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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ČERVENEC - SRPEN 2017
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 3. 9.
Hlavolamy v uličkách starého města
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
– divadlo Strašidlo cantervillské na nádvoří
a komentované prohlídky s komorníkem

do 3. 9.
Vladislav Kaska: Obrazy, grafika

29. 7. – 5. 8. Florbalové soustředění
2. – 11. 8.

Střelecký tábor - Chorvatsko

O prázdninách OTEVŘENO DENNĚ od 9 do 17
hod., ZAVŘENO pouze od 5. do 8. 7. 2017 z důvodu provozní údržby

14. – 18. 8.

Příměstský tábor

20. – 27. 8.

Atletické soustředění

MUM
DDM

od 7 do 11. 8.

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY S DDM

Příměstské tábory:

30. 6. – 9. 7. Letní tábor – Španělsko

PRAHA20.HORNIPOCERNICE
10. – 14. 7. Příměstský tábor - Detektivové

do 3. 9.
Současné umění Nepálu: na cestě k míru uměním

22. – 29. 7. Sportovní tábor
23. 7. – 5. 8. Výtvarný tábor

Za pokladem piráta Krákorky, prázdninová
Školička pro děti 3–6 let
Cesta do pravěku, prázdninový Montessori klub
pro děti 6–10 let

E-ZPRAVODAJ
Ezpravodaj naleznete na:
www.ezpravodaj.pocernice.cz

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

Naleznete v něm aktuální zprávy, rozhovory,
informace o akcích…
Budeme rádi, když nám na e-mail:
redakce@pocernice.cz budete posílat příspěvky
do ezpravodaje nebo tipy na jeho zlepšení.

Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: referent v Odboru
ekonomickém ÚMČ Praha 20. Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu.

Vedení městské části
Praha 20 a redakce
HPZ přejí všem
Hornopočernickým
krásné léto.
www.facebook.com/praha20.hornipocernice
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Úvod

SLOVO STAROSTKY
Milí Hornopočerničtí,
období letních prázdnin bývá každoročně
„volnějším“ obdobím. V našich Horních Počernicích jsme připravili mnoho oprav komunikací, které se dají realizovat pouze v tomto
období, kdy je doprava mírnější vzhledem k prázdninám. Velice zásadní
je oprava komunikace Náchodské, která bude v úseku Hartenberská (od
benzinové pumpy) po ulici Stoliňskou zcela uzavřena pro dopravu, mimo
autobusy. V souvislosti s touto opravou bude také uzavřena křižovatka Bystrá u hřbitova. Tato oprava bude probíhat celý měsíc červenec.
Vjezd do Horních Počernic bude tedy pouze směrem od Běchovic a DolDistancuji se od zveřejněného plakátu a textu,
který byl vylepen v bytovém domě v Horních
Počernicích, kde jsem nařčena z podpory
kriminality v Horních Počernicích a spojována

ních Počernic a z ulice Ve Žlíbku z logistického parku P3. Bude to velké
omezení našich občanů dostat se do svých domovů, ale snad tato uzavírka
naučí alespoň část obyvatel Středočeského kraje, aby využívali nadřazené
komunikace, které Horní Počernice obklopují. Prosím vás tedy o shovívavost při tomto dopravním omezení.
Vysvědčení jsou rozdána, zkouškové období ukončeno a většina z nás plánuje letní dovolenou.
Přeji vám všem mnoho odpočinku a získání sil. Užijte si léto podle svých
představ, s vašimi rodinami a blízkými. Není důležité, kde strávíte svou dovolenou, ale s kým.
Hana Moravcová, vaše starostka

s útočníkem, který pod vlivem drog pobodal
své vrstevníky. Jelikož mou osobu veřejného
činitele a také občana a podnikatele HP tento
text poškozuje, uráží a především mě znepo-

kojuje jeho agresivita, podala jsem na PČR
trestní oznámení.
Hana Moravcová, starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
SVÉPRAVICE
Bylo předáno staveniště ohledně rekonstrukce komunikací ve Svépravicích.
MINISTR DOPRAVY
Společně s Ing. Rittenauerem jsem se zúčastnila jednání s ministrem dopravy D. Ťokem.
Projednávali jsme především obnovení přípravných prací MÚK Bystrá, která by zajišťovala druhý sjezd z dálnice D10 do skladového areálu.
LRS
Radním byl předveden nový návrh rozšíření
léčebného zařízení LRS na Chvalech. Po za-

Nově opravená kaplička na Chvalech

pracování našich připomínek bude s tímto
upraveným záměrem seznámena i veřejnost. Architekti vše konzultují s naší paní
urbanistkou, aby jejich záměr byl v souladu
s územním plánem a pražskými stavebními
předpisy.
LIDICE
Přijala jsem pozvání místostarostky Evy Březinové a společně s ní a dětmi ze ZŠ Stoliňská
jsme navštívili památník Lidice. Místo, které
v každém koutu vyzařuje hrůzy nacismu
a gestapa, kde si člověk uvědomí, co je v životě opravdu důležité.

REZERVA HL. M. PRAHY
Překvapivě pro zástupce samospráv byla na
jednání pražského zastupitelstva rozdělena rezerva v řádech miliard korun. Pro naši
městskou část bylo přiděleno 5 milionů na
rekonstrukci chodníků Náchodská a 9 milionů na další etapu rekonstrukce komunikací ve Svépravicích. Jedná se o ulice Podůlší,
Všelipská, V dílcích – Hřídelecká, chodníček od Božanovské směrem k ZŠ Spojenců
(I. část včetně veřejného osvětlení v celé
délce).
Hana Moravcová,
starostka

Nové hřiště v areálu FZŠ Chodovická
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Informace o podpisu smlouvy o podpoře ze SFŽP projektu MAP ke snížení zátěže
obyvatel MČ hlukem a znečištěným ovzduším, s využitím zkušeností s aplikací místní
Agendy 21
Rada vzala na vědomí informaci o podpisu
smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP na projekt Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel hlukem a znečištěným ovzduším, s využitím
zkušeností s aplikací místní Agendy 21.
Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství
Rada souhlasila, že po dobu výstavby veřejné
infrastruktury – chodníku v ulici Ve Žlíbku, na
základě uzavřené plánovací smlouvy ze dne
30. 6. 2010 na pozemcích ve svěřené správě MČ
Praha 20, nebude městská část Praha 20 předmětné pozemky zatěžovat místními poplatky
za užívání veřejného prostranství.
Návrh na jmenování členů školských rad za
zřizovatele v základních školách zřizovaných městskou částí Praha 20 pro období
1. 9. 2017 – 31. 8. 2020
Rada jmenovala v souladu s § 167, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
členy školské rady za zřizovatele s účinností od
1. 9. 2017 v:
Základní škole a Mateřské škole, Praha 9 – Horní
Počernice, Spojenců 1408:
Ing. Tamaru Spilkovou, Tomáše Kádnera
Fakultní základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Chodovická 2250:
Mgr. Alenu Štrobovou, Mgr. Evu Březinovou
Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Stoliňská 823:
Ing. Petra Heriana, Jaroslava Kočího
Základní škole, Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická 1700:
MVDr. Kláru Bonkovou, Mgr. Alexandru Kohoutovou a stanovila vyslovit poděkování končícím
členům školských rad, které do funkce za zřizovatele pro období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2017
jmenovala RMČ Praha 20, za jejich dosavadní
činnost ve školských radách zřizovaných městskou částí Praha 20.
Dokumentace EIA k záměru „I/12 Běchovice
- Úvaly“ na životní prostředí
Rada požaduje doplnit předloženou dokumentaci o dopravní model, který bude simulovat,
jak bude v souvislosti s realizací záměru ovlivněno rozložení dopravy na území hlavního
města; dokumentace řeší pouze vlivy na dopravu a životní prostředí v nejbližším území záměru. Dotčeným územím ale není pouze území popisované v dokumentaci, ale celé hlavní
město.
Nařízení, kterým se mění nařízení č. 14/2016
Sb. hl. m. Prahy, kterým se vymezují místa,
kde je provozování osobního přepravníku
na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro
chodce na stezce pro chodce a cyklisty, na
pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno
Rada souhlasila s návrhem nařízení, kterým
se mění nařízení č. 14/2016 Sb. hl. m. Prahy,
kterým se vymezují místa, kde je provozování
osobního přepravníku na chodníku, stezce pro
chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce
a cyklisty, na pěších a obytných zónách a na vozovce zakázáno.
Vyjádření souhlasu se stavbou a s odnětím ze ZPF „D11 - MÚK Beranka“, vyjádření
k projektové dokumentaci ve stupni územního řízení
Rada souhlasila:
- se vstupem na části pozemku v k. ú. Horní Počernice po dobu výstavby MÚK, s odnětím části
pozemků ze ZPF a kácením náletových dřevin
rostoucích mimo les
- s umístěním stavby „D11 – MÚK Beranka“ v k.
ú. Horní Počernice, dle předložené projektové
dokumentace vypracované f. APIS, s. r. o Praha
4 z října 2016
a požaduje:
* koordinovat s přípravou a realizací přípojných
komunikací
* vybudování samostatné cyklostezky Horní
Počernice – Klánovice, a to v předstihu před
realizací MÚK Beranka, překonání D11 touto
cyklostezkou pomocí lávky, nikoliv podjezdem
* v situaci širších vztahů zakreslit související dopravní stavby (včetně samostatné cyklostezky
západně od ČSPHM), nejen schematicky.
Záměr svěření pozemku KN parc. č. 4496/5
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do správy MČ Praha 20
Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem svěření
pozemku KN parc. č. 4496/5 o výměře 5 m2,
druh pozemku – zastavěná plocha, který vznikl oddělením od pozemku KN parc. č. 4496
o výměře 28 662 m2, druh pozemku – ostatní
plocha, způsob využití – silnice v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, na základě geometrického
plánu č. 5267-49/2017 ze dne 7. 5. 2017, do
správy MČ Praha 20.
Záměr bezúplatného nabytí spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN
parc. č. 2031/100, KN parc. č. 2031/79, KN
parc. č. 2031/20 a KN parc. č. 2031/71 vše v k.
ú. Horní Počernice, obec Praha
Zastupitelstvo schválilo bezúplatné nabytí
spoluvlastnického podílu ve výši 2/8 k pozemkům KN parc. č. 2031/100, způsob využití - jiná
plocha o výměře 5 m2, parc. č. 2031/20, způsob
využití - jiná plocha o výměře 159 m2, parc.
č. 2031/79, způsob využití - jiná plocha o výměře 18 m2 vše v k. ú. Horní Počernice, obec
Praha a pozemku KN parc. č. 2031/71 o 1128 m2
vzniklého oddělením z pozemku KN parc.
č. 2031/71, způsob využití - ostatní komunikace o výměře 1316 m2 v k. ú. Horní Počernice,
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obec Praha, na základě geometrického plánu
č. 5166-101/2016, z vlastnictví České republiky
- Bytové správy ministerstva vnitra, do vlastnictví hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20.
Záměr odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40,
KN parc. č. 4468/7, KN parc. č. 4568/2,
KN parc. č. 4568/3, KN parc. č. 4570/10 vše
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha
Zastupitelstvo nesouhlasilo:
- se záměrem odejmutí svěřené správy MČ Praha 20 k pozemkům KN parc. č. 4458/40 o výměře 63 m2, KN parc. č. 4468/7 o výměře 3141 m2,
druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – jiná plocha, KN parc. č. 4568/2 o výměře
6794 m2, způsob využití – dálnice, KN parc.
č. 4568/3 o výměře 5285 m2, způsob využití –
dálnice, KN parc. č. 4570/10 o výměře 1645 m2,
způsob využití – dálnice vše v k. ú. Horní Počernice, obec Praha z důvodu výstavby dálnice
„Pražský okruh“, kdy záměrem hlavního města
Prahy je převod pozemků do majetku státu, zastoupeného Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.
Prodej pozemků parc. č. 248/15, parc.
č. 3729/4 a parc. č. 4360/9 v k. ú. Horní Počernice společnosti PREdistribuce
Zastupitelstvo schválilo:
- prodej pozemků KN parc. č. 248/15, druh
pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 74 m2 za cenu 4.150 Kč/m2, tj. 307.100 Kč
celkem, parc. č. 3729/4, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 13 m2 za
cenu 5.520 Kč/m2, tj. 71.760 Kč celkem, parc.
č. 4360/9, druh pozemku - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 17 m2 za cenu 5.690 Kč/m2,
tj. 96.730 Kč celkem, vše v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, společnosti PREdistribuce, a. s.
- uzavření kupní smlouvy se společností PREdistribuce, a. s.
Duplicitní vlastnictví k pozemku parc.
č. 4501/13 v k. ú. Horní Počernice
Zastupitelstvo schválilo:
- nabytí pozemku parc. č. 4501/13, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní
komunikace o výměře 148 m2 v k. ú. Horní
Počernice, obec Praha, z vlastnictví České republiky, práva hospodaření s majetkem státu
Státního statku hl. m. Prahy, „v likvidaci“, na základě jednostranného potvrzení o vzdání se
vlastnického práva ve prospěch hl. m. Prahy,
svěřené správy MČ Praha 20.
Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

V letním rozhovoru se starostkou Hanou
Moravcovou jsme hovořily o projektu Podaná ruka, Metropolitním plánu a směně
pozemků určených k recyklaci.
Odstartovali jste program Podaná ruka,
v jaké fázi se nyní nachází?
Projekt již funguje a věřím, že bude úspěšný.
Postupně se do něj zapojuje čím dál víc podnikatelů, za což jsem ráda. Nicméně bych byla
ráda, kdyby se do něj zapojilo co nejvíce našich
firem i uživatelů karty Podaná ruka. Pokud by se
někdo rád brigádně zapojil k oslovování podnikatelů, budeme moc rádi. Brigáda je vhodná
například pro komunikativní seniory či maminky na mateřské dovolené. Obrátit se může na
paní Tomsovou (lenka_tomsova@pocernice.
cz). Podnikatelé, kteří se zapojí do projektu
Podaná ruka, budou zároveň sami držiteli této
karty. Budou mít naši podporu na ezpravodaji,
webu a postupně budeme firmy představovat
i v tištěném zpravodaji, viz rozhovory s cykloprodejnami v tomto čísle.
Začátkem června zveřejnil Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy návrh Metropolitního plánu, který by měl určit pravidla rozvoje
Prahy na příštích 15 až 20 let. Byly zde vypořádány připomínky městské části?
Naše připomínky nebyly zcela vypořádány.
Celý harmonogram příprav Metropolitního plánu jsme prezentovali na setkání s občany, které
se konalo na Chvalském zámku. Od občanů
jsme zde získali další podněty, které budeme
dále zapracovávat. Harmonogram příprav byl
následující:
Dne 24. 5. 2016 jsme od Institutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy obdrželi závěr z konzultace nad pracovním zněním návrhu Metropolitního plánu s městskými částmi hl. m. Prahy, jehož
přílohou byl i seznam požadavků MČ Praha 20
z obou provedených konzultací a vyhodnocení
jejich zapracování do návrhu Metropolitního
plánu.
MČ Praha 20 nesouhlasí se zaslaným vypořádáním jejích požadavků k návrhu Metropolitního plánu. Velká část požadavků MČ Praha

20 nebyla ani po provedené druhé konzultaci
v návrhu Metropolitního plánu akceptována,
proto žádáme Institut plánování a rozvoje hl.
m. Prahy jako zpracovatele Metropolitního plánu, aby tyto požadavky znovu přezkoumal a zapracoval je do návrhu Metropolitního plánu,
ještě před společným jednáním ve smyslu § 50
odst. 2 stavebního zákona. Městská část Praha
20 tedy nadále trvá na svých požadavcích, kdy
za zásadní považuje zejména:
1. Územní rozvoj MČ Praha 20 řešit pouze
v rámci rozvojových ploch vymezených ve stávajícím územním plánu (formou rozvolněné,
neintenzivní zástavby). Rozvojové plochy nerozšiřovat, a to ani zarovnáváním některých výběžků zelených ploch, jak je provedeno v předloženém návrhu! Tzn. respektovat hranice
zastavitelného území vymezeného v platném
územním plánu jakožto nepřekročitelné čáry
zastavitelnosti území. Rozvojové plochy v lokalitě Počernice - východ naopak redukovat.
2. V Metropolitním plánu uvažovat s podmíněností a etapizací zástavby rozvojových ploch,
vymezených na území MČ Praha 20. MČ Praha
20 má již v současném stavu nedostatečnou
dopravní a technickou infrastrukturu, jsou vyčerpány kapacity ČOV. Zejména pro rozvojové
území Horní Počernice – východ je zcela nezbytné tyto nástroje (etapizace, podmíněnost)
využít!
3. Zapracování zatím neukončených pořizovaných změn stávajícího územního plánu:
a. vymezení trasy sběrné komunikace městského významu, tzv. komunikační spojky MUK Beranka, mezi ulicí Ve Žlíbku a MUK Beranka a její
zařazení mezi VPS (jde o pořizovanou změnu
územního plánu č. 2870)
b. vymezení trasy komunikace přeložka komunikace K Berance podle původního konceptu
územního plánu jižním směrem (jde o pořizovanou změnu územního plánu č. 2872)
c. vymezení plochy pro novou ČOV Sychrov při
východní hranici městské části (jde o pořizovanou změnu územního plánu č. 614)
d. změna funkčního využití ploch - zrušení
kompostárny Sychrov vč. VPS, rozšíření ploch
nerušící výroby a služeb (jde o probíhající změ-

nu územního plánu č. 613).
4. Prověřit možnost následujících dopravních
staveb:
a. severovýchodního obchvatu vedoucího
částečně v území Středočeského kraje včetně
nové podoby MÚK Ve Žlíbku s D10, a to pouze
pro osobní dopravu
b. severozápadní propojky z ul. U Tabulky na
Černý Most a plánovanou spojnici s Vysočanskou radiálou
c. alternativní přístup do oblasti kolem ulice
K Rybárně a okolí, alternativa ul. Brat. Veverkových (výstavba Maliňák).
5. Podmínit zástavbu rozvojových lokalit pořízením územní studie nebo regulačního plánu
(rozvojové území Počernice - východ, lokalita
Robotnice/Na Chvalce, lokalita Harcovská).
6. Respektovat již vydaná územní rozhodnutí
a již probíhající výstavbu, zejména na pozemcích parc. č. 4036/58 a 4036/184 (areály L, M,
N – P3 – „recyklace“).
Na schůzce s občany jste projednávali i směnu pozemků v parku P3 a areálu Metrostav
určeném k recyklaci.
Ano, projednávali jsme i směnu pozemku, který
je určen k recyklaci stavebního odpadu. Jedná
se o pozemek v logistickém parku P3 o rozloze
6 hektarů. Městská část se opakovaně snažila
o změnu územního plánu, jelikož si nepřejeme
na našem území recyklovat odpad. Bohužel
nám to hl. m. Praha vždy odmítlo. P3 Park přišel s návrhem výměny směny tohoto pozemku
(jeho funkčního využití) za pozemek v areálu
Metrostav v ulici Bystrá. Metrostav prezentoval
svůj záměr přesunout tuto plochu recyklace
do jejich areálu, o rozloze cca 3 hektary, ovšem
se záměrem vybudování obalovny živičného
materiálu. Tento záměr se ale setkal s negativní
reakcí především občanů. Na základě návrhu
některých členů zastupitelstva se tedy pokusíme o opětovnou změnu územního plánu
a zkusíme plochu pro recyklaci definitivně vymazat z katastru Horních Počernic. Návrh bude
předložen na jednání zastupitelstva v září.
Lenka Bartáková, redaktorka

PRAŽSKÝ SILNIČNÍ OKRUH (SOKP)
Dne 30. 5. 2017 od 17 hodin proběhlo již
druhé setkání zástupců magistrátu, projektantů a investora s občany v Běchovicích,
ale i ostatních, kteří se tohoto setkání chtěli
zúčastnit a mají chuť zjistit, jak se dál vyvíjí
situace kolem SOKP. Byla zde porovnána regionální varianta se stávajícím okruhem, kterou vypracovalo ČVUT a ze které vyplynulo,
že Regionální okruh nebude žádným přínosem, a proto se nedoporučuje jeho stavba.
Kasační stížnost, která byla podána několika
městskými částmi a okolními obcemi, kde se
účastnila též naše městská část, byla zamítnuta jako neopodstatněná, tak by se mohlo
zdát, že SOKP bude bez problémů dokončen.
Padaly i termíny ale v dnešní době před vol-

bami 2017 a 2018 se nedá na nic spolehnout.
Co je ale zarážející, nikdo a nikde nemluví
o dokončení okruhu přes Vltavu u Suchdola.
Tam není vůbec jasno, jak bude tato záležitost řešena. A v tom případě se jedná o půlokruh a dopravní zatížení stále zůstává na Jižní
spojce a nebo přes centrum Prahy. Pro naši
městskou část je dokončení okruhu na severu Prahy důležité.
Jako další významná stavba, která by měla
ulevit zatížení hlukem je rekonstrukce části
D11 od bodu 0 km (sjezd na D11 z Jižní spojky) v délce cca 11 km, kde se mají postavit
nové protihlukové stěny a stávající projdou
rekonstrukcí nebo se vymění a bude položen
takzvaný tichý asfalt. V rámci této rekonstruk-

ce není počítáno s výstavbou nových protihlukových
stěn od sjezdu na D11 v délce 450 m, kde v současné
době není a nikdy nebylo
žádné protihlukové opatření. S výstavbou těchto stěn
se počítá v rámci rekonstrukce úseku 510 (okolo CČM),
která byla již zahájena a dle slibů zástupců
ŘSD by tomu nemělo nic bránit.
Člověk v něco věřit musí, ale přesvědčen
bude, až se tyto stavby uskuteční.
Hezké léto přeji všem!
Richard Stára,
MS ODS
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Zastupitelé

KDO SI NECHCE ÚSTA SPÁLIT, MUSÍ MLČET NEBO CHVÁLIT
Na Zastupitelstvu 22. května jsme mj. probírali přidělování individuálních dotací. Jedním
ze žadatelů byl i spolek SC Xaverov Horní
Počernice, který požádal o částku cca 2,5
milionu Kč na přípravu a realizaci investičního záměru výměny umělého trávníku III.
generace na hřišti kopané. Poskytování dotací upravuje § 10a zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů – v odstavci 3 se dočteme, že dotaci
nebo návratnou finanční výpomoc, s výjimkou návratné finanční výpomoci podle § 34
odst. 1 (týká se úvěrů a půjček příspěvkové
organizace – pozn. autora), lze poskytnout
na základě žádosti o poskytnutí dotace nebo
návratné finanční výpomoci prostřednictvím
veřejnoprávní smlouvy (dále jen „žádost“),
popřípadě na základě povinnosti vyplývající ze zvláštního právního předpisu. Dále je
v zákoně - písmena a) až h) stanoveno, jaké
náležitosti má žádost alespoň obsahovat.
Písmeno d) zní dobu, v níž má být dosaženo
účelu, u návratné finanční výpomoci i lhůty
pro navrácení poskytnutých peněžních prostředků a výši jednotlivých splátek. Upozornil
jsem, že v žádosti spolku SC Xaverov Horní
Počernice tento údaj chybí a velmi pravděpodobně proto nesplňuje náležitosti pro přiznání podpory dle výše uvedeného zákona.
Navrhl jsem, aby Zastupitelstvo zkonstatova-

lo, že žádost nesplňuje podmínky stanovené
zákonem, a doporučilo žadateli podat žádost
v souladu se zákonem. Poté paní Moravcová
vyhlásila přestávku, aby se koaliční zastupitelé mohli mimo záznam poradit, jak vzniklou
situaci vyřešit. Do věci se vložil právník Jiří
Beneda a navrhl, aby Zastupitelstvo poskytnutí finančního příspěvku schválilo s tím, že
smlouva s žadatelem bude schválena s podmínkou doplnění žádosti o dobu, v níž má být
dosaženo účelu využití dotace. Ačkoli jsem
trval na tom, že ani tímto způsobem nemusí
být litera zákona naplněna, návrh Jiřího Benedy byl schválen – pro hlasovali zastupitelé
Měšťan, Liška, Stára, Herian, Wágner, Beňová, Čížková, Tůmová, Kohoutová, Šefčíková,
Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová.
Starostka Moravcová v dané věci zřejmě hlasovala ve střetu zájmu (aniž by to před hlasováním oznámila) – podle údajů dostupných
na internetu byla dne 29. září 2016 přijata valnou hromadou za členku spolku SC Xaverov
Horní Počernice, stejně tak byl za člena přijat
pan Karel Piták, který se v ten samý den stal
předsedou tohoto spolku.
Vidíme, že Šance pro Počernice, která slibovala Horním Počernicím zásadní změnu po
čtvrt století téměř neomezené vlády ODS,
se chová po upevnění získaných pozic stejně
jako její předchůdci, s nimiž se veřejně spoju-

je a v zásadních hlasováních
se o ně může s klidem opřít.
Místní ODS, která se v minulosti různě rozvětvila, se tak
zase skládá dohromady, jen
pod jiným názvem. Ostatní zůstává stejné – hájení
zájmů vybraných počernických podnikatelů mluvících
stejnou řečí – řečí peněz. Je jen škoda, že tyto
podnikatele většinou nevidíme v zastupitelských lavicích. O to více jsou ale činní za oponou, kde pravděpodobně rozdávají úkoly, na
jejichž základě bychom si mohli myslet, že
městská část je řízena jako dobře maskované loutkové divadlo. Názory nehodící se do
krámu jsou označovány jako nekonstruktivní
a jejich autoři za nevyzrálé nebo pomatené
jedince. Chtě, nechtě, připomíná mi to malé
okresní městečko, kde si drtivá většina lidí
hledí svého a řídí se heslem v názvu tohoto
článku. Ale proč ne, je to určitě snazší, jen já
to prostě neumím, za což se těm, kteří se tímto heslem řídí, upřímně omlouvám.
Krásné léto prožité ve zdraví a dušení pohodě
přeje všem obyvatelům Horních Počernic
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

REAKCE: KDO SI NECHCE ÚSTA SPÁLIT, MUSÍ MLČET NEBO CHVÁLIT
Pan Čáp si asi bere za vzor pana Mládka a
pana Štěcha (oba za ČSSD), kteří každého,
kdo nějak podniká, označují za nebezpečné
osoby, které se musí nějak hlídat.

Jako opoziční zastupitel a předseda MS ODS
konstatuji, že jsem si zatím žádných podnikatelů, kteří by řídili mě a ostatní členy místního
sdružení ODS, nevšiml.

Manýry z vysoké politiky by se do komunální politiky neměly vůbec zatahovat, o což se
pan Čáp snaží.
Richard Stára, předseda MS ODS

REAKCE: KDO SI NECHCE ÚSTA SPÁLIT, MUSÍ MLČET NEBO CHVÁLIT
„Osamělost oranžového pěšce“
Není zastupitelstvo, aby nás kolega Čáp nečastoval svými poučkami a návody, jak se
věci mají dělat atd. Zcela mu uniká vlastní
podstata projednávané záležitosti. Stejně tak
tomu bylo i v případě projednávané dotace
pro SC Xaverov na výměnu umělého trávníku. Jasně podaná žádost, která je věcně zcela
pochopitelná všem rozumně smýšlejícím li-

dem. Stejně tak rozumně smýšlející lidé tomuto fotbalovému klubu schválili grant pro
týž účel od hlavního města Prahy, mimochodem zhruba v trojnásobné výši, než jaký poskytuje naše městská část. Tak se to dělá, peníze na sport se poskládají z více zdrojů, ale
účel je jasný a není třeba z toho dělat politikum. Jako to dělá pan kolega Čáp. Místo, aby
konstruktivně předkládal rozumné a přede-

vším věcné návrhy, posouvá úroveň jednání
našeho zastupitelstva do výšin poslaneckých
lavic. Asi má dobrou školu od svých kolegů
v Praze i celé republice. A pak se nedivme, jak
to vyhlíží s preferencemi ČSSD před nadcházejícími volbami.
Ivan Liška, zastupitel za NHP a ODS

„SPORTOVNÍ KRŮČKY“ V HORNÍCH POČERNICÍCH
Na podzim roku 2016 bylo v areálu škol ZŠ
Ratibořická a FZŠ Chodovická zapáleno neznámým vandalem venkovní volejbalové
hřiště. Sportovní umělý povrch této hrací
plochy byl následkem požáru z jedné poloviny vážně poškozen. Bylo proto nutné důkladně a pečlivěji zvážit, zda se hřiště opraví do
původního stavu, nebo se provede zásadní
změna a zvolí se protiskluzný povrch, který
bude zárukou vysoké kvality, spojené s nejmodernější technologií výroby, zaručující vysokou životnost a vysokou užitnou vlastnost.
Na doporučení uživatelů hřišť, především
z řad učitelů a sportovců, MČ Praha 20 pořídila kvalitnější, bezpečnější a méně stárnoucí

sportovní plochu. Městské části Praha 20 bychom touto cestou chtěli poděkovat za ochotu, přízeň a dobrou vůli při realizaci nového,
především však bezpečnějšího sportoviště.
Jedním z dalších důležitých posunů v oblasti
sportu Horních Počernic je vyslyšení dlouhodobých přání sportuchtivých spoluobčanů
a sportuchtivých nadšenců naší obce. Radnice městské části Praha 20 si na dlouhodobou
žádost Komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit nechala vypracovat firmou Lokal
Sport koncepci sportu v Horních Počernicích,
která bude předkládat směry rozvoje a podpory sportu, pilíře, priority, strategické cíle
i podmínky naplnění v období let budoucích.

Hornopočernický zpravodaj – červenec‑srpen 2017

Jsem velice potěšen, že se
budeme moci na podzim
roku 2017 těšit na strategicky ucelený koncepční dokument, s kterým bude, jak
pevně doufám, radnice pracovat a naplňovat tak záměry, které pro potřeby občanů
vygeneruje.
Hezké a klidné prázdniny.
Petr Měšťan,
zastupitel MČ Praha 20,
nezávislý kandidát na kandidátce ODS

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
přejeme do života hodně zdraví a štěstí.

Hana Vostrá, referentka

Odbory

Dne 30. 5. 2017 se v Obřadní síni Chvalského zámku konalo další Vítání občánků. Všem

13. 9. 2017 OD 10.00 - 17.00
4. R O Č N Í K V E L E T R H U
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V AREÁLU CHVALSKÉ TVRZE
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Přistavení velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na bioodpad na II. pol. 2017
místa

Místo přistavení

1. místo

parkoviště u křižovakty
Mezilesí - Běchorská
za benzinovou pumpou

2. místo

Ratibořická
u odbočky k DDM
a ZUŠ

3. místo

křižovatky Jeřická
Chvalkovická

4. místo

červenec srpen
23.7 VOK

září

říjen

listopad

24.9 VOK

22.10 VOK

12.11.BIO
26.11. BIO
19.11 VOK

27.8 VOK
15.10 BIO
24.9 VOK

23.7 VOK

22.10 VOK

27.8 VOK
15.10 BIO
10.9 VOK

8.10 VOK
29.10 BIO

10.9 VOK

8.10 VOK
29.10 BIO

13.8 VOK

Křovinovo nám.
13.8 VOK

12.11 BIO
19.11 VOK
12.11 BIO
5.11 VOK
26.11 BIO
5.11 VOK
26.11 BIO

VOK - kontejnery na objemný odpad , odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin (označeno žlutě)
BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva odvoz vždy v neděli od 9.00 - 12.00 hodin (označeno zeleně)

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

ZLATÁ SVATBA

ZLATÁ SVATBA

Manželé Miluše a Bohumil Vackovi oslaví dne
15. 7. 2017 krásných společných 50 let. Přejeme jim ze
srdce mnoho společných šťastných let, které promění
jejich dnešní zlato v diamanty.

Dne 15. 7. 2017 oslaví manželé Hana a Zdeněk

Krásné výročí zlaté svatby přeje dcera s rodinou.

Hornopočernický zpravodaj – červenec‑srpen 2017

Pištěkovi zlatou svatbu.
Všechno nejlepší a mnoho dalších společných let!
Přeje rodina a přátelé.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Hampejs Karel
Outlá Marie
Zelinková Jaroslava
Dočekalová Libuše
Schovanec Karel
Hejnová Mária
Kludská Anna
Franěk Miloslav
Fröhlich Jaroslav
Jiroutová Alžběta
Grublová Helena
Doušová Anna
Ekrt Zdeněk

Habrun Jaroslav
Nedvědová Božena
Palugyaiová Ema
Šlechta Lubomír
Hora Vladimír
Hýžďalová Hana
Kožíšek Miloslav
Šrubař Jiří
Kunstová Božena
Matušů Antonín
Kožíšková Milada
Rais Josef
Dvořáková Jaroslava

Hussar Pavel
Kristenová Hana
Šonka František
Budský Zdeněk
Killer Jindřich
Králíčková Zdeňka
Mertlová Jaroslava
Mirtlová Miluše
Moravcová Květoslava
Műllerová Libuše
Raisová Milena
Čtvrtníčková Milada
Liška Jan

Liška Oldřich
Lišková Eva
Navrátilová Karolína
Riegert Vladimír
Srbová Vlasta
Šerý Josef
Veverka Stanislav
Zemánková Mária
Čadková Libuše
Chvalník Josef
Kleinbergová Viera
Losert Jaroslav
Šimáňová Máří

Magdalena
Vejnar Luděk
Herian Milan
Holbíková Helena
Kněžíková Anna
Malina Karel
Mareš Pavel
Ostrýt Miloslav
Tylová Jaroslava
Valášek Ladislav

Tuček Zdeněk
Hrabětová Dagmar
VolkeováLudmila
Siváková Julie
Kazimour Jindřich
Havelková Marie
UrchsováHanna
Housková Naděžda
Křížek Jiří
Ryjantová Zdenka

Řezníček Zdeněk
Štěpánek Bohuslav
Vnuk Otto
Horká Jaroslava
Šlechtová Alena
Bečvářová Helena
Fremuntová Miloslava
Hampacher Jiří
Libicherová Helena
Sokol Josef

Žáčková Růžena
Hlaváčková Luďka
Hurtová Věroslava
Michálková Eliška
Minarčiková Jaroslava
Řehoř Václav
Straková Božena
Kejlová Věra
Tomáš Štefan
Valíček Julius

Vinšová Věra
Novák Mirek
Volianská Eva
Cochlárová Marie
Hubená Marie
Jindrová Alena
Košinová Dagmar
Kulhavá Miroslava
Tvrdková Marie
Zápotocký Rudolf

Hanuš Jan
Lettl Václav
Luňáček Josef
Maternová Ludmila
Pechan Otakar
Sucharová Růžena
Šafařík Miloslav
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. 6. 2017–31. 8. 2017 do
31. 11. 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 dob-

rovolná 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

BLAHOPŘÁNÍ
7. 8. oslaví významné životní jubileum naše milující maminka, babička
a prababička, paní Julie Siváková. Rádi bychom jí k jejím
90. narozeninám popřáli hodně zdraví do dalších let.

Dne 20. 8. 2017 uplynou 3 roky od úmrtí
pana Jaroslava Ringla.
Stále vzpomínájí manželka a synové.

Dne 14. 7. 2017 to bude rok, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček Jaroslav Janouš.
S láskou na Tebe vzpomínáme každý den.
Jsi stále s námi.
Tvá rodina.

Dne 9. 7. 2017 uplyne 10 let, co nás
navždy opustil náš manžel, tatínek
a dědeček František Chaloupka.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 29. 7. 2016 nás opustila manželka,
maminka a babička, paní Ivana Kočišová.
Děkujeme těm, co ji znali, za tichou vzpomínku.
Manžel Ľuboš s rodinou.
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Odbory

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ČERVENCI A SRPNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

MAP VZDĚLÁVÁNÍ MČ PRAHA 20
V průběhu dubna až června se scházely pracovní skupiny k jednotlivým prioritám a cílům Strategického rámce MAP vzdělávání
městské části Praha 20, který byl schválen
na konci března 2017. V rámci každého cíle
byla stanovena opatření a konkrétní aktivity
vedoucí k jeho naplnění. Výsledkem práce
pracovních skupin je návrh seznamu těchto opatření a aktivit místního akčního plánu
vzdělávání, který bude dále připomínkován
členy pracovních skupin, dopracován projektovým týmem projektu a předložen ke schválení Řídícímu výboru v září 2017.

12. 9. od 15.00 – 19.00 Veletrh volnočasových aktivit
pro děti do 15 let v Horních Počernicích v areálu Chvalské tvrze
14. 9. od 10.00 – 17.00 Veletrh středních škol v areálu
Chvalské tvrze

Lenka Štiková, manažerka projektu
Placená inzerce

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

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

Hornopočernický zpravodaj – červenec‑srpen 2017

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

www.mbkolo.cz
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ODBOR DOPRAVY

UZAVÍRKA KOMUNIKACE NÁCHODSKÁ
V měsíci červenci (3. 7.) bude pro osobní auta
uzavřen úsek Hartenberská po ulici Stoliňkou. Projíždět bude pouze MHD.
Současně bude dopravně uzavřena a tedy
také neprůjezdná z ulice Hartenberská ulice

Stoliňská, Šplechnerova, Slatiňanská. Zastávka autobusu 224 u rehabilitačního centra
Chvaly bude po tuto dobu ZRUŠENA.
Objízdná trasa a jediný přístup do Horních
Počernic bude z ulice Ve Žlíbku. Na této kři-

žovatce bude upravena světelná signalizace
tak, aby byl delší interval průjezdnosti na ulici
Náchodská.
Věra Bidlová, OŽPD
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ŠKOLNÍ JÍDELNY

Stane se, že dítě přiletí ze školy domů
a hned první kroky vedou k ledničce. Na
otázku, proč nejedlo ve škole, se dozvíte,
že mu tam nechutnalo. Je to ale opravdu
tak? Nebo je to spíše o tom, že není zvyklé jíst zdravou stravu? Někteří rodiče si
možná vzpomenou na svá léta ve škole,
kde se podávala našedlá nepoživatelná
hmota, vydávající se za hrachovou kaši
a tak mají pochopení se svým dítkem. Ale
je tomu tak opravdu i dnes? Určitě ne. To,
že se například právě zmíněné luštěniny
musí zařazovat na jídelní lístek, velí nejen
spotřební koš, který musí ze zákona jídelny dodržovat, ale i zdravý rozum. Přeci
chceme, aby se naše děti stravovaly zdravě a pokud je to nenaučíme doma, tak
se to mají šanci naučit právě ve školách.
Pokud dáte dítěti vybrat mezi fastfoodem
a zdravou stravou, vybere si samozřejmě
první variantu. Co ale do sebe dostane, to
zde asi zmiňovat nemusíme. Chtějte tedy
pro své dítě to nejlepší a dopřejte mu vyvážené a zdravé stravování. Uděláte tak
pro jeho život opravdu hodně.

Jaké mají dnes děti chutě, jak se změnily
během řekněme deseti, dvaceti let?
ZŠ Ratibořická, Adéla Míková: Děti jsou
dnes alergické, když slyší slovo ryba nebo
luštěnina. Jen pár jedinců se najde, kteří je
mají rádi. My ale musíme plnit spotřební koš
a vymýšlíme nejrůznější recepty a varianty,
aby to děti snědly, ale když nezačnou rodiče
děti učit zdravě jíst z domova, tak my je to
tady těžko naučíme.
ZŠ Spojenců, Zlatuše Chvojková: Myslím si,
že se nezměnily vůbec. Pořád dětem chutná
naše staročeská kuchyně jako je rajská, svíčková, samozřejmě nepohrdnou smaženým
jídlem jako je řízek, květák… Zeleninu i ovoce jedí celkem dobře a musím říct, že se hodně zlepšil jejich pitný režim. Máme spojenou
jídelnu s mateřinkou a tam je vidět, jak děti
sní opravdu vše. Řekla bych, že tak kolem té
třetí třídy se to láme a děti si začínají více vybírat, co sní a co ne.
ZŠ Stoliňská, Jaroslava Hajná: Myslím si,

že je opravdu trend ve zdravém stravování
a i maminky se snaží děti motivovat. Ono je
to hodně o té rodině a také někdy o přílišné
demokracii. Když dítěti pořád ustupujete
a správně nemotivujete, tak pak není lehké
ho naučit, jak správně jíst. Já mám takové tři
skupiny dětí. První jí opravdu úžasně a je vidět, že se jim v tomto ohledu opravdu věnují
a děti jí úplně vše a rády. Druhá skupina dětí
není až tak zvyklá z domova nebo se snaží si
opravdu vybírat, co by jedly. Na ty se hodně
zaměřujeme, obzvláště u prvňáčků v prvních měsících školy s nimi sedíme, chválíme
je, jak jsou šikovné, jak budou zdravé a silné,
motivujeme je pochvalou a i odměňujeme.
Starší děti i rodiče už jsou naučeni, že nám
nosí drobné hračky z kinder vajíček, obrázky… a my je pak odměňujeme. A opravdu
za krátkou dobu se naučí pěkně jíst, což nám
dělá velikou radost. No a třetí skupina, tu
mám po 25 letech až letos a to jednoho hocha, s kterým teda nehne nic a ten chce jíst
jen sladké. Zatím nevím, jak na něj, ale věřím,
že se nám to časem podaří. Je opravdu velmi
důležitý vzor v rodině, respektive u dospě-
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lých. Když si i učitel najde po náročném dni
ve třídě čas a sedne si s dětmi u oběda, tak to
mě hodně potěší.
FZŠ Chodovická, ZŠ Bártlova, Gymnázium,
Denisa Jašková: Chutě se postupně vyvíjejí,
pracujeme s jinými surovinami, ale vaříme
i původní jídla, která byla před dvaceti lety.
Mladší děti nechtějí moc zeleninu a ovoce
si téměř vůbec neberou, i když je pobízíme,
tak řeknou, že nechtějí, že to mají doma…
Máme výběr ze dvou jídel, ale jak se v některém objeví ryba nebo luštěniny, tak se tomu
snaží vyhnout. Nahrazujeme to alespoň tak,
že třeba používáme cizrnovou mouku, luštěniny přidáváme do salátů… Ale je znát,
že se chutě kolem 15 roku mění a ty děti se
už nenechávají ovlivnit kamarády a preferují
zdravější stravu.
Vybírají si děti, co by rády jedly? Slyšíte na
to?
ZŠ Ratibořická, Míková Adéla: Taky jim vyjdeme vstříc a rádi si říkají, co by chtěly, milují
například buchtičky s krémem. Jednou jsem
tady měla vysokoškolačku, která měla závěrečnou práci o stravování ve školách a dělala
mezi dětmi anketu, jaká jsou jejich nejoblíbenější jídla. Zvítězila samá nezdravá smažená
jídla, to mají děti prostě rády.
ZŠ Spojenců, Zlatuše Chvojková: Občas na
to slyšíme, hlavně teď koncem školního roku.
Poslední týden školy už tak nedbáme na
zdravou výživu a jídelní lístek jsme připravili s ohledem na přání dětí, takže budou mít
řízky, rajskou, buchtičky se šodó, žemlovku
a bramborové noky se špenátem a smetanou.
ZŠ Stoliňská Jaroslava Hajná: Určitě na to
slyšíme. Zrovna nedávno za námi přišli žáci
z páté třídy s tím, že by rádi připravili Evropský
týden. Vše jsme s nimi zkonzultovali a musím
říct, že to bylo perfektní. Každý den byl podle
jiné země a tak jsme měli italskou, rakouskou,
maďarskou, řeckou a finskou kuchyni. Děti
byly nadšené a to je to nejdůležitější. Snažíme se s dětmi vždy mluvit o tom, co by rády
a ničemu se nebráníme, ale na druhou stranu
chceme, aby jedly zdravě. Proto také máme
jen jedno jídlo, jinak si nedokážu představit,
jak bychom naplnili spotřební koš.

se někteří rodiče obraceli na učitelky, že jsou
v jídelně často luštěniny, a proč to tak často
je. Je vidět, že na zdravou stravu nejsou zvyklí.
ZŠ Spojenců, Zlatuše Chvojková: V mateřince to vidět je, ale v základní škole už moc
ne. Děti mají velkou volnost, kapesné, a tak
místo oběda jdou kolem fastfoodu a koupí si
raději něco tam. Často říkají, že pospíchají ze
školy a nemají čas se najíst, ale pak je vidíte
v hloučku postávat před školu.
ZŠ Stoliňská, Jaroslava Hajná: Já si myslím,
že určitě. Dříve děti ryby úplně odmítaly, dnes
je mají rády. Ale bylo to i tím, že dříve nebylo tolik možností, k dostání byla maximálně
treska. Také je to tím, jak děti s rodiči více
cestují do zahraničí, kde ochutnávají mořské ryby, jí více zeleniny… Je skvělé, že děti
začínají mnohem více pít čistou vodu. Dříve
pily jen sladké šťávy nebo čaje a dnes nejvíc
vodu. Aby děti správně jedly, tak potřebujete velkou podporu rodičů a to my naštěstí
máme. Je to hodně o komunikaci mezi námi,
rodiči a dětmi a musím říci, že se nám to daří
a za to jsem moc ráda. Dělám v družinách dětem přednášky o zdravém stravování, hrou je
vedu k tomu, aby věděly, co by se mělo jíst
a proč je to důležité, spolu s nimi skládáme
jídelníčky a děti to opravdu baví a zajímá. Je
potřeba ty děti vychovávat k tomu, že strava
může být opravdu zákeřná věc, ať co se týče
obezity nebo naopak anorexie, a že správným stravováním dosáhneme zdravého těla.
K tomu je potřeba pořád vysvětlovat, podporovat a motivovat.
FZŠ Chodovická, ZŠ Bártlova, Gymnázium,
Denisa Jašková: Já bych řekla, že jen částečně. Hodně se o tom mluví, rodiče říkají, že
preferují zdravá jídla, ale na dětech to zas tak
vidět není. Ovoce odmítají, zeleninu většinou
také. Samozřejmě je to z velké části lavinový
efekt, jedno dítě řekne, že to rádo nemá, že
mu to nechutná a najednou to řeknou všichni.

FZŠ Chodovická, ZŠ Bártlova, Gymnázium,
Denisa Jašková: Nedáváme jim vybírat na
celý týden, to ani s ohledem na spotřební
koš nelze, ale čas od času děláme mezi dětmi anketu, kde si napíší svá oblíbená jídla, ale
v podstatě to vychází pořád nastejno a preferují stejná jídla. Jen se jim v jejich přání objevují hamburgery a pizz, a to my neděláme.
Je znát, že se dnes děti stravují v rodinách
zdravěji?
ZŠ Ratibořická, Míková Adéla: Některé ano,
ale často je to spíše naopak. Na třídní schůzce

Hornopočernický zpravodaj – červenec‑srpen 2017

Jaké je u vás nejoblíbenější jídlo?
ZŠ Ratibořická, Míková Adéla: To, co není
zdravé, tedy vede svíčková s knedlíkem, rajská… Nejraději by ale měly hranolky, párek
v rohlíku, pizzu, to my tady ale neděláme. Za
těch 17 let, co jsem tady, jsme jednou nebo
dvakrát měli hranolky a ještě v půl třetí tady
stála fronta na přídavky.
ZŠ Spojenců, Zlatuše Chvojková: Je to jednoznačně rajská, svíčková a v mateřince
všechny omáčky, kde je smetana. Ale s těmi
malými dětmi opravdu problém není, ty mají
větší kázeň a sní vše.
ZŠ Stoliňská, Jaroslava Hajná: Tak určitě
největší hit jsou u nás lívance se skořicí. To
nikdo nevrátí ani kousek. Jinak samozřejmě
jsou oblíbená klasická česká jídla, omáčky
s knedlíkem, buchtičky s krémem. To děláme
ale tak jednou za čtvrt roku, aby to bylo pro
děti i vzácné.
FZŠ Chodovická, ZŠ Bártlova, Gymnázium,
Denisa Jašková: Tak u nás jednoznačně vede
svíčková, kuřecí řízek, buchtičky se šodó, špagety na různé způsoby a z těch novějších jídel salát Cézar, kuřecí paličky v kukuřičných
lupínkách se salátem a také zeleninové saláty
s kuřecím nebo krůtím masem.
Lenka Bartákvá, redaktorka
Co je to spotřební koš?
Spotřební koš stanovuje, jaké výživové
požadavky mají splňovat jídla podávaná ve školní jídelně. Legislativně jsou
stanoveny určité skupiny potravin
(brambory, maso, ovoce, zelenina atd.)
a jejich doporučená spotřeba na žáka
a den. Výpočtem spotřebního koše
pak jídelna dokumentuje, jak tato doporučení plní. Spotřební koš se počítá
za měsíční období v hodnotách „jak
nakoupeno“.

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.

Nádherné počasí, doprovázející další
ročník Formanských slavností, přilákalo
několik stovek návštěvníků, kteří si za
poslechu živé hudby v podání kapel naší
ZUŠ a úžasné zpěvačky Dity Hořínkové
mohli vyzkoušet nejrůznější řemesla.
Poprvé se Formanské slavnosti konaly na
jiném místě, než bylo zvykem a to v areálu SKP HoPo a určitě to byl krok správným
směrem. Celý areál byl dobře přehledný
a návštěvníci měli všechny stánky s řemesly dobře na dosah. A k vidění jich bylo hned
několik. Z Akademie řemesel Zelený pruh
přijeli truhláři, tesaři, řezbáři, zámečníci, kováři a košíkáři, kteří předvedli pletení z pedigu. Z našeho DDM tradičně nechyběla
hrnčířina. Všechna řemesla si zájemci mohli
vyzkoušet přímo na místě. Seniorky z SKP
HoPo nabízely pletené, šité, háčkované
a jiné výrobky, malované sklo Eva Janů, paličkování Jaroslava Šochová. Ze ZŠ Stoliňská
předvedla drátování paní Krajňáková, ZŠ Ratibořická ukázala keramické výrobky školní
družiny a Diana Hořínková zdobené sklo.
Nechyběl ani dětský koutek RC MUM, který
tradičně zajistil i prokousávání tří velkých
koláčů od Pekařství Moravec.

Zdravá MČ

FORMANSKÉ SLAVNOSTI

Během slavností byla zahájena veřejná sbírka pro Azylový dům na vybavení rekonstruovaných prostor ubytování. Kasičku střežily
a informace o sbírce podávaly seniorky ze

ZO Senioři. Každý, kdo přispěl do sbírky minimálně 30 Kč, dostal poukázku na občerstvení, které darovalo Pekařství Moravec. Celkem se na této akci vybralo 9 976 Kč. Sbírka
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Zdravá MČ
pokračuje do konce roku a zájemci mohou
přispět hotově do kasiček, které jsou umístěny na recepcích budov Jívanská 635 a 647
(nebo na akcích MČ) a druhá možnost je zaslat finanční prostředky bezhotovostně na
transparentní účet, který k tomu MČ zřídila
a jehož číslo je 3220287/0100.
Děkujeme Ditě Hořínkové za to, že vystupovala bez nároku na honorář.
Lenka Bartáková, redaktorka

AKCE STŘÍDALA AKCI
Druhá polovina května a první polovina
června byly v rámci projektu Zdravá městská
část Horní Počernice charakteristické konáním řady osvětových akcí i projednávání
s občany. Zahájily to již třetí „Formanské slavnosti“, o kterých se podrobněji dočtěte v dalším příspěvku. Tradiční bylo 30. 5. již čtvrté
setkání občanů na Veřejném fóru k udržitelnému rozvoji, které umožnilo občanům
formulovat a navrhnout k řešení problémy,
které považují za důležité, aby vedení městské části řešilo v nejbližší době. Informace
k anketě, ve které máte možnost si z těchto
návrhů vybrat také vy, naleznete níže.
První den června městská část ve spolupráci
s RC MUM uspořádala přednášku Udržitelná domácnost nejen na mateřské, kde se

přítomné maminky dozvěděly informace
jak být šetrné ke svým dětem a k životnímu
prostředí najednou. Letem světem trvale
udržitelnou domácností ze všech stran – nákupy, odpady, energie, globální odpovědnost apod. Přednáškou jsme se zapojili do
kampaně U‑DRŽME SE! v Evropském týdnu
udržitelného rozvoje. Realizovaná byla Charitou ČR ve spolupráci se Svazem měst a obcí
ČR v rámci projektu Udržitelná města a obce
pro rozvoj, který finančně podpořila Česká
rozvojová agentura.
A poslední kampaňovou akcí byla 5 a 6. června městskou částí ve spolupráci se ZŠ Stoliňskou, BESIP týmem, ČČK Praha 9, naší městskou policií a oddělením prevence Městské
policie hl. m. Praha pořádaná akce S kolem
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bezpečně na prázdniny. V rámci Dnů bez
úrazu si mohla až 30členná družstva žáků
našich základních škol změřit vědomosti
v dopravních předpisech, obratnosti v ovládání kola nebo znalosti poskytování první
pomoci. A že to bylo více než potřeba ukázaly dopravní přestupky, které na dopravním
hřišti převedli např. při jízdě v protisměru na
kruhovém objezdu. V této souvislosti bych
chtěla poděkovat všem spoluorganizátorům
a zejména panu řediteli Březinovi s pedagogy a žáky, kteří společně s naším cyklokoordinátorem P. Uzlem a seniorkami ze ZO Senioři pomohli zdárnému průběhu této akce
Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21

CYKLISTICKÉ AKTUALITY:

Ministerstvo schválilo snazší navrhování
cyklostezek
Po dlouhých deseti letech schválilo Ministerstvo dopravy ČR novou verzi technických
podmínek k navrhování komunikací pro
cyklisty (TP 179), která pozitivně reaguje na
stoupající význam jízdních kol pro udržitelnou dopravu ve městech.

přípravu realizace systému Severovýchodní
cyklomagistrály. Území je rovněž zajímavé
pro cyklisty i pěší.
Pozvání na “Pruskou projížď ku“
Mezi volnými červencovými dny nás v Počernicích sice mnoho nebude, ale spolu s cyklokoordinátorem Prahy 14 vás zbývající zveme
v pátek 7. 7., při 151. výročí Chvalského míru,
na již tradiční poznávací „Pruskou projížďku“.
Začátek je odpoledne v 16:45 před Chvalským zámkem.
Informace ke všem uvedeným bodům
jsou na www.pocernice.cz ve složce Turista – Cyklo.

S kolem bezpečně na prázdniny
Po zdařilé výše uvedené akci doporučuji především mladším cyklistům, aby na rovném
i nerovném terénu uměli v případě potřeby
ovládat kolo pouze jednou rukou - aby tou
druhou mohli pořádně signalizovat například své připravované odbočování. Zároveň
doporučuji testování rychlého a správného
rozhodování.
Zejména při jízdě na kole platí, že čím lépe
informujeme okolí o svých záměrech, tím je
jízda bezpečnější.
Příjemné letní jízdy!

Petr Uzel,
cyklokoordinátor

Pražské cyklozvonění
Letošní Cyklozvonění proběhne v neděli 17.
září v Praze 8, Na Invalidovně a zájemci na
něj od nás dojedou poměrně zajímavou trasou okolo Rokytky.
Zpřístupněné území
Od nedávného setkání pražských cyklokoordinátorů na severovýchodě Prahy jsou po
dlouhé době opět průchodné dvě lesní cesty
severně od Černého Mostu nad prodejnou
Makro, v prostoru mezi železničními tratěmi z Vysočan do Horních Počernic a Satalic.
Obnovená průchodnost zde zjednoduší

JEN AKTIVITA PŘINÁŠÍ ZMĚNU – ZAPOJTE SE DO HLASOVÁNÍ
I. Participativní rozpočtování - Investice
na přání
Do 30. 5. jste měli možnost navrhnout svůj
projekt do Investice na přání. Celkem byly
podány tři projekty, které navrhovatelé
představili na jednání Zastupitelstva 26. 6.
• „Park poznání“ společný projekt žáků ZŠ Ratibořická, Stoliňská a FZŠ Chodovická
• „Pumptrack 2. část“ podaný Petrem Měšťanem s podporou zástupců komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit a žáků
z FZŠ Chodovická
• „Vizuální odclonění odpadového hospodářství“ podaný Ing. arch. Karhanem

Kampaň za podporu
bezmotorové dopravy
Kavárna pro mladé
Klimatizace v ZŠ
Omezení/zastavení
výstavby průmyslových zón

Máte možnost pomocí elektronického hlasování, odkaz naleznete v aktualitách na
www.pocernice.cz a www.zdravehornipocernice.cz, vybrat projekt, který se vám líbí
nejvíce a to do konce července.
II. Veřejné fórum - 10 TOP problémů k řešení
Anketa vychází ze IV. veřejného fóra UR,
kde přítomní občané měli možnost sdělit
náměty a problémy z různých oblastí života v městské části. Účastníci na závěr jednání vybrali hlasováním ze všech námětů
10 nejdůležitejších, ze kterých nyní máte
možnost vybrat 2 problémy, které považujete jako prioritní právě vy. Je možné

Parkurové hřiště
Rozšíření DPS
Řešení křižovatky
Náchodská x Bystrá
(SSZ nebo kruhový objezd)

hlasovat zaškrtnutím dvou z níže uvedených deseti problémů a vystřiženou anketu
odevzdat na recepcích ÚMČ v Jívanské 635
a 647 nebo elektronickou formou v anketě, ke které naleznete odkaz v aktualitách
www.pocernice.cz nebo www.zdravehornipocernice.cz, a to udělením až tří kladných
hlasů a jednoho záporného hlasu. Hlasování v této anketě je možné do 17. 7. včetně.
Verifikační SMS je hrazeno městskou částí.
Jednotlivé problémy nejsou řazeny podle
důležitosti, ale podle abecedy.

Zachování odděleného
charakteru cyklostezky
HP‑Klánovice
Zimní kluziště a bazén
Zlepšení prostupnosti pro
bezmotorovou dopravu
(cyklisté, pěší…)
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Zdravá MČ

Počernice budou mít nové cyklomapy
Během léta se začnete v Horních Počernicích
potkávat s novými cyklomapami na dřevěných stojanech. Mapy budou k dispozici i
v trhací papírové formě. Jejich smyslem je
nejen informovat o stávajících a výhledových cyklotrasách, ale i o poměrně bezpečně
využitelných neznačených cestách. Dále obsahují tipy na některá zajímavá místa v Horních Počernicích.

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Náchodská 754, Praha 9

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060
Oddělení pro dospělé - beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774

facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice

knihovna

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
slavnostní otevření
knihovny máme
za sebou, děkujeme vám všem, kteří jste slavili s námi,
i těm, kteří se na
přípravě podíleli.
Ještě bych ráda
vyjádřila velké poBožena Beňová
Eva Tůmová
děkování pracovníkům místního hospodářství za vydatnou
pomoc při stěhování.
Rovněž paní Haně Jelínkové za návrh a rea-

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Prázdninový provoz v knihovně:
Ve dnech 3. 7. - 7. 7. 2017
a 24. 7. - 14. 8. 2017
bude knihovna uzavřena.

lizaci příjemného posezení na zahrádce.
Vznikem Kulturně komunitního centra v budově knihovny – celé přízemí – jsme získali
možnosti pro setkávání spolků (viz článek).
Je tam možnost promítání, tak i Zámecká
posezení můžeme přesunout tam.

Těšíme se na vás opět v úterý
15. 8. 2017.

Organizačně to bude trochu jinak,
přednášky budou každý čtvrtek
v době od 17.00 – 19.00 hodin.
Ing. Milan Herian

Ing. Pavel Wágner

MVDr. Klára Bonková

Přejeme vám krásné léto!
Božena Beňová

Miroslav Držmíšek

Naše seniory určitě zaujme pořad Zážitky z cest po Blízkém východě – cestopisné vyprávění s fotografiemi – ve čtvrtek
21. září. Srdečně zveme!

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE
V nově adaptované budově Knihovny Horní
Mgr. Iva
Rosová
Ilona12.
Juklová
Počernice
bude
od 1. 6. 2017 do 31.
2018
realizován projekt financovaný z OP Praha –
pól růstu ČR s názvem Využití kulturně komunitního centra Horní Počernice.
Cílem tohoto projektu je vytvářet prostor pro
vzájemné potkávání se různých cílových skupin a generací. Tím se rozvine mezigenerační
sounáležitost v komunitě, což působí preventivně proti sociálnímu vyloučení cílových
skupin. Hlavními cílovými skupinami projektu jsou senioři a rodiny s malými dětmi.
V rámci projektu budou realizovány jednak
Mgr. Josef
Josef Ptáček
aktivity,
jež Beránek
podpoří vlastní činnost
spolků
sdružujících seniory, rodiny s dětmi a též aktivity dalších neziskových organizací, které
vytvářejí činnosti ve prospěch cílových skupin na území MČ Praha – Horní Počernice. Za
druhé se uskuteční osvětové a preventivní
aktivity, které pomohou cílovým skupinám
řešit nejrůznější životní problémy – bezplat-

né poradny, besedy, semináře, přednášky 7. září 2017 17.00 – 19.00 – Jak správně na
Josef
Jiří záŠpačekrodinné finance
MUDr.přednášející
Jarmila Blažková
a společnéMgr.
akce
naČerný
témata odpovídající
Bc. Štefan
jmům a potřebám cílových skupin.
Ďurdík
Informace o aktivitách realizovaných v rámci
projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na 14. září 2017 17.00 – 19.00 – Jak hladce
webových stránkách MČ Praha 20 a Místní zvládnout nástup dítěte do školy nebo
veřejné knihovny.
školky – přednášející Mgr. Michaela Šorfová
Koordinátorem projektu a hlavní kontaktní osobou je paní Světlana Lazarová, tel.:
778 452 100, e‑mail: lazarova@knihovna‑hp.cz

21. září 2017 – 17.00 – 19.00 – Zážitky z cest
po Blízkém východě - cestopisné vyprávění
s fotografiemi – přednášející MgA. Zdeněk
Zvonek

Nabídka konkrétních aktivit v rámci proBlanka Brázdová
Petr Málek
jektu:
1. Bezplatná právní poradna od září 2017
2. Bezplatná psychologická poradna od
září 2017
3. Každý čtvrtek v odpoledních hodinách
bude probíhat beseda, seminář, přednáška
či společná akce. Zde je aktuální program
na září:

Mgr. Květa Valchařová

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

Eva Březinová,
místostarostka

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

zerce.indd 1
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Místní veřejná knihovna letos slaví 112 let
a ke svým narozeninám si nadělila krásný
dárek. Po dlouhých dvou letech rekonstrukce se včera přestěhovala do nově zrekonstruovaných prostor, navíc konečně
do vlastních.
“Pokud se ohlédneme do historie vzniku
knihovny v naší obci, dostaneme se do roku
1905 ve Chvalech, za starostování pana
Václava Šplechnera. Vznik obecní knihovny
v původní obci Svépravice není dochován,
ale je zřejmé, že k němu došlo až po vydání
zákona o povinnosti zřizovat knihovny v roce
1921. V kronikách se uvádí, že ve spojených
obcích Horní Počernice a Čertousy má obecní knihovna 930 svazků. Působení knihoven
v původních obcích přetrvávalo i po jejich

spojení v jednu v roce 1947 s tím rozdílem, že
hornopočernická se stala hlavní a knihovny
ve Chvalech a Svépravicích byly pobočkami.
Společné ale měly to, že všechny byly umístěny v pronajatých, ne zcela vhodných prostorách. V roce 1954 dostala knihovna první

profesionální knihovnici. Paní Jiřina Kubelková byla nejenom odborně vzdělaná, ale
s osobním zaujetím a morální úrovní se hluboko, na dlouhá léta, zapsala do povědomí
čtenářů. Působila jako vedoucí knihovny do
roku 1977.
V roce 1975 dostala knihovna nové prostory v zakoupeném domě na Náchodské ulici
č. p. 644 (kousek od semaforů u nádraží). Po
odchodu paní Kubelkové nastoupila paní
Mgr. Barbora Šrámková. Pod jejím vedením
se knihovna posouvala dál. Kromě již zavedených akcí začala uskutečňovat meziknihovní
výpůjční službu a opatřovat odborné publikace, skripta pro studium a periodika. Dalšími
knihovnicemi byly Štěpánka Zrcková a Hana
Holá. Po změně politického systému v roce
1989 zájem o četbu jako takovou poklesl, ale
ne nadlouho.
V roce 1991 knihovna zaznamenala prudký zájem o publikace ke studiu cizích jazyků, včetně slovníků, cestovatelské příručky,
mapy – především do západních zemí. Dům,
ve kterém knihovna sídlí, se jeví opět jako
nedostačující. Chybí místa ke studiu, depozitář. Také se přidal restituční nárok, který vyvolal potřebu rychlého přemístění knihovny
do jiných prostor. V té době vyvstal obecný
problém, způsobený chybějící legislativou
o knihovnách v nových podmínkách. Existence veřejných knihoven v obcích byla ponechána dobré vůli zřizovatelů. V naší obci
byly podmínky pro knihovnu příznivé.
Počátkem roku 1993 začala adaptace v prostorách bývalého Domu služeb II na Náchodské 754. Ještě téhož roku se otevírala. Nová
ekonomická situace ale negativně poznamenala všechny knihovny především prudkým
cenovým vzrůstem knih, ale i nákladů na
jejich provoz a údržbu. Pomocnou ruku nám
podala MK v Praze. Do dlouhodobého bezplatného pronájmu jsme dostali dva nové
počítače, tiskárnu a knihovnický program
Clavius. Byl to začátek nové etapy knihovny –
automatizace knižního fondu.

V lednu 2004 dochází k organizační změně
a knihovna se začleňuje pod DDM, jehož ředitelkou je Kateřina Francová. Dochází k personálním změnám, odchází paní Šrámková
a paní Zrcková, vzniká nový tým knihovnic.
Získáváme prostory pro vybudování dětského oddělení. Rozšiřuje se okruh působení i mimo knihovnu, v Domě s pečovatalskou službou, v Bethesdě na Chvalech. Od
září 2005 je knihovna plně automatizována.
Od druhého pololetí 2008 se naše knihovna
stává samostatnou příspěvkovou organizací.
Je to významný předěl, jsme samostatní, ale
jsme v bezúplatném nájmu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Úřad do
budovy neinvestuje, ani jí neudržuje. Začíná
snaha o získání budovy do majetku obce, což
se po dlouhých vyjednáváních konečně daří
a dnes máme knihovnu nejen krásně zrekonstruovanou, ale konečně i v majetku naší
městské části,” řekla na slavnostním zahájení
ředitelka knihovny, paní Božena Beňová.
Lenka Bartáková, redaktorka
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knihovna

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KNIHOVNY

CESTA NA SEVER
(S VÝSTAVOU UNTERWEGS IN DEN OSTEN)
Na podzim loňského roku požádala ředitelka
kulturního centra Elbeforum v Brunsbüttelu
Elke H. Schmidt‑Wessel Výbor pro partnerství Praha 20 o pomoc při organizaci výstavy
fotografa Karla Cudlína. Díky vstřícnosti německé strany a obětavosti členů VPP vznikla
po půlročním úsilí výstava černobílých dokumentárních snímků Unterwegs in den Osten. Za přítomnosti autora jsme ji slavnostně
otevřeli 18. června v tamní Městské galerii.
Stala se součástí programu třídenní návštěvy v německém partnerském městě Horních
Počernic.
S myšlenkou uspořádat výstavu jednomu
z nejznámějších českých fotografů přišla
ředitelka Městské galerie v Brunsbüttelu Silke Eikermann‑Moseberg po přečtení knihy
Cestou na východ. Spisovatel Jáchym Topol
v ní převyprávěl Cudlínovy vzpomínky, komentáře a postřehy ke snímkům a situacím,
jež podávají svědectví o Čechách a východní
a střední Evropě v uplynulých třiceti letech.
Slavnostní vernisáže, jíž se zúčastnil starosta
města Brunsbüttel Stefan Mohrdieck, řada
místních i regionálních politiků a hostů,
předcházela tisková konference a pozornost
novin i odborných časopisů. Výběr z Cudlínových fotografií, převážně se sociální tematikou a se zachycením důležitých momentů
našich i zahraničních dějin, je výstižnou
ukázkou nedávné historie střední a východní Evropy. Do konce července je také součástí vzdělávacího programu a workshopů pro
žáky nebo studenty.
„V době rostoucí globalizace jsou stále důležitější sociální kompetence, jako jsou otevřenost, flexibilita a tolerance. Proto mě těší, že
úspěšně pokračuje nejen výměna mezi politiky a správou města Brunsbüttel a Prahou
20, ale též mezi Gemeinschaftsschule, gymnáziem a hudební školou z Dithmarschen
se školami v Horních Počernicích,“ uvedla ve
svém projevu místostarostka Karin Süfke.
V době našeho pobytu v Brunsbüttelu za-

Vernisáž výstavy fotografa Karla Cudlína v Městské galerii Elbeforum

stihla svět smutná zpráva o odchodu bývalého německého kancléře Helmuta Khola.
Tento velký Evropan přispěl k pádu komunismu ve střední a východní Evropě a vždy byl
zastáncem evropské integrace. Partnerství
mezi našimi městy je jedním ze způsobů, jak
můžeme k této integraci přispět a čelit tak
skeptickému vztahu k Evropské Unii. Uplynulá léta ukázala, že jsme schopni vytvářet
mezi sebou stále pevnější vazby přátelství.
Delegace složená ze zástupců radnice
a partnerského výboru měla v programu
pobytu nejen výstavu Karla Cudlína, nýbrž
i prohlídku stavby nové školy, zúčastnila se
také tradiční sportovní akce, závodu v běhu
na 15 kilometrů. Projížďka spolkovou zemí
Šlesvicko‑Holštýnsko a návštěva Sankt Peter
‑Ording, přímořského letoviska u Severního
moře, byla pro nás názornou ukázkou příkladné péče o města, vesnice i krajinu.
Děkuji kolegům ze zahraničního výboru
za spolupráci při organizaci této akce, Janě
Neudertové za rozsáhlé překlady pro katalog k výstavě a tlumočení. Těm, kteří tuto

práci zpochybňují, doporučuji, ať se zapojí
do spolupráce s našimi partnerskými městy. Je to ideální příležitost vidět v praxi, jak
se podobné problémy řeší jinde, něčemu
se přitom naučit, diskutovat, inspirovat se,
získat informace a nápady pro život v naší
městské části. Znamená to však mnoho práce ve volném čase, obětovat část dovolené
a ještě si ze svého zaplatit dopravu. Naši přátelé z obou partnerských měst však vždy rádi
přivítají a nabídnou ubytování každému, kdo
projeví o jejich město zájem, stejně jako to
dělají členové našeho zahraničního výboru.

Stefan Mohrdieck startuje tradiční běžecký závod

Prohlídka stavby nové Gemeinschaftsschule

Dana Mojžíšová,
zastupitelka za Šanci pro Počernice
a předsedkyně VPP
Foto: Alexandra Janáčková
Výstava Unterwegs in den Osten potrvá do konce července
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VÍKEND PRO DĚTI
Na oslavu Dne dětí jsou tradičně dělány
hned dvě akce. První byla v režii DDM, kde
děti za krásného počasí plnily nejrůznější
úkoly, soutěžily a na pódiu se střídaly děti

z tanečních a hudebních kroužků DDM se
svými vystoupeními. Druhou pořádal MUM
a zavedl nás zase do Pohádkového lesa.
I přes prudký liják si tajuplné lesní víly a by-

tosti nenechalo ujít mnoho návštěvníků.
Lenka Bartáková, redaktorka

18– 19

Milí diváci,
divadelní
sezona
je u konce, jeviště
ztichne až do září,
kdy se divadlo opět
nadechne a v plné
síle se zapojí zpět
do kulturního života. Dovolte mi tedy,

abych vás pozvala na slavnostní zahájení sezony 2017/2018, které se uskuteční v neděli
10. 9. od 15.00 hodin. Máme připraven program pro děti i dospělé. Představí se divadlo
Harmonika, žonglérské duo Bratři v tricku
s vtipným pouličním představením Prasečí
cirkus a následným žonglérským workshopem, workshop má připraven i muzikant
Standa Vít, který přiveze bubny a perkuse

a věřte, že to bude pořádný rachot! Zazpívá
také pěvecký sbor Paleček a večer si budete
moci zatančit za doprovodu živé kapely. Budeme se na vás moc těšit!
Za celé Divadlo Horní Počernice vám přeji
krásné léto.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

POKLADNA
Pokladna divadla je pro vás během prázdnin
otevřená vždy v úterý a ve čtvrtek od 16.00
do 19.00 hodin.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezervovat kdykoliv na našich webových stránkách

www.divadlopocernice.cz Věnujte pozornost
omezené délce rezervace, vstupenky je nutné do týdne vyzvednout v pokladně divadla.

mo zakoupit na http://vstupenky.divadlopocernice.cz/kulturni-centrum-horni-pocernice/list (vyberte si možnost Evstupenka nebo
Cool ticket).

Pokud víte, že vám naše letní otvírací doba
nevyhovuje, doporučujeme vstupenky pří-

Délka všech představení je uváděna včetně přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak.
Neděle 10. září od 15.00

ZAHÁJENÍ SEZÓNY

Příjemné odpoledne pro všechny naše diváky, velké i malé, i pro ty, kteří si do počernického divadla zatím nenašli cestu.
Během odpoledne uvidíme pohádku Divadla
Harmonika. Prasečí cirkus předvedou Bratři v tricku, protože kdyby prase mělo křídla,
byl by svět mnohem krásnější. Stejně jako
v loňském roce si zazpíváme s Palečkem. Připravili jsme také bubenický nebo žonglérský
workshop…
Bude toho ještě mnohem víc. Přijďte se
podívat, pobavit a zahájit s námi již 12.
divadelní sezónu Divadla Horní Počernice.
Vstup volný.

a morálkou úředníka, diplomata. Českými lvy
ověnčený film, věnovaný dramatickému osudu velvyslance a pozdějšího československého ministra zahraničí, Jana Masaryka.

Vstupenky na září jsou
v prodeji v pokladně divadla
od 11. července
Čtvrtek 14. září v 19.30

MASARYK

KINO

Režie: Julius Ševčík
Hrají: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldřich
Kaiser, Arly Jover, Jiří Vyorálek, Emília Vašáryová, Eva Herzigová, Martin Hofmann,
Zuzana Kronerová
Prožil život bohéma, miloval ženy, hudbu,
velká gesta. V jeho srdci bojovala nespoutanost extravagantního umělce s povinností
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Délka filmu: 113 minut
Vstupné: 80 Kč

POPELKA

DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Kristýna Cincibusová,
Klára Šimicová
Hrají a zpívají: N. Spilková, T. Vančurová,
A. Čada, P. Brenkusová, V. Douša, Š. Šimice,
M. Růžička, M. Vlčková, B. Šípková, V. Ryšavá, S. Mosleh, E. Železná, N. Vorlíčková,
M. Růžičková, A. R. Králová, A. Sečenská,
N. Šmídová, B. Fraňková, J. Josef, J. Jarolím,
A. Franěk, T. Maršíková, A. Nechutová,
N. Večeřová, S. Moravcová, A. Brenkusová,
K. Nezbedová, J. Doušová, T. Ordáňová,
P. Dvořáková, J. Kaucký, F. Vondráček
Pohádkový příběh plný písniček a tanečních
vystoupení. Těšit se můžete na půvabnou
a hodnou Popelku, zamilovaného prince
a celé hejno holoubků.
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Úterý 19. září v 19.30

NAPROSTÍ CIZINCI

KINO

Režie: Paolo Genovese
Hrají: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta,
Marco Giallini, Edoardo Leo, Valerio Mastandrea a další
Skupina dlouholetých přátel si zpestří společnou večeři návrhem, že všichni dají na stůl
své telefony a každý příchozí hovor, zprávu či
fotografii budou sdílet společně – vždyť před
sebou už dávno nemají co skrývat. Brzy se
ukáže, jak málo o sobě vědí.
Délka filmu: 97 minut
Vstupné: 80 Kč
Středa 20. září v 18.00

KAREL FRONTZ
– fotografie

VERNISÁŽ

Výstava fotografií ze studijní cesty po Keni.
Vstup volný.
Pátek 22. září v 19.30
Sabina Krátká

CRY BABY CRY

Švandovo divadlo
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková,
Bohdana Pavlíková, Kristýna Frejová,
Réka Derzsi/Eva Vrbková, Blanka Popková
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na
štěstí. V módním kurzu life coachingu se pokusí zjistit, jak by měly změnit svůj život. Může

nás ale vůbec někdo naučit, jak žít a jak být
šťastný?
Upozorňujeme diváky, že při představení se na
jevišti kouří.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč
Neděle 24. září v 15.00
Betty MacDonaldová a Eva Čechová

PANÍ LÁRY FÁRY

DS Na Radosti Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Hrají: Z. Staňková, K. Eisenhammerová,
M. Klímová, A. Staňková, T. Zuščík,
L. Schovancová, A. Kulhavá, B. Tůmová,
J. Čechová a V. Čechová
Znáte někoho, kdo si po sobě neuklízí? A víte,
že zřejmě chytl čurbesajdu? Pošlete ho za paní
Láry Fáry, ta zná lék na všechny dětské nemoci
a navíc je s ní legrace.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč
Pondělí 25. září v 19.30
Rob Backer
Agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Hrají: Jan Holík/Jakub Slach
Obhajoba jeskynního muže představuje humorné přemýšlení o rozdílech mezi muži a ženami a o tom, jak často tyto rozdíly vyvolávají
nedorozumění.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 400, 370, 350 Kč
Částečně zadané představení

ŠPUNTI NA VODĚ

DVĚ GORILY PROTI MAFII

DS Jiřího Voskovce – Sázava
Režie: Martin Kovářik
Napínavá komedie se skoro sedmi mrtvolami.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Vstupenky na říjen budou
v prodeji v pokladně divadla
od 8. srpna
Neděle 1. října v 15.00

MIMI ŠÉF

KINO

Režie: Jiří Chlumský
Hrají: Hynek Čermák, Anna Polívková,
Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer,
Pavel Liška a další
Tajně sjet Sázavu s vlastními dětmi může být
dobrodružnější než se původně zdálo. Česká
letní filmová komedie vám připomene prázdninovou atmosféru.
Délka filmu: 83 minut
Vstupné: 80 Kč

KINO

animovaný, komedie /USA
Režie: Tom McGrath
Batole jako korporátní šéf, který ovládá celou
rodinu. Bláznivá komedie, která baví malé
i velké diváky.
Délka filmu: 97 minut
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 2. října v 19.30

CAVEMAN

Středa 27. září v 19.30

Sobota 30. září v 19.30
Pavel Kohout

ZAHRADNICTVÍ:
RODINNÝ PŘÍTEL

KINO

Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Ondřej Sokol, Aňa Geislerová,
Martin Finger, Jiří Macháček, Lenka
Krobotová a další
První díl filmové trilogie Zahradnictví.
Rodinný přítel je melodrama, odehrávající se
ve 40. letech za německé okupace.
Délka filmu: 130 minut
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 5. října v 19.30
Vratislav Blažek, Zděněk Podskalský, Evžen
Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI

DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Viktor Limr/Lumír Olšovský/Filip
Tomsa, Dalibor Gondík, Aleš Háma/Martin
Zounar, Olga Želenská a další
Divadelní úprava klasické a populární komedie o třech fasádnících, kteří si chtějí užít jeden
večer ve velkém stylu.
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

20– 21

Divadlo

Sobota 16. září v 15.00

Neděle 8. října v 15.00
Jarmila Loukotková

Neděle 15. října v 15.00
Eva Bartoňová

DS Počerníčci
Režie: Klára Šimicová, Jana Sůvová
Hrají: J. Čarvaš, A. Červená, B. Erbová, T.
Fraňková, D. Hanuš, Z. Horváthová, M. Jarolím, T. Koníček, Z. Králová, A. Rejličová, L.
Richterová, J. Rubáček, Š. Sýkora, M. Šimice,
M. Tvrdíková, Š. Vejsadová, Z. Zápotocká
Shakespearův tragický příběh 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.
Délka představení: 75 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

DS Právě začínáme
Režie: Eva Čechová, Roman Chlup
Hrají: R. Chlup, E. Bartoňová, L. Vondráčková, M. Ullver, Z. Králová, L. Kumst, D. Urban,
T. Čech, V. Jablonský
Vtipná pohádka plná kouzel, čarovných proměn a hezkých písniček.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

TAJEMSTVÍ ČERNÉHO LESA

Úterý 10. října v 19.30
Alexandre de la Patellière

JMÉNO

Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr
Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová
Brilantní komedie podle nejlepší francouzské
tradice. Polštářová bitva omezenců, kteří jsou
přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno
překonali.
Délka představení: 95 minut (hrajeme bez přestávky)
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

ČERTOVSKÉ ČAROVÁNÍ

Hra ve stylu detektivních parodií, které máme
tak rádi. Čtyři lidé jsou pozváni do luxusní rezidence a samozřejmě se stane vražda. A pak
ještě jedna. Všichni jsou podezřelí a všichni mají
motiv. To je nepříjemná kombinace…
Délka představení: 70 minut
Vstrupné: 300, 280, 260 Kč (Sleva pro studenty
20 %). Představení není vhodné pro diváky do 15 let

Pondělí 16. října v 19.30
Josef Dvořák

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Režie: Rudolf Fleischer a Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Stanislava
Topinková‑Fořtová, Markéta Hrubešová
a další
Josef Dvořák v osobité úpravě muzikálu Voskovce a Wericha Divotvorný hrnec.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Sobota 21. října v 19.30

TETIČKY (JEZINKY BEZINKY)
DS Nové divadlo Mělník
Režie: Ivan Neubauer
Černá komedie
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Čtvrtek 12. října v 19.30

RECITÁL VLASTY REDLA
Vstupné: 300 Kč

KONCERT

Středa 18. října v 19.30

HOLKY NA TAHU
Sobota 14. října v 19.30
Jiří Janků, Petr Svojtka

PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ
ANEB POZOR ZLÝ PES!

DS Načerno
Režie: Ludmila Římanová a Ondřej Pečený
Hrají: Vojtěch Klinger/Oliver Cox, Jakub Heřmánek/Ivan Dzido, Pavel Trnka/Lukáš Křížek, Matěj Trojan
Na blatech se stmívá a středověká legenda
o krvelačném psisku znovu ožívá. Sherlock
Holmes a Dr. Watson znovu vyrážejí do akce,
aby pomohli osvětlit záhadnou smrt sira Charlese Baskervilla. Co když se ale známý příběh
odehrál jinak, než ho známe?
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

KINO

komedie/USA
Režie: Lucia Aniello
Hrají: Scarlett Johansson, Kate McKinnon,
Zoë Kravitz, Demi Moore a další
Pětice kamarádek z vysoké školy uspořádá
víkendové setkání po deseti letech. Dámská
jízda je pěkně divoká a jejich řádění nabere
překvapivě zlověstný směr, když se jim podaří
nešťastnou náhodou zabít striptéra.
Délka filmu: 96 minut
Vstupné: 80 Kč
Pátek 20. října v 19.30
Tomáš Dianiška

MOJE MALÁ ÚCHYLKA

A studio Rubín
Režie: Adéla Stodolová
Hrají: Jan Cina, Berenika Kohoutová, Andrej
Polák, Petr Vančura
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Neděle 22. října v 15.00

O KRÁSNÉM PÁVU
A ZAČAROVANÉM HRADU

Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Činoherní pohádka na motivy Boženy Němcové.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Středa 25. října v 19.30

ÚSMĚVY IVO ŠMOLDASE

Zábavná talk‑show baviče Ivo Šmoldase.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč

Hrdě oznamujeme, že v letošním
roce promovali první absolventi
Virtuální univerzity třetího věku,
kterou navštěvují u nás
v Domečku.

Divadlo

Zápis na další semestr proběhne
v prvním a druhém týdnu v září

Zápis do kurzů
na školní rok 2017/18

Více informací najdete na www.divadlopocernice.cz

22– 23

Milí návštěvníci,
konečně jsou tady prázdniny a doba dovolených! Na našem zámku je tak příjemně… Přijďte se ochladit, uklidnit se a utéct z reality všedních dní na interaktivní výstavu Hlavolamy v uličkách starého města, která se líbí dětem i dospělým a je otevřena až do 3. září! Pobavíte se při luštění skládaček, hádanek
a rébusů, zkusíte vyndat ježka z klece, děti se vyřádí v molitanové herně a všichni se zvěčníte v našem
fotokoutku.
Navíc i o prázdninách u nás bydlí princezny – 23. července provází návštěvníky krásná Šípková Růženka a 6. srpna milá a hezká Popelka. Rezervujte si čas komentované prohlídky dle vašich potřeb a po
prohlídce můžete zůstat na výstavě hlavolamů, jak dlouho budete chtít!
Poslední srpnovou sobotu 26. 8. pak již tradičně věnujeme Hradozámecké noci, což je projekt Národního památkového
ústavu, k němuž jsme se již před časem s chutí připojili. Letošní Hradozámecká noc bude naprosto unikátní, neboť na nádvoří se pro vás hraje opravdové divadelní představení Strašidlo cantervillské a zámkem provází tajemný zámecký komorník.
Využijte výhodné kombinované vstupné na noční či komentovanou prohlídku a divadlo, určitě je to možnost, jak zajímavě
a zábavně strávit letní večer.
Máte‑li rádi hudbu 70. a 80. let 20. století, nezapomeňte si v předprodeji výhodně zakoupit vstupenky na koncert skupiny
Petr Kalandra Memory Band, který plánujeme na neděli 17. září. Zavzpomínejte na tu dobu při působivých písních Petra
Kalandry, Oskara Petra, Jana Spáleného, Boba Dylana či Neila Younga.
V září nás čeká opravdová lahůdka, a to narozeninová výstava Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny, která probíhá
od 9. září až do 3. prosince 2017. Na zámku bude Krtkovo kino, velká interaktivní Krtkova herna pro děti i výstava ilustrací
Kateřiny Millerové, dcery Zdeňka Millera, a jeho ženy Emilie Millerové.
V září nás nemine i Tajemná noc na zámku s pohádkovými postavami a Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi. To však až
v září. Teď užívejte co nejkrásněji prázdnin a nezapomeňte, že OTEVŘENO pro vás máme po celé prázdniny DENNĚ od 9 do
17 hod., jen mezi 5. až 8. červencem je zavřeno z důvodu provozní údržby.
Šťastné léto přeje za všechny zámecké

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

O prázdninách OTEVŘENO DENNĚ od 9 do 17 hod.
ZAVŘENO pouze od 5. do 8. 7. 2017 z důvodu provozní údržby.
INFORMACE O AKCI KINOBUS

– Letos pořadatel DPP nemohl uskutečnit
akci Kinobus na Chvalské tvrzi z důvodu nutnosti prostřídat pražské lokality.
Pokusíme se opět zažádat o Kinobus na
příští rok. Děkujeme za pochopení.

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, v obou velkých výstavních prostorách Chvalského zámku. Výstava
zve děti i dospělé do uliček starého města,
kde skládají a luští hlavolamy, hádanky, ré-

busy, 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 ČR (a možná i Evropě) pojmenovaný
Big Pelikan.
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).

• 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: divadlo na nádvoří Strašidlo cantervillské a komentované prohlídky s tajemným zámeckým
komořím.

Nenechte si ujít také lákavé doprovodné
akce:
• 23. 7. od 10 do 17 hod. Pohádková neděle se Šípkovou Růženkou a hlavolamy

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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POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU
RŮŽENKOU A HLAVOLAMY

Krásná princezna Šípková Růženka vás v neděli
23. 7. mezi 10. a 17. hodinou 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.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA
od 29. 5. do 3. 9. , prodejní galerie

SOUČASNÉ UMĚNÍ NEPÁLU:
NA CESTĚ K MÍRU UMĚNÍM

Ne 6. 8. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
NA ZÁMKU S POPELKOU
A HLAVOLAMY

Půvabná Popelka vás v neděli 6. 8. mezi 10.
a 17. hodinou 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.

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 3. 9. , 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.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
od So 9. 9. do Ne 3. 12. , otevřeno denně
od 9 do 17 hod. včetně státních svátků
Slavnostní zahájení 9. 9. od 14 hod. za
účasti ilustrátorek Kateřiny Millerové
(dcera Z. Millera) a Emilie Millerové (manželka Z. Millera

ŠŤASTNÝ KRTEK ANEB KRTEK
SLAVÍ 60. NAROZENINY

Víte o tom, že oblíbený Krteček Zdeňka
Millera slaví letos již 60. narozeniny? A kde
jinde slavit tak významné výročí než na
Chvalském zámku, který je zasvěcen dětem,
rodinám, školám a školkám? Pobaví se děti
i dospělí, na všechny při narozeninové výstavě myslíme!
Zámecká kočárovna se promění na kino, kde
budeme promítat filmy o Krtkovi. Ze sklepení se stane velká interaktivní herna, neboť ho
věnujeme výstavě Zdeněk Miller dětem. Mezi
panely ve tvaru otevřené knihy s replikami ilustrací na děti čekají skládačky, puzzle, kostky,
skládací raketa nebo bludiště. Za splněné úkoly
si děti dávají do katalogu razítka. K nahlédnutí
budou také připraveny cizojazyčné knihy o Krtkovi a na závěr se mohou děti podívat na některé kreslené příběhy. Kromě Krtka uvidí děti
i postavičky Cvrčka či Štěňátka.
A co nabídne 1. patro zámku? Můžete zde
obdivovat originální ilustrace ze společné
knihy Zdeňka Millera a Kateřiny Millerové „Krtek a rybka“ i první příběhy paní Krtečkové,
originální ilustrace první samostatné knihy

So 26. 8. od 18 do 22 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC NA
ZÁMKU: DIVADLO STRAŠIDLO
CANTERVILLSKÉ NA NÁDVOŘÍ
A KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
S TAJEMNÝM ZÁMECKÝM
KOMORNÍKEM

Hradozámecká noc na Chvalském zámku bude
naprosto unikátní, neboť vás čeká divadelní

24– 25
24

Kultura

Ne 23. 7. od 10 do 17 hod.

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 všechny jsou připraveny také komentované prohlídky s tajemným zámeckým komorníkem, který provází zámkem a výstavou hlavolamů každou celou hodinu od 18 do 21 hod.
Nebo se můžete vydat sami na noční prohlídku
výstavy. Určitě však využijte velmi výhodné
kombinované vstupné na divadlo a noční či
komentovanou prohlídku. Informace o vstupném a rezervace prohlídek na tel. 281 860 130.
Oslavte s námi konec léta krásným divadlem,
úžasnými prohlídkami s komorníkem (který ví
naprosto vše o zámku a jeho zákulisí ) a letní
atmosférou na zámeckém nádvoří!

Zámek

AKCE PRO VŠECHNY

K. Millerové „Krtek na návštěvě“. Kateřina Millerová zde prezentuje ukázky své volné tvorby
a představuje i modrého medvěda Baribala,
svou původní pohádkovou postavu.
Velmi zajímavé jsou také ukázky originálních
zachovaných ultrafánů, původního postupu
kresleného filmu o Krtkovi ze studia Jiřího Trnky, kombinované s ukázkami z připravované
knihy o Zdeňku Millerovi od Pavly Slancové.
Emilie Millerová, manželka Zdeňka Millera, zde
představí své pohádkové obrázky Prahy i další volnou tvorbu. Jistě vám neunikne ani dokument o Zdeňku Millerovi a rádi se zvěčníte
s Krtkem v našem fotokoutku.
Nebudou chybět tradiční doprovodné akce:
16. 9. Tajemná noc na zámku – napínavá stezka s pohádkovými postavami, 17. 9. Svatoludmilská pouť a oblíbené pohádkové víkendy.
Zkrátka na této narozeninové výstavě nesmí
chybět nikdo, kdo má rád oblíbeného roztomilého českého Krtka!Zkrátka na této narozeninové výstavě nesmí chybět nikdo, kdo má rád
oblíbeného roztomilého českého Krtka!
So 16. 9. mezi 18. a 21. hod.

TAJEMNÁ NOC NA ZÁMKU
– POHÁDKOVÁ STEZKA
VEČERNÍM ZÁMKEM
S KRÁLOVSKOU DRUŽINOU

Pohádková stezka večerním a nočním zámkem osvětleným svíčkami pro děti, tentokrát
i s prohlídkou zbrusu nové výstavy Šťastný
Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny. Budete

soutěžit s celou královskou družinou – princeznami Šípkovou Růženkou, Popelkou, Zlatovláskou, Koloběžkou I., královnou, rytířem,
Meluzínkou, skřítkem Matýskem, hodnou
čarodějnicí, zámeckou kuchařkou, sluhou,
šaškem i zahradníkem. Pobavíte se a čeká vás
nejedno překvapení. Akce je vhodná pro děti
od 2 do 11 let. Přijďte kdykoli mezi 18. a 20.
hodinou, akce probíhá do 21 hod., není třeba
rezervací.
Ne 17. 9. od 10 do 18 hod.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA
CHVALSKÉ TVRZI S BOHATÝM
PROGRAMEM

Ne 17. 9. od 19 hod.

KONCERT PETR KALANDRA
MEMORY BAND NA NÁDVOŘÍ

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.

Tradiční Svatoludmilská pouť se koná v neděli
17. 9. 2016 od 10 do 18 hod. v prostoru Chvalské tvrze, avšak kolotoče budou v provozu už
od čtvrtka 14. 9. O pouti vás čekají kolotoče,
atrakce, stánky s občerstvením a bohatý doprovodný program. Na zámku pak Krteček
od Zdeňka Millera, neboť zde je nová výstava
Šťastný Krtek.
Můžete se těšit na ukázky výcviku psů, králíků
a možnost jízdy na malých konících, jež pro nás
zajišťuje Škola psích sportů. Na nádvoří Chvalského zámku čeká děti tradiční divadélko zdarma, to díky spolupráci s SHM Horní Počernice.
Svatoludmilská pouť pak vyvrcholí báječným
koncertem skupiny Petr Kalandra Memory
Band na nádvoří zámku. Vstup na pouť a divadélko zdarma, výstavy na zámku a koncert za
vstupné.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za květen
Milé děti,
v květnu jste navštěvovaly dvě romantické výstavy: Květina – z cyklu Umění očima dětí a Poezie české krajiny. Vílu
Ohnivku zajímalo, z jakého kamene jsou vytesány zámecké sklepy. I s touto nelehkou otázkou jste si všichni poradili
a ze 78 odevzdaných kuponů bylo 73 těch správných. Pomyslná fanfára… a výherkyní se stává Anitka Sochorová
z Prahy 10, která má teprve 4,5 roku. Jako odměnu si vybrala Tajemnou noc na Chvalském zámku – napínavou
stezku s pohádkovými postavami a soutěžemi, která se koná 16. září. A co vy, zkusíte si zasoutěžit? Odměny opravdu
stojí za to!
- ak-
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ŠESTÝ ROČNÍK SVATOJÁNSKÉHO BÁLU PŘILÁKAL PRINCEZNY A RYTÍŘE Z CELÉ
PRAHY A OKOLÍ!
Šestý ročník Svatojánského bálu princezen, rytířů a princů se konal v neděli
18. června 2017 na nádvoří Chvalského
zámku. Nádherné slunečné počasí přivítalo zástupy malých i větších princezen
v těch nejkrásnějších šatech, ztepilé rytíře
a prince i s pány rodiči. Královská družina
Chvalského zámku dělala vše pro to, abyste se bavili vskutku královsky!

Královna moderovala celé slavnostní odpoledne a vydatně jí pomáhali všichni členové
královské družiny. Na ty nejkrásnější písničky
z filmových pohádek tančili úplně všichni, ale
hrály se také náležitě vydařené královské hry!
Zapojili jsme i rodiče, aby si společně s dětmi vyzkoušeli, jaké je to být rybářem lovícím
ryby, kuchařem smažícím palačinky, Popelkou přebírající drahé kameny či zda děti dokážou najít svého tatínka jen podle bot . Již
tradiční tanec s velkým barevným padákem
byl tentokrát na písničku, kterou zpívala samotná princezna Zlatovláska. Zvládli jsme
rytířskou i dámskou volenku, trochu se báli
při šarvátce obou rytířů a nakonec se všichni
společně vyfotografovali. Autorem všech fotografií je dvorní zámecký fotograf Theodor.
V krásném letním dni bylo třeba se občerstvit – to zajistily darované koláčky z královské
pece od Pekařství Moravec (děkujeme!) a zámecké sušenky a šťáva – vše zdarma v rámci
vstupného.

Pokud se vám Svatojánský bál líbil, neváhejte
a navštivte další – již 7. ročník, který se bude
konat 17. června 2018. Zdá‑li se vám to ještě
daleko, pak vězte, že celou královskou družinu pohromadě uvidíte při Tajemné noci na
zámku, která se koná 16. září 2017 – zasoutěžíte si, projdete pohádkovou stezkou a uvidíte v noční atmosféře výstavu o Krtečkovi.

Za organizaci bálu děkuji zámecké družině,
zvláště významně pak produkční Rozce Beránkové, stylistce a fotografce Walnice, fotografu Theodorovi, technikům Kamilu Tatarovi
a Ludvíku Boudovi, vedoucí recepce Andree
Proškové a všem účinkujícím pohádkovým
postavám. Byla to zkrátka jedna z nejkrásnějších akcí na Chvalském zámku a příště přijďte
i vy!
Alexandra Kohoutová, královna 
Foto: Theodor

Zámek

výstavu Hlavolamy v uličkách starého města.

Kultura

Na začátku bálu víla Ohnivka se Meluzínkou
pořádně uklízely nádvoří a zpívaly přitom píseň Lociky z pohádky Na vlásku. Poté zazněla fanfára a na nádvoří kráčel průvod v čele
s královnou, za níž následovaly princezny Šípková Růženka, Popelka, Zlatovláska, rytíř Jan
ze Chval, Bludný rytíř a princ Filip. Šestý Svatojánský bál princezen mohl slavnostně začít.

Na konci čekala audience u královny a pasování mladých rekrutů na rytíře. Děti si ještě
vyzvedly dáreček od víly Ohnivky ve sklepení
a zdarma v rámci bálu si mohly prohlédnout

26– 27

DDM PRAHA 20

DEN DĚTÍ S DDM

Den 3. 6. 2017 byl jako stvořený na oslavu Dne dětí, který pro vás jako
každý rok připravil dům dětí a mládeže ve spolupráci s městskou částí
Praha 20.
Pro děti byl připraven bohatý program jak v budově DDM a jejím nejbližším okolí, tak i na travnatém plácku u konečné zastávky Ratibořická.
Během celého odpoledne děti z tanečních a hudebních kroužků DDM
předvedly na velkém pódiu, co se v kroužcích během školního roku
naučily.
Kdo měl zájem, mohl vyzkoušet elektrická vozítka Segway, chůdy, střelbu na branku, lukostřelbu, kickbox, skákání v pytlích, hod na cíl, luštit šifry, dětský šerm, skákací hrad a malování na obličej. Pro odvážné

byla připravena horolezecká stěna nebo bungee trampolíny. V budově
DDM si zase mohli všichni vyzkoušet autodráhu a postavit si malého robota. Na oblíbeném stanovišti u dobrovolných chvalských hasičů bylo
nutné zapojit rodiče. Ti pumpovali vodu do hadice a děti pak proudem
vody z hadice zasáhly cíl. Vzhledem k teplému počasí však děti většinou
kropily samy sebe nebo kolemjdoucí.
Kroužek sportovní střelby připravil střelnici, kde si každý mohl vyzkoušet svou mušku a pevnou ruku při střelbě ze vzduchových zbraní.
Ti nejmenší plnili úkoly na pohádkové stezce pod názvem „Vesmír“.
Stezka byla postavena na motiv slavné pohádky Malý princ. Po oběhnutí všech stanovišť a splnění úkolů si děti vyzvedly odměnu.
Na závěr aktivního odpoledne byla připravena zábavná rodinná show
Fešáka Píny.
V mobilním planetáriu děti během celého odpoledne měly možnost
shlédnout filmy např. Krtci aneb Co je tam nahoře? Ptačí ostrov, Se zvířátky do vesmíru, Voda zázrak přírody, atd.
Děkujeme za spolupráci MČ Praha 20, všem dobrovolníkům na
stanovištích, ZŠ Ratibořická, FZŠ Chodovická i všem ostatním,
kteří nám s letošním Dnem dětí pomáhali a umožnili dětem prožít
odpoledne plné zábavy, her a soutěží. Velmi děkujeme všem, kteří
přispěli finančními či věcnými dary: Lékárna Chodovická MATAMI,
Trow Nutrition Biofaktory, Papírnictví Náchodská, Eva Tůmová
Ovoce - zelenina, Ing. Petr Kořenek, POPE servis, Promeat, s. r. o.
a Globus Černý Most.
Všem moc děkujeme

ZÁPIS DO KROUŽKŮ DDM NA ŠKOLNÍ ROK
2017/2018

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.
Noví klienti si v DDM musí založit kartu. Po jejím založení získají přihlašovací údaje, se kterými si mohou prostřednictvím našich webových
stránek sami zarezervovat místa v kroužcích z pohodlí svého domova.
Upozorňujeme, že rezervaci místa v kroužku, ať již tu přednostní vytvořenou v červnu, nebo rezervaci vytvořenou po spuštění zápisů je
nutné vždy potvrdit včasným odevzdáním podepsané přihlášky
v DDM a uhrazením platby. V případě nedoručení přihlášky nebo platby bude rezervace v kroužku zrušena a místo bude nabídnuto dalším
zájemcům.

LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY S DDM

Po celé léto můžete na facebooku DDM
(https://www.facebook.com/ddmhp/) sledovat fotografie z jednotlivých táborů, které v letošním roce pro děti pořádáme:
30. 6. – 9. 7.

Letní tábor – Španělsko

10. – 14. 7.

Příměstský tábor - Detektivové

22.–29. 7.

Sportovní tábor

23. 7. – 5. 8.

Výtvarný tábor

29. 7. – 5. 8.

Florbalové soustředění

2. – 11. 8.

Střelecký tábor - Chorvatsko

14. – 18. 8.

Příměstský tábor

20.–27. 8.

Atletické soustředění

Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme
se na setkání ve školním roce 2017/18
Hornopočernický zpravodaj – červenec‑srpen 2017

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 děti od 2 let
Dopřejte svým dětem příjemný
přechod mezi rodinnou péčí
a nástupem do školky.

Malý kolektiv vrstevníků, dvě zkušené
lektorky. Po, út, st, pá 8.00–12.00.
Flexibilní docházka i náhrady. Více info:
renata.curdova@rcmum.cz, 775 720 588.

Dny otevřených dveří a zápisy
4.–8. 9.
po-pá 9.00–12.00
+ po-čt 15.00–18.00
Ukázkové hodiny: Yamaha Class
Z. Bartošové, keramika pro děti,
dynamická jóga pro dospělé, jóga pro
mámy a mimi, moje první malování pro
děti 2,5–5 let, pěvecké sbory Pramínek
a Beránci, pohybové a výtvarné hrátky
pro děti 2–3 roky.

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.
V příjemném prostředí Školičky vaše
děti najdou pocit jistoty, zábavu,
kamarády i legraci.

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

V Mumraji máte na práci klid
Děti vám pohlídáme
prázdninový provoz
14. 8. – 1. 9. po-pá 9.00–13.00

U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi
s možností zapůjčit si notebook, využít
tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock
Prostor na masáž, kosmetiku.

www.ccmumraj.cz
SEMINÁŘE

kurz Respektovat a být
respektován *
25. 9. – 6. 11.

Sedm seminářů. Výchovné
a komunikační postupy v každodenních
situacích. Pro rodiče, prarodiče, učitele,
vychovatele, lektory... Semináře jsou
akreditovány MŠMT, zájemci obdrží
osvědčení o absolvování kurzu.
Dotovaná cena 2700 Kč.

Konzultační centrum *
o prázdninách

??

...
Termíny konzultací jsou
individuální. Domluvte se předem
se Zuzanou Dubovou, vedoucí
Konzultačního centra: zuzana.
dubova@rcmum.cz
Ceník
- běžná cena jedné konzultace je 6001600 Kč / 60 min.
- zvýhodněná cena jedné konzultace
je 100 Kč / 60 min.
- konzultace s logopedickým
asistentem: 150 Kč / 30 min.
(jednotná cena pro všechny, tento typ
konzultace není podpořen žádným
dotačním režimem).
Zvýhodněnou cenu 100 Kč / 60 min.
můžeme poskytnout těhotným
ženám, rodičům nezletilého dítěte
a seniorům nad 65 let.

* Aktivita je podpořena v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům, který je
podpořen z dotačního program Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m.
Prahy. Děkujeme. Za podporu děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.

Více informací
na www.rcmum.cz
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Volný čas

ZÁPISY
Školička – školka nanečisto
s Montessori pedagogikou
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Inzerce

Placená inzerce
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PROJEKT PODANÁ RUKA

Projekt Podaná ruka má za cíl pomoci potřebným, tedy podporovaným obyvatelům v Horních Počernicích. Díky propojení s podnikateli získají senioři, matky samoživitelky, rodiny s vyšším počtem dětí, klienti pečovatelské služby, zdravotně postižené osoby, osamělé osoby v hmotné nouzi a dobrovolníci kartu, díky níž mohou u podnikatelů, kteří se připojili k tomuto projektu, získat minimálně
5% slevu.
Podnikatele, kteří se do projektu připojili, uveřejníme na webu projektu Podaná ruka, na ezpravodaji a postupně firmy představíme
v Hornopočernickém zpravodaji. Jelikož máme před sebou letní sezónu, ke které bezesporu patří i cyklistika, jako první se podíváme
hned na dvě provozovny s cyklistikou, a to do prodejny Cyklo-Počernice Ondřej Juřík a Bike ranch.

PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL, SKI SERVIS

Kdy jste otevřel tuto provozovnu?
Otevírali jsme jí na jaře roku 2002, takže jsme
teď oslavili 15. výročí.
Proč jste se pustil právě do cyklistiky?
Celý život jsem se pohyboval v maloobchodním prodeji s cyklistickým zbožím a jelikož
Horní Počernice byly městská část, kde v té
době žádná cyklo prodejna nebyla, tak jsem
se rozhodl otevřít prodejnu právě zde.
Váš sortiment zahrnuje jak kola, tak i lyže.
Na jaře jsem začínal se sortimentem s cyklistikou a lyže jsem přidal hned první zimní sezónu, kdy jsem začal brousit lyže. Následující
sezónu se přidala i půjčovna lyží. Nyní máme
nejen prodej lyžařského zboží, ale i bazarového a samozřejmě kompletní servis na nejmodernějších strojích. Součástí je i půjčovna
lyží a veškerého lyžařského vybavení.
Kdy měníte cyklistický sortiment za lyžařský?
Sortiment měníme 1. listopadu a do konce
března jede sezóna lyží. Nicméně i v tomto
období servisujeme i prodáváme kola.
Máte stejné značky, jako jste měl na začátku svého působení?
V podstatě máme stejné značky, snažím se
prodávat osvědčené značky, kde jsem si jis-

tý, že to kolo funguje cca 15 let tak, jak má.
Tato kvalitní kola opravdu vydrží, a to ať od
nás nebo od konkurence, pokud to tedy
není kolo z velkých sportovních obchodů
v nákupních centrech. Ty kvalitu postrádají,
navíc u nich většinou prodejem končí jakékoliv následující služby ohledně servisu, což
v kamenné prodejně nekončí.
Takže dnes si k vám původní zákazníci
chodí pro nové kolo?
Dá se říct, že ano, že je po 15 letech zase
obměňují. Dnes je to hodně o trendech
a modernějších modelech. Navýšil se počet
převodů ze 7 na dnešních 11 převodů, kola
jsou modernější, všechna mají odpruženou
vidlici a kotoučové brzdy, což dříve nebývalo. Také se jezdí na větších 29 palcových kolech, dříve se používali hlavně 26, od kterých
se dnes upustilo a jsou brána jako juniorská.
Čím to je, že se to takto změnilo?
Větší kola znamenají větší překonávání překážek. Horské kolo 26 je vhodné pro úplné
začátečníky nebo větší děti, které přecházejí
z dětského 24. Větší kola, tedy 29 palců, změnila svět horské cyklistiky k lepšímu, jelikož
díky lepší setrvačnosti a snadnějšímu překonávání překážek je 29 kolo nejlepší volbou
pro většinu cyklistů. 29 je nejrychlejší, skvěle ovladatelné a dodává jezdci i více jistoty
v terénu.
Poskytujete servis jen na u vás zakoupené zboží?
Samozřejmě na u nás zakoupená kola je
servis automatický, stejně tak servisujeme
i kola od konkurence. Odmítáme však servisovat kola z hypermarketů, která prakticky
nejdou servisovat. Garanční servis k prodanému kolu poskytujeme buď po ujetých
150 km nebo po třech měsících provozu
zdarma, záleží, co nastane dříve. Jiné servisy
to mívají po jednom až dvou měsících.
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Cyklo-Počernice Ondřej Juřík

Jaké značky zde prodáváte?
Máme značky Apache, Superior, Trek, Leader
Fox, 4EVER a to dětská, juniorská, crossová
kola, dokážeme objednat i silniční kola těchto značek. Veškeré tyto značky mají v sortimentu i elektrokola nebo tzv. městská neboli
city kola.
Proč jste se rozhodl připojit do projektu
Podaná ruka?
Ten nápad se mi líbí, rád podpořím takový
projekt, který pomáhá potřebným lidem. My
jsme pro všechny, kteří přijdou s kartičkou
Podaná ruka, přichystali 10% slevu na veškerý sortiment, kromě již zlevněného zboží.
Kontakt:
Cyklo - Počernice, Náchodská 708/79
www.cyklopocernice.cz
info@cyklopocernice.cz
tel.: 281 928 897
Otevírací doba
Pondělí - Pátek
Sobota		
Neděle		

9.00 – 18.00
9.00 – 12.00
Zavřeno

Kdy jste založil první pobočku Bike ranch?
První naši provozovnu jsme založili v roce
1991 na Žižkově v Milíčově ulici. Tam jsme byli
do roku 1993. Brzy nám to tam však začalo
být malé, chtěli jsme mít větší prostor a být
blíže centru a tak jsme se přestěhovali na Palackého náměstí. Zavedení modrých zón znamenalo pro naše zákazníky velké komplikace
a tak jsme v roce 2010 přesídlili na Krejcárek.
Mezitím jsme v roce 2004 založili pobočku
tady v Horních Počernicích a o čtyři roky později ještě v Čakovicích. V této podobě, tedy se
třemi provozovnami, fungujeme doposud.
Máte nejen maloobchodní síť, ale zabýváte se i velkoobchodem.
Velkoobchod jsme založili již v roce 1994, kdy
zde ještě moc nefungovala kvalitní velkoobchodní síť a my si dováželi kvalitní komponenty i kola ze zahraničí. Proto jsme si rovnou
založili s mým kolegou velkoobchod a začali
dovážet do dalších prodejen. Dnes máme velkoobchod na Kolbenově ulici, o který se stará
kolega a tři maloobchody, které mám zas na
starost já.
Proč jste pro své provozovny zvolili právě
tuto oblast? Všechny provozovny jsou poměrně blízko u sebe.
Můj sen byl odstěhovat se z Prahy do Káraného. Jelikož již v roce 2016 měl fungovat
městský okruh, tak jsme nové provozovny vybírali s ohledem na logistiku. V Praze funguje
asi 120 speciálních prodejen s koly a je tedy
svým způsobem jedno, kde ji máte. Pro nás
byl logisticky výhodný tento směr a tak dnes
máme takový fungující trojúhelník. Krejcárek
zachytává hlavně zákazníky blíže k centru, Čakovice zas lidi směrem na Teplice a Počernice
směr Hradec Králové.
Vy sám sídlíte v Horních Počernicích, proč
jste si vybral právě tuto provozovnu?
Sice musím pendlovat po všech provozovnách, ale tady mám největší klid na svou práci, proto sídlím tady v Počernicích.
Jaký sortiment u vás zákazníci najdou?
Máme značky KELLYS, MERIDA, GIANT, LIV
a FELT. KELLYS je u nás nejprodávanější, jelikož mají nejvyrovnanější hladinu ceny a kvali-

ty. Prodáváme veškerý sortiment od dětských
kol po horská. Samozřejmě máme i city kola,
trekkingová, silniční… Z ostatních komponentů a příslušenství jsou to pak například
SHIMANO, SCHWALBE, SPIUK, GIRO, ZÉFAL,
SIGMA, VDO,VELOMANN, SILVINI, BBB, BRIKO,
NORTHWAVE, BLACKBURN, SPORTIQUE, DIADORA, SAPIM, MAVIC, CAMELBAK, ATLANTIC
OIL.
Prodáváte také elektrokola?
Prodáváme je, ale máme jen adekvátní kvalitu značek, takže u elektrokol začínáme na 50
tisících. Ono si to vemte takhle. Dnes se kvalitní kolo kupuje běžně za 20 tisíc a dokážete
si představit, jak asi vypadá elektrokolo za 15
tisíc? Jak dlouho asi vydrží? Když si ho někdo
pořídí na to, jezdit jen po obci, tak to možná
může stačit, ale pokud chce vyrazit dál než
kolem baráku, obzvláště do terénu, tak to určitě nestačí.
Servisujete jen zde zakoupená kola nebo
i ostatních značek?
Servisujeme veškeré značky, nejen ty, které
mají zákazníci od nás. Nicméně naši zákazníci
mají určitě výhody, co se týče servisu. Například garanční prohlídka se provádí během
prvních 500 km a není u nás omezena časově!
Věnujete se také trénování dětí. Proč netrénujete tady v Počernicích?
Před čtyřmi lety jsem po školách roznesl letáčky s náborem, ale počenické děti na to nezareagovaly a nikdo se na výzvy nepřihlásil.
Otevřel jsem tedy tréninky ve Višňovce (Pod
šancemi), kde dnes tedy jezdí jedna holčička
z Počernic, ale jinak jezdí děti z Prahy, Čakovic,
Jiren, Staré Boleslavi… Začínali jsme se čtyřmi
dětmi našich závodníků a dnes máme pravidelně chodících tak 24 dětí.
Od kolika let se k vám děti mohou přihlásit?
Nedá se říci od kolika let. Je to spíše od schopností dítěte jezdit na 20’’ kole, což odpovídá
cca od první třídy. Každopádně by dítě mělo
už umět jezdit. Tréninky probíhají dvakrát týdně, plus je možnost jezdit s námi na závody.
Věnujete se nejen dětem, ale máte i profesionální závodní tým. Kdy jste ho založil
a co bylo tím impulsem?
Od roku 1998 máme závodní tým, v podstatě
to začalo tak, že jsme sponzorovali pár kluků,
kteří jezdili na regionálních závodech. Po čase

Bike ranch Michal Douša

jsme si řekli, že je lepší založit si vlastní tým.
V roce 1998 jsme tedy začali jezdit a dnes
máme dva profesionální závodníky, kteří mají
naši kompletní podporu, což je Marek Rauchfuss a Michal Bubílek. Máme také tři poloprofesionály, které podporujeme částečně
finančně a částečně materiálně a to jsou David Bártek, Michal Vlášek a Lucie Hamanová.
Jakých největších úspěchů jste s týmem
dosáhli?
Naštěstí se nám vyhýbají nemoci a zranění,
všichni na sobě makají a tak se stále zlepšují.
Největší úspěchy tedy dosahujeme v této sezóně. Loni získal Marek zlato a Michal stříbro
v celkovém pořadí v Českém poháru maratonu. Letos po dvou závodech jsou opět na 1.
a 2. místě, vyhráli mezinárodní etapový závod
dvojic 4 Islands, kde startovalo 180 dvojic
z celého světa a Marek teď byl na exhibičním
závodu Pražské schody šestý v celosvětovém
obsazení. Marek Rauchfuss se právě letošními
výkony nominoval do reprezentace ČR na MS
v Maratonu, které se pojede v Německém Singenu v neděli 25. 6. 2017
A jak jsou na tom poloprofesionálové?
Lucka vyhrála na posledním Českém poháru
maratonu v Mostě, jinak je trojnásobnou vítězkou jednoho z nejprestižnějších maratonů
v Evropě Sella ronda v Itálii. Michal se také
pravidelně umísťuje v maratonech na stupních vítězů, loni Pražské schody v kategorii
open vyhrál, letos získal třetí místo. David se
teď bohužel zranil, ale jinak je juniorský reprezentant, letos je poprvé v kategorii do 23 let.
Loni reprezentoval na Mistrovství světa v Novém městě na Moravě.
Kontakt:
Křovinovo náměstí 6/6, Praha 9
www.bikeranch.cz
pocernice@bikeranch.cz
mob.: 725 712 400, 602 735 393
Otevírací doba
Pondělí 		
Úterý, čtvrtek
Středa, pátek

12.00 – 18.00
10.00 – 20.00
10.00 – 18.00
Lenka Bartáková, redaktorka
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SVOJSÍKŮV ZÁVOD
V uplynulém měsíci se naše skautské středisko opět podílelo na několika akcích, z nichž
nejvýznamnější byl nepochybně Svojsíkův
závod, v sobotu 13. 5. Svojsíkův závod je
soutěž skautských družin, rozdělená na dívčí a chlapeckou kategorii. Jednotlivé družiny
o čtyřech až osmi členech plní v rámci závodu různá stanoviště. Některá jsou zaměřená
na spolupráci v týmu, jiná vyžadují individuální znalosti přírody nebo historie. Závodníky

čeká stavba nouzového přístřešku, simulace
autonehody, ale i efektivní vyhledávání informací pomocí internetu. Body bylo rovněž
možno získat za správnou přípravu na závod,
jejíž součástí bylo vyrobit plakát a vlajku, reprezentující družinu. Okresní kolo pro Prahu
9 probíhalo v Klánovickém lese, zázemí výborně připravilo pořádající středisko z Újezda
nad Lesy. Horní Počernice reprezentovalo pět
družin v dívčí kategorii a čtyři družiny v chlapecké. V nabité konkurenci se klukům Bizo-

nům podařilo postoupit do celopražského
kola. Většinu dne bylo pěkně, až na úplný závěr zápolení se přehnala poměrně intenzivní
přeháňka. To už se ale mohli všichni schovat
pod střechu a vychutnat si opečený buřt za
odměnu. Další ročník nás čeká opět za dva
roky, příští rok budou soutěžit mladší holky
a kluci v Závodě vlčat a světlušek.
Vojta Juran, oddíl skautů
Foto: Anežka Havránková

V ZÁŘÍ PROBĚHNE JIŽ ČTVRTÝ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU U SV. LUDMILY NA
CHVALECH
městské části. Předchozí ročníky přivítaly
významné umělce, například varhaníky Jaroslava Tůmu, Petra Kolaře nebo Irenu Chřibkovou a soubory, jako je Vlachovo kvarteto,
Novákovo trio, Musica Bohemica nebo vokálně experimentální ansámbl Affetto.
První koncert letošního festivalu se uskuteční v pátek 8. 9. 2017 v kostele sv. Ludmily
od 20.00 h. Vystoupí renomovaný Ensemble
Inégal s uměleckým vedoucím Adamem

Neziskovky

Již za dva měsíce rozezní kostel sv. Ludmily v Praze na Chvalech a Chvalskou tvrz
koncerty čtvrtého ročníku hudebního
festivalu.
Od roku 2014 pořádá hornopočernická římskokatolická farnost, s významnou podporou městské části Horní Počernice, každoročně hudební festival. Koncerty v kostele
sv. Ludmily a v sále Chvalské tvrze se již staly
nedílnou součástí kulturního života v naší

Viktorou. Jedná se o komorní těleso, založené v roce 2000, které se intenzivně věnuje
mimo jiné také autentické interpretaci staré
hudby a je častým hostem významných světových festivalů, včetně letošního ročníku
Pražského jara.
Druhý festivalový koncert se bude konat
v sále Chvalské tvrze v pátek 15. 9. 2017 od
20.00 h. Vystoupí duo významných českých
houslistů mladé generace, bratří Jana a Jakuba Fišerových.
Závěrečný koncert bude patřit sólovým
varhanám. V pátek 22. 9. 2017 usedne za
chvalské varhany Eva Bublová, varhanice
francouzské farnosti v Praze a při kostele
Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu, laureátka mnoha mezinárodních varhanních soutěží.
Podobně jako v předchozích letech bude
před každým koncertem příležitost k neformálnímu setkání při sklence vína.
Letošní festivalový ročník nabídne nepochybně pestrý a lákavý program, složený
z děl různých slohových období a naváže tak
na předchozí úspěšné ročníky.
Za organizátory Pavel Jansa

Ze zahajovacího koncertu loňského ročníku festivalu
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MÍT RÁD BEZ „A“
Těžké je opřít se do houslí
bez struny bezejmenné,
horší je bez písmene
téhož znění verše vykouzlit.

Přes všechny meze housti hbitě,
objevit skryté novum,
vzepřít se běžným slovům,
místo nich užít: Miluji Tě.

Kout rýmy ústy sevřenými do pout.
Kout, kde jsem vězněn,
co širou zem pojmout.

S přáním Božího pokoje

Neděle 2. 7. od 9.30
Bohoslužba s vysluhováním sv. Večeře Páně
Kázání z české Postilly mistra Jana Husa

Ralf

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY, VEČERY CHVAL A JINÁ SETKÁNÍ
Pravidelné bohoslužby, večery chval a jiná
setkání se konají v modlitebně ECM (dům
s velkým křížem a červenými plameny)
Křovinovo nám. 12/18
Kontakt na kazatele sboru:
Farní úřad tel.: 281 925 405; 775 941 105

Všem občanům našeho regionu přejeme
příjemné prožití prázdnin, Boží ochranu na
cestách a také mnoho duchovního světla
v každé chvíli života.

Richard Novák,
Evangelická církev metodistická,
farnost Horní Počernice

Děkujeme za přízeň.

MLADÍ PRO MLADÉ

Dvanáctý ročník Setkání křesťanské aktivní
mládeže se konal 17. června ve sportovním
areálu ZŠ Dolní Počernice. Na akci přijelo přes
120 mladých lidí ve věku 12-26 let z celé České republiky a dohromady vytvořili čtrnáct
sportovních týmů. Soutěžilo se ve florbalu,
fotbalu a volejbalu. Nejdál to do Počernic
měli mladí z Otrokovic.
Od půl osmé ráno se hráči registrovali a hned
v devět hodin byl odstartován první zápas. „Hráči dávali do hry obrovské nasazení
a energii, některé pády také vypadaly opravdu zle, nicméně sportovci se stačili ze svých
kotrmelců oklepat ještě dříve, než doběhl
zdravotník,“ komentovala to jedna z organizátorek Anna Beránková z Horních Počernic.

S některými týmy přijeli i fanoušci, kteří, když
zrovna nefandili, mohli využít doprovodný
program jako např. malování na obličej, několik disciplín atletiky, stolní tenis nebo fotbálek.
„Díky počasí, které nám nakonec místo deště poslalo sluníčko, jsme mohli náročný den
zakončit bohoslužbou pod širým nebem, grilováním a koncertem skvělé kapely,“ doplnil
Matouš Jakubec z počernického klubu. Pak
už následovalo napínavé vyhlášení vítězů.
Oproti minulému roku, kdy počernické týmy
vyhrály všechny tři putovní poháry, letos neukořistily ani jeden. Dva poháry putovaly do
jiných částí Prahy (týmy Prahy 10 a Prahy 4)
a jeden dokonce do východočeských Sebranic. Doufejme, že se podaří příští rok uspořádat další ročník SKAMu a Počernice budou
opět bojovat o medaile a poháry.
Mezitím SHM klub – Praha Počernice stihne
připravit řadu dalších akcí, aktuálně týden-

ní prázdninové tábory, tzv. chaloupky, pro
děti ve věku od 7 do 16 let. Letos se chystají
celkem čtyři klukovské skupiny a tři dámské
tábory. Jeden z táborů plánuje putování do
slovenských hor. Jméno chaloupkám daly
horské chalupy, kde se tábory konají. Jsou
tak otevřené i dětem, které nemají skautského ducha, a přesto si účastníci užijí přírodu, legraci a přivezou si domů spoustu
nových zkušeností a kamarádů. Více info na
http://pocernice.shm.cz
Josef Beránek,
organizátor
foto: Filip Kyslík
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Církev

SHM Klub Praha – Počernice uzavřel školní
rok Setkáním křesťanské aktivní mládeže
a již plánuje letní týdenní tábory pro děti
a mládež.

ŠKOLY

MOBILNÍ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V BÁRTLOVCE
Díky Nadaci ČEZ a projektu Pomáhej pohybem si naši žáci mohli v praxi upevnit znalosti
z dopravní výchovy, které získávají během
školního roku pouze teoreticky. V květnu
a v červnu jsme realizovali celoškolní projekt
dopravní výchovy. Žáci ZŠ se učili ve třídách,
pracovali s interaktivním programem a teoreticky se připravovali na praktickou část projektu. Mobilní dopravní hřiště, které jsme si díky

METROSTAV

Ve středu 7. 6. jsme vyrazili na Den otevřených
dveří do Metrostavu. Akce se zúčastnili kluci
a několik dívek od 5. do 9. třídy a jak to sami
zhodnotili, byl to nejhezčí výlet za celý školní
rok. S pomocí velmi milých pracovníků si žáci

Nadaci ČEZ mohli pořídit, jsme připravili na
školním hřišti, kde si žáci několikrát vyzkoušeli
různé dopravní situace - nejdříve jako chodci,
později na koloběžkách. Všichni byli seznámeni s nutností používat ochranné pomůcky
a se základy první pomoci. Koncem června si
celý projekt vyzkoušely také děti z naší mateřské školy na Proseku. Všechny tato nová zkušenost nadchla a těší se na pokračování v září.
mohli vyzkoušet různé stroje, nářadí, stavební
výtah, terénní auta na dálkové ovládání a prohlédnout si jeřáby a veškeré zařízení.
Pavlína Rychtaříková, zástupkyně ředitelky

CO SE MI LÍBILO V METROSTAVU?
Viděl jsem skákací hrad s nápisem Metrostav.
Byla tam obří skluzavka. Dostali jsme bonbony, které jsme chytali na pásu a k snídani jsme
měli klobásu s chlebem a hořčicí. Pak jsme vi-

děli pána, který tancoval s bobíkem (bagr). To
bylo úžasné!
Všechno jsme si mohli vyzkoušet, byly tam i tři
soutěže. Měli jsme soutěž, kde jsme pracovali

s bagrem. Museli jsme naložit špalky ze dřeva.
Byl jsem první. Moc a moc se mi v Metrostavu
líbilo!
David Novotný, 6. ročník

FINÁLE ŠKOLNÍHO ROKU NA CHODOVICKÉ
Květen a červen jsou měsíce, které už tradičně doslova praskají ve švech, co se počtu
akcí týká. Už jen školní výlety poskytly dětem
spoustu zábavy a také poučení. Vedle nich
proběhla celá řada dalších pěkných programů. V rámci environmentální výuky se žáci 2.
stupně dozvěděli v rámci besedy s odborníky
řadu zajímavostí o ochraně a záchraně živočichů, první stupeň se zaměřil na mláďata. Sedmáci, osmáci a deváťáci absolvovali osvědčené dějepisné vycházky po Praze v rámci
programu Škola v ulicích. Třídy obou stupňů
navštívily řadu představení Divadla v přírodě
a také výchovně vzdělávací program Planeta
Země v Divadle Horní Počernice. V souvislosti se Dnem dětí proběhlo ve školní družině
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sportovní odpoledne a druhostupňové
třídy se dobře
pobavily s Piráty z Karibiku
v kině na Černém Mostě. Paní učitelky vyjely se
svými třídami na týdenní ozdravné
pobyty na Šumavu a do Krkonoš. Školní preventista ve spolupráci s Policií
ČR připravil pro žáky 1. i 2. stupně další
cyklus besed o bezpečném chování,
šikaně, kyberšikaně, způsobech obrany a ochrany před negativními projevy chování a dalších zajímavých té-

matech. Naši žáci skvěle reprezentovali školu
v soutěži v IT schopnostech a výborně uspěli
i v dopravní soutěži mladých cyklistů. A samozřejmě se sportovalo –krajské kolo OVOV,
krajské kolo Poháru rozhlasu, turnaj v Beach

volejbale, krajské finále vybíjené (dívky 4. a 5.
třídy), turnaj v nohejbale, turnaj v minifotbale
žáků a žákyň 2. stupně, krajské kolo turnaje
v badmintonu, Chodovické trsání. A při tom
všem žáci i učitelé zvládli všechny školní po-

vinnosti, uzavřeli školní rok a teď už je čeká jen
zasloužený prázdninový odpočinek. Ať se léto
vydaří!
Pedagogové FZŠ Chodovická

POSLEDNÍ SPORTOVÁNÍ A PŘÍJEMNÁ SETKÁNÍ NA RADNICÍCH
Nominace starších žákyň do krajského kola
atletické soutěže Pohár Rozhlasu, které se
zúčastnilo pouze 6 nejlepších škol z celé Prahy, byla dobrou výzvou ke zlepšení osobních
výkonů. Trochu se smůlou děvčata zůstala na
méně oblíbeném, leč vynikajícím 4. místě.
Stejně dopadly i dívky z prvního stupně. V krajském kole vybíjené jim také chybělo trochu
štěstí k medailovému umístění. Byly čtvrté.
V krajském kole nohejbalu na kurtech Meteor
Praha naši mladší i starší žáci stáli hned pod
stupněm vítězů, tedy na 4. místě. Mladším
nohejbalistům chyběl k medaili pouze jediný
lépe zahraný míč. Počkáme si na příští rok.
Postoupili jsme ale v obou kategoriích Malého

fotbalu do krajského kola, které se bude konat
v příštím školním roce. Chlapci i dívky si zahrají fotbálek s nejlepšími školními fotbalovými
družstvy v Praze.
Atraktivní akcí uspořádanou panem K. Slámou z DDM Praha 9 na závěr školní sezony,
byla soutěž škol v plážových hrách. Naši žáci
zabojovali a odnesli si pohár celkového vítěze, 1. místo ve vybíjené, 1. místo v plážovém
volejbalu mladších žáků a 3. místo v plážovém
volejbalu starších žáků.
I když někde chybělo trochu sportovního štěstí, někde trochu více tréninku, celkové sportovní výsledky žáků FZŠ Chodovická za letošní
školní rok byly sečteny a v celkovém hodnoce-

ní pražské soutěže O pohár primátorky Prahy,
byla naše škola pozvána na předání ocenění.
Na Staroměstské radnici hlavního města jsme
převzali plaketu a diplom za 3. místo. Umístění
z počtu 141 zúčastněných škol v tomto seriálu
sportovních odvětví nás opravňuje říci, jsme
dobří, všestranní a ve sportovní Praze se o nás
ví!
Odměnou bylo pozvání desítky vybraných
žáků k paní starostce Horních Počernic, paní
Haně Moravcové. Při velice příjemném setkání na radnici, žáci pohovořili o svých sportovních úspěších, přáních a nápadech v oblasti
sportovního vyžití. Paní starostka naopak
představila dětem záměry radnice, jak ještě
zlepšit podmínky sportujícím občanům. S poděkováním za reprezentaci naší městské část,
malou pozorností a s přáním mnoha dalších
kvalitních sportovních výkonů se žáci vrátili
do školy.
Morální podporu budeme určitě potřebovat
hned v prvním týdnu v září. Jedeme totiž již
po čtvrté na republikové kolo OVOV – Odznak
Všestrannosti Olympijských Vítězů. V nominaci z několika stovek školních týmů a několika
desítek tisíc jednotlivců z celé republiky, jsme
se počtem dosažených bodů z tohoto závodu
nominovali jako 3. nejlepší družstvo. Za námi
je v pořadí 30 dalších vítězů krajských kol ČR.
Horká želízka povezeme i s několika jednotlivci, kteří se probojovali do finále tohoto náročného desetiboje. Republikové kolo proběhne
jako v loňském roce v Brně, kde jsme obsadili
skvělé 4. místo. Doufáme, že nyní prolomíme
i to pověstné bramborové umístění!
Jiřina Lišková, učitelka

NÁVŠTĚVA PAMÁTNÍKU VOJNA

Dne 6. 6. 2017 naši žáci z osmých a devátých
ročníků navštívili památník Vojna u Příbrami.
Toto místo v letech 1949-1951 sloužilo jako tábor nucených prací a následně jako vězení pro
politické vězně komunistického režimu. Ze

všeho nejdřív jsme zhlédli úvodní film a pak
už následovala prohlídka celého areálu tohoto tábora. Dozvěděli jsme se něco o historii
a prohlédli si například tehdejší nemocnici.
Myslím, že pro všechny zúčastněné byl výlet

přínosný a je důležité
si tyto události stále
připomínat, aby se už
nikdy neopakovaly.
Nikola Ludvigová, 9.A

CVIČNÝ POŽÁRNÍ POPLACH NA ZŠ STOLIŇSKÁ

Školy

Jako každý rok, tak i letos proběhl cvičný požární poplach. Ve čtvrtek 15. 6. přesně v 9.30
se rozezněly sirény a školní rozhlas vyzýval
k okamžité evakuaci do prostoru školního hřiště. Opakované výzvy k evakuaci doplňovala
hlasitě kvílející siréna požárního auta chvalských dobrovolných hasičů. Mnoho dětí bylo
celkem vystrašených, jen ty starší věděly, že to
asi bude zase cvičení, takže se není čeho obávat. Evakuovat okolo 450 osob ze tří budov
nám trvalo 3 minuty a 30 sekund, což je čas
velmi dobrý. Po shromáždění na školním hřišti
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následovalo zhodnocení cvičného poplachu
a zájemci si mohli prohlédnout hasičskou
techniku přímo v praxi - vyzkoušet si požární stříkačku. Některým se dokonce povedlo
osvěžit své kamarády…
Moc děkujeme našim milým počernickým
dobrovolným hasičům za perfektní spolupráci
a budeme se těšit zase za rok, snad zase jen
na cvičném poplachu. Děkujeme i Miloši Matějovskému za odborný dohled nad provedením požárního poplachu.

PROJEKT „ANTHROPOID“ – PREZENTACE DOKUMENTACE NA STOLIŇSKÉ
K 75. výročí atentátu na zastupujícího říšského
protektora R. Heydricha vytvořila naše škola
spolu s cyklokoordinátorem panem Uzlem
projekt Anthropoid, který měl za cíl přiblížit
podrobnosti atentátu a hrůzy, které pak zažívalo civilní obyvatelstvo. Žáci postupně sbírali
materiály a archivní dokumenty k atentátu
a k tomu, jaké utrpení pak zažívalo civilní obyvatelstvo. Díky ochotě pana cyklokoordinátora
MČ Praha 20, pana Petra Uzla, se nám v pátek
26. 5. podařilo realizovat ojedinělou besedu
s panem Stanislavem Baumanem, který má
dětství spojené právě s událostmi těsně souvisejícími s atentátem na R. Heydricha. Od popravy rodičů, přes převýchovu v ústavech až
po postupný návrat do normálního života, kdy
se o něho starala babička s dědečkem z matčiny strany. Beseda to byla velmi emotivní, třída
byla zaplněna vysoko nad běžný stav a nikdo
se neodvážil ani pohnout, aby mu něco ze slov
pana Baumana neuteklo. Pro velký zájem žáků
a díky ochotě pana Baumana se beseda mohla
zopakovat ještě pro další žáky. Ono je to úplně
něco jiného, když můžete poslouchat někoho, kdo to celé prožil, než když jen čtete text
z učebnice, třebas doplněný mnoha obrázky.
Na besedu jsme navázali v neděli 28. 5. cyklovýletem na trase HP - Nehvizdy - Horoušany HP po místech, která byla klíčová pro tehdejší
zahájení přípravy atentátu na R. Heydricha.
Cyklovýlet naplánoval pan Petr Uzel, což byla
záruka, že trasa bude připravena do nejmenšího detailu. Skutečně tomu tak bylo. Po úvodní
zastávce u domu manželů Khodlových následovala další, tentokráte klíčová zastávka. Ta
byla již v Nehvizdech, kde na nás čekal pan
Bauman, abychom společně s ním pokračo-

vali k památníku seskoku parašutistů a dále
k místu, kde stával rodný mlýn rodiny Baumanových v Horoušanech. Dalším milým hostem
na našem výletu byl zastupitel Nehvizd, pan
Adamec, který nám přiblížil koncepci dalšího
rozvoje obce a jejího propojení se zmiňovanými hist. událostmi.
Poslední část projektu byla v duchu následných událostí spojených s atentátem – připomínka 75 let od vyhlazení obce Lidice.
Památník Lidice zapůjčil naší škole výstavu dokumentující život a zánik obce Lidice, spoustu
dalšího materiálu zase dodali naši žáci. Materiál si opatřili vlastním úsilím i v rámci poznávacího zájezdu do Lidic. Chodba školy byla
lemována tematickými panely, ve třídách byla
interaktivní mapka s popisnými čísly domů

TRADIČNÍ FOTBALOVÝ
ZÁPAS
Každoroční souboj mezi školními družinami
mezi ZŠ Spojenců a ZŠ Stoliňská se uskutečnil
15. června na hřišti ZŠ Stoliňská. V nádherném
a vyrovnaném zápase, kde o vítězi rozhodly až
závěrečné penalty, nakonec zvítězilo domácí
družstvo ZŠ Stoliňská. Příští rok vyzývají Spojenci k odvetě na jejich hřišti.
Martin Březina, ředitel
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a po rozkliknuti bylo možno identifikovat další osud obyvatel domů; v další třídě byl opakovaně promítán film z NFA dokumentující
zvěrstva, které byla činěna při likvidaci Lidic.
Pro širokou veřejnost byla i tato část prezentace projektu přístupna, což mnozí využili a jak
máme doloženo v návštěvní knize, skutečně
se precizní práce našich žáků líbila. Nezbývá
než poděkovat paní učitelce Vávrové a Březinové za vynikající přípravu výstavy a pochopitelně i žákům třídy 8.B, kteří se nejen na přípravě aktivně podíleli, ale byli všem vynikajícími
průvodci po vlastní výstavě.

KONEC ŠKOLNÍHO ROKU
Ve chvíli, kdy čteme tento článek, si již všichni užíváme zasloužený odpočinek. Celý školní rok jsme vynaložili úsilí na to, abychom se
stali zase o něco chytřejšími a šikovnějšími
lidmi. Měsíc červen byl velice nabitý, strávili

jsme ho nejen učením, ale i zábavou. Hned
na MDD jsme ve škole měli naučný program
„Ptáci“, přijeli sokolníci s dravci, kteří nám létali
nad hlavou, samy děti si pak mohly vyzkoušet
speciální rukavici s potravou, na kterou lákaly

dravce. Také nás
přijeli
navštívit včelaři s úly,
dověděli
jsme
se
zajímavosti
o způsobu života včeliček a o práci této komunity, na závěr
jsme ochutnali český med. Nechyběly ani pohybové aktivity jako sportovní a zmrzlinový
den s opékáním špekáčků. Tradičně se žáci
z pátých ročníků všech počernických škol zúčastnili turnaje ve vybíjené. Vydařilo se i fotbalové utkání školních družin. A co by byl konec školního roku bez výletů? Navštívili jsme
svíčkárnu, čokoládovnu i skanzen. Kulturními
zážitky jsme se obohatili v Divadle v přírodě,
kde si pro nás žáci z dramatického kroužku připravili krásná a zábavná představení. Červen
jsme završili naší každoroční školní akademií.
Děti podaly úžasné výkony, k vidění byla taneční a pěvecká vystoupení, hra na hudební
nástroje a to vše pod taktovkou žáků z pátého
ročníku. Již třetím rokem pořádáme diskotéku
pro rodiče s dětmi, v rytmu disca si rodiče popovídali mezi sebou, s učitelkami, a to nejen
o prospěchu svých ratolestí. Závěrem snad jen
říci, aby ty prázdniny utíkaly co nejpomaleji
a sluneční paprsky nám dodaly spousty energie pro následující školní rok.
žáci ZŠ Spojenců

ŠKOLNÍ AKADEMIE ANEB JSME DOBRÝM ANDĚLEM
Žáci napříč 1. i 2. stupněm předvedli, že umí
nejen zpívat, tančit, hrát divadlo, ale že to vše
zvládnou i v cizích jazycích. Viděli jsme také
představení stepu nebo bojového umění. Co
nám ale děti svým vystoupením na akademii
také dokázaly? Že pro dobrou věc jsou schopny udělat něco navíc, že se svými učiteli (nebo

kamarády) ve svém
volném čase trénovaly
a chtěly podpořit dobrou věc. A tou Dobrý
anděl beze sporu je.
učitelé ZŠ Ratibořická

Školy

Ve čtvrtek 15. června 2017 uspořádala Základní škola Ratibořická ve spolupráci s K‑klubem
školní akademii. Tentokrát s cílem podpořit
charitativní organizaci Dobrý anděl. Hlediště
hornopočernického divadla zaplnili dopoledne i v podvečer rodiče, babičky, dědečkové
i další přátelé naší školy.
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FYZIKA UŽ VE 2. TŘÍDĚ
Jeden klaun se houpe v bocích,
jak mu velí fyzika.
To ten druhý pěkně blázní,
věda mu nic neříká.
Třetí klaun – jó to je třída,
místo srdce kulička,
chvíli hlava, chvíli nohy,
pro něj pouhá rozcvička.

Přestože se fyzika běžně učí až na 2. stupni,
u nás ji rádi zařazujeme do výuky mnohem
dříve. Naše fyzikářka, paní učitelka Burešová,
velice ochotně a s nadšením pomáhá s takovou výukou i u těch nejmenších dětí. A její
nadšení se tak přenáší i na žáčky. A tak si například děti ve 2. C v rámci pracovních činností
vyrobily tři inteligentní klauny, na kterých si

názorně předvedly, jak funguje poloha těžiště
tělesa.
Petra Žáková, učitelka

SPORTOVNÍ REKAPITULACE ŠKOLNÍHO ROKU
Přespolní běh
1. místo Okolo – říjen 2016 Tomáš Hamara
3. místo Obvodní kolo – říjen 2016 Kryštof
Nízký, Robert Navrátil, Milan Soukup, Tomáš
Řehák
Florbal
Obvodní kolo – prosinec 2016
2. místo: Tomáš Hamara, Jakub Komínek, Vítek
Moravec, Kryštof Nízký, Matěj Březina, Milan
Soukup, Marek Kysel, Jakub Brejcha, Otakar
Knotet
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Obvodní kolo - březen 2017
2. místo v kategorii družstev: Ondřej Vomáčka, Jakub Komínek, Petr Kotan, Milan Soukup,
KarolínaŠtěpánková, Natálie Nováková, Nela
Ticháčková, Adéla Suchánková
1. místo v kategorii jednotlivci: Adéla Kalinová
2. místo v kategorii jednotlivci: Natálie Nováková

MC Cup 2017
Obvodní kolo – duben 2017
2. místo: Matěj Soukup, Jáchym Budín, Šimon
Mikolášek, David Křemen, Roman Kopytienko,
František Nízký, Daniel Sura, Jan Gregorián, Jan
Muchka, Jakub Horyna
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
Krajské kolo – květen 2017
3. místo v kategorii družstev: Petr Kotan, Milan
Soukup, Tomáš Hamara, Robert Navrátil,
Karolína Štepánková, Natálie Nováková, Nela
Ticháčková, Adéla Suchánková
Pohár rozhlasu 2017
Obvodní kolo – květen 2017
2. místo v kategorii mladší žáci: Tomáš Hamara,
Milan Soukup, Jakub Komínek, Robert Navrátil,
Kryštof Nízký, Jíří Šubrt, Tomáš Řehák, Vojtěch
Mokrý, Vítek Moravec

3. místo v kategorii starší žáci: Petr Kotan, Josef Jeřábek, Josef Hřeben, Petr Moudrý, Maxim
Mihálik,
Jakub Ulrych, Jakub Kůs, Matěj Konopka, Michal Jiránek
Malá kopaná
Obvodní kolo – červen 2017
3. místo v kategorii mladší žáci: Matěj Kůstka,
Jakub Brejcha, Matěj Soukup, Jáchym Budín,
Šimon Mikulášek, David Křemen, Jan Kovanda,
František Nízký, Jiří Šrytr, Oliver Hejnic
Děkuji všem žákům za jejich nasazení během
závodů, za příkladnou reprezentaci školy, neboť umístění na stupních vítězů i samotná
účast v mnohdy náročných soutěžích jsou
úspěchem i dobrou zkušeností. Všem závodníkům přeji pěkné prázdniny!
Petr Měšťan,
učitel ZŠ Ratibořická

vy ČR a Magistrátem hlavního města Prahy.
Mezi těmi, kteří se dostali do celostátních kol,
byly i tři naše studentky – maturantka Andrea
Ježková, Nikola Dosedělová ze třetího a Eliška Hluštíková ze druhého ročníku. Úspěch je

o to cennější, že se děvčata svými úžasnými výkony
prosadila mezi žáky gymnázií. Děkujeme za skvělou
reprezentaci.

ho finále. Ke zlatu chyběl opravdu jen krůček.
Ještě několik minut před koncem finálového
zápasu naši borci vedli, ale soupeři se podařilo
vyrovnat. V penaltovém rozstřelu se pak štěs-

tí přiklonilo na jeho stranu. Stříbrné medaile
jsou neuvěřitelným úspěchem reprezentantů
převážně dívčí školy.
Děkujeme, hoši!

PŘIJETÍ NA RADNICI
V úterý 6. června byli v Brožíkově síni na Staroměstské radnici slavnostně přijati studenti
středních škol, kteří se v tomto školním roce
úspěšně zúčastnili soutěží vyhlašovaných
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýcho-

JSME STŘÍBRNÍ!

Poděkování za vzornou reprezentaci patří také
našim fotbalistům. V celoročním turnaji o Pohár Josefa Masopusta, jehož se zúčastnilo přes
čtyři sta škol, se prokopali až do republikové-
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NA VÝMĚNU DO ŠPANĚLSKA
Začátkem června se skupina jedenácti studentů druhých a třetích ročníků zúčastnila první
části výměnného programu s naší partnerskou školou IES Rayuela v Móstoles nedaleko
Madridu. Studenti byli ubytováni v rodinách,
poznávali školní život ve Španělsku a navštívili města Madrid a Toledo. Všichni si to moc
užili. Druhá část partnerské výměny proběhne
začátkem prosince, kdy španělští kamarádi na
oplátku navštíví Prahu. Už se na ně moc těšíme.

ABSOLVENTI PŘEVZALI
VYSVĚDČENÍ
Na přelomu května a června převzali úspěšní
maturanti všech osmi tříd čtvrtého ročníku
svá maturitní vysvědčení. Tento slavnostní akt
se odehrál tradičně v konferenčním sále a kromě absolventů samotných se jej k naší velké

NÁVŠTĚVA VĚZNICE

V rámci výuky práva a veřejné správy se studenti třetích ročníků vypravili na exkurzi do
věznice v Jiřicích. Seznámili se s místem výkonu trestu odnětí svobody, besedovali se za-

radosti zúčastnili také rodiče a přátelé maturantů. Nyní už nám nezbývá nic jiného, než

popřát všem, kdo převzali doklad o absolvování studia, hodně štěstí a splnění všech snů.

městnanci věznice a vězni samotnými, z nichž
někteří si odpykávají dlouhé tresty za vraždu,
znásilnění nebo loupežná přepadení. Z tváří
našich žáků i jejich slov bylo zřejmé, že návště-

va je přiměla zamyslet se nad významem dodržování práva, a stala se tak zároveň výbornou preventivní akcí.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Školní den vždy začal dopolední návštěvou
výuky, pokračoval obědem ve školní menze,
po němž následoval odpolední program.
Tento program byl velmi pestrý a různorodý - bowling, přivítání panem starostou na
schweinfurtské radnici, prohlídka města, výlet
podél Mohanu…
Náš pobyt okořenil celodenní výlet do krásného historického městečka Bamberg, kde nám
po návštěvě pamětihodností zbyl čas i na nákupy a posezení v kavárně. Večery po společném
programu jsme trávili opět s našimi rodinami,
a to většinou večeří a příjemným povídáním.
Než jsme se nadáli, náš pobyt byl u konce.
V pátek 19. května jsme se ráno rozloučili

s rodinami,
dopoledne
pak s našimi
německými
kamarády a vyrazili zpět domů.
Tento výměnný pobyt nám přinesl spoustu
nových zážitků, kamarádů a v každém případě
nás zdokonalil v německém jazyce.
Byla to pro nás skvělá zkušenost, za kterou
jsme velmi vděčni našim paním profesorkám
německého jazyka a tímto bychom jim chtěli
poděkovat.
Johanka Bruothová a Hedvika Nová,
sexta A

Školy

ZAČÁTEK NOVÉ TRADICE
„Liebe neue Schülerinnen und Schüler, Gäste aus Tschechien. Wir wollen euch hertztlich
willkomen in userem Olympia‑Morata
‑Gymnasium in Schweinfurt.“
Těmito slovy nás přivítal pan profesor Holger
Wörtman na našem partnerském gymnáziu
v Bavorsku.
Do Německa jsme plni obav, ale zároveň i očekávání, přijeli v pátek 12. května. Na nádraží si
nás vyzvedly naše „nové“ rodiny, které se o nás
staraly po celý týden.
Víkend jsme strávili jen v rodinných kruzích,
rodiny nás přijaly mezi sebe a zajistily nám různorodý program. Někteří z nás jeli na výlet do
okolních měst, jiní do zábavního parku.
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DĚTSKÝ DEN A ZAHRADNÍ SLAVNOST V DRAČÍ ŠKOLCE
Dětský den je každoročně plný radosti, tance,
soutěží a dobré nálady. Nesměly chybět tradiční závody koloběžek ani stopovaná, během
které našly děti dobře ukrytý poklad. Při odpolední zahradní slavnosti a Estrádě se mohli do
společného veselí zapojit i rodiče. Hudební
vystoupení divadla Andromeda k tomu přímo
lákalo. Počasí nám přálo, proto mohl být pod
dozorem místních dobrovolných hasičů zapálen táborák a kdo chtěl, mohl opékat buřty.
Dětský den jsme si všichni báječně užili.
Za kolektiv dětí a zaměstnanců MŠ
v ulici Spojenců MilKar

DEN DĚTÍ

ně zapůjčil pan Dušan, a hlavně netradiční
dřevěný kolotoč řezbáře Matěje.
Odpoledne si mohly děti zábavu užít i se svými
rodiči a sourozenci. Domů si odnesly vlastnoručně ozdobené perníkové srdce, sáček popcornu a malý dárek. V některých třídách se na
pouť těšili s předstihem a směřovali k tomuto
tématu své aktivity během celého týdne.
Oslavu Dne dětí uspořádalo Sdružení rodičů
a přátel mateřské školy Chodovická. O organizaci celého dne se postaralo Rodinné centrum MUM pod vedením Reginy Kalendové.
Akce by se nemohla uskutečnit bez podpory
ze strany vedení mateřské školy, učitelského
sboru a školní jídelny - mockrát děkujeme.

Školy

Ve čtvrtek 1. června se zahrada Mateřské
školy Chodovická proměnila v pouť! Téměř
čtyři stovky školkových dětí si postupně
vyzkoušely střelbu zamotanými ponožkami na plechovky, sbírání barevných
balonků do kornoutů, skákání v pytli,
výtvarné hrátky a další aktivity. Největší
úspěch měl skákací hrad, který nám ochot-

Hornopočernický zpravodaj – červenec‑srpen 2017

Veliké díky si také zaslouží dobrovolníci z
řad rodičů, žáků 9.A
ZŠ Ratibořická a 2.
ročníku R2A SOŠ pro
administrativu EU.
I když jsme se při tak
velkém počtu zúčastněných nedokázali vyhnout drobným zádrhelům, velice nás potěšila slova jedné paní učitelky: “Nejhezčí oslava
Dne dětí, jakou pamatuji!“
Alena Velíšková, SRPMŠ

SPORT

TRIATLONISTŮM SE LETOS DAŘÍ

Naši triatlonisté se zúčastnili několika závodů
a ze všech přivezli medaile. Úspěšně reprezentovali TRI SKI Horní Počernice na Mistrovství České
republiky v aquatlonu zde v Praze, kde obsadili

v soutěži oddílů z celé republiky 3. místo. Je to
nesporný úspěch, vezmeme‑li v úvahu, že TRI
SKI se může rovnat s oddíly, které mají vytvořeny
optimální podmínky ve svých mateřských multisportovních organizacích s vlastními bazény
a stadiony. Hlavní podíl na tom mají Erik Rozsíval, Lucas Duba a Ondra a Lukáš Plicovi, kteří
obsadili medailová místa ve svých kategoriích.
Celkově ve čtyřech celorepublikových soutěžích
v aquatlonu naši závodníci získali ve svých kategoriích…
Nyní již ale žijeme triatlonem. Hned na jednom
z prvních závodů 28. 5. 2017, tradičním triatlonu
v Poděbradech, se oddíl TRI SKI ukázal v dobrém
světle, a to i nejenom díky novým klubovým
trikům se znaky sponzorů. Celkem se závodu
zúčastnilo 10 závodníků ve věku do 15 let a 9
závodníků od 16 do 50 let. Ve svých kategoriích
získal Lukas Duba a Erik Rozsíval první místo,
Kristýna Dvořáková a Julie Balcarová obsadily
třetí místo, ve starších kategoriích jsme obsadili jedno 2. a jedno 3. místo. Pro malé závodníky
byl možná inspirací výkon našeho dospělého
závodníka Martina Andrše, který během svého
pobytu v Madridu absolvoval úspěšně místní
olympijský triatlon, konaný den před hlavním
závodem světového poháru ITU v triatlonu.
V mezinárodní konkurenci téměř 180 závodníků
získal po absolvování trati 1,5 km plavání, 38 km
na kole a 10 km běhu, časem 2 hodiny a 9 minut,
celkově druhé místo.
Hned o následujícím víkendu se uskutečnil svátek českých triatlonistů Czechman, ve kterém
musí závodníci na poloviční trati Ironman zdolat
1,9 km plavání, 90 km cyklistiky a 21 km běhu.
I zde jsme měli mezi téměř 700 závodníky své
zástupce. Jan Walter obsadil časem 4 hodiny
a 41 minut 9. místo v kategorii do 29 let a celkově pěkné 57. místo. Další dva naši závodníci
se umístili v první polovině celkového pořadí.
V žákovských kategoriích startovalo dalších 8

závodníků z Počernic. Lucas Duba získal 1. místo,
Julie Balcarová třetí místo a Šimon Heth s Erikem
Rozsívalem skončili ve svých kategoriích těsně
pod stupni vítězů.

Rozmanitost triatlonu umožnila dalšímu členu
našeho oddílu si na tento víkend zvolit jiný druh
závodu. Vybral si účast na terénním triatlonu
v Plzni, který se liší od běžného triatlonu cyklistickou částí, která se jede v terénu na horských
kolech. Ani jemu se nevedlo špatně. Ve své juniorské kategorii skončil na 2. místě a celkově mezi
dospělými na velice pěkném 14. místě.
Začátek sezóny se nám vydařil. Nyní je před
námi řada závodů triatlonové sezóny, na kterých
budou určitě často slyšet a vidět triatlonisté TRI
SKI Horní Počernice. Je to i díky našim hlavním
sponzorům PPL a OAKS, Tělovýchovné jednoty
Sokol, Městského úřadu Horní Počernice a hl. m.
Praha, kterým patří poděkování za podporu.
Vladimír Andrš, trenér
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Sport

V letošní sportovní sezóně zaznamenal triatlonový oddíl TRI SKI Horní Počernice velký zájem
dětí a mládeže. Počet našich sportovců a příznivců triatlonu se zvýšil na téměř 40, z nichž 30
sportovců patří k aktivním závodníkům. Na pravidelných a celoročních trénincích plavání, běhu
i cyklistiky se vedle sebe připravují děti ve věku
od 8 let, mládež do věku 18 let i dospělí, kteří si
udržují nebo zlepšují svou kondici.
Začátkem triatlonové sezóny, kdy počasí ještě
nedovoluje plavání na otevřené vodě, jsou pořádány aquatlonové závody, skládající se pouze
z plavecké a běžecké části, cyklistická je vynechána. Tyto závody jsou pro většinu triatlonistů
příležitostí setkat se po zimě před nastávající
hlavní sezónou a porovnat svou výkonnost. Na
různých tratích podle kategorií pak zde mohou
soutěžit děti z triatlonových, plaveckých i atletických oddílů. V tom je tento druh závodu zajímavý, protože je vidět porovnání „specialistů“
v jednotlivých fázích závodu. Plavci mají navrch,
pokud jsou v bazénu, atleti pak získávají v běžecké části. Triatlonisté zpravidla drží krok v obou
disciplínách, aby nakonec byli přece jenom v celkovém součtu časů o něco lepší.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Poslední neděli v květnu jsme pro naše nejmladší rybáře uspořádali již 33. dětské rybářské
závody na Koupališti. Přihlásilo se nám patnáct
dětí, z nichž pět si přišlo zkusit ulovit rybu úplně
poprvé. Od rána krásně svítilo sluníčko a nebe
bylo bez mráčku, což svádělo spíše se vykoupat
v rybníce, než chytat ryby. Ceny pro závodníky
však díky našim sponzorům a finančnímu daru
od MČ Praha 20 byly velice lákavé a mohli jsme
proto vyhlásit i několik mimořádných cen, třeba za první ulovenou, nebo největší a nejmenší
rybu a také nejlepší rybářku závodu. Dětem se za
dopoledne podařilo ulovit celkem 45 ryb v dél-

ce 1529 cm. Nejlépe se vedlo Vojtovi Kozákovi
z Újezda nad Černými lesy, který nachytal 8 ryb
v délce 330 cm. Druhý se umístil Václav Tomič
a třetí Jan Vintrlík, oba z naší organizace. Ještě
jednou děkujeme všem, kteří se na sobotním
dopoledni pro děti podíleli, jak sponzorům panu
Tomimu, Forejtovi nebo Chvalníkovi, tak i členům výboru. Přejeme všem hezké prázdniny,
bohaté úlovky a hlavně zdraví a pohodu.
Za výbor M.O. Martin Pachta

4. ROČNÍK MÁJOVÉHO CUPU
Májový cup se uskutečnil v sobotu 27. 5. 2017
pod záštitou paní starostky Hany Moravcové,
jako každý rok za účasti 4 družstev. Hrálo
se systémem každý s každým dle pravidel
pro tuto kategorii. Turnaj měl vysokou herní i společenskou úroveň, sešlo se i mnoho
diváků. Pozvali jsme také našeho největšího
rivala BŠ Praha, abychom si vyzkoušeli naše
herní dovednosti a podařilo se nám to, vyhráli jsme 77 : 27, ale také asi proto, že soupeři
chyběly dvě nejlepší hráčky.

Pořadí: 1. místo
Sokol Horní Počernice - BŠ Praha 77 : 27
BK Klatovy 55 : 26
BC Slaný 92 : 30
2. místo BŠ Praha BK Klatovy 45 : 42
BC Slaný 76 : 27
3. místo BK Klatovy BC Slaný 61 : 16
4. místo BC Slaný
Děvčata dostala poháry, medaile, různé ceny
a výborné koláče od Pekařství Moravec

BRONZ A STŘÍBRO PRO JOSEFA PTÁČKA
Město Frýdek-Místek se stalo dějištěm 1. MČR v
brazilském Jiu Jitsu a No-Gi. Jednalo se o otevřené mistrovství, tudíž se zde sjeli zástupci nejrůznějších států, zejména Poláci a Slováci.
První den byla na programu disciplína brazilské
Jiu-Jitsu a druhý den No-Gi. V obou disciplínách
bojoval o nejvyšší mety i Josef Ptáček, reprezentující výborně Horní Počernice, které jsou spolu
s Thajským rájem, Českou Krví, reklamními produkty Promo-direct či firmou Real Geek nebo
fighter-store jeho hlavními podporovateli. V
disciplíně BJJ se probojoval až do finále, kde měl
drtivou převahu, ale nedokázal zápas v daném li-

mitu ukončit. Jeho polský soupeř byl dost
pasivní. Pak následovalo podle pravidel
prodloužení, kde je to už trochu náhoda a
rozhoduje čas provedené techniky. Bohužel na tuto alternativu nebyl Pepa dobře
připraven a byl o vteřinu pomalejší než
Polák. Druhý den pokračovalo MČR v disciplíně No-Gi. Tady Pepa opět po výborných
výkonech dosáhl na medaili - tentokrát ke
stříbrné medaili přidal bronzovou.
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Josef Ptáček,
trenér

s vyznačením pořadí. Myslíme, že se opět turnaj velice vydařil a zvládli jsme to vše díky pomoci sponzorů, Pražskému basketbalovému
svazu a členům basketbalového oddílu.
V úterý 13. 6. 2017 si jedeme pro medaile za
2. místo v Pražském přeboru
na akci Přeborníci Prahy.
S pozdravem: „Basket je nej!“, přejeme všem
krásné prázdniny.
Jiří Ammer, trenér družstva

KRÁSNÉ PRÁZDNINY VŠEM PŘEJÍ ATLETI
Máme za sebou již 5. rok atletění, který jsme
uzavřeli oddílovými závody všech věkových kategorií, kde se potvrdilo známé přísloví „těžko
na cvičišti, lehko na bojišti“ a kde děti předvedly
výtečné výkony.
O prázdninách pro děti připravujeme již tradiční sportovní soustředění na Orlíku v kempu
Podskalí v termínu 6. - 12. 8. 2017, a příměstský
tábor v termínu 28. 8. – 1. 9. 2017. Na obě akce
máme poslední volná místa a přijímáme i děti,
které si (nejen) atletiku chtějí vyzkoušet. Další
informace o těchto akcích najdete na adrese
www.atletikahp.cz Tábory jsou určené pro školní děti.
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
Všechny tréninky ve školním roce 2017/2018 budou v období září-říjen a květen-červen probíhat

na atletickém ovále u FZŠ Chodovická, v období
listopad – duben pak v tělocvičnách v Sokole v
ulici Chvalkovická nebo FZŠ Chodovická.
Pokud chcete, aby s námi vaše dítko v příštím
roce trénovalo, napište nám, nebo se přijďte v
září podívat na ukázkový trénink. Ukázkové hodiny proběhnou v týdnu 12. 9. - 15. 9. 2017,
v časech tréninků. Noví zájemci o atletiku se
mohou předem informovat a hlásit na e-mailu:
atletikahp@email.cz

Více informací na: www.atletikahp.cz
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.: 602 796 208, Jana Petráňová.
Přejeme všem krásné prázdniny a v září se těšíme se stávajícími i novými atlety na shledanou.
Za trenérky Klára Hlaváčková

O PUTOVNÍ VÁZU HORNÍCH POČERNIC

Z celkového počtu 109 závodnic
bylo 30 našich svěřenkyň.

z Trutnova, Kategorii A El‑Khairy Samira z Moravské Ostravy.

Odpoledního 33. ročníku Veterániády se bohužel nezúčastnila
žádná naše závodnice. Kategorii
B vyhrála Ludmila Oravcová

Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu
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V neděli 4. 6. 2017 pořádal náš oddíl již 49. ročník
závodu „O putovní vázu“. Do hlavního závodu
se započítává družstvo složené ze tří závodnic,
které závodí v kategoriích: mladší žákyně, starší
žákyně, juniorky a ženy.
Naše družstvo ve složení: Barbora Bakusová
(7. místo v kategorii mladších žákyň), Emílie
Zervanová (vítězka starších žákyň) a Lucie
Zahradníčková (2. místo v kategorii juniorek
a žen) si vybojovalo stříbrné medaile.
V jednotlivkyních si na stříbrný stupínek vyskočila Laura Bohatová ve starších žákyních, na
bronzový stupínek dosáhla Jana Zahradníčková v juniorkách a ženách.
V kategorii MIMI – mezi nejmladšími závodnicemi, se na pěkném 4. místě umístila Eliška Kurfürstová.

Historie dávná i nedávná – 104
Události

Nově bylo v roce 1982 upraveno vyměření
a placení daně domovní. U rodinných domků a rekreačních chat tvoří základ daně zastavěná plocha, do které se zahrnují i plochy
dalších zastřešených ploch (garáž, kůlna,
prádelna a pod.). Sazbou pro Horní Počernice
za jeden m2 jsou 2 Kčs. U patrových staveb
s ústředním topením, vodovodem a kanalizací je sazba 2,50 Kč za m2. U bytových a provozních domů se daň počítá z nájemného výnosu nebo užívací hodnoty sazbou 45 % při
základu menším než 6000 za rok, při vyšším
pak sazbou 50 %. Povinnosti vlastníka je podat přiznání. V případě nepřiznání může MNV
daň zvýšit až o 10 %.
Členové našich tří dobrovolných hasičských
organizací v roce 1982 prokázali své umění,
akceschopnost a odvahu při likvidaci následujících požárů:
1. 3. kůlny u rodinného domku ve Svépravicích
17. 4. stohu slámy na Černém Mostě
19. 4. stohu slámy v Újezdě nad Lesy
8. 6. pražců na železniční trati v sousedství
podniku Chema
5. 7. skladu ve Výzkumném ústavu pro biofaktury
6. 8. stodoly v Zelenči
4. 9. stodoly v Újezdě nad lesy.
Bez oslavy, malé co do počtu let, velké svým
významem, proběhlo v prosinci 1982 výročí
10 let od otevření prodejny knih Středočeského nakladatelství a knihkupectví na Náchodské ulici u autobusové zastávky. Počáteční
rozpačitý a někdy i odmítavý přístup některých občanů k prodejně knih, když v obci je
nedostatek prodejen potravin či dokonce
chybí cukrárna a pod. se v postupujícím čase
zcela změnil. Nemalý podíl svými znalostmi
literatury a vstřícností k zákazníkům na tom
měla vedoucí prodejny paní Jitka Antesová.
Prodejna se za tu dobu stala místem pravidelného zastavování nejen při nákupu čtvrtečních knižních novinek nebo příležitostného
dárku, ale také místem neformálních besed
o knihách, jejich obsahu a autorech, i útočištěm dětí pro doplnění vědomostí ke splnění
školních úloh.

Historie

V posledních třech letech si občané v této
prodejně koupili přes deset tisíc knih každý
rok. Průměrná cena knihy v těchto letech se
pohybovala mezi 28 až 32 Kčs.
S mírnou nadsázkou bylo území Horních
Počernic v roce 1983 charakterizováno jako
jedno velké staveniště. Z velkých investic se
na tom podílelo pokračování bytové výstavby sídliště FMV II., výstavba školy na Chvalech
typu Chanos, tělocvičny ve Svépravicích, re-

konstrukce Domu pečovatelské služby, zahájení výstavby nové základní 24třídní školy, rekonstrukce lékárny na poštu a k tomu
pokračování v budování vodovodu, komunikací, chodníků a kanalizace. Při nedůsledném dodržování stanovených dopravních
podmínek pro nákladní dopravu, spojenou
s uvedenou výstavbou, docházelo ke znečišťování i poškozování komunikací a chodníků
v okolí, narušování průjezdnosti a ke značnému zvýšení prašnosti. Pro mnohé obyvatele
to přinášelo těžkosti a rok to byl pro pohodu
bydlení náročný.
Dne 4. února 1983 byl po několikaleté rekonstrukci otevřen v prvním poschodí restaurace
U vodárny společenský sál s kapacitou pro
200 osob. Otevření doprovázel ples místního
výboru národní fronty a MNV. Tímto po letech obnovená plesová sezóna pokračovala
plesy našich hasičů, zahrádkářů a myslivců.
V noci z 5. na 6. února a dále přes den napadlo celkem 30 cm sněhu. Místní hospodářství
MNV od čtvrté hodiny ranní postupně uklízelo komunikace, aby byly sjízdné. Na úklidu
podle dohody se měly podílet také místní
podniky, které však zcela selhaly. Komunikace vedení linek MHD ve správě Pražských
komunikací byly v některých částech dočišťování až v ranních hodinách 7. 2. Autobusy
MHD zvládaly kalamitní situace se značnými
obtížemi a docházelo ke zpožďování i k vynechání některých spojů. V ranních hodinách
měly s jízdou problémy i tramvaje navazující
na autobusy na konečné na Černém Mostě Lehovci.
Na plenárním zasedání MNV dne 26. 4. bylo
při příležitosti životního jubilea předáno
čestné uznání Rady MNV panu Františku Spilkovi, řidiči autobusu. Oceněna tak byla jeho
vzorná a obětavá služba při přepravě občanů Horních Počernic do Prahy a zpět, kterou
vykonával na všech trasách od roku 1949. Byl
řidičem, který cestujícím sloužil například
i dřívějším přistavením autobusu při nepříznivém počasí na konečné stanici, počkáním
na dobíhající starší občany od tramvaje, bezpečným zvládáním dopravních podmínek,
opravou menších poruch a také téměř stoprocentní jistotou jeho spoje dopravit cestující do cile.
Členové místní organizace Českého zahrádkářského svazu v roce 1983 věnovali velkou
pozornost plochám přiděleným pro zahrádkářské osady. Nemalé úsilí museli vynaložit
na vyčištění dlouhodobě neobdělávaných
a neudržovaných pozemků na Maliňáku
a v třešňovce, než bylo možné provést oplocení a další základní práce pro hospodaření.
Ve dnech 7. až 9. října pak organizace uspo-
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řádala ve spolupráci se specializovanou organizací Chryzantéma v sále tělocvičny U Hyků
další tradiční výstavu ovoce, zeleniny a chryzantém. Výstava byla spojená s prodejem
ovocných keřů a stromků i chryzantém. Současně byly všem zájemcům zdarma poskytovány odborné rady pro úspěšné pěstování.
Výstava přilákala mnoho návštěvníků i z okolo projíždějících automobilů po Náchodské
ulici. V tomto roce dobré sklizně jablek členové organizace v provozované moštárně
zpracovali téměř 200 tun jablek. Při zahájení
činnosti moštárny 8. září 1973 byly zpracovány tuny dvě.
V areálu TJ Xaverov byla v roce 1983 dokončena výstavba letního koupaliště s autokempem. Vedle fotbalového hřiště bylo vybudováno hřiště minigolfu.
V měsíci říjnu byl slavnostně otevřen Dům
pečovatelské služby v Třebešovské ulici. Potřebnou péči zde nalezlo 12 našich občanů.
Z tohoto počtu byly dvě manželské dvojice
a jedna dvojice sourozenců. O jejich potřeby pečuje jedna stálá odborná pečovatelka
a pravidelné návštěvy zde provádí lékař. Obědy dováží Obvodní ústav sociálních služeb
z Prahy 9.
Dopravní podnik hlavního města Prahy - koncern Autobusy, vydal pokyn stanovující možnost používání předních dveří u autobusu
MHD i autobusu ČSAD provozujících dopravu na území Prahy. Podle něj cestující mohou
přední dveře používat pouze pro výstup. Nastupovat zde mohou pouze nevidomí nebo
držitelé průkazu ZTP.
Třicet let od svého založení v roce 1953 se připomenul Sbor pro občanské záležitosti. Jako
pětičlenný byl tehdy založen s úkolem rozvíjení matričního zákona z roku 1949. Jeho prvním předsedou byl důchodce pan František
Smetana a členy Štěpán Šefčík, Stanislav Procházka, Josef Krušina a Josef Rozbořil. Finanční podpora pro činnost, dva tisíce korun, byla
přidělena až v roce 1955.
První činností bylo působení při svatebních
obřadech. V dalších letech se činnost rozšířila na vítání dětí a později na rozloučení se
zesnulými, předávání občanských průkazů
a dále na významná životní výročí a jubilea.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Placená inzerce
FOTOGRAFOVÁNÍ NEWBORN, DĚTÍ,
TĚHOTENSTVÍ, RODINY.
WWW.FOTONEWBORN.CZ
TEL: 774 422 374

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

ŘIDIČE DODÁVKY (Ř.P. SK. B) -DŮCHODCE
NA OBČASNOU VÝPOMOC POTŘEBUJE OBCHODNÍ FIRMA V HORNÍCH POČERNICÍCH
TEL: 602 309 897; 602 388 813

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA,
TEL: 602 970 835

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

KOUPÍM STAVEBNÍ PARCELU V HORNÍCH
POČERNICÍCH 800 M2 A VÍCE NEBO STARŠÍ
DOMEK S POZEMKEM 800 M2 A VÍCE.
PLATBA HOTOVĚ. TEL: 602 333 840

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

KOUPÍM VZDUCHOVKY
NOVÉ I STARÉ, TEL: 723 524 513

PEDIKÚRA V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
OŠETŘENÍ: DEZINFEKCE, SOLNÁ LÁZEŇ,
ODSTRANĚNÍ ZROHOVATĚLÉ KŮŽE, ÚPRAVA
NEHTŮ, OŠETŘENÍ NEHTOVÉ KŮŽIČKY,
PEELING, ZÁVĚREČNÁ PÉČE. CENA 350 KČ
TEL: 792 343 907
PEDIKURAMONIKA@GMAIL.COM

KROUŽEK ŠITÍ A DESIGNU
PRO DĚTI OD 10 LET, OD ZÁŘÍ
SKUPINKY PO 5 DĚTECH
VÍCE INFO 608 922 802

KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE. TEL: 775 132 921
SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE.
TEL.: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.
TEL: 286 891 400
VODA, TOPENÍ, KANALIZACE REKONSTR. BYTOVÉHO JÁDRA, REKONSTR. BYTU, DOMU
NA KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ TEL:
775 080 907
ZŠ SPOJENCŮ PRAHA 9 HLEDÁ UČITELKU
1. STUPNĚ, NÁSTUP 1. 9. 2017, ZNALOST AJ.
TEL.: 281 923 336

MUDR. TAŤÁNA ŽELEZNÁ
Chodovická 466, tel.: 281 922 573
Ordinační doba:
Pondělí
10:00 - 15:00
Úterý		
07:00 - 10:00
Středa		
07:00 - 10:00
Čtvrtek		
07:00 - 09:00
Pátek		
07:00 - 10:00

nemocní
nemocní
nemocní
nemocní
nemocní

15:00 - 18:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
09:00 - 12:00
10:00 - 12:00

objednaní
objednaní
objednaní
objednaní
objednaní

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
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 65, ČERVENEC - SRPEN 2017
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného celku
Náklad 6 200 ks.
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