostoucí vzájemné
spolupráce, učili jsme se jedni od druhých
a vytvořili blízké přátelství našich zemí, na
které jsme dnes právem hrdí.“

„Chtěl bych především poděkovat vedení
všech tří radnic, předchozích i stávajících, že
uvedli v život tento výbor a otevřeli tím cestu
k naší spolupráci. Chci také poděkovat všem
dobrovolníkům, díky nimž se přátelství mezi
našimi městy může i nadále rozvíjet, vždyť
stejné barvy francouzské a české vlajky zdobí naše radnice,“ uvedl Claude Cohen a zároveň poděkoval Výboru pro partnerství Prahy
20 za podporu, kterou Francouzům projevili
po atentátech v letech 2015 a 2016.

Výjimečným zážitkem bylo pro naše hosty
odhalení Lavičky Václava Havla před Divadlem Horní Počernice za účasti ministra kultury ČR Daniela Hermana, velice ocenili i prohlídku Pražského židovského města nebo
varhanní koncert v bazilice sv. Petra a Pavla
na Vyšehradě.
Spolupráce mezi Horními Počernicemi, městy Brunsbüttel a Mions jednoznačně prokázala během dlouhé doby své existence přínos pro porozumění, posilování občanské
účasti na veřejném životě a podporu integrace Evropské unie.

„Jsme všichni občané Evropy, vyznáváme
společné hodnoty, máme společné zkušenosti, stejné cítění. Každý z nás přispíváme
svým dílem k vytvoření sjednocené Evropy
i světa,“ dodal jeho kolega, starosta města
Brunsbüttel Stefan Mohrdieck, který očekává, že díky čerstvému kontaktu s francouzským partnerským městem Mions získá naše
trojstranná spolupráce novou dynamiku.

Claude Cohen, Hana Moravcová, Stefan Mohrdieck

Dana Mojžíšová,
zastupitelka Šance pro Počernice
foto: Dana Mojžíšová, Karel Cudlín

Ministr kultury Daniel Herman se pozdravil se
starosty obou partnerských měst

Přijetí francouzské a německé delegace u starostky Prahy 20
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Článek

STAROSTKA PŘIVÍTALA SVÉ KOLEGY Z PARTNERSKÝCH MĚST MIONS
A BRUNSBÜTTELU

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

IKEA ČERNÝ MOST JE DOBRÝ SOUSED
V úterý 25. dubna se 30 zaměstnanců IKEA
Černý Most pustilo do pořádného jarního
úklidu. Vytvořili trvalkový záhon před Chvalským zámkem, vyměnili písek na dětských
pískovištích a vymalovali velkou část prostor Rodinného centra MUM. Děkujeme!
Dlouho plánovaná akce v RC MUM a na
Místním hospodářství MČ Praha 20 byla
úspěšně odstartována dle plánu. Část týmu
zaměstnanců IKEA Černý Most v dobré náladě a v pracovním oděvu naběhl do Rodinného centra MUM a další lidé rozděleni do
multikár Místního hospodářství vyrazili na
práci v terénu.
Mocný tým zdatných malířů včetně jednoho
batolete se prohnal prostorem Rodinného
centra jako kulový blesk. Za jednu směnu
stihli vystěhovat prostory, olepit a pokrýt
povrchy, oškrábat omítku, napenetrovat
stěny, několikrát vymalovat, zrenovovat
dětský nábytek a opět dvě dětské herny
a výtvarnou dílnu uklidit do původního
stavu. Barbora Zálohová - koordinátorka
akce, komentovala událost slovy: „Inu, byl to
fičák, ani jsem nestihla vzít do ruky štětku,
jen jsem neustále dokola poletovala jako
raketa.“ Následující den již rodinné centrum
fungovalo opět naplno. MUM tak omezil
svůj provoz na pouhý jeden jediný pracovní

den. Vše se zdařilo, počasí přálo, a tak jsme
super nabitý pracovní den zakončili s dobrým pocitem.
„Velmi si této podpory vážím a jsem ráda, že
IKEA Černý Most je dobrý soused,“ dodává

starostka MČ Praha 20 Hana Moravcová.
Barbora Zálohová a Jaroslav Píša
foto: RC MUM

ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V ULICÍCH BŘÍŠŤANSKÁ, MEZILUŽÍ,
DOLSKÁ
Dnem 1. 6. 2017 bude zahájena rekonstrukce výše uvedených ulic.

• Náklady stavby – 11 592.520 Kč vč. DPH
• Termín ukončení stavby – 20.11.2017

• Investor stavby – hl. m. Praha
• Zhotovitel stavby – Cetus plus, a.s.

Obyvatelé této oblasti budou informováni
zhotovitelem o omezeních, nutné koordi-

Hornopočernický zpravodaj – červen 2017

naci se stavbou a kontaktech na odpovědné
vedoucí stavby.
Jaroslav Píša, vedoucí OMH

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

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

2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 8.40 - 9.10
3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice u kamenictví) 9.20 – 9.50
4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská 10.00 - 10.30
5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)
10.40 - 11.10
6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)
11.20 - 11.50
Vzhledem k opakovaným problémům při
odevzdávání nebezpečných odpadů při
mobilním sběru je nutno upozornit, že mobilní sběr nebezpečných odpadů na území
hl. m. Prahy je služba určená pro občany
Prahy (osoby s trvalým pobytem na území
města). Z tohoto důvodu vyžaduje obsluha
svozového vozidla předložení občanského
průkazu při odevzdání odpadů.
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m.
Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním nebezpečných odpadů při mobilním
sběru jsou občané povinni prokázat se občanským průkazem za účelem potvrzení

trvalého pobytu na území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou využívat všechny trasy mobilního sběru na území města
a není tedy nutné mít trvalý pobyt na území
příslušné městské části, kde sběr aktuálně probíhá. V případě, že svozové vozidlo
nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním čísle: 725 562 312 nebo
725 562 318.
Další mobilní sběr nebezpečného odpadu
se uskuteční 3. 10. 2017 (úterý). Celoročně
je tento odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.
Marie Novotná, OŽPD

ODCHYT TOULAVÝCH KOČEK
Ve dnech 24. 6. 2017 – 25. 6. 2017 bude proveden odchyt toulavých koček na veřejném
prostranství v ulici Semonické (úsek ulice
Semonické blíže k ulici Božanovské) včetně
přilehlých prostranství v Horních Počernicích.
Odchyt bude provádět odchytová služba
městské policie, Útulek Dolní Měcholupy.
V zájmu úspěšnosti odchytu žádáme obča-

ny, aby před zahájením odchytu a po dobu
jeho provádění kočky volně žijící v uvedené
lokalitě nekrmili, neplašili je a nedotýkali se
rozmístěných odchytových klecí!
Doporučujeme občanům, aby v uvedeném
termínu nevypouštěli své vlastní kočky do
místa odchytu, případně, aby je vhodným
způsobem označili.
Odchycené kočky budou vykastrovány, zba-

veny vnějších i vnitřních parazitů, případně
dále veterinárně ošetřeny, navakcinovány
a označeny tetováním. Po povinném pobytu v karanténě útulku pak budou tyto kočky
v souladu s metodickým pokynem č. 3/1995
Státní veterinární správy ČR vypuštěny zpět
do lokality, v níž byly odchyceny.
Magda Svojanovská, OŽPD

ODBOR EKONOMICKÝ

POPLATKY ZE PSŮ
Vážení držitelé psů,
rádi bychom vás upozornili, že splatnost
místního poplatku ze psů již uplynula
dne 31. 3. 2017.
Žádáme vás, kteří jste poplatek ještě neuhradili, abyste tak neprodleně učinili a předešli tím vyměření poplatku platebním výměrem s navýšením.
Místní poplatek ze psů je dle vyhlášky Magistrátu hlavního města Prahy č. 23/2003
Sb., splatný předem bez vyměření. Každý
držitel psa je povinen poplatek hradit bez
upozornění nebo výzvy. Městská část
přesto rozesílá složenky prostřednictvím

České pošty, před splatností poplatku (březen, srpen). Neobdržení složenky není důvodem k nezaplacení poplatku!
Připomínáme, že každou změnu, která má
vliv na poplatkovou povinnost, je nutné
hlásit do 15 dnů správci poplatku - Odbor
ekonomický MČ Praha 20 (změna adresy
držitele psa, změna držitele psa, úhyn psa,
změna příjmení, telefonního čísla, atd.). Pokud u vás jakákoliv změna nastala, žádáme vás, abyste nás o tom informovali.
Upozorňujeme, že podle vyhlášky Magistrátu hlavního města Prahy č. 23/2003 Sb., je
povinné od 6 měsíců věku psa jeho trvalé

označení (čipem nebo tetováním). Při aplikaci čipu je držiteli psa poskytnuta úleva ve
výši až 350 Kč na dva roky, které následují
při splnění dvou podmínek, kterými jsou:
1) trvale označit psa čipem a současně
2) do 30 dnů od označení psa nahlásit tuto
skutečnost na Magistrát hl. m. Prahy – to
můžete učinit sami nebo prostřednictvím
správce poplatku tj. Ekonomického odboru
MČ Praha 20. Obě podmínky musí být splněny v jednom kalendářním roce, jinak není
možné slevu uplatnit.
Helena Martynková,
vedoucí Odboru ekonomického

ODBOR DOPRAVY

PRÁZDNINOVÁ ÚDRŽBA UL. NÁCHODSKÁ
Začátkem prázdnin bude probíhat souvislá údržba ul. Náchodská v úseku od
ul. Hartenberská po ul. Stoliňská v Horních Počernicích. Tyto práce započnou

od 3. 7. 2017 a budou probíhat přibližně
30 dní. Po dokončení souvislé údržby povrchu komunikace ul. Náchodská bude
následovat oprava povrchu křižovatky

ul. Náchodská x Bystrá v Horních Počernicích. Plány oprav naleznete na našem
ezpravodaji.
Dagmar Jeníková, referent dopravy
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Odbory

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 24. 6. 2017 (sobota) proběhne mobilní
tříděný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je spol. EKOM CZ, a. s. na základě
smlouvy s hl. m. Prahou.
Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů
bude na uvedených stanovištích přijímat
pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady a elektrozařízení není možné v rámci
svozu odevzdat.
Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti (teploměry), olej a tuk (kromě
jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla,
pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Odbory

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Mlejnková Jindřiška
Bryksová Kamila
Veselá Jarmila
Vokůrková Anna
Rektorysová Božena
Hladík Jiří
Viděčan Ladislav
Čechová Soňa
Kohoutová Růžena
Toušková Marta
Zimová Růžena
Jandusová Olga

Kulhavá Milada
Vlková Vlasta
Hrabiecová Marie
Kaválková Libuše
Kosková Jarmila
Němec Stanislav
Pankratz Jan
Pokorná Danuše
Vnuková Marie
Havel Zdeněk
Hrabiec Radomír
Kulhavý Jaroslav

PROGRAM ZO
SENIOŘI
ČERVEN 2017
čtvrtek 1. června VYCHÁZKA
další část naučné stezky u nádraží s panem
Ing. Antesem, sraz u nádraží H. Počernice ve
14.00 hod.
pondělí 19. června VYCHÁZKA
Budeč - sraz ve vestibulu metra B Českomoravská v 10.00 hod., vede pan Januš

Nováková Libuše
Sedláčková Blanka
Tvrdíková Jiřina
Votava Antonín
Warausová Eva
Hurta Josef
Mazancová Květoslava
Pokorná Zdeňka
Rudolfová Anna
Šejvl Ladislav
Volf Karel
Bažant Bohumír

Boudová Božena
Čech Eduard
Pešová Dagmar
Plchová Milada
Podrová Zdenka
Sladký Václav
Barešová Bohumila
Kudrličková Jiřina
Kulhánková Marie
Pařízková Vlasta
Plechingerová
Blanka

Staňková Danuše
Šunka Pavel
Burešová Milada
Lampír Antonín
Navrátilová Klára
Stiborová Vlasta
Černý František
Macoun Jiří
Sieberová Miluše
Tkadlecová Milena
ZO Senioři HP, MO STP,
MO SPCCH

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. 4. 2017–31. 5. 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 občanskosprávních agend č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky,
protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze z městské části Praha 20. Vítání občánků není
povinné, je to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro. Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.:
271 071 607, e‑mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e‑mail:
vitani@pocernice.cz.
Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

úterý 20. června ZÁMECKÉ POSEZENÍ
Hostem bude pan Ing. Antes, Perličky ze života Horních Počernic, začátek ve 14.00 hod.
7., 14., 21. a 28. června a další středy
v prázdninových měsících se setkáme
pod kaštany na zahrádce restaurace
„U Voháků“, vždy v 15.00 hod.
Těšíme se na každého, kdo přijde.

BLAHOPŘÁNÍ

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

Dne 24. 6. se dožívá paní Milada Burešová 80 let. I přes ubývající síly se
vzorně stará o nemocného manžela a domácnost. Za to jí děkuje celá
rodina a přeje další léta mezi námi.

V červnu to budou dva roky, co nás
opustila naše maminka, babička,
manželka, paní Jitka Novotná. Kdo jste
maminku znal, vzpomeňte si tiše na ni.
Dcera Petra s rodinou
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Dne 29. 6. 2017 by Vladislav Rálek
oslavil 70. narozeniny.
S láskou na našeho milovaného tatínka
a dědečka vzpomíná celá jeho rodina
a přátelé.

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

Zdravá MČ

OSLAVY DNE ZEMĚ
Letošní akci Oslavy Dne Země provázela nepřízeň počasí. Z počátku déšť a pak chladné
počasí provázelo celé soutěžní odpoledne.
A tak účastníkům soutěžního odpoledne
přišla vhod možnost zajít si do vytápěného
stanu a tam se nejen ohřát, ale vytvořit si
dáreček na památku. Seniorky ze SKP HoPo
a Neposeda si pro děti připravily přírodní
materiály pro tvorbu náhrdelníků, vlastnoručně ozdobených talířků nebo si děti mohly vyrobit papírový větrník. Tematicky bylo
celé odpoledne zaměřené na udržitelnou
dopravu a čistotu ovzduší. Základní škola
Ratibořická prezentovala projekt, ve kterém
zpracovala výsledky map, kde děti ze všech
čtyř škol zakreslily trasy do a ze školy a hlavně způsob dopravy. Že je velká doprava dětí
automobily, zdokumentovaly děti v okolí ZŠ
Ratibořická i na prezentovaných fotografiích. Na tuto skutečnost navazovala ukázka
elektrokol a tříkolek na elektrický pohon,
které prezentovaly firmy KTM elektrokola
a LOPED. Také představení připravené RC

MUM bylo tematicky zaměřené na vysvětlování jak důležité je čisté ovzduší, co dýcháme a u stánku rodiče informovali o projektu Čistou stopou, čistou Prahou. Vlastní

soutěžní program připravili žáci ZŠ Ratibořická, Stoliňská a FZŠ Chodovická. Soutěžící
si mohli ověřit zda umí třídit odpady, zda
poznají různé rostliny a živočichy, ale i trefit
se papírovou vlaštovkou na cíl. Řada jiných
zajímavých soutěžních úkolů byla připravena pro všechny, které neodradilo nepříznivé
počasí. Na každého pak čekala sladká odměna a drobný dáreček. Chtěla bych poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu
této akce, a to i kolegům z OMH, kteří stavěli
zázemí pro tuto akci za vytrvalého deště.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

CYKLISTICKÉ AKTUALITY:
Vyznačení cyklostezek
Rada MČ Praha 20 schválila Dodatek k naší
Koncepci cyklistické dopravy. Následně se
u cyklostezky č. 257 pod Svépravicemi připravuje její kvalitnější přeznačení na č. 441
a dovybavení volnočasovými prvky. Cyklostezka č. 258 od Dolních Počernic bude přes
Svépravice prodloužena až k železničnímu
nádraží v Horních Počernicích. Tímto získají
obojí Počernice osu klidnějšího cyklistického
spojení.
Cyklostojany
Ještě do 30. 6. můžete předkládat návrhy
na umísťování nových kovových parkovacích cyklostojanů ve tvaru obráceného U na:
cykloHP‑stojany@seznam.cz Vhodná jsou

veřejná, frekventovaná místa, bez inženýrských sítí v zemi, pozemky patřící či svěřené
do správy MČ Prahy 20, ale i pozemky jiných
majitelů, pokud tito k tomu dají svůj souhlas.
Cyklostojany by měly být racionálně umísťovány bez výraznějšího omezování pohybu
chodců a údržby uvedených míst. Více informací je na webu Horních Počernic: Turista Cyklo - Cyklostojany (http://www.pocernice.
cz/obcan/doprava/cyklo/).
Parkování u nákupních středisek
V loňské anketě jste kritizovali dlouhodobě
nevhodné podmínky pro parkování kol u našich nákupních středisek. Již spolupracujeme - u Lidlu budou vhodnější cyklostojany
od června. U Alberta připravujeme jejich rea-

lizaci letos. U některých nákupních středisek
v intravilánech se postupně začíná zvyšovat
podíl zákazníků s čistou - bezmotorovou dopravou. Ovlivňují tím prostředí ve prospěch
všech.
Střední Polabí
Téměř sousedící MAS Střední Polabí vyhlásila 2. ročník zdařilé rodinné soutěže „Fextovo území“, vhodné zejména pro poznávací rodinné cyklovýlety. Informace jsou na
http://www.polabsketoulky.cz/
Příjemnou jízdu!
Petr Uzel, cyklokoordinátor
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LAVIČKA VÁCLAVA HAVLA
Horní Počernice se 18. května připojily
ke dvaceti městům po celém světě, která
se mohou pyšnit Lavičkou Václava Havla.
Slavnostního odhalení se kromě starostky Hany Moravcové a radní Hany Čížkové
účastnil i ministr kultury Daniel Herman
a za Knihovnu Václava Havla Anna Freimanová.
„Václav Havel je s Horními Počernicemi navždy spojen světovou premiérou jeho Žebrácké opery, která zde byla uvedena v roce
1975 a je proslavená hlavně svým nadčasovým břitkým komentářem mocenských her
a zároveň Havlovým brilantním slovem a absurdním humorem.
Umístěním lavičky vyjadřujeme našemu
prvnímu českému prezidentovi úctu a obdiv
a možná právě v těchto dnech je potřebné
vracet se k jeho odkazu.
Ráda bych uvedla jednu z myšlenek Václava
Havla, která, podle mého názoru, plně vystihuje smysl a cíl budování dalších „Laviček“,
tedy míst pro setkávání lidí, kterým není lhostejný názor ostatních, ani svět, ve kterém žijí
oni sami a budou žít jejich děti a další generace.
‚Porozumět si neznamená přizpůsobit se jedni
druhým, ale pochopit navzájem svou identitu.’
(V. Havel),“ řekla starostka Hana Moravcová.
Lavička Václava Havla již zdobí několik českých i světových měst, jako je například
Washington, Barcelona, Dublin či Oxford.
V Praze právě druhé místo po Malé Straně
patří Horním Počernicím. Václava Havla totiž k Počernicím váže světová premiéra jeho
divadelní hry Žebrácká opera, kterou Havel
spolu s režisérem Andrejem Krobem uvedl
1. listopadu roku 1975 v bývalém hostinci
U Čelikovských. Po tomto představení násle-
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dovaly represe proti účinkujícím i divákům.
Andrej Krob se spolu s hercem Janem Hrabětou také zúčastnil tohoto slavnostního
odhalení.
Na tom, aby Lavička Václava Havla byla právě tady v Horních Počernicích, má velkou zásluhu bývalá ředitelka divadla, zastupitelka
Hana Čížková. „Radost mi udělala atmosféra, která provázela odhalení Lavičky Václava
Havla. U divadla se sešly desítky podobně
naladěných lidí, významné osobnosti kulturního a společenského života, pamětníci
i účastníci slavné premiéry Žebrácké opery.
Pro všechny to byla vzácná chvíle, a lavička,
jako symbol vzájemného dialogu, začala plnit svoje poslání hned po odhalení,“ zhodnotila slavnostní den paní Čížková.
Vznik Lavičky Václava Havla
Lavička Václava Havla je pamětním místem
věnovaným Václavu Havlovi. Tvoří jej dvě

křesla spojená kulatým stolem, jehož středem prorůstá strom. Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který
inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu je
vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež
mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu – míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních
postojů Václava Havla.
Ke vzniku díla prozatím přispěli:
městská část Praha 20, rodina Krásných,
Karla Polydorová, Matěj Březina, P3 park,
Květa a Bohumil Moravcovi.
Lenka Bartáková, redaktorka

Článek
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KLADENÍ VĚNCŮ
Pietního aktu k uctění památky padlých ve
2. světové válce se zhostily děti z mateřských
a základních škol, které k památníkům přinesly věnce a spolu s učitelkami si popovída-

ly o našich významných osobnostech, které
padly v boji, či byly za pomoc parašutistům
při akci Anthropoid následně umučeny.
Mnoho dětí přispělo do diskuse díky pamět-

ZŠ Stoliňská

ZŠ Spojenců

ZŠ Ratibořická
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níkům z řad jejich babiček a dědečků i jiných
příbuzných.
Lenka Bartáková, redaktorka

MŠ U Rybníčku

MŠ U Dráčka

FZŠ Chodovická

V sobotu 6. 5. 2017 se na Chvalské tvrzi opět
sjelo 116 historických automobilů a motocyklů na letošní VETERANPÁRTY, která se tak
stala jednou z největších veteránských akcí
v Praze. Akce pořádaná Klubem historických
vozidel Horní Počernice ve spolupráci s městskou částí Praha 20 a dalšími spolupracujícími organizacemi, za podpory mnoha sponzorů, přilákala téměř 800 návštěvníků, kteří
strávili příjemný den. Součástí celodenního
programu, provázeného živou hudbou, byla
řada soutěží. Za symbolické vstupné 50 Kč,
které bylo z části rozděleno mezi handicapované děti z Divizny a Středisko křesťanské pomoci - Azylový dům Horní Počernice,
mohli diváci v losování vyhrát 50 lahví vína.
Touto cestou tedy děkujeme všem, kdo zaplacením symbolického vstupného pomohli
dobré věci. Trasa letošní jízdy historických
vozidel, na které posádky plnily soutěžní
úkoly, vedla do zámku Ctěnice. Vítězem letošní jízdy se stal pan Václav Čermák s vozem
Steyer z roku 1940. Nestarším vystavovaným
automobilem byl Hupmobil pana Vladimíra

Šinágla z roku 1911.
Jako nejzajímavější
a nejcennější motocykl byl odbornou
porotou vybrán pan
Lubomír
Chaloupek s motocyklem
Praga 500. Součástí
programu byla i přehlídka historických
kočárků s elegantními modelkami z Divizny a přehlídka historických kostýmů
s tradičním odborným komentářem
paní Nataši Hadačové. Tradičně již celý den
vozil děti historický autobus. Je třeba poděkovat všem, kdo pomohli letošní Veteranpárty připravit a organizovat. Bez pomoci těchto
dobrovolníků z Divizny, Střediska křesťanské
pomoci - Azylový dům Horní Počernice, střediska MUM, Pekařství Moravec, firmy Kobras
a party kamarádů Jardy Kočího by se nám

to nepodařilo. Oni mají největší zásluhu na
tom, že téměř všichni účastníci této akce
ji velice dobře hodnotí a chválí. To svědčí
i o tom, že každoročně účastníků a vozidel
přibývá. Tak se všichni těšme z dobré akce,
která propaguje naši městskou část a za rok
na shledanou při VETERANPÁRTY 2018.
Honza Brunner,
místopředseda Klubu historických vozidel

PRAHA20.HORNIPOCERNICE
Více fotografií z akce najdete na: www.khv‑pocernice.cz a ezpravodaj.pocernice.cz

PRAHA20.HORNIPOCERNICE
www.facebook.com/praha20.hornipocernice

14– 15

Článek

OHLÉDNUTÍ ZA LETOŠNÍ VETERANPÁRTY

STÁLÁ SCÉNA

PONDĚLÍ 12. 6. v 19:30 Deštivé dny
STŘEDA 14. 6. v 18:00 Závěrečný koncert
pěveckých sborů
ČTVRTEK 15. 6. v 10:00 Akademie ZŠ Ratibořická
aneb Jsme dobrým andělem
ČTVRTEK 15. 6. v 17:30 Akademie ZŠ Ratibořická
aneb Jsme dobrým andělem
SOBOTA 17. 6. v 15:00 Hvězdy černobílého plátna
ČTVRTEK 22. 6. v 19:30 (KINO) Bába z ledu
PONDĚLÍ 26. 6. v 18:00 9. párty se saxofonovými
party

DIVADLO V PŘÍRODĚ

PÁTEK 2. 6. ve 21:00 Popelka
SOBOTA 3. 6. v 17:00 a ve 21:00 Popelka
NEDĚLE 4. 6. v 17:00 Popelka
PÁTEK 9. 6. ve 21:00
Tajemství černého lesa
SOBOTA 10. 6. v 17:00 a ve 21:00
Tajemství černého lesa
NEDĚLE 11. 6. v 17:00 Tajemství černého lesa
PÁTEK 16. 6. ve 21:00 Čtvero krkavců
SOBOTA 17. 6. v 17:00 a ve 21:00 Čtvero krkavců
NEDĚLE 18. 6. v 17:00 Čtvero krkavců
PÁTEK 23. 6. ve 21:00 Čertovské čarování
SOBOTA 24. 6. v 17:00 Čertovské čarování
SOBOTA 24. 6. ve 21:00 Lakomec
NEDĚLE 25. 6. v 17:00 Čertovské čarování
NEDĚLE 25. 6. ve 21:00 Rozmarné léto

DOPOLEDNÍ POŘADY

ČTVRTEK 1. 6. v 10:00 (stálá scéna)
Popelka
PÁTEK 2. 6. v 10:00 (Divadlo v přírodě)
Popelka
ÚTERÝ 6. 6. v 10:00 (stálá scéna)
Tajemství černého lesa
STŘEDA 7. 6. v 10:00 (stálá scéna)
Tajemství černého lesa
ČTVRTEK 8. 6. v 10:00 (Divadlo v přírodě)
Tajemství černého lesa
PÁTEK 9. 6. v 10:00 (Divadlo v přírodě)
Tajemství černého lesa
STŘEDA 14. 6. v 10:00 (stálá scéna)
Čtvero krkavců
ČTVRTEK 15. 6. v 10:00 (Divadlo v přírodě)
Čtvero krkavců
PÁTEK 16. 6. v 10:00 (Divadlo v přírodě)
Čtvero krkavců
ÚTERÝ 20. 6. v 10:00 (stálá scéna)
Čertovské čarování
STŘEDA 21. 6. v 10:00 (stálá scéna)
Čertovské čarování
ČTVRTEK 22. 6. v 10:00 (Divadlo v přírodě)
Čertovské čarování
PÁTEK 23. 6. v 10:00 (Divadlo v přírodě)
Čertovské čarování
Dopolední pořady jsou zadané pro školy.
Po dohodě s paní Držmíškovou na tel.: 281 920 326
je možné navštívit představení i individuálně.
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Vážení diváci,
divadelní sezóna
se chýlí ke konci
a festival Divadlo
v přírodě vstupuje
do své druhé poloviny. Dovolte mi
tedy, abych vás pozvala na představení, která pro vás máme ještě připravená.
V přírodním divadle pro vás soubor starších dětí Počerníčci sehraje klasiku Williama Shakespeara Macbeth, upravenou
spisovatelkou Jarmilou Loukotkovou do
podoby přístupné nejen dospělým, ale
i dětem. Vezměte tedy své školáky na toto
představení, určitě nebudou litovat, pobaví se a zároveň pak budou moci ve škole
oslňovat svými znalostmi. Inscenaci uvádíme pod názvem Tajemství černého lesa.
Nezapomínáme ani na malé děti. Menší

Počerníčci zahrají pohádku Boženy Němcové Čtvero krkavců a dospělý soubor
Právě začínáme autorskou pohádku Evy
Bartoňové Čertovské čarování, která zaujme nejen hezkým příběhem a písničkami,
ale také krásnými malovanými kulisami.
Závěr festivalu bude patřit dospělému divákovi, poloprofesionální soubor z Prahy
KoMa uvede Moliérova Lakomce. Festival
zakončíme, jak jinak, než Rozmarným létem. Toto představení bude zároveň derniérou, proto neváhejte a určitě se přijďte
na tuto již legendární inscenaci podívat.
Za celé Divadlo Horní Počernice vám přeji
krásné léto a dětem hezké prázdniny.

POKLADNA
Pokladna divadla je 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 Počernice koupíte také on-line na
www.divadlopocernice.cz

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

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

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

VÝSTAVA V DIVADLE HORNÍ POČERNICE
11. května – 30. června

VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ
SOUKROMÉ STŘEDNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY
Studenti a absolventi školy vystavují své práce napříč studijními
obory Užitá malba, Grafický design a Modelářství a návrhářství
oděvů. Výstava je přístupná ve foyer divadla denně
od 15.00 do 21.00 hod.
Vstup volný.

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
KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ

Vystoupení počernických dětských pěveckých sborů Malíček a Paleček pod vedením
sbormistryně Šárky Mistrové.
Délka představení: 60 minut
Vstup do sálu je možný jen s platnou vstupenkou. 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
Jedním z hesel ZŠ Ratibořická je „Pomáháme
si navzájem“. Aby bylo toto heslo naplněno
i konkrétním činem, rozhodli se žáci společně
se svými učiteli a ve spolupráci s K‑klubem stát
se Dobrými anděly a podpořit rodiny v těžké
životní situaci.

také, čím se baví a žijí žáci ZŠ Ratibořická. Více
informací o nadaci Dobrý anděl najdete na
www.dobryandel.cz
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
(pronájem otevřený veřejnosti)
Čtvrtek 22. června v 19.30

BÁBA Z LEDU

KINO

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 ovdovělá 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 postupně vyplouvá na povrch, že každý z hrdinů
má nějaké tajemství. Haniným nečekaným
spojencem se stává vnuk Ivánek, který si zamiloval 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

47. ročník festivalu
DIVADLO V PŘÍRODĚ
Adresa Divadla v přírodě: zahrada ZŠ Svépravice, 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 + 2 děti nebo 1 + 3 děti)
Večerní představení: jednotné vstupné 50 Kč
Permanentky: 250 Kč pro jednu osobu, platí
na všechna představení pro veřejnost

Chcete‑li vědět, jaké to je být Dobrým andělem, přijďte za námi do Divadla Horní Počernice, kde se uskuteční školní akademie. Seznámíte se nejen s nadací Dobrý anděl, ale uvidíte

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,
Klára Šimicová
Hrají a zpívaji: Natálie Spilková, Tereza
Vančurová, Tonda Čada, Petra Brenkusová,
Vláďa Douša, Šimon Šimice, Michal Růžička, Markéta Vlčková, Barbora Šípková, Veronika Ryšavá, Sára Mocleh, Eliška Železná,
Nikola Vorlíčková, 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 Brenkusová, Kája Nezbedová, Júlinka Doušová, Tereza Ordáňová, Perla
Dvořáková, Jindra Kaucký, Filip Vondráček

Divadlo

PRÁVĚ HRAJEME NA STÁLÉ
SCÉNĚ DIVADLA HORNÍ
POČERNICE

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 herecké 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 Erbová, Tereza Fraňková, Dominik Hanuš, Zdeňka Horváthová, Michal Jarolím, Tomáš Koníček, Zita Králová, Alexandra Rejličová, Liliana

Všechna představení v Divadle v přírodě
hrajeme bez přestávky
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Richterová, Jakub Rubáček, Jan Rutrle, Štěpán
Sýkora, Matyáš Šimice, Michaela Tvrdíková,
Šárka Vejsadová, Zuzana Zápotocká
Shakespearova Macbetha přepsala Jarmila
Loukotková tak, aby byl zajímavý i pro děti.
V dramatickém příběhu se protne touha po
moci, která se nezastaví ani před zločinem, se
smyslem pro čest a pravdu
Pátek 16. června ve 21.00
Sobota 17. června v 17.00 a ve 21.00
Neděle 18. června v 17.00
Božena Němcová/ Zdena Víznerová

Divadlo

ČTVERO KRKAVCŮ
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Hrají: Laura Fotrová, Simona Spilková, Anička
Moravcová, Kryštof Závadský, Kamila Fotrová,
Michaela Kozáková, Markéta Hlavatá, Eliška
Lesková, Petra Tichá, Lukáš Tichý, Ella Burocková
Klasická pohádka v trochu netradičním počtu.
Mladé děvče Bohdanka na sebe bere nelehký
úkol, pokusí se zachránit své sestry a bratra
z prokletí, které na ně nešťastně uvrhla před
léty jejich matka. Krásný příběh o odvaze, vytrvalosti, ale také síle slova, pravdy a opravdové lásky.

Veselý příběh o nespokojeném uhlíři a jeho
smlouvě se lstivou čerticí. Než přijde uhlíř
Řehoř na to, že milý úsměv může být víc,
než sedm splněných přání, málem propadne
peklu. Láska a přátelství nakonec překonají
všechny čertovské nástrahy. Uhlíř nejenže
zmoudří, ale navíc zachrání své přátele.
Vtipná pohádka je plná kouzel, čarovných
proměn a hezkých písniček.

commedia dell’arte do hry. Během studování fenoménu Moliérova Lakomce postupně
vznikla podoba inscenace, která je důvěrně
známá, a přesto jiná. Klasická a zároveň moderní. Ve všech podobách však nesmírně aktuální.

Sobota 24. června ve 21.00
Moliére / Eva Horká

ROZMARNÉ LÉTO

LAKOMEC
Divadlo KoMa
Režie: Eva Horká
Hrají: David Hůlka, Petra Svobodová, Martin
Brtník, Martin Dospěl, Karolína Půčková, Kristýna Žďánská, Jakub Plzák, Josef Abrman, Milan Šebo, Adam Lauer
Hra o posedlosti, o vášni, o lásce. Hra o vás.
Režisérka v adaptaci slavné Moliérovy komedie kladla důraz především na fyzické jednání herců, dynamičnost a zařazování prvků

Pátek 23. června ve 21.00
Sobota 24. června v 17.00
Neděle 25. června v 17.00
Eva Bartoňová

ČERTOVSKÉ ČAROVÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová, Roman Chlup
Hrají: Roman Chlup, Lenka Vondráčková, Monika Ullver, Eva Bartoňová, Zita Králová, Lukáš
Kumst, David Urban, Tomáš Čech, Viktor Jablonský

Hornopočernický zpravodaj – červen 2017

Neděle 25. června v 21.00
Vladislav Vančura / Alexandra Ptáčková a Mi‑
chal Pivarči
DS Právě začínámeRežie: Alexandra Ptáčková
a Michal Pivarči
Hrají: Jiří Špaček, Ivanka Ptáčková, Michal
Král, Filip Minařík, Michal Pivarči, Lenka Kožíšková, Nikola Sýkorová, Štěpán Sýkora, Jana
Keilová, Aneta Stružková, Daniela Procházková, Ondřej Hrubeš, Tonda Matyska, Petr Beneš

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

Historie dávná i nedávná – 103
V roce 1981 bylo ve většině míst s větším počtem obyvatel prováděno vyhodnocování jakosti vody z veřejných zdrojů, jako důsledek
epidemického výskytu žloutenky na většině
území republiky. Náš MNV zadal posouzení
jakosti zdrojů pitné vody v širším rozsahu,
ze zahrnutím domovních studní v části území vymezeném ze severu železniční tratí
a z jihu vedením řadů Káranského vodovodu
do Prahy. K rozboru podzemní vody zde bylo
vybráno celkem 87 studní. Výsledek rozboru
odebraných vzorků prokázal, že ani z jedné
studně odebraná voda neodpovídá požadavkům daným ČSN 830611 – pitná voda.
Limity ukazatelů daných uvedenou normou
byly překračovány zejména u obsahu chloridů, dusičnanů a síranů a také v množství veškerých rozpustných látek i v oxidovatelnosti.
Při porovnání těchto nových výsledků jakosti
podzemní vody s výsledky šetření provedených v letech 1959-1971 a 1977-1979 bylo
jednoznačně patrné, že stupeň znečištění
zdrojů podzemní vody s postupujícím časem
stále roste.
Po projednání ve věcně příslušných komisích
byly jako hlavní příčiny Radou MNV označeny:
• úniky a vsakování různých chemických látek
a znečištěných odpadních vod v některých
provozech místních podniků (nejvíce Chema), havárie cisterny na nádraží
• neutěšený stav domovních jímek a septiků a pro prakticky neexistující kanalizaci
nedovolená a neodpovědná, ale používaná
likvidace jejich obsahu vypuštěním na volná
prostranství
• neodpovědná likvidace různých chemických přípravků na prostranstvích s možností
vsaku do půdy
• nedostatečné zabezpečení domovních
studní před možnostmi znečištění.
Jako zásadní řešení zjištěného stavu, mimo
důslednému zabránění dalšímu znečišťování, bylo stanoveno věnovat ještě větší úsilí na
budování vodovodu a kanalizace.
V souvislosti s přesunem pravomocí i některých operativních úkolů z ONV Praha 9 na
MNV bylo v roce 1982 požádáno o souhlas
s rozšířením aparátu MNV na 4 odbory (ze
tří), změnou funkce místopředsedy na funkci uvolněného a navýšení počtu pracovníků.
Od pololetí s navýšením o 6 pracovníků na
celkový počet 20 byly organizačně ustaveny
4 odbory, a to: Plánovací a finanční, Výstavby,
Komunálního hospodářství, služeb a obchodu, Organizační, školství, kultury, sociálních
věcí, zdravotnictví a vnitřních věcí. Na plenárním zasedání dne 29. 6. 1982 byl do funkce
uvolněného místopředsedy MNV a za člena
Rady MNV zvolen Jan Brunner.

Dne 26. ledna 1982 ve věku 69 let zemřel
univerzitní profesor PhDr. Karel Angelis, CSc.,
který působil v Horních Počernicích od roku
1939 jako učitel na měšťanské škole a v roce
1945 jako předseda Revolučního národního
výboru.
Dne 1. května 1982 byla na Náchodské ulici
otevřena tržnice s provozní dobou ve středu
a v sobotu od 6 hod., kde domácí pěstitelé
a chovatelé mohou nabízet své výrobky.
Vyhláškou č. 1/ 1982 Sb. NVP byl vyhlášen
chráněným územím Xaverovský háj o rozloze
97,2 ha.
Svými částmi zasahuje také do katastrálních
území Dolních Počernic a Běchovic. Pokryv
území tvoří kyselé doubravy dubohabrového
a smíšeného lesa se zase zachovalým bylinným patrem s minerálně bohatou půdou.
Řada i více než stoletých stromů zde vytváří
dobré podmínky pro hnízdění mnoha druhů
ptactva.
Stejnou vyhláškou byl současně chráněným
přírodním územím o rozloze 225,53 ha (největší chráněný lesní porost na území Prahy)
vyhlášen Klánovický les, jehož část se rozkládá na katastru Horních Počernic. Západní část je nazývána Blatov, východní část
zasahující na katastr Újezda nad Lesy nese
název Vidrholec. Obě části pokrývá převážně listnatý les s vyšším zastoupením dubů,
buků a habrů. I zde letité stromy dávají dobré
podmínky hnízdění ptactva. Ze vzácnějších
druhů bylinného patra jsou zde Prha arnika,
Bezkolenec modrý a Smilka tuhá.
V investičním rozvoji na území Horních Počernic v roce 1982 bylo například:
• dokončena první etapa výstavby bytů sídliště FMV I. se 422 byty, jejíž součástí bylo
vybudování zdravotního střediska a lékárny,
prodejny obuvi a textilu, čistírny odpadních
vod Chvalka
• vybudovány první dva bytové domy na sídlišti FMV II.
• zahájena výstavba nové 24třídní základní
školy v Chodovické ulici

• do provozu byl uveden nový vodojem,
umožňující budování dalších rozvodů a napojování nových uživatelů i v ulicích s rodinnými domky
• TJ Sokol ve Chvalkovické ulici zahájil výstavbu nové tělocvičny
• na Chvalském hřbitově byl zaveden vodovod a opravena márnice
• vybudováním regulační stanice a jejím napojením na vysokotlaké vedení byl vytvořen
předpoklad plynofikace na území Horních
Počernic.
V měsíci září si místní organizace Českého svazu chovatelů připomínala 45. výročí
od svého založení. V roce 1982 rozvíjí svojí
činnost v chovech králíků, drůbeže, holubů a okrasného ptactva. V tomto roce má
celkem 83 členů a 10 mladých chovatelů.
Nejpočetnější skupinu tvoří chovatelé okrasného ptactva, kde jsou členy i obyvatelé
z okolních obcí. Ve dnech 18. a 19. září se
konala velká výstava okrasných opeřenců,
kde se bylo možno obdivovat 218 velkým,
603 středním a 203 malým krasavcům. Ve
dnech 16. a 17. října pak byla ještě uspořádána společná výstava chovaných králíků (70),
drůbeže (146) a holubů (112). V soutěži mezi
chovatelskými organizacemi na území Prahy
se naše v tomto roce umístila na šestém místě. Pro zajištění základního množství krmiva
členové organizace obhospodařovali téměř
6 ha drobných pozemků uvnitř obce nebo
při jejím okraji.
Rada Národního výboru hl. m. Prahy vydala zásady usměrnění tuhých paliv pro roky
1982-1985, kde pro domácnosti bylo stanoveno přijímat objednávky na černé a hnědé
uhlí nejvýše do výše průměru dodávek v posledních třech letech a na koks do výše stanoveného výměru. Požadavek na brikety do
výše 10 q s plným vykrytím. Pro sociální případy se požadované množství briket vykrývá
v plné výši.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

ZŠ Stoliňská 823 ve spolupráci
s památníkem Lidice zve u příležitosti
75. výročí atentátu na R. Heydricha
a vypálení Lidic na výstavu, na které
spolupracovali žáci školy.
V úterý 13.6. 2017 od 17.00 - 19.00 hodin
v hlavní budově školy.
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Události

Milí návštěvníci,
léto budiž pochváleno! V příjemných chladivých zdech Chvalského zámku na vás čeká zbrusu nová, zá‑
bavná a hravá výstava Hlavolamy v uličkách starého města, která je otevřena po celé léto až do 3. září!
Pobavíte se všichni a děti se navíc mohou vyřádit v molitanové herně, zkusit vyndat ježka z klece či
obdivovat největší a nejtěžší hlavolam v České republice, nazvaný Big Pelikan!
Máte‑li doma princeznu či malého rytíře, rozhodně se přijďte báječně bavit při již šestém Svatoján‑
ském bálu princezen, rytířů a princů na zámeckém nádvoří, který se koná v neděli 18. června od
15 hodin. Budou přítomny všechny naše princezny, víla Ohnivka s Meluzínkou, královna, rytíři a krá‑
lovská družina sakumprásk! Bude se tančit, soutěžit a k tomu nám zahrají ty nejkrásnější písničky z českých filmových po‑
hádek.
Galerie přináší pohled na Umění Nepálu i originální obrazy Vladislava Kasky. Pojďte si hrát a prožít krásné letní dny právě
u nás. A podívejte se i na naše letní pohádkové víkendy s princeznami a unikátní srpnovou Hradozámeckou noc s divadelním
představením Strašidlo cantervillské na zámeckém nádvoří! Těšíme se na setkání!
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 27. 5. do 3. 9. , denně od 9 do 17 hod.

HLAVOLAMY V ULIČKÁCH
STARÉHO MĚSTA

Zábavná, hravá a interaktivní výstava Hlavolamy v uličkách starého města probíhá po
celé léto až do 3. září, denně od 9 do 17 hod.
v obou velkých výstavních prostorách Chvalského zámku. Výstava zve děti i dospělé do
uliček starého městečka, kde skládají a luští
hlavolamy, hádanky, rébusy, logické úlohy,
hry a je zde i kuličkové bludiště, velký ježek
v kleci a molitanová herna! Jistě vás zaujme
i největší a největší hlavolam v České republice (a možná i Evropě) pojmenovaný Big Pelikan.

• 18. 6. od 15 hod.
Svatojánský bál princezen, rytířů a princů
na nádvoří zámku
• 23. 7. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle se Šípkovou
Růženkou a hlavolamy

• 6. 8. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle s Popelkou a hlavolamy
• 26. 8. od 18 do 22 hod.
Hradozámecká noc na Chvalském zámku.

Návštěvníci si hravou formou procvičí bystrost, logické myšlení, paměť, kombinační
schopnosti, týmovou spolupráci i trpělivost.
Zdravá soutěživost, hravost a zvídavost jsou
také stmelujícími prvky pro příjemné rodinné odpoledne. V molitanové herně si děti
mohou hrát a uvolnit se. A na závěr se všichni zvěčníte v našem fotokoutku ,. Otevřeno denně, zavřeno máme pouze od 5. do
8. 7. 2017 (provozní údržba).
Nenechte si ujít také lákavé doprovodné
akce:

Chvalský zámek 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e‑mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly
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Ne 6. 8. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
NA ZÁMKU S POPELKOU
A HLAVOLAMY

Půvabná Popelka vás v neděli 6. 8. provede zámkem a interaktivní výstavou pro děti Hlavolamy
v uličkách starého města. Zasoutěžíte si, vystoupáte i na zámeckou půdu a vyzkoušíte si, jak se
budí princezny! Prohlídka 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 26. 8. od 18 do 22 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC NA
ZÁMKU: DIVADLO STRAŠIDLO
CANTERVILLSKÉ NA NÁDVOŘÍ
A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY

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 princům, a to v neděli 18. 6. od 15 hod. Přijměte
naše pozvání a zúčastněte pohádkového
bálu, na kterém se celá dvorní družina královsky baví! Budete tančit a soutěžit na krytém
zámeckém nádvoří. Setkáte se s princeznami
Šípkovou Růženkou, Popelkou, Zlatovláskou,
Koloběžkou I., Meluzínkou, královnou, rytíři
a uvidíte mnoho zajímavého a k tanci budou
hrát nejkrásnější písničky z českých filmových
pohádek. Proběhne i rytířská šarvátka a volba nejkrásnější princezny a prince/rytíře bálu.
Navíc dostanete zdarma čerstvě napečené koláčky z královské kuchyně a vstup na výstavu
Hlavolamy v uličkách starého města tento den.
Jednotné vstupné pro děti od 2 let a dospělé
je 80 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3
děti) 290 Kč.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA
od 29. 5. do 30. 7. , prodejní galerie

SOUČASNÉ UMĚNÍ NEPÁLU:
NA CESTĚ K MÍRU UMĚNÍM

Prodejní výstava fotografií a obrazů pěti autorů z Nepálu nás obohatí jedinečnými zážitky. Koordinátorka projektu Milena Oda Láska
a Chvalský zámek dávají možnost vystavovat
díla pěti nepálským autorům, jejichž díla vznikla na úpatí Himalájí. Podívejte se na umění
jejich očima. Případným zakoupením obrazů
podpoříte celý projekt a cestu umělců do Prahy. Kurátoři výstavy: Milena Oda Láska a Navin

Jungali. Zastoupeni jsou tito umělci:
Bishnu Bishwokarma, Gita Baral, Prakash Gautam, Navin K. Jungali, Sabin Poudel a Milena
Oda Láska. Výstava se koná pod záštitou velvyslance ČR v Nepálu Milana Hovorky.
od 30. 5. do 1. 7. , kočárovna

VLADISLAV KASKA:
OBRAZY, GRAFIKA

Vladislav Kaska vystavuje působivé obrazy
a grafiku v galerii zámku. Autor byl v dětství
žákem plzeňského krajináře Františka Hrabáka.
V letech 1960 až 1964 studoval grafiku na Škole
uměleckých řemesel v Brně u prof. J. Bruknera
a od roku 1964 pokračoval na VŠ umělecko
‑průmyslové v Praze v ateliéru prof. Antonína
Strnadela. V roce 1999 se přestěhoval z Prahy
do vesničky Slavkov u Vrchotových Janovic.
V poslední době učil na ZUŠ ve Voticích, Vrchotových Janovicích a Olbramovicích.

Ne 17. 9. od 19 hod.

KONCERT PETR KALANDRA
MEMORY BAND NA NÁDVOŘÍ

PŘIPRAVUJEME
O prázdninách OTEVŘENO DENNĚ
od 9 do 17 hod.
ZAVŘENO pouze od 5. do 8. 7. 2017.
Ne 23. 7. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
NA ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU
RŮŽENKOU A HLAVOLAMY

Krásná princezna Šípková Růženka vás v neděli
23. 7. provede zámkem a interaktivní výstavou
pro děti Hlavolamy v uličkách starého města.
Zasoutěžíte si, vystoupáte i na zámeckou půdu
a vyzkoušíte si, jak se budí princezny! Prohlídka
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.

Kultura

AKCE PRO VŠECHNY

Hradozámecká noc na Chvalském zámku bude
naprosto unikátní, neboť vás čeká divadelní
představení na zámeckém nádvoří – divadlo
Prima den zahraje od 19 hod. představení Strašidlo cantervillské dle námětu Oscara Wilda.
Divadelní představení je vhodné pro dospělé
a pro děti starší 12 let. V hlavních rolích vystoupí Jakub Zdeněk (Skalpel, prosím; Zdivočelá
země) a Štěpánka Drozdová (Černí baroni, Nesmrtelná teta). Pro děti připravujeme komentované prohlídky s pohádkovými postavami.
Oslavte s námi konec léta krásným divadlem
a atmosférou na zámeckém nádvoří!

Zámek

Svatojánský bál princezen a rytířů, 18. 6. Foto Theodor.

Přijďte se ponořit do atmosféry hudby 70.
a 80. let 20. století, zavzpomínejte při působivých písních Petra Kalandry, Oskara Petra,
Jana Spáleného, Boba Dylana či Neila Younga v podání skupiny Petr Kalandra Memory
Band. Koncert se koná v podvečer Svatoludmilské pouti, a to v neděli 17. 9. od 19 hod.
na nádvoří Chvalského zámku. Vstupné
v předprodeji 230 Kč, v den koncertu 280 Kč.
Vstupenky k dostání v recepci zámku od
2. 6. 2017, rezervace na tel. 281 860 130.
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VÍTĚZOVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH
ANEB CO VÁS ČEKÁ V KALENDÁŘI MČ NA ROK 2018
Soutěž „Jak se žije v Horních Počernicích“ o nejzajímavější fotografie pro kalendář MČ Praha 20 na rok 2018 vyhlásil
v září 2016 Chvalský zámek, a to s uzávěrkou 14. května 2017. Téma soutěže naše
amatérské fotografy zaujalo, zúčastnilo se
32 fotografů. A výsledky můžete číst níže!
Ve středu 17. května zasedla hodnotící komise ve složení místostarostka Eva Březinová,
vedoucí odboru OSVŠ Monika Brzkovská, ředitelka Chvalského zámku Alexandra Kohoutová a kurátor Ondřej Sedláček, aby společně
vybrali vítězné snímky. Volili jsme fotografie,
jež nás zaujaly svou kvalitou, ale i emocemi
a „něčím navíc“. Za krásné chvíle nad výběrem fotografií účastníkům děkujeme. Velmi
také děkuji produkční Rozce Beránkové za
organizační zajištění soutěže.
Níže uvádíme čtyři nejlepší fotografy, jimž
srdečně blahopřejeme. Dostane se však i na
ostatní výborné autory. Více než 50 nejlep-

1. místo - Šimon Dejmek: Počernické ráno
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ších fotografií najdete jednak v novém kalendáři na rok 2018 „Jak se žije v Horních Počernicích“, který bude v prodeji na přelomu září
a října, jednak na stránkách Hornopočernického zpravodaje. Fotografie bude využívat
při svých akcích i Chvalský zámek a MČ Praha
20.
Ceny věnovala MČ Praha 20 a jsou jimi nabité karty do hypermarketu Hornbach. Předání
cen se uskutečnilo ve čtvrtek 1. června 2017
od 18 hod. na Chvalském zámku.
1. místo – karta v hodnotě 3 000 Kč
Šimon Dejmek: Počernické ráno
2. místo – karta v hodnotě 2 000 Kč
Jan Brachtl: Cestou do školy
3. místo – karta v hodnotě 1 000 Kč
Theodor: Čarodějnice
Jiří Stibor: Jen pár kroků

Všem soutěžícím děkujeme za nádherné fotografie, vítězům blahopřejeme a již teď se těšíme na další ročník soutěže. Tím nejvýstižnějším výsledkem snažení všech fotografů bude
kalendář na rok 2018 s názvem „Jak se žije
v Horních Počernicích“.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

2. místo - Jan Brachtl: Cestou do školy

3. místo - Theodor: Čarodějnice

Zámek

3. místo - Jiří Stibor: Jen pár kroků

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za duben
Milé děti,
duben byl ve znamení končící výstavy Dracula a ti druzí a zároveň jsme pro vás otevřeli dvě krásné
romantické výstavy: Květina – z cyklu Umění očima dětí a Poezie české krajiny. Víla Ohnivka se
tentokrát ptala: „Co najdeš v zámeckém prostoru, který se jmenuje Kočárovna? Správná nebyla
odpověď „kočáry“, nýbrž „obrazy“ :-). Odevzdali jste 74 správně vyplněných kuponů a z těch jsem
vylosovala novou výherkyni naší soutěže. Stala se jí šestiletá Bětuška Zajícová z Prahy 9 – Vinoře
a jako odměnu si vybrala prohlídku při Hradozámecké noci, kterou připravujeme na srpen. A co vy,
zkusíte i vy soutěžit o kouzelný plamínek víly Ohnivky?
- ak-
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JIŽ 28. HORNOPOČERNICKÉ ČARODĚJNICE PŘINESLY ZÁBAVU, POHODU A SKVĚLOU
HUDBU!
V letošním roce připadly Čarodějnice
na Chvalské tvrzi na neděli 30. 4. 2017
a bylo to ku prospěchu věci, neboť jste si
je užili odpoledne i večer! Díky tajemným
silám a čarodějnické přízni se v dubnových chladných dnech oteplilo a sluníčko
svítilo ostošest. Chvalská tvrz opět rozkvetla, a to nejen ovocnými stromy! Výborná dětská představení v odpoledním
programu, pouť, hojně navštívený salon
s malováním na obličej a líčením maminek
zdarma, buřty, stánky s občerstvením,
dostatek všeho, vydařená volba nejzajímavějších dětských čarodějnic, všechno
se podařilo! Moderátoři Václav Žmolík
a Kamil Burda vás bavili, kouzlili a zpovídali účinkující a vrcholem byla skvělá hudební vystoupení. Potěšili mladí Jamaron,
děti si zařádily při vystoupení babypunkové skupiny Bombarďák a večer to rozjeli U2
Revival Desire Band a především naprosto
bombastická skupina PORTLESS – dříve
SUPPORT LESBIENS, ovšem se svěží energií rappera Henry D. a nové hudby. Vše
klaplo, návštěvnost dosáhla téměř pěti
tisíc návštěvníků! Děkujeme vám.
Již pošesté v historii byl hlavním pořadatelem
Chvalský zámek, a to ve spolupráci s MČ
Praha 20 a agenturou Royal Emma. Hlavním partnerem letošních Čarodějnic byla
stejně jako v předchozích dvou letech
společnost KONHEFR – stavby a interiéry, s. r. o.

Foto: Theodor
Odpolední program od 14 hod. zahájil sbor
Cantabile a sólové zpěvačky ze ZUŠ Ratibořická pod vedením Marie Bachůrkové. Dům
dětí a mládeže Horní Počernice vytvořil překrásnou čarodějnici, kterou bylo téměř škoda
upálit, ale představili mnoho svých mladých
talentů! Zazářily děti z kroužku HOOP DANCE
pod vedením Terezy Pickové a Renaty Fejtkové, mažoretky‑začátečnice i mažoretky
Iris pod taktovkou Marie Frolíkové i STREET
‑DANCE pod vedením Petra Ježka.
Krásné představení s úžasnou
choreografií předvedly i dívky
z TJ Sokol – oddíl aerobicu
pod vedením Martiny Doskočilové i oddíl sportovní gymnastiky, jež řídí Lenka Šotolová.
Babypunková skupina BOMBARĎÁK byla vtipná, veselá
a hrálo jim to, takže se perfektně
bavili nejen děti, ale i dospělí.
Poté svou hudbou zaujala mladá kapela JAMARON.

Foto: Theodor
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Foto: Lenka Bartáková

Po zapálení malého ohně a pečení buřtů od
našich partnerů proběhl výběr nejhezčích
dětských čarodějnic a čarodějníků. Komise ve složení starostka Hana Moravcová, místostarostka Eva Březinová, místostarosta Jiří
Beneda, radní Karla Polydorová, radní Alena
Šefčíková a ředitelka Chvalského zámku Alexandra Kohoutová měli trochu těžkou chvilku
při výběru, ale dali to! Bylo zvoleno 12 nejkrásnějších čarodějnic (včetně jednoho sourozeneckého dua) a jeden čarodějník. Děti dostaly
opravdu krásné dárky od partnerů akce a od
Chvalského zámku.
Po zapálení velkého ohně zahájila starostka Hana Moravcová hlavní večerní program.
Perfektní revival světoznámé skupiny U2 pod
názvem U2 Revival Desire Band zahrál ty
nejlepší hity a rozehřál již trochu zkřehlé návštěvníky. Pak následovala hvězda a opravdu
bomba večera – skupina PORTLESS (dříve
SUPPORT LESBIENS) s frontmanem Kryštofem Michalem a rapperem Henry D. Dle
odezvy návštěvníků můžeme prohlásit, že se
jednalo o jedno z nejlepších hudebních vy-

stoupení na Chvalské tvrzi vůbec. A závěrečný
ohňostroj? Nejkrásnější za mnoho let!

Hlavní partner akce:
KONHEFR – stavby a interiéry, s. r. o.

POZOR, příští Čarodějnice na Chvalské
tvrzi budou věnovány oslavám 10. výročí otevření Chvalského zámku pro veřejnost… a budou opravdu VELKÉ! Nechte se překvapit . Bude to v pondělí
30. dubna 2018 a určitě nikam neodjíždějte!

Partneři akce, finanční a věcné dary:
AC‑T servis, s. r. o.,
Coca‑Cola HBC ČR,
Čokoládovna RODAS, s. r. o.,
D & D REALITY NORD, s. r. o.,
DOBRÁ AGENTURA, s. r. o.,
MojeParty.cz, s. r. o.,
OK servis BioPro, s. r. o.,
RomaN, s. r. o.,
Pekařství Moravec, s. r. o.,
Promeat, s. r. o.,
Prominent CZ, s. r. o.,
Rothlehner, pracovní plošiny, s. r. o.

Velmi děkujeme hlavnímu partnerovi společnosti KONHEFR STAVBY A INTERIÉRY, s. r. o.
i všem dárcům finančních a věcných darů. Bez
vás by to nešlo! Naše velké poděkování všem
partnerům a participujícím organizacím a spolkům najdete níže. Velice si vaší podpory a pomoci vážíme.

Věcné dary a další podpora akce: Česká
zemědělská univerzita v Praze, FYTOMAX, s. r. o. – p. Matyska, Nakladatelství Fragment, společnost ROPID a pan
Obst – jeřábnické práce.

Zámek

Poděkování partnerům, dárcům a spolupracovníkům akce Čarodějnice 2017:

Za pomoc a spolupráci děkujeme:
Chvalský zámek – hlavní organizátor (A. Kohoutová, R. Beránková, A. Prošková, Z. Dejmková, J. Sedláková, K. Tatar, L. Bouda), MČ
Praha 20 (H. Moravcová, E. Březinová, J. Beneda, K. Polydorová, A. Šefčíková, H. Váňová,
R. Svobodová, J. Vraštilová, pokladní), Odbor
místního hospodářství MČ (J. Píša, P. Báček,
J. Ryšavá atd.), Policie ČR, Městská policie
Horní Počernice, agentura Royal Emma,
DDM Horní Počernice, ZUŠ Ratibořická, TJ
Sokol, Spolek Molechet, Lenka Bartáková
a Theodor (foto), Sbor dobrovolných hasičů Horní Počernice, hasiči hl. m. Praha,
restaurace a provozovny na Chvalské tvrzi: Dům umění Špejchar, Restaurace Sezona,
Hotel Chvalská tvrz, Mondi, Pizzeria La Trattoria Turbanti a provozovny v budově bývalého
sklenářství.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Fotografie: Lenka Bartáková
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DDM PRAHA 20

zařuje a úsměv na jejich tvářích, to je ten hlavní důvod proč nás každý
rok těší víceboj pořádat. Děkuji všem dětem za účast i dobrovolníkům
za práci na stanovištích, a panu Vedralovi za krásné fotografie.
Pavla Bejčková, trenérka atletiky DDM

FRANCOUZŠTINA PRO DOSPĚLÉ

ZÁPIS DO KROUŽKŮ DDM NA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018

Pokud máte zájem pokračovat v kroužku, který navštěvujete v tomto
školním roce, i ve školním roce 2017/2018, budete mít možnost zarezervovat si své místo již v závěru tohoto školního roku. Konkrétně
od 5. června do 15. června 2017 (upozorňujeme, že po tomto datu již
nebude možné si přednostní rezervaci udělat). Stačí, když v tomto termínu přijdete, nebo zavoláte do kanceláře DDM a rezervaci místa si domluvíte. Pro potvrzení rezervace už pak jen nejpozději do 7. září 2017
doručíte do DDM podepsanou přihlášku a provedete platbu za zvolený kroužek. V případě nedoručení přihlášky nebo platby bude rezervace v kroužku zrušena a místo bude nabídnuto dalším zájemcům. Upozorňujeme, že možnost přednostní rezervace kroužku je možná jen na
kroužky, které v tomto školním roce navštěvujete! Rezervujete si pouze
místo v kroužku. Učebna, čas a cena jednotlivých kroužků může být do
4. září změněna.
Nabídka všech kroužků na školní rok 2017/2018 bude zveřejněna nejpozději 1. 9. 2017, zápis do kroužků bude probíhat od 4. 9. 2017 (od
9.00 hod) do 14. 9. 2017. Ti, kteří kroužky v DDM již navštěvovali a mají
heslo (pro přihlášení se ke svému účtu na webových stránkách DDM),
budou mít možnost se v tomto termínu přihlašovat i po internetu.

UVAŽUJETE O KROUŽKU V DDM A NIKDY
JSTE U NÁS JEŠTĚ NEBYLI?

Pro školní rok 2017/18 připravujeme kroužek francouzštiny pro dospělé začátečníky pod vedením Jany Jelínkové. Pokud o něj budete mít
zájem, nezapomeňte se přihlásit – zápisy budou zahájeny 4. září 2017
od 9.00 hod.

STŘELECKÝ TURNAJ

20. května 2017 se uskutečnil 3. ročník střeleckého turnaje. Zúčastnily
se nejen děti ze střeleckého kroužku DDM, ale své dovednosti si přišly
poměřit i děti, které kroužek nenavštěvují a letos poprvé jsme zařadili
i kategorii dospělých. Přesnou mušku si vščichni ověřovali v soutěži jednotlivců a v soutěži družstev. Děkujeme všem závodníkům i rodičům za
účast a těšíme se na setkání při dalším ročníku.
Vojtěch Horváth, trenér sportovní střelby v DDM

VĚDECKÁ LABORATOŘ POD ŠIRÝM NEBEM LHOTKA U MĚLNÍKA

Chcete mít možnost rezervovat si v září místo v kroužku z domova a vyhnout 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 prostřednictvím našich webových stránek z domova a vyhnete se tak dlouhým
frontám v DDM v prvních zářijových dnech.

ATLETICKÝ VÍCEBOJ
V sobotu 13. 5. 2017 vybrané DDM v Praze a pořádaly akci s názvem
Vědecká laboratoř pod širým nebem na táborové základně - Lhotka
u Mělníka, kde probíhal bohatý program. Na akci bylo možné navštívit
celkem 20 stanovišť (např. sport očima vědy, hlavolamy staré a nové,
vynálezy a vynálezci nebo legorobotika a mnohé další). Naše DDM
mělo stanoviště s názvem Roboti Karel a Veronika, na kterém si účastníci vyzkoušeli hravou formou základy algoritmizace a programování
(k dispozici byly také naprogramované příklady robotické stavebnice
Arduino, které vznikly na našich kroužcích - Robotika a umělá inteligence a Mobilní programování a umělá inteligence). Akce se zúčastnilo přibližně 550 účastníků. Děkujeme všem za účast a těšíme se na příští rok.

TÁBORY POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA

29. 4. 2017 jsme pořádali 4. ročník Hornopočernického atletického víceboje. Počasí nám krásně vyšlo, pršet začalo až při předávání posledních diplomů. Nově jsme mezi soutěžní disciplíny zařadili i štafetový
běh, který děti moc bavil. Zúčastnilo se vice než 70 dětí. Nejvíce medailí
sesbíral atletický oddíl Partička z našeho DDM. Energie, která z dětí vy-
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Upozorňujeme na poslední volná místa na Léto s atletikou - soustředění v termínu 20.–27. 8. 2017. Přihlášky a další informace na
tel. paní Pavly Bejčkové 777 308 437, nebo na email:
pavla.bejckova@seznam.cz

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz
Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz

PRO CELOU RODINU

Závěrečný karneval

Dopřejte svým dětem příjemný
přechod mezi rodinnou péčí
a nástupem do školky.

Školka nanečisto
s Montessori pedagogikou
pro děti od 2 let

23. 6. 10.00–12.00

Tanec, zábava, soutěže. Pro děti, mámy,
táty, babičky i dědečky... Cena 50 Kč/
dítě.

Ochutnávka kroužků
čtvrtky 1. a 8. 6.
Přijďte si na vlastní kůži vyzkoušet naše
kroužky, ať víte, kam se od září zapsat:
- 10.00–11.00 Pohybové a výtvarné
hrátky pro rodiče s dětmi 2–3 roky
- 16.15–17.00 Moje první malování pro
děti od 3 let
- 17.20–18.05 Pěvecký sbor Rokytka Beránci pro děti 3–6 let

Pohádkový les
Lesní víly a skřítci
4. 6. 14.00–16.00
(stanoviště v lese a vydávání odměn
v cíli do 17.00, konec akce v 17.30)
Děti budou plnit drobné úkoly. Možná
budou potřebovat vaši malou pomoc,
určitě budou ale rády, že společně
s vámi zažijí malé dobrodružství.
V případě trvalého deště budeme
nuceni akci zrušit. Startovné: 30 Kč /
soutěžící dítě.
Kde: v lese u přírodního koupaliště,
nedaleko od zastávky busu
Svépravice, na konci ulice
K Hrázi.
Získáte razítko do pasu
Počernického jezdce.

Víly, bludičky, střítci, hejkalové
a vodníci už chystají úkoly
a těší se na vás.
Děkujeme za podporu.

Malý kolektiv vrstevníků, dvě zkušené
lektorky. Po, út, st, pá 8.00–12.00.
Více info: renata.curdova@rcmum.cz,
775 720 588. Počet míst omezen, zapište
své dítko do Školky nanečisto už teď.

Obřík – herna pro (pra)rodiče
s dětmi od 1 roku

speciální program: Montessori
aktivity
pondělí 19. 6. 9.00–11.00

Získáte inspiraci na tvorbu vlastních
pomůcek na cesty a pro domácí využití.
Vyzkoušíte si pomůcky praktického
života, smyslové a kosmické výchovy.
Vstupné je 50 Kč. Vstup bez objednání.

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

V Mumraji máte na práci klid
Děti vám pohlídáme
po–pá 8.00–12.30 + út, st 15.00–18.00

U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi
s možností zapůjčit si notebook, využít
tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock
Prostor na masáž, kosmetiku.
Otevřeno do 29. 6.
Prázdninový provoz od půlky srpna.

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
7.–11. 8. 7.30–17.00

Za pokladem piráta Krákorky
prázdninová Školička
pro děti 3–6 let

Celodenní letní Školička s prvky
Montessori pedagogiky.

Cesta do pravěku

prázdninový Montessori klub
pro děti 6–10 let

Děti čeká celotýdenní hra, na které
se budou aktivně podílet vymýšlením
aktivit, a to nejen v duchu Montessori.

SEMINÁŘE
Prázdniny v plném zdraví

Kdy už vyhledat lékaře
a kdy to ještě zvládneme sami
13. 6. 19.00–21.00

Co s horečkou doma. Jak zvládnout
prázdniny bez úrazů. Co určitě mít
v prázdninové lékárničce. Cena 100 Kč.
Lektorka: MUDr. Jana Bruothová.

Akce je podpořena v rámci projektu RC MUM jako
vícegenerační dům, který je podpořen z dotačního
programu Rodina Ministerstva práce a sociálních
věcí a z grantu Hl. m. Prahy.

kurz Respektovat a být
respektován
září–listopad

Výchovné a komunikační postupy
v každodenních situacích. Pro rodiče,
prarodiče, učitele, vychovatele, lektory...

Vše o programu najdete na www.rcmum.cz

26– 27

Volný čas

26. 6. – 3. 9. letní prázdniny
4.–8. 9. Dny otevřených dveří a zápisy

VÝROČÍ 80 LET ZALOŽENÍ SKAUTŮ V HORNÍCH POČERNICÍCH
Ve dnech 21. - 23. dubna odjelo celé naše
středisko na základnu v Chebu, kde jsme
společně strávili celostřediskový víkend. Na
jednom místě se vyskytovaly všechny oddíly
střediska a jejich vedoucí – světlušky, vlčata,
skautky, skauti a velmi početná roverská družina Kořínků.
Cílem víkendové akce bylo především prohloubit vztahy mezi členy střediska a blíže
mezi sebou seznámit děti z jednotlivých
oddílů, proto se děti rozdělily do smíšených
skupin, aby v každé byly přibližně dvě děti
z oddílu. Tyto skupinky měly přiděleného patrona z řad vedoucích, který jim byl ve všem
nápomocen. Skupiny spolu strávily nejen
celé odpoledne během velké hry, ale sešly se
již u snídaně a oběda a celé odpoledne pak
společně hrály celostřediskovou hru s kombinací orientačního běhu.
V sobotním dopoledni se oddíly nejdříve
spojily ve společných programech, aby si
vyzkoušely spolupráci mezi vedoucími a aby
děti měly možnost potkat nové kamarády
z dalších oddílů. Spojování programů probíhalo jak dle věkové kategorie (tedy mladší
oddíly světlušek + vlčat a starší oddíly skautek + skautů), tak podle kmenů (dívčí kmen:
světlušky + skautky, chlapecký kmen: vlčata
+ skauti). Po poledním klidu skupinky dětí
čekala první velká hra, která se odehrávala
v blízkosti základny. Na druhou odpolední

hru s názvem Běh o Rackův klobouk se sku- vých nástrojů a volně
pinky s patrony přesunuly do nedalekého pokračoval zpěvem
lesa, kde kromě orientace v terénu navště- s kytarou u ohně.
vovaly stanoviště, která se různými způsoby Tento víkend byl veltematicky týkala historie skautingu. Celý ví- mi netradiční a v takovém počtu dosud nekend byl totiž zaměřený na oslavu 80 let zalo- zrealizovaný, ale i přes náročnost organizace
žení skautů v Horních Počernicích.
se nesmírně povedl. Tímto děkujeme nejen
Po odpolední hře a večeři proběhl nástup. naší střediskové vedoucí Anežce Havránkové,
Skoro 200 členů střediska se sešlo společně ale i všem dalším lidem, kteří přispěli k tomu,
ve skautských krojích a za zpěvu hymny ro- abychom se mohli všichni společně sejít.
zezvučelo široké okolí. Na nástupu proběhlo
i vyhlášení výsledků odpolední hry. K večeru
Mona Awwadová, oddíl světlušek
jsme se všichni sešli u ohniště, abychom slavnostně zapálili velký oheň. Poté následoval
vrchol celého společného putování
po stopách hornopočernického skautingu - odemčení
tajemné skřínky sedmi klíči, které získaly
Gratulujeme studentce tercie A na
skupinky za odpolední hru. Každý účastGymnáziu Chodovická, Lence Víchové, která
ník dostal nášivku na
získala ocenění v I. věkové kategorii (jedkroj s logem našeho
střediska a placku
notlivci 13-15 let) ve vyhlášené soutěži:
s motivy výročí oslav
80 let od vzniku. Celý
„Inspirace životem Elišky Přemyslovny“
večer byl zakončen
zpěvem večerky za
doprovodu žesťo-

INSPIRACE ŽIVOTEM ELIŠKY
PŘEMYSLOVNY

Pozvánky

Neziskovky

VÍTÁME
PRÁZDNINY!
Pozvánky

pro děti, jejich rodiče, babičky i dědečky

pohádkový les

Zábavné odpoledne
s Diviznou v areálu hotelu Čertousy
V neděli 25. června 2017
Začátek v 15 hodin
Zazpívá Majda Moudrá
Zahraje „Dětské divadlo“
Plavba na lodích po rybníku
Vstup volný
Těšíme se na vás!
Divizna a hotel Čertousy
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LESNÍ VÍLY A SKŘÍTCI
v neděli 4. 6. 14.00–16.00

v lese u přírodního koupaliště, na konci ulice K Hrázi
Získáte razítko do pasu Počernického jezdce.

pořadatel
MUM
Rodinné
centrum

?
na ÚVAHA NADĚJNÁ A TAK TROCHU SVATODUŠNÍ…

ho lidských životů. Během jedné generace
se rozšířil do celého tehdy známého světa
a vlastně pokračuje až do dnešních dnů,
protože nás stále oslovuje a otvírá nám
nový pohled na sebe, na druhé i na svět, ve
kterém žijeme. Kde se to bere, že i po dvou
tisících letech je příběh Ježíše Krista natolik
živý, že zásadně ovlivňuje životy mnohých
z nás? Jako křesťané věříme, že to není jen
tak, že je to dar od Boha, že je to dar Božího
Ducha. Těžko se to popisuje, protože nejde
o žádné definice, nebo věroučné poučky.
Ten dávný, dva tisíce let starý příběh, se pro
nás prostě stane aktuální. Není „bezduchý“,
ale naopak „má Ducha“. Právě proto přináší i dnes věrohodné odpovědi na závažné
otázky života.

ochutnávají ovoce v zahradě. Tím ovocem
je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost,
dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
Právě k tomu nás vede také celý příběh Ježíše Krista. Je to dobré a chutné ovoce života
a vzájemných vztahů. Nejde o nic tajemného.
A tak si udělejme čas, zastavme se a přemýšlejme o těchto vzácných darech života, které
nejsou v našem rozděleném a bolavém světě ničím samozřejmým. A i když vám třeba
Svatodušní svátky nic neříkají, přemýšlejte
třeba chvíli nad tím, co je ve vašem životě
tím „dobrým ovocem“, ze kterého mohou
mít užitek druzí lidé.

Náchodská 382/171, Horní Počern
Husitská fara (proti divadlu)
Přeji vám pěkné dny nastávajícího léta.

Tehdy malý kroužek mužů a žen vystoupil
z dosavadní uzavřenosti, zbavil se strachu
a ve veliké svobodě vyšel se strhujícím příběhem o Ježíši Kristu do ulic. A lidé mu porozuměli. A od té doby tento příběh Ježíše
Krista ovlivnil a někdy i úplně změnil mno-

O Svatodušních svátcích nejde o žádnou
„duchařinu“, jak by se mohlo zdát. Jeden
z prvních misionářů a myslitelů vznikající
církve, apoštol Pavel, mluví v jednom svém
dopise obrazně o „ovoci Božího Ducha“, tedy
o tom, co mohou lidé ochutnat tak, jako

Petr Firbas, farář Českobratrské církve
evangelické v Horních Počernicích

Pro knihomoly káva a čaj zdarma

DIVIZNA V NOVÉM KABÁTĚ
Slavnostní otevření nové klubovny Divizny na husitské faře si nenechalo ujít nejen
mnoho příznivců Divizny, ale také patriarcha husitské církve a pravoslavní biskupové, kteří zároveň odhalili pamětní desku biskupu Gorazdovi, který na této faře
našel své poslední útočiště před zatčením
a umučením nacisty.
Na začátku programu krásně zazpívala talentovaná Kateřina Jechová, která svým nadáním ohromila přítomné a naladila všechny na
následující odhalení památeční desky. U té
příležitosti pronesl patriarcha husitské církve Tomáš Butta svou řeč, v níž vzpomněl, že
právě jeho otce křtil biskup Gorazd. Následně
biskup Krištof předal farářce Evě Cudlínové
obraz biskupa Gorazda.
„Jsem moc ráda, že jsme právě tady našli
místo pro náš klub volnočasových aktivit pro
děti zdravé i děti se zdravotním postižením.

Zjistili jsme, že pokud dítě může blíže poznat vrstevníka se zdravotním postižením,
je schopné s ním jeho svět sdílet. Rozdíly se
mažou a vůbec nikdo je nevnímá. Naše děti
se tak společně scházejí, jezdíme na výlety,
užíváme si společně třeba výstavy, nebo návštěvu divadla. Připravujeme i cvičení v rámci Pohybového studia Divizna, které chce od
září rozjet trenérka Jája Brenkusová. Máme
úžasné dobrovolníky, nejen dospělé, ale i fajn
děti ze základních škol. Chtěli bychom využít
tuto možnost a poděkovat našim sponzorům. Jsou jimi Jan Brunner a Dan Treml z Klubu historických vozidel Horní Počernice, Jaroslav Stára a Hotel Čertousy a Miloš Smolík
ze společnosti EKIS. Stejně tak děkuji naším
podporovatelkám místostarostce Evě Březinové a radní Karle Polydorové,“ pronesla Alena Štrobová.

Těší se na vás

HUSITSKÁ DIAKONIE

Paní Březinová a Polydorová zároveň přinesly

Církev

na

Milí přátelé,
o Vánocích si můžeme připomínat narození
Ježíše Krista jako světlo, které přichází od
Boha do všelijakých temnot našeho světa
a života. O velikonočních svátcích si připomínáme Ježíšovo ukřižování a vzkříšení jako
naději, že láska a odpuštění je silnější než zlo
a smrt. Trojici největších křesťanských svátků pak uzavírá svatodušní neděle, která letos
připadá na 4. června. V Německu mají děti
svatodušní prázdniny, u nás tento svátek zůstává zcela na okraji, většinou se o něm ani
neví. Slaví se 50 dnů po Velikonocích jako
narozeniny církve, protože k události, která
je popsána v Bibli jako seslání Ducha svatého v den židovských svátků v Jeruzalémě, se
církev hlásí jako k okamžiku svého počátku.

dárky pro Tomáše Boudu za jeho medailový
úspěch na zimní speciální olympiádě v Ramsau. Stejně tak Lence Battěkové za krásné obrázky, které zdobí stěny Divizny.
Přejeme, aby Divizna nadále byla skvělým
místem, kde se ruší hranice a bariéry.
Lenka Bartáková, redaktorka

28– 29

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

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
Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
stěhování se blíží ke
zdárnému konci.
Těšíme se spolu s vámi
na přívětivé prostředí
a hlavně na bezbariéEva Tůmová
rový vstup.

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

položí první otázku. Když dostane odpověď,
chce najednou vědět víc. Postupně je vtažena do pavučiny tajemství a ohromujících odhalení, která ji zavedou až do samého srdce
studentského protinacistického odboje…

se v evropských metropolích i pouštním prachu Sýrie a Jordánska.

Stehlík, P. : Já, voják
z Afghánistánu (Cpress)

Knihovna

Jsem obyčejný člověk jako vy.
Jsem ale také voják. Voják z AfJostein Gaarder, autor Sofiina
ghánistánu. Zažil jsem toho ve
světa,MVDr.
i veKlára
svéBonková
knížce pro doBožena Beňová
Ing. Milan Herian
Miroslav Držmíšek
válce hodně a řeknu vám vše
spělé hýří příběhy. Tentokrát
tak, jak to je. Po pravdě. Autor
je vypráví hlavní hrdina Jakop,
bestselleru Do temnoty, Pavel
Přízemí bude sloužit jako Kulturně komunitvážený akademik a vášnivý linStehlík, sestavil obraz „neobygvista, který je natolik osamění centrum, kde se budou scházet počernicčejně obyčejných“ životů vojenských profíků
lý, že navštěvuje pohřby cizích
ké spolky.
na zahraničních misích se všemi radostmi,
lidí a dává se na smutečních hostinách do řeči
strastmi i niterními pocity.
Ve dvoře budete mít možnost na zahrádce s pozůstalými. Díky své sečtělosti a jazykové
jako dlaň, ale o to krásnější – posedět a tře- pohotovosti si pokaždé dokáže vymyslet pří- Zachová, Z.: Bezlepková cukrárna
běh, který jej k nebožtíkovi váže a zaujmout
ba si i počíst.
jím ostatní hosty. Jakop je znalec vztahů (Cpress)
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
a souvztažností mezi indoevropskými jazyKniha plná receptů sladkých
Zveme vás na slavnostní otevření, které ky, sám je ale z pletiva lidských vztahů jaksi
bezlepkových dobrot, jaké vás
se koná 5. června od 15 hodin.
vytržen. Má jediného přítele jménem Pelle,
jen napadnou!
s nímž se radí a kterého s oblibou cituje – než
Muffiny, makronky, pudingy,
minicakes, cupcakes, dezerty
Zámecké posezení (nejen) pro seniory se posléze ukáže, že Pelle je pouhá loutka,
resp. maňásek.
z odpalovaného těsta, palačinv červnu
ky, clafoutis, lízátka, koláčky,
rolády, tartaletky, bábovky, creme brulée, tiThor,
Brad:
Cizí
agent
(Cpress)
Zveme vás na úterý 20. června na Chvalský
Teroristé rozpoutali v Evropě ramisu, panettone, tartufo, galetky, kokosky,
zámek. Hostem bude náš počernický kronidalším cílem je bublaniny, velikonoční mazanec, štrúdl, sukářMgr.
pan
Ing.
Hubert Antes.Josef
Téma
příhodné: Blanka Brázdová peklo a jejich
Josef
Beránek
Ptáček
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
Bílý dům. CIA proto do akce šenky, jahelník, panna cotta, lívanečky, marPerličky ze života naší obce. Začátek jako
povolává
Scotta
Bý- cipán, brownies…
volbách
doHarvatha.
zastupitelstva
vždy –Prosíme,
ve 14 hodin. přijďte nás podpořit také ve valý
příslušník Navy SEALs nyní Podrobné srozumitelné postupy, lákavé baMČ Praha 20 ve dnech 10. apracuje
11. října
2014. agen- revné fotografie, autorčiny tipy a vychytávky.
u zpravodajské

Gaarder, J.: Loutkář (Plus)

tury, vykonávající tajné operace z rozkazu prezidenta. Ale i Moskva má
své eso v rukávu: muže, který žije, aby zabíjel.
Netrvá dlouho a cesty obou mužů se zkříží.
Nastává boj na život a na smrt, odehrávající

Přejeme vám dobré dny a těšíme se na vás.
www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014
Za knihovnu, Božena Beňová

Knižní novinky:

_Inzerce.indd 1

Hesseová, M.: Dívka v modrém
plášti (Fragment)

Píše se rok 1943 a v nacisty
okupovaném Amsterdamu
vládne přídělový systém. Mladičká Hanneke se ale vyzná.
Na černém trhu se pohybuje jako ryba ve vodě a dokáže obstarat většinu věcí,
které lidé potřebují. Při jedné z donášek ji
její pravidelná zákaznice požádá o pomoc.
Nechce sehnat maso nebo petrolej. Chce,
aby Hanneke našla židovskou dívku, kterou
u sebe ukrývala. Vzala si jen svůj modrý plášť
a zmizela neznámo kam.
Hanneke zprvu ani neuvažuje o tom, že by
se do nebezpečného pátrání pustila. Pak ale
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PROGRAM SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ
Místní veřejné knihovny Horní Počernice
5. června 2017, 15 – 17 hodin
• Přivítání hostů
• Proslov paní starostky Hany Moravcové
• Hudební vsuvka – housle – Kristian Vacek, kytara – Pavel Ciboch
• Proslov ředitelky knihovny paní Boženy Beňové
• Proslov Josefa Beránka a Ladislava Heryána
(po oficiálním programu následuje autogramiáda obou autorů)
• Hudební vsuvka – housle – Kristian Vacek, kytara – Pavel Ciboch
• Slavnostní přestřižení pásky
• Prohlídka knihovny
• Raut
Přejeme Vám příjemnou zábavu!

ŠKOLY A ŠKOLKY

JARNÍ VÝSTAVA
Ve čtvrtek 11. 5. se v areálu školy konala tradiční
Jarní výstava, kterou všichni naši žáci chystali pro
rodiče a přátele školy. Žáci vyráběli, chystali, vařili a pekli. Během odpoledne vystoupil hudební a taneční kroužek školy s programem, který
celé pololetí trénoval. Poté vystoupila kapela
Základní umělecké školy Ratibořická, které tímto
děkujeme za milé zpříjemnění odpoledne. Hráli
skvěle. Zároveň moc děkujeme ÚMČ Praha 20
za dlouhodobou spolupráci a všem sponzorům.
Počasí nám přálo, hosté přišli a žáci se mohli pochlubit svými výrobky. Vyzkoušeli si roli hostitelů
i prodavačů. Pokud se vám u nás líbilo, jsme rádi
a budeme se na vás těšit zase příští rok.
Pavlína Rychtaříková, zástupkyně ředitelky
foto: L. Borová, D. Hasilová

JARO V ZŠ SPOJENCŮ
Tak, jako každý rok, vyjela celá naše škola na Školu v přírodě. Ani se tomu nechce věřit, že to je už
naše 24. společná Škola v přírodě. I přes nepřízeň
počasí se Škola v přírodě vydařila a děti byly nadšené.
Ihned po Škole v přírodě čekala na děti ze čtvrté
třídy beseda s paní spisovatelkou Klárou Smolíkovou, která již několik let žije v Horních Počernicích. Paní spisovatelka dětem poutavě vyprávěla
o husitech. Přiblížila jim osobu Mistra Jana Husa
tak, jak ji možná ještě neznáme. V závěru besedy si děti mohly zakoupit knihy s vlastnoručním
podpisem spisovatelky.
Paní spisovatelce ještě jednou moc děkujeme
a těšíme se na další setkání.
žáci ZŠ Spojenců

VÝZNAMNÁ KLÁNÍ SPORTOVCŮ Z CHODOVICKÉ
25. 4. COCA‑COLA CUP - dívky - ukončení postupové šňůry až ve 3. kole turnaje. Děvčata bojovala a skončila na 2. místě.
25. 4. MC DONALD CUP 1. - 3. třídy - na našem
hřišti byl odstartován již 20. ročník McDonald’s Cupu. Naši chlapci a jedna dívka podali velmi
dobrý výkon, na titul to bohužel nestačilo.

4. 5. KRAJSKÉ KOLO VOLEJBAL - na antukových kurtech Meteor Praha v Zenklově ulici se
uskutečnilo krajské kolo ve volejbale. Kluci doplatili na obtížnou skupinu a postoupili pouze
do bojů o umístění o 9. - 13. místo. Nakonec jsme

odjeli jako desátí v Praze.
9. 5. a 11. 5. POHÁR
ROZHLASU - opět se
naši žáci museli popa-

Školy

26. 4. Jarní běh Olympu (13. ročník) - super
„zimní akce“, které se účastnilo našich 8 běžců.
Výrazného úspěchu dosáhl Tomáš Luhan ze 6.B,
který získal bronzovou medaili.
27. 4. MC DONALD CUP 4. - 5.třídy - do turnaje
vstoupila i naše kategorie 4. a 5. tříd. A že to byl
povedený vstup, potvrdily výsledky v základní
skupině. Po dvou vítězstvích postoupila do finále. Ve finálové skupině se hráčům nedařilo, přesto dosáhli na stupně vítězů.
3. 5. VYBÍJENÁ - děvčata úspěšně obhájila prvenství a postup z loňského roku. Chlapcům
uteklo 1. místo pouze o skóre a skončili těsně
druzí.

30– 31

sovat s nepříjemným počasím. Možná i tím byly
výkony závodníků trochu limitovány. Nicméně
STARŠÍ ŽÁKYNĚ postoupily mezi nejlepších 6
škol v Praze.
17. 5. OVOV krajské kolo – jsme první v Praze,
náš tým pojede do Brna na republikové finále.
Perfektní výkony. Obrovská gratulace.

Žijeme nejen sportem
Naši druháčci se zapojili do výtvarné soutěže
Národní plemena hospodářských zvířat, kterou připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci
s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v. v. i.
v Praze Uhříněvsi. A výsledky našich kreslířů jsou
vynikající – Karolína Valentová (2.B) ve své kategorii zvítězila, Barbora Štěpánková (2.B) byla třetí. Konkurence byla veliká - do výtvarné soutěže

přišlo celkem 350 obrázků z 34 základních škol.
Ve čtvrtek 27. dubna navštívily děti z výtvarného
kroužku Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí, v jehož prostorách probíhá
do konce května výstava ruského malíře Eduarda Steinberga. Po prohlídce výstavy se děti
nebojácně pustily do vlastní tvorby, inspirované
zhlédnutými obrazy. Víte, kolik bodů má Všeobecná deklarace lidských práv? 2. května proběhla v sedmých ročnících zážitková výuka,
zaměřená na lidská práva. Pomocí malých
scének se žáci velmi důkladně zamýšleli nad porušováním či dodržováním základních lidských
práv, se kterými se mohou setkat v běžném životě. Zážitková výuka s programem Lidská práva
je zaujala, pohoršovali se nad bezprávím a byli
spokojení, když křivda byla napravena, alespoň
herci divadla Fórum pro prožitkové vzdělávání,
s nimiž si dobře rozuměli. V pátek 5. 5. žáci 4.B
uctili památku padlých na konci 2. světové
války v Horních Počernicích. Před pietním aktem
se seznámili s průběhem květnových dnů 1945
v naší městské části. Mnoho dětí přispělo do diskuse díky pamětníkům z řad jejich babiček a dědečků i jiných příbuzných.
učitelé FZŠ Chodovická

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH CYKLISTŮ
V úterý 16. 5. proběhla tradiční soutěž se zaměřením na dopravní výchovu a dopravní předpisy – Dopravní soutěž mladých cyklistů. Soutěž
pořádá každoročně BESIP Praha a TSK, za pomoci MP, PČR a ČČK. Opět soutěž proběhla za účasti

Hornopočernický zpravodaj – červen 2017

všech škol v Horních Počernicích. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích – starší a mladší žáci. Žáci
na jednotlivých stanovištích plnili zadané úkoly,
které byly bodovány. Družstva se umístila dle
počtu získaných bodů, hodnocení bylo týmové.

V kurikulu soutěže
byla jízda zručnosti,
jízda dle předpisů, dopravní testy
a první pomoc. Pro

soutěžící a jejich doprovod opět připravila naše
školní jídelna výborné pohoštění. I přes náš velký
údiv nám letos přálo i počasí. Soutěž byla vyrovnaná, avšak se potvrdilo, že praktická jízda dle
pravidel silničního provozu činí žákům stále větší
problémy.
Do krajskéko kola nakonec postoupilo družstvo
ze Stoliňské a Chodovické. Děkujeme všem soutěžícím i doprovodu za vynikající přístup k soutěži. Velké poděkování zaslouží pan Ing. Jaroslav
Kučera z BESIPu Praha a paní Olga Boučková
z TSK za vynikající přípravu celé akce a poskytnu-

té hodnotné odměny. Poděkování zaslouží i paní
Tomsová z MČ Praha 20 za předání cen a pan
RNDr. Petr Uzel, cyklokoordinátor MČ Praha 20
za podporu celé souěže. Poděkování určitě také
zaslouží, vedle již zmiňované naší školní jídelny
i pan učitel Hromas za
přípravu tratě a přípravu žáků na soutěž
a pan učitel Jůza za
zajištění PC stanoviště
s dopravními testy.
Vedle vlastního soutě-

žení má tato akce i významný úkol – zvýšit povědomí o nutnosti soustavného zdokonalování
se v bezpečnosti v silničním provozu; kdyby pozitivně tato soutěž ovlivnila jedno dítě, případně
zabránila úrazu, má to vše smysl.

PODĚKOVÁNÍ FIRMĚ EGLO
Nestává se často, že by někdo škole, resp. žákům něco nabídl a navíc nechtěl potvrzení pro
daňovou úlevu. Firma EGLO se sídlem na ulici
Náchodská je však krásnou výjimkou. Našim žákům do všech tříd i jednotlivých oddělení školní
družiny věnovala firma EGLO kancelářské papíry
– bílé i barevné. Vše zorganizovala slečna Adéla
Zahradníková, navíc nám balíky papírů i ochot-

ně pomohla naložit.
Tak moc děkujeme,
papírů není ve škole
nikdy dost.
Martin Březina, ředitel
Autor obrázku: Filip Zatloukal, 10 let

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700, přijme

• KVALIFIKOVANOU UČITELKU 1. STUPNĚ
Nabízíme příjemné pracovní prostředí, velmi dobré materiální
vybavení, vstřícný kolektiv.
E-mail: skola@zs-hp.cz , tel.: 728 300 047.

vernisáž

v ýstav y absolventů v ý t varného oboru ZUŠ Ratibořická 30, Praha 9

ZUŠ Ratibořická 30, Praha 9
Vás srdečně zve na vernisáž
absolventských prací výtvarného oboru

a absolventské dramatické vystoupení
Na akci zahrají žáci z hudebního oboru
pod vedením pedagoga P.Cibocha

6.6.

2017

absolventské

Školy

v 17:30
vystoupení literárně dramatického oboru

32– 33

POZVÁNKA NA KONCERTY V ČERVNU 2017
Koncert žáků klavírní třídy Daniela
Kallmünzera
Čt 1. 6. - sál ZUŠ, 18.00 hod.
Koncert absolventů ZUŠ v rámci XXI. ročníku
hudebního festivalu Libeňské jaro mladých
Po 5. 6. - Libeňský zámek, 17.00 hod.
Závěrečná výstava prací absolventů výtvarného oboru ZUŠ s představení absolventů
literárně dramatického oboru
Úterý 6. 6. od 17.30 hod. – 2. patro budovy MŠ
(Ratibořická 2299), výstava potrvá do 30. 9. 2017
Absolventský koncert Tomáše Suchomela,
studenta kytarové třídy Zdeňka Stibora
Út 6. 6. - Chvalský zámek, 18.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Martiny
Müllerové
Čt 1. 6. - sál ZUŠ, 18.00 hod.

Závěrečný koncert pěveckých sborů
V programu se představí DPS Lísteček,
DPS Lístek a KPS Mozaika
St 7. 6. - Klášter Emauzy, 17.30 hod.
Koncert absolventů ZUŠ
Čt 8. 6. - Galerie 14 – Černý Most, 18.00 hod.
Koncert žáků saxofonových tříd Terezy
Novotné a Matěje Trojana
Pá 9. 6. - sál ZUŠ, 18.00 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů Lucie
Rapčákové, Jana Triebenekla a Jiřího Břicháče
Po 12. 6. - sál ZUŠ, 18.00 hod.
Koncert žáků kytarových tříd Jozefa Gonzúra
a Michala Straky
Út 13. 6. - sál ZUŠ, 18.00 hod.
Závěrečný koncert pěveckých sborů
V programu se představí DPS Malíček,
DPS Paleček a KPS Cantabile
St 14. 6. - Divadlo Horní Počernice, 18.00 hod.

Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Čt 15. 6. - Klášter Emauzy, 17.30 hod.
Koncert žáků klavírních tříd I‑Hsien Lin
a Veroniky Svystunové
Pá 16. 6. - sál ZUŠ, 17.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové
Út 20. 6. - modlitebna Církve bratrské, 17.30 hod.
Slavnostní předávání vysvědčení
absolventům ZUŠ
St 21. 6. - Chvalský zámek, 17.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky
Hejlíkové
Čt 22. 6. - sál ZUŠ, 19.00 hod.
„Hudební karneval“
koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka
a jeho hostů
St 28. 6. - KC Domeček, 18.00 hod.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 – TERMÍNY:
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 školy a na našich webových stránkách. Více informací na:
www.zus‑hp.cz
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

NA PRAXE I DO NĚMECKA

Začátek maturitního období je spojen také
s nástupem studentů druhých a třetích ročníků na povinnou praxi. Většina žáků ji absolvuje na úřadech, v institucích či firmách v České
republice, někteří ale vyjíždějí do zahraničí.
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Letos odjela s týdenním předstihem čtyřčlenná skupina děvčat ze třetího ročníku na praxi
do německého Rotenburgu. Dívky si vyzkoušely práci jak na radnici, tak přímo v terénu,
některé dokonce pracovaly s mentálně posti-

ženými. Věříme, že takové
praxe jsou významné nejen z hlediska jazykového,
ale také odborného.

ROZLOUČENÍ SE ČTVRŤÁKY
Konec dubna bývá v SOŠ pro administrativu
EU obdobím, kdy vládnou smíšené pocity.
Studenti čtvrtých ročníků jsou během svého
posledního zvonění někdy veselí až moc, ale
když potom scházejí naposledy ze schodů
své „alma mater“, zvážní a zejména slečnám
ukápne i slzička.
Podobné je to s nejstaršími obyvateli domo-

va mládeže. S nimi se spolubydlící, ale hlavně
náhradní maminky, paní vychovatelky, loučili
24. dubna. Uspořádali pro ně posezení s grilováním a na závěr kromě vřelých objetí obdrželi všichni také pamětní list a čtyřlístek pro
štěstí nejen k maturitě.
Podobné talismany se pak od začátku května
hodily všem čtvrťákům, začalo totiž období

OPĚT SKLÍZÍME ÚSPĚCHY NA POLI SOUTĚŽNÍM

Andrea Ježková ze čtvrtého ročníku nás
bude naposledy reprezentovat na Mistrovství republiky v grafických disciplínách. Svými výjimečnými výkony splnila nominační
podmínky, když se umístila v krajském kole
na druhém místě a zároveň splnila kritérium
programu Excelence. Mistrovství proběhne

maturit. Nejprve všichni absolvovali písemné testování a od 16. května už při ústních
zkouškách předvádějí, čemu všemu se během čtyř let naučili.
Tak hodně štěstí!

koncem května v Chocni a my budeme ještě
jednou držet palce.
Stejně jako v loňském ročníku, vykopali i letos naši fotbalisté republikové finále v soutěži o Pohár Josefa Masopusta. Na podzim se
zúčastnili okresního kola, z něhož postoupili
do krajského. V konkurenci 48 týmů se pak

dostali až do kvalifikace, kde porazili reprezentace Ústeckého a Karlovarského kraje.
I jim přejeme hodně štěstí ve finále, kde to
v konkurenci dalších pěti vítězných týmů jistě
nebudou mít jednoduché.

věku stanoveném pro tuto hru - 21 let. Naštěstí
nám zde pomohl postaršovací lekvar a nic nám
již nebránilo ve zhlédnutí opravdu povedeného
utkání. Když byla hra u konce, odebrali jsme se
do třetího patra a ostatní studenti vytvořili podél
schodiště špalír. Rozezněl se zvonek a my scházeli po schodech a cestou míjeli naše spolužáky

a profesory. A tak
jsme prožili a slyšeli
naše poslední školní zvonění.
Veronika Ilková, oktáva A

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
V letošním roce jsme na našem gymnáziu zažili
dokonce dvě poslední zvonění. Poprvé vytvořili
studenti špalír na konci března, kdy po 23 letech
školu opouštěl dosavadní ředitel PhDr. Jan Podešva.
Klasické poslední zvonění maturantů přišlo až
28. 4. Škola se proměnila v Chodovice, tedy ve
školu čar a kouzel, a vše ostatní probíhalo již podle zaběhnutých tradic. Po řádném přivítání přicházejících studentů, jehož se jim dostalo nejen
od Harryho, Hermiony či Rona, ale i od Dobbyho
nebo Viktora Kruma, jsme začali připravovat závěrečné rozloučení naší třídy. Tělocvična se proměnila ve Velkou síň. Následovalo poděkování
všem profesorům, kteří nám pomáhali při naší
cestě z primy do oktávy. Největší dík patřil naší
třídní profesorce.
Pak už se pozornost přesunula na septimány.
Po vzoru Bradavic byli jednotliví studenti voláni
k Moudrému klobouku a rozřazováni do skupin.
Abychom si byli opravdu jisti, že jim můžeme svěřit naši školu, museli nám předvést své schopnosti ve famfrpálu. Jediný háček byl v minimálním

Letos jsem měla tu čest být jedním z porotců
tzv. studentské poroty, jejímž úkolem bylo z pěti
předem vybraných nových knih (z celkového
množství asi sta třiceti přihlášených českých autorů) vybrat tu nejlepší a udělit jí celostátní studentskou „Cenu Česká kniha“. Knížky jsme hodnotili podle jejich obsahu. Na konci dubna jsme
se shodli, že nejlepší knihou z pěti předložených
byla novela Jezero od Biancy Bellové.
Jakožto skupina skvělých knižních kritiků jsme
byli pozváni 11. května na Veletrh knih v praž-

ských Holešovicích a zúčastnili jsme se vyhlášení
nejlepší knihy od českého autora. Zde jsme se
dozvěděli, že nápad vytvořit studentskou porotu pochází z Francie. Tam došli totiž k zajímavému zjištění, že knížky ohodnocené francouzskými studenty se prodávaly více než díla, která
hodnotili dospělí kritici.
Během přednášky přišla řada i na předsedu naší
poroty Jakuba Resutíka (oktáva B), aby předal
cenu studentské poroty již zmíněné vítězce Biance Bellové, a dodal pár vysvětlujících slov k na-

šemu rozhodnutí. Nakonec jsme byli pozváni na
raut, kde jsme vše slavnostně zapili a zajedli. Teď
se ještě uvidí, jestli hodnocení české studentské
poroty bude mít stejný výsledek jako ve Francii a zda knížka Jezero bude mít na trhu velký
úspěch.
Všichni jsme se shodli, že to pro nás byl super
zážitek (aby ne, když jsme měli vstup na veletrh
zdarma) a určitě se hodnocení knížek zúčastníme i příští rok.
Hana Komrzýová, kvinta B

KREATIVITĚ SE MEZE NEKLADOU…
Noc s Andersenem se na chodovickém gymnáziu pořádala letos už třetím rokem a za tu dobu
se stala velmi příjemnou tradicí. Stejně jako loni
se organizace ujala naše třída, tedy kvarta A.
Myslím, že právě tato akce je skvělou příležitostí
k zužitkování naší kreativity a týmového ducha.
Pro primánky jsme si připravili opravdu bohatý
program, který zahrnoval nejrůznější hry a soutěže. Nejvíc práce jsme si ale dali s divadelním
představením, jehož originalitu jsme od minule
posunuli na ještě vyšší úroveň. Tentokrát už jsme
se totiž neomezovali jen na tradiční a každému

dobře známé pohádky, nýbrž jsme vymysleli pohádku vlastní!
Že je zvykem zápolení princů o ruku spanilé
princezny? K čertu se stereotypy! V našem pohádkovém světě musí právě princezny ukázat
své schopnosti i povahy, aby se mohly utkat
o svého nastávajícího a korunu sousedního
království. Když se přidá ještě několik vtipných
a výstižných scének z rodinného života (ani královská rodina totiž není ušetřena manželských
a sourozeneckých neshod), vykouzlíme elixír,
který sbírá pozitivní ohlasy jak na běžícím páse.

Alespoň tak soudím podle nadšených tváří našich malých diváků a pochval učitelského sboru.
A to nejen u nás ve škole, ale i ve školce, kde jsme
v době přijímacích zkoušek druhou reprízou pohádky potěšili nejmladší počernický dorost.
Kromě divadla jsme také prověřili obratnost
a zručnost malých dětí na několika sportovních
stanovištích, kde proti sobě soutěžily jednotlivé
třídy. Tak snad si to děti užily tak jako my.
Eliška Volencová, kvarta A
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STUDENTSKÁ POROTA CENY ČESKÁ KNIHA NA KNIŽNÍM VELETRHU

SPORT

PTÁČKOVI NA GLADIATOR RACE
V neděli 7. 5. 2017 se uskutečnil další závod
extrémního běhu – Gladiator race. Tentokrát
se závodníci sešli ve vojenském tankodromu
v Milovicích.
Závodu se zúčastnilo na 1 500 závodníků v různých kategoriích a stejně jako předchozí ročníky
se vyznačoval nesmírnou náročností. Vyžadoval
vysoké fyzické nasazení.
Hlavní trať měřila přes 8 km a měla 25 překážek
- např. skok ohněm, plazení v bahně, nebo běh
mezi pneumatikami, a to všechno v náročném
terénu.
Hlavního závodu jsem se zúčastnila osobně
se svým bratrem Pepou v kategorii MIX DVOJIC a opět jsme si to vychutnali. Ovšem, nebyli
jsme sami, kdo reprezentoval Horní Počernice.
Závodu se zúčastnilo i několik našich svěřenkyň - Anna Salvetová, Kamila Kocourková, Kristýna Jakšová, Eliška Růžičková. Svoji trať zdárně
zvládly a po skončení jejich závodu si vyzkoušely
i část hlavní tratě. Všechny holky prokázaly, že
jsou dobře fyzicky i psychicky připravené a závod v bahně si dokonale užívaly. Myslím, že jsme
prožili společně další hezký den a už se těšíme na
další akce, které spolu uskutečníme.
Všechna děvčata navštěvují mé hodiny, jak
v DDM, tak i mimo něj. Cvičíme zde nejrůznější
bojové sporty, ukazujeme si různé situace, které
je v životě mohou potkat a hledáme cesty, jak se
s nimi vyrovnat. Součástí jsou i různé hry, posilování a hlavně dobrá nálada, žádný zbytečný
stres. Na rozdíl od většiny sportovních kroužků
se nezaměřujeme prvotně na přípravu k závodům, ale cílem je připravit děti do života, aby se
uměly bránit fyzickému násilí a čelit různým nástrahám s tím spojeným. Závody ukázaly, že naše
společné tréninky přináší výsledky. Všem (Anna
Salvetová, Kamila Kocourková, Kristýna Jakšová,
Eliška Růžičková) moc gratulujeme k získání medailí a děkujeme za příkladnou reprezentaci.
Kdo by měl zájem vyzkoušet mé tréninky, může

Nahoře na snímku je Martina a Pepa, pod nimi z leva: Kamila Kocourková, Kristýna Jakšová, Anna Salvetová
a Eliška Růžičková

se hlásit buď osobně na tel.: 728 696 097, nebo
přes kancelář DDM. Nábor probíhá nepřetržitě
a přihlásit se mohou zájemci bez omezení věku.
Všem se snažíme poskytovat individuální přístup, těšíme se na nové tváře a další kamarády.
Některé mé tréninky probíhají pod hlavičkou
DDM a tím je zajištěna cenová dostupnost pro
všechny zájemce. Kdo si chce jen tak zacvičit
a přitom se ještě něco užitečného naučit, je to
ideální. Náročnější tréninky vedu na ještě jiných
hodinách. Přihlásit se mohou samozřejmě i dospělí – zejména bych to doporučovala ženám,
které budou seznámeny s prvky sebeobrany
a dalšími technikami. I křehká žena se může

umět postavit a čelit násilí. Nově by byla možnost obnovit cvičení žen s malými dětmi. Mezi
tím, co si děti hrají a seznamují se se základními
pohybovými aktivitami, do kterých jsou vkládány prvky bojových sportů, ženy se věnují sebeobraně, kondičnímu cvičení apod. První hodina
je vždy zdarma, u malých dětí mohou být přítomni rodiče. Neváhejte nás kontaktovat, podáme vám bližší informace. Přijít se na nás podívat
můžete už 1. 6. v rámci akce – DEN DĚTÍ.

nejraději, a jsou vrcholem kickboxu. Jezdí sem
během své kariéry mnoho výborných závodníků,
třeba i 15 let a pás svět. šampióna ne a ne získat.
Martině se to v 19 letech podařilo už podruhé. Teď
si od kickboxu na nějaký čas odpočine a bude se
věnovat zkouškám na VŠ, práci v EP, kam za měsíc
odjíždí a samozřejmě svým aktivitám.
Už následující víkend po návratu z Rakouska vyrazila Martina na závody se svým bratrem Pepou,
který si nenechal ujít vítězství v závodech BJJ Trojanovice cup na Moravě. Nastoupil v disciplíně
BJJ, kde obhajoval vítězství z předešlého roku.
Jeho vyzyvatel z klubu GB DRACULINO neměl
ani v jednom zápase nejmenší šanci. Oba zápasy
Pepa ukončil před časovým limitem vzdáním soupeře v důsledku škrcení.
Pepa i Martina by rádi poděkovali všem svým
podporovatelům a sponzorům. Zejména MČ
Praha 20, Thajskému ráji, Red Bullu, Fighter- store,
Real Geek a nově též firmě Promo Direct - dárkové
předměty, která jim vyrábí propagační materiál.
Dále paní Tůmové, která v Počernicích provozuje

ovoce a zeleninu a stala se novým sponzorem
úspěšných sourozenců. Oba společně věří, že se
ozvou i další.
Lenka Bartáková, redaktorka

Martina Ptáčková, trenérka

DALŠÍ TITUL JE DOMA
Koncem dubna se v rakouském Innsbrucku
konaly závody světového poháru. Závod
probíhal v supermoderní hale bývalého
olympijského komplexu, přímo uprostřed
hor. Zúčastnili se ho závodníci z více jak 30
zemí celého světa. Závodníci se sem kvalifikují podle výkonnosti z domácích šampionátů
a poté mezinárodních turnajů. Ti nejlepší se
potkají právě zde a svádějí boj o prestižní titul
a šampióna světového poháru.
V tomto roce se turnaje zúčastnila i Martina Ptáčková a vedla si opět skvěle. Tentokrát si s váhou
nedělala problémy a nastoupila v nejvyšší váhové
kategorii. Její finálovou soupeřkou ve fullcontactu žen – 70 kg byla německá závodnice. Zápas
probíhal tradičně ve třech kolech a Martina si od
počátku držela mírný náskok, který potvrdila zejména v průběhu 3. kola, kdy německou závodnici doslova zasypala sérií tvrdých úderů, ze kterých se už Němka nevzpamatovala a Martina si
pohlídala v klidu vítězství. Po závodech měla obrovskou radost – vždyť tyto závody má ze všech
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ATLETIKA V LÉTĚ

V úterý 16. 5. 2017 uspořádal atletický oddíl ke
Dni rodin ve Svépravicích již tradiční nesoutěžní
rodinný běh. Rodinný běh byl vhodný i pro rodiče s dětmi v nosítkách či kočárkách nebo pro
děti na odrážedlech. Účastníci měli na výběr
ze dvou délek tratí (1 km a 3 km). V cíli bylo pro
každého účastníka zajištěno pití, drobné občerstvení a diplom. V našem běhu vyhrál každý, kdo
se zúčastnil. Zajištěn byl i doprovodný program
v duchu atletiky pro děti.
Na letní prázdniny připravujeme opět týdenní soustředění na Orlíku v kempu Podskalí,
v termínu 6.–12. 8. 2017, a příměstský tábor
v termínu 28. 8. – 1. 9. 2017, kde máme poslední
volná místa. Další informace o této i dalších akcích najdete na adrese www.atletikahp.cz.
Tábory jsou určené pro školní děti. Po individuální (telefonické) konzultaci přijímáme i děti, které
nejsou členy oddílu.
V září zahájíme již 6. rok existence našeho oddílu.
Tréninky budou probíhat ve stejný čas jako v letošním roce na atletickém ovále nebo v tělocvičně v Horních Počernicích

• Minipřípravka (předškoláci od 5 let)
– středa 16:30 – 17:30
• Mladší přípravka (děti 1. a 2. třída)
– středa nebo čtvrtek 15:30-16:30
• Starší přípravka (děti 3. a 4. třída)
– úterý 15:30 – 17:00 a/nebo pátek 15:15 – 16:45
• Mladší žactvo (děti 5. třída a starší)
– úterý 15:30 – 17:00 a/nebo pátek 15:15 – 16:45
Noví zájemci o atletiku se mohou předem infor-

movat a hlásit na e‑mailu atletikahp@email.cz
Více informací na www.atletikahp.cz/Informace
Od nového školního roku vítáme do svého týmu
také nové trenérské posily. Předpokladem je
kladný vztah k dětem a k atletice; školení trenérů atletické přípravky zájemcům zajistíme. Více
informací na tel.: 737 705 219, Anna Ondriášová.
trenérky Anička Ondriášová
a Klára Hlaváčková

ÚSPĚCH NAŠEHO BASKETBALOVÉHO TÝMU DÍVEK V NÁRODNÍM FINÁLE

Zápas byl vyrovnaný až dokonce a v nastavení
jsme prohráli /58 : 58/ 67 : 78. Tím jsme se umístili
na krásném 4. místě /z Pražských družstev nejvýše/.
Všechny zápasy turnaje probíhaly za nevšedního
zájmu diváků, hala byla na všechny zápasy zaplněna a fandilo se všemi prostředky /hlasivkami,
bubny, trumpetami atd./,
na úrovni byl i náš fanklub. Pro basketbalovou
veřejnost jsme byli družstvem
s největším progresem výkonnosti.
Tímto bychom také rádi poděkovali všem rodičům a fanouškům, dále potom městské části
Horní Počernice, která nám výrazně snížila náklady této akce.
V celém turnaji jsme velmi dobře reprezentovali
Horní Počernice.
Po zápasech náš záverečný pozdrav byl: „Počernice, Počernice, ty jsou nej!!!“
Jiří Ammer, trenér družstva
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Čekaly nás Pardubice a boj o bronzovou medaili.

Sport

Ve dnech 28.–30. 4. 2017 se konalo finále basketbalu dívek do 12 let v Hradci Králové, kterého se
zúčastnilo 12 nejlepších družstev z České republiky. V tříčlenné skupině jsme měli BK Kyjov a BK
Litoměřice. Oba zápasy byly těžké, Horní Počernice - Kyjov 55 : 32; Horní Počernice - Litoměřice
65 : 58.
Naše děvčata ukázala velkou bojovnost a vysokou odolnost, která nás dovedla k vítězství.
O postup mezi čtyři nejlepší týmy jsme hráli
s Plzní 35 : 25. Opět těžký zápas, po vítězném
boji jsme postoupili do semifinále. Bohužel se
nám zranily dvě hráčky ze základní sestavy, a tak
jsme do zápasu se Sadskou nastoupili oslabeni.
S tímto družstvem jsme vloni při stejné soutěži
prohráli o 46 bodů. Letos po vyrovnaném boji
jsme prohráli o šest bodů 46 : 52, nepodařilo se
ubránit jejich nejlepší hráčku.

Placená inzerce

SUVerén

Nová Suzuki Vitara
Nepřekonatelná ve městě

Suverénní v terénu

RBS (systém nouzového brzdění)
LED světlomety
7× airbag
vestavěná navigace
parkovací senzory a kamera

inteligentní pohon 4×4 AllGrip
asistent sjíždění svahu
asistent rozjezdu do kopce
prvky chránící karoserii
adaptivní tempomat

od

www.suzuki.cz

386.700 Kč

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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Suzuki Vitara 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,0 l/100 km.
Fotografie je pouze ilustrativní.

pro každou příležitost

Placená inzerce
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.
NÁSTUPNÍ PLAT 20000 ,- BTTO.
SVÉ CV ZASÍLEJTE NA EMAIL:
pavel@lamda.cz PRACOVIŠTĚ:
P-9, K BÍLÉMU VRCHU

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ PŘIJME
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 UČITELE AJ
NA PLNÝ ÚVAZEK, INF – FY NA ČÁSTEČ.
ÚVAZEK, MÍSTO HOSPODÁŘKY A DÁLE ICT
TECHNIK/ADMINISTRÁTOR SÍTĚ.
INFO: 724 114 852; 724 114 854
SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE.
TEL.: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ
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, TEL: 608 542 625

PRONAJMU ZAHRÁDKU S CHATKOU VE
SVÉPRAVICÍCH. TEL: 776 559 118

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. B,
KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
MAIL:LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL: 603 418 333, 281 920 134

RÁMOVÁNÍ MYJO
PASPARTOVÁNÍ, LAMINACE
NAPÍNÁNÍ PLÁTEN
NÁCHODSKÁ 636

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ-REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
ING. TOMÁŠ PINKAVA
TEL: 608 153 818

ŠIKOVNÝ, NEKUŘÁCKÝ, BEZDĚTNÝ PÁR BEZ
ZVÍŘAT, PRACUJÍCÍ V HP HLEDÁ BYT 1KK,
1+1 NEBO 1+0. CENA NÁJMU 5-7 TIS/MĚS +
ENERGIE. TEL: 733 363 711. PROSÍME NE RK.
HLEDÁM DOUČOVÁNÍ Z ČJ A MATEMATIKY
PRO ŽÁKA 6. TŘ. DLOUHODOBĚ.
TEL: 777 345 906
TJ SOKOL HP SPOLEK HLEDÁ SPRÁVCE
TĚLOCVIČNY A AREÁLU DO HPP. PLAT. PODMÍNKY DLE MZDOVÝCH PŘEDPISŮ. NÁSTUP
DO 1.8.2017. PO ZAPRACOVÁNÍ MOŽNOST
PŘIDĚLENÍ SLUŽEBNÍHO BYTU. PÍSEMNÉ
NABÍDKY A STRUČNÝ ŽIVOTOPIS: TJ CHVALKOVICKÁ 2031/47 19300 PRAHA 9-HORNÍ
POČERNICE, NEJPOZDĚJI DO 20. 6. 2017
DĚKUJEME MANŽELŮM JAREŠOVÝM
A CELÉMU PERSONÁLU RESTAURACE JÍME
JEŠTĚ LÉPE ZA SKVĚLOU ORGANIZACI
A VÝBORNÉ JÍDLO PŘI REALIZACI NAŠÍ
SVATEBNÍ HOSTINY. MANŽELÉ VANČUROVI.
MC DONALDS HORNÍ POČERNICE PŘIJME
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY. VOLEJTE
776 825 947
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