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Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

Foto na titulní straně: Gabriela Štrynclová, účastnice fotografické soutěže Chvalského zámku

Srdečně zveme na

ZÁMECKÉ POSEZENÍ 17. BŘEZNA 2015 VE 14 HODIN, JEHOŽ HOSTEM BUDE MUDR. IVANA ONDRÁČKOVÁ,
ZNALKYNĚ V OBORU PSYCHOTERAPIE A PSYCHOANALÝZY.
Přednáška TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI ANEB JAK PŘEDCHÁZET DUŠEVNÍM OBTÍŽÍM VE VYŠŠÍM VĚKU se koná v rámci Národního týdne  
pro trénování paměti. Dozvíte se, jak funguje naše paměť, jak posilovat náš mozek i pár praktických ukázek. 

Kalendář akcí v Horních Počernicích v  březnu 2015
DO 28. 3. VÝSTAVA RADO JARÁBEK: RADOVÁNÍ  CHVALSKÝ ZÁMEK

DO 5. 4.         ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU!  CHVALSKÝ ZÁMEK

8. 3. 15.00 SŮL NAD ZLATO  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

8. 3.  16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY RADO JARÁBEK: RADOVÁNÍ  CHVALSKÝ ZÁMEK

9. 3.  11.15–11.45 DIVADÉLKO: HRNEČKU VAŘ RC MUM, MEZILESÍ 2058

9. 3.  19.30 ROMANTICKÝ VÍKEND  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

10. 3.  9.00- 11.00 CVIČENÍ  PRO SENIORY V DOMEČKU KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ

11. 3.  10.00–16.00 KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ VLASTNÍCH DĚTÍ  RC MUM, MEZILESÍ 2058

11. 3. 14.00 SETKÁNÍ ČLENŮ KLUBU SENIORŮ A PŘÁTEL  KLUBOVNA ÚMČ PRAHA 20

12. 3. 18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY JIŘÍ VANĚK – OBRAZY  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

13. 3.    9.00–12.00 A 15.00–18.00 BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOT. OBLEČENÍ      RC MUM, MEZILESÍ 2058

14. 3.    9.00–12.00 BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ    RC MUM, MEZILESÍ 2058

14. 3.  15.00-18.00 MONGOLSKÝ DEN: UKÁZKY MONGOLSKÉ HUDBY, ZPĚVU I KUCHYNĚ  CHVALSKÝ ZÁMEK

14. 3. 18.00 SPOLEČNÉ VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ S JIŘÍM ZMOŽKEM  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

15. 3. 15.00 ŠVEC MATĚJ A ZAKLETÝ MLÝN  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

15. 3. 18.00 SPOLEČNÉ VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ S JIŘÍM ZMOŽKEM  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

16. 3.   9.30 VÝLET ČLENŮ KLUBU SENIORŮ DO MALEŠICKÉHO  PARKU        OD METRA ČERNÝ MOST  

17. 3.   9.00- 11.00 CVIČENÍ  PRO SENIORY V DOMEČKU  KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ

17. 3. 14.00 ZÁMECKÉ SETKÁNÍ  S HOSTEM: IVANA ONDRÁČKOVÁ CHVALSKÝ ZÁMEK

18. 3. 19.30 PEPA FOUSEK DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

19. 3.    9.00–12.00 A 15.00–18.00 ŠIJEME DĚTSKÉ KALHOTY – WORKSHOP  RC MUM, MEZILESÍ 2058

19. 3.  18.00-19.55 KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ DDM, RATIBOŘICKÁ 1899/32

20. 3. 19.30 PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

21. 3.   9.00–11.00 MONTESSORI SOBOTA  RC MUM, MEZILESÍ 2058

21. 3.  10.00-17.00. DOBRODRUŽNÁ SOBOTA NA ZÁMKU S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL ANEB STAŇ SE HRDINOU!  CHVALSKÝ ZÁMEK

21. 3.  11.00–17.00 TESTOVÁNÍ KOL V BIKERANCH   KŘOVINOVO NÁMĚSTÍ 

21. 3. 15.00 VELIKONOČNÍ POHÁDKA  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

21. 3. 18.00 SPOLEČNÉ VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ S JIŘÍM ZMOŽKEM  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

22. 3. 10.00-17.00 DOBRODRUŽNÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S PIRÁTKOU EVELÍNOU ANEB STAŇ SE HRDINOU!  CHVALSKÝ ZÁMEK

22. 3 11.00–17.00 TESTOVÁNÍ KOL V BIKERANCH   KŘOVINOVO NÁMĚSTÍ

22. 3. 18.00 SPOLEČNÉ VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ S JIŘÍM ZMOŽKEM  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

23. 3. 19.30 TONKA ŠIBENICE  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

24. 3.   9.00- 11.00 CVIČENÍ  PRO SENIORY V DOMEČKU  KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ

26. 3.  16.00 PLES SENIORŮ A VÍTÁNÍ JARA 2. PATRO  ŠPEJCHARU, CHVALSKÁ TVRZ

26. 3. 19.30 ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

27. 3. 19.30 VINNETOU - POKREVNÍ BRATRSTVÍ  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

28. 3.   10.00–12.00 A 15.00–17.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ  BÁL KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

28. 3.  10.00-12.30 A 13.30-17:00 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY      DDM, RATIBOŘICKÁ 1899/32

28. 3. 14.00-18.00 SBĚR PRO DIAKONII BROUMOV FARA CČSH, NÁCHODSKÁ 171/382           

28. 3.  20.00 TANČÍRNA – KLASIKA I OLDIES  KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ

28.–29. 3 HAJÁLES – NOCOVÁNÍ V MUMU S PROGRAMEM  RC MUM, MEZILESÍ 2058

31. 3.  9.00- 11.00 CVIČENÍ  PRO SENIORY V DOMEČKU  KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ

1. 4.  10.00–16.00 KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ VLASTNÍCH DĚTÍ  RC MUM, MEZILESÍ 2058

1. 4.  14.00 S KRONIKÁŘEM HUBERTEM ANTESEM PO NAUČNÉ STEZCE – 1. ČÁST CHVALSKÝ ZÁMEK

1. 4. 19.30 ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

7. 4. 17.30 KONCERT ZUŠ HORNÍ POČERNICE  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

2



AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
■ ARCHITEKT – URBANISTA PRO PRAHU 20 
Rada MČ schválila externí pracovní pozici hor-
nopočernického architekta. Více o jeho pracovní 
náplni naleznete na webu ÚMČ v záložce Samo-
správa pod Radou MČ. 

■ CYKLOKOORDINÁTOR
Rada MČ schválila pozici cyklokoordinátora MČ 
Praha 20, jelikož v souvislosti s trvale udržitelnou 
dopravou ve městě je nezbytné věnovat pozor-
nost všem jejím složkám rovnoměrně. 

■ VÝSTAVBA ČESKÉ POŠTY 
Vzhledem k probíhajícímu stavebnímu řízení 
společnosti Bloomen Development musíme  
s výstavbou nové budovy pro poštu počkat až po 
ukončení tohoto řízení. Investorem stavby je tato 
developerská společnost. 

■ SEMAFORY V HORNÍCH POČERNICÍCH  
Při schůzce na Odboru dopravy hl. m. Prahy jsem 
jednala o změně režimu semaforů v nočních 
hodinách na blikající oranžové světlo. Řešili jsme 
také problémy s dopravou v ulici Ve Žlíbku  
z důvodu krátkého intervalu zeleného světla  
v severní části této komunikace. Více o problema-
tice dopravy na str. 4.

■ ROZPOČET MAGISTRÁTU 
Dne 19. 2. 2015 byl schválen rozpočet hl. m.  
Prahy. Schvalování rozpočtu MČ Praha 20 je  
na programu jednání Zastupitelstva MČ dne  
9. 3. 2015. Do návrhu rozpočtu lze nahlédnout  
na úřední desce ÚMČ. 

■ KAMEROVÝ SYSTÉM 
V rámci mé kompetence pro bezpečnost  
v Horních Počernicích jsme společně s pracov-
níkem krizového řízení našeho úřadu zpracovali 
žádost na MHMP s aktuálním přehledem umístění 
kamerového systému a s návrhy pro jeho do-
plnění. Kompletní znění je na webu úřadu pod 
záložkou Bezpečnost. 

■ BEZPEČNOST 
Na pravidelných jednáních se strážníky Městské 
policie jsme probírali zavedení kontrol v lokalitě 
Čertousy a v ulici Cirkusové, kde se často porušuje 
zákaz průjezdu. Připravujeme také akci zaměře-
nou na kontrolu lidí bez domova a monitoring 
černých skládek, kontrolu registrace psů, placení 
poplatků a dodržování čistoty při venčení.

■ POZOR NA FALEŠNÉ KONTROLORY
Pražské vodovody a kanalizace upozorňují 
občany, že po Praze se pohybují lidé, vydávající se 
za zaměstnance společnosti Veolia, prokazují se 
falešnými průkazy s logem firmy a nabízejí měření 
tlaku vody uvnitř bytové jednotky či zařízení,  
které zajistí nižší spotřebu vody. Důrazně varuje-
me obyvatele, aby tyto osoby do svého bytu  
nepouštěli. Žádná akce tohoto druhu neprobíhá  
a PVK takovou službu klientům vůbec nenabízí.  
Veškeré informace lze získat na zákaznické lince  
840 111 112 nebo v Zákaznickém centru PVK  
v Praze 10, Dykova 3.

Březen je měsícem nových začátků. Blíží se jarní 
rovnodennost a počátek astronomického jara, Veli-
konoce i letní čas jsou už za dveřmi. Je také Měsícem 
knihy a hned na jeho začátku 7. března si připomíná-

me 165. výročí narození presidenta T. G. Masaryka, jenž se po celý život  
z krásné literatury dovídal mnohé o světě, o životě, o člověku, o společnosti. 
Četba mu byla nutností, potřeboval ji pro svůj vnitřní život jako pokrm své 
duše. Důvěrně znal klasická díla evropské literatury, řeckou a římskou antiku. 
Velké moderní literatury četl v originále, menší poznával většinou v překla-
dech do světových jazyků.
„Kniha je člověk, je více, je duší člověka; jistě kniha dobrá. Na takovou 
dobrou knihu můžeme pohlížet jako na dopis člověka moudrého, milý, snad 
obšírný, ale poučný; ovšem dopis tomu, kdo dovede číst. Kniha je nejlepším 
přítelem. Jsme knihami spojeni s duchy všech národů a dob. V knihovně 

dobře vybrané jsme jako ve věčnosti; ztrácí se historie, máme tu nejstarší  
a nejnovější myšlenky jednu vedle druhé, postihujeme, že člověk
je nejen bytostí historickou,“ napsal Masaryk v roce 1898.
Je dobře, že pro většinu z nás zůstává březen dodnes spojený s knihami  
a díky Měsíci knihy se o nich více mluví. Naši knihovnu čeká letos stěhování  
a celková rekonstrukce domu na Náchodské ulici. Než se tak stane, zajděte  
si k našim knihovnicím pro dobrou knihu i milé slovo. Obojí potřebujeme 
pro náš vnitřní život a hlavně pro poznání. Čtení přináší pocit spokojenosti  
a stejně jako čerstvý jarní vzduch osvěží naše myšlení a pocity. 
Přeji vám krásné jaro s knihami a všem Josefům veselou oslavu svátku. Jejich 
jméno ovládá poslední zimní den, po něm už oficiálně nastane všemi očeká-
vané jaro. A to za oslavu rozhodně stojí.

Hana Moravcová, vaše starostka

Veřejné jednání s občany na téma VÝSTAVBA RODINNÝCH DOMŮ BÍLÝ VRCH
 se koná 16. března 2015 v 17.00 v KS Domeček, Votuzská 322/12.

Radní Prahy 20 zvou občany ke kulatému stolu, jehož hlavním tématem je 
  SPORTOVNÍ HALA V HORNÍCH POČERNICÍCH.
  Koná se 23. března 2015 v 17.00 na Chvalskem zámku.

SLOVO STAROSTKY

ÚČAST OBČANŮ PŘI VÝBĚROVÝCH 
ŘÍZENÍCH  
Radní se na únorovém jednání přihlásili k jed-
nomu z bodů volebního programu, kterým je 
prosazení zástupce veřejnosti ve výběrových 
řízeních pro účely zvýšení transparentnosti. 
Vyzývám tedy občany Horních Počernic, kteří 
by měli zájem o účast ve výběrové komisi, aby 
se přihlásili na e-mail starostky. Budou přijaty 
všechny přihlášky, výběr bude probíhat 
losováním. 

Srdečně zveme občany na jednání Zastupitelstva MČ Praha 20
  v pondělí 9. března 2015 v 17.00 na Chvalském zámku.
  Hlavním bodem programu je schvalování rozpočtu na rok 2015.  
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Jednou z mnoha investic, kterou má vedení 
Horních Počernic v tomto roce ve svém 
plánu a pocítí ji hlavně občané v dotčených 
částech obce, je pokračování oprav míst-
ních komunikací. Ačkoli jde většinou o akci 
hlavního města Prahy, městská část se na ní 
bude podílet nezanedbatelnými finanční-
mi prostředky a doprovodnými pracemi. 
Počítá s tím i rozpočet na letošní rok, který 
budou zastupitelé schvalovat začátkem 
března. Na které konkrétní investice jsou 
peníze určeny, vysvětluje starostka Hana 
Moravcová.   

Rekonstrukce komunikací budou letos 
pokračovat podle harmonogramu, který jsme 
zveřejnili v lednovém HPZ a v nejbližší době 
se budou týkat ulice Božanovské, jak o tom 
informuje Odbor dopravy, včetně změny tras 
autobusových linek č. 261 a 296. Podrobnější 
informace jsou na webových stránkách ÚMČ. 
Co se týká rekonstrukce ulice Hartenberské, 

která je podmíněna výkupem pozemků pod 
stavbou, zde je připravena projektová doku-
mentace a projednává se v rámci územního 
řízení I. etapy od propustku pod silničním 
okruhem kolem Prahy (SOKP), včetně kruhové 
křižovatky u LRS. Nyní jednáme s hl. městem 
Prahou o projektu na rekonstrukci druhé části 
komunikace až po Náchodskou, která je na zá-
kladě rozhodnutí Magistrátu ze dne 30. 6. 1999 
zařazena do kategorie místních komunikací III. 
třídy. Čeká nás také další etapa rekonstrukce 
ulice Otovické, ale Rada hl. města Prahy dosud 

neschválila vybraného dodavatele stavby. 
Osobně jsme o tom už jednali s primátorkou 
Prahy Adrianou Krnáčovou i radní pro oblast 
životního prostředí, infrastruktury a technické 
vybavenosti Janou Plamínkovou, abychom 
stavbu urgovali jako prioritní pro Horní Počer-
nice. Dne 25. února mi paní primátorka osobně 
přislíbila, že materiál týkající se Otovické bude 
Rada HMP projednávat nejpozději v březnu  
a nic nebrání jeho schválení. 
 
Čím dokonalejší a dostupnější dopravní 
prostředky máme, tím větší je naše potřeba 
a zájem o jiné formy dopravy, ve městech 
kupodivu hlavně na kole. V informacích  
z radnice je zmínka o tom, že Rada schválila 
pozici cyklokoordinátora pro naši městskou 
část.  
Bezmotorovou dopravu ve městech je třeba 
podporovat. V tom nám jistě pomohou i místní 
sportovci, členové občanských sdružení  
a neziskových organizací, kteří se v cyklis-

tických akcích už dávno angažují a dobře si 
uvědomují, že některá města a obce na tento 
způsob dopravy často zapomínají, přestože  
s dopravní problematikou úzce souvisí. 
Cyklokoordinátor bude v rámci svých kompe-
tencí zprostředkovávat a koordinovat všechny 
činnosti, které povedou k rozvoji cyklistické 
dopravy a rekreace na území naší městské 
části. Vytvoří strategii jejího rozvoje a bude se 
podílet na posuzování projektových doku-
mentací ve vztahu k cyklistické dopravě, ná-
vrhu nových cyklotras a dopravních opatření, 

která mohou sloužit k podpoře této dopravy  
a značení pro cyklisty. 
Jeho povinností je spolupracovat s Magistrá-
tem, připravovat žádosti o dotace na cyklistic-
ké projekty z fondů EU a zapojit naši městskou 
část do národní Asociace měst pro cyklisty. 
V rámci našeho oficiálního webu či vlastní 
webové sekce by cyklokoordinátor měl také 
propagovat cyklistické akce a zajímavosti  
v naší lokalitě. 

V Horních Počernicích jsou pouze tři světelné 
křižovatky, všechny na nejfrekventovanější 
Náchodské ulici. V dopravní špičce, což je 
dnes prakticky celý pracovní den, si řidiči 
často stěžují na jejich špatnou průjezdnost 
vlivem krátkých intervalů. 
O změně režimu všech našich semaforů jsem 
už jednala na Odboru dopravy hl. m. Prahy, 
řešili jsme také následné problémy s dopravou  
v ulici Ve Žlíbku z důvodu krátkého intervalu 
zeleného světla v severní části této komu-

nikace. Úprava semaforu pro zvýhodnění 
severního ramene ulice Ve Žlíbku směrem od 
Náchodské byla provedena už v roce 2012, 
jednalo se pouze o úpravu řídícího programu 
bez doplnění zelené šipky.
Obávám se, že zde došlo k celkem běžnému 
jevu, kdy řidiči po větší propustnosti určitého 
směru časem vypozorují jisté zlepšení,  
a brzy tudy začne jezdit ještě více aut než před 
úpravou. Na jednu stranu je to možná dobře, 
protože nejezdí jinými zkratkami, například 
vilovou zástavbou či kolem škol, na druhou 

DO RESORTU DOPRAVY INVESTUJEME S PODPOROU PRAHY  
TÉMĚŘ 79 MILIONŮ KORUN

Plánovaná oprava stávající vozovky obou jízdních pásů hlavní trasy R1 na úseku silničního okruhu kolem Prahy začne v dubnu 2015.
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Není sporu o tom, že by hornopočerničtí 
sportovci potřebovali rozšířit kvalitní halo-
vé zázemí. Aktuální krytá sportoviště, tedy 
kromě sokolovny pouze tělocvičny  
u našich základních škol, jsou už kapacitně 
nedostačující a neumožňují sportovním 
klubům dále se rozvíjet či působit ve vyšších 
soutěžích. Na tom se zřejmě shodnou všich-
ni. Otázka zní: jak velkou tělocvičnu a kde?  
V poslední době se diskutuje o studii stavby 
v ulici Jívanské vedle MŠ Ratibořická, ov-
šem za podmínek pro městskou část, lidi by-
dlící v nejbližším okolí i samotné uživatele 
nevýhodné, jak se mnozí domnívají. I proto 
nabízí vedení radnice občanům veřejnou 
debatu na toto téma 16. března na Chval-
ském zámku. Abychom předešli zbytečným 
emocím, ptám se místostarosty a radního 
pro sport a volný čas Jiřího Benedy na situ-
aci, která rozhodnutí o zadání studie stavby 
sportovního zařízení předcházela.    

„O potřebě nové tělocvičny se mluví už 
dlouho. Chybí nám také hřiště pro školní děti 
a prostory pro odpolední sportovní kroužky 
i nejrůznější sportovní aktivity dospělých. 
Konkrétněji se o problému začalo mluvit 
ve chvíli, kdy se přihlásili žáci xaverovského 
fotbalového klubu, že by chtěli využívat 

tělocvičnu FZŠ Chodovická, která je v naší 
městské části největší. Ukázalo se však, že je 
zde neustále obsazeno, především pro flor-
balový tým. Tito sportovci se pak logicky cítili 
ohroženi, a tak se znovu obnovila debata  
o potřebě nové tělocvičny,“ říká radní Jiří 
Beneda. 
Jaroslav Kočí ml., v minulém volebním 
období radní pro sport, zpracoval podrob-

nou pasportizaci všech sportovišť v Horních 
Počernicích, z níž současné vedení vycházelo  
a uvažovalo například o stavbě nafukovací 
haly za školou v Bártlově ulici nebo o monto-
vané hale s minimálním zázemím na jiném 
místě. „Nevím už přesně, kdy došlo k tomu, 
že se místo základního a cenově dostupné-
ho sportoviště rozhodlo o zadání studie na 
sportovní halu, navíc umístěné vedle ZŠ Rati-

POTŘEBUJEME V HORNÍCH POČERNICÍCH SPORTOVNÍ HALU?

stranu pak není vidět žádný pozitivní dopad 
úpravy semaforu, protože kolony jsou opět sko-
ro stejně dlouhé. Sjednáme tedy znovu schůz-
ku se zástupci Technické správy komunikací 
a pokusíme se prodiskutovat možnosti úprav 
alespoň k dílčímu zlepšení, případně podáme 
novou žádost o instalaci vyklizovací zelené šip-
ky. Je totiž zajímavé, že vozidla z jižního ramene 
lépe a rychleji opouštějí křižovatku, a proto je 
zde opticky menší kolona než na severní straně 
křižovatky ulic Náchodské a Ve Žlíbku.
Světelná signalizace na křižovatce Náchodské 
ulice s Božanovskou je už předána do správy 
TSK a není uvedena v seznamu nyní prověřo-
vaných semaforů pro noční svícení v režimu 
blikajícího žlutého světla. Požádáme tedy, aby 
byla do seznamu zařazena. Světelná signaliza-
ce na křižovatce Náchodské s Hartenberskou 
nebyla dosud předána do majetku hlavního 
města Prahy.    

Občané jistě ocení, že některé zastávky MHD 
v obci se budou rekonstruovat.  Vylepšení se 
týká i některých přechodů pro chodce, jak 
konkrétně?
Jednala jsem s náměstkem primátorky Petrem 
Dolínkem o instalaci nových či výměně starých 
přístřešků na zastávkách MHD v naší městské 
části. Jak vyplývá ze zprávy o jejich stavu, na 
zhruba třicítce kontrolovaných míst jsou často 
poškozené nebo úplně rozbité drátoskleněné 
výplně. Na základě našeho požadavku udělá 
letos Technická správa komunikací bezbarié-

rové úpravy asi čtyřiceti přechodů pro chodce 
a požádali jsme o přisvětlení deseti přechodů, 
hlavně v oblasti ulice Náchodské, například u 
ČS Benzina před křižovatkou s ulicí Spojenců, 
Tlustého, Lipí nebo Hrdoňovickou a na mnoha 
dalších místech, jejichž úplný seznam lze najít 
na našich webových stránkách.

Jak se vyvíjí příprava stavby mimoúrovňové 
křižovatky Beranka?
Stavbu mimoúrovňové křižovatky Beranka 
zajišťuje stát prostřednictvím Ředitelství silnic 
a dálnic, kde v současné době probíhá příprava 
projektové dokumentace pro územní řízení. 
Odbor strategických investic hl. města Prahy 
připravuje výběr projektanta a zároveň i zadání 
na zpracování projektové dokumentace pro 
územní řízení na propojovací komunikaci 
Náchodské s MÚK Beranka. V současné době 
probíhají také jednání s hejtmanem Středočes-
kého kraje o přípravě propojení komunikací  
s Klánovicemi a Šestajovicemi.

Ředitelství silnic a dálnic plánuje v letošním 
roce opravu stávající vozovky obou jízdních 
pásů hlavní trasy R1 na úseku SOKP (silniční 
okruh kolem Prahy) v rozsahu, který je vyzna-
čen v plánku. Jaký je hlavní důvod opravy?
Cílem opravy je bezpečnější a plynulejší 
provoz a snížení hlukové zátěže na okolí. 
Kromě rozšíření vozovky směrem ke střednímu 
dělícímu pásu bude provedena oprava mostů 
a odvodnění, obnova vodorovného a svislého 

dopravního značení, výměna a doplnění svodi-
del atd. Stavební práce začnou v dubnu 2015, 
do stavby nejsou zahrnuty opravy křižovatko-
vých větví dotčených MÚK, tedy Chlumecká, 
Horní Počernice a Českobrodská.

Horních Počernic se týká optimalizace želez-
niční trati ve směru do Lysé nad Labem. Vede-
ní obce jedná s Českými drahami o pozemcích 
pro naše potřeby. Jak jednání pokračují?  
Jednáme se Správou železniční dopravní 
cesty v souvislosti s  optimalizací trati do Lysé 
nad Labem. Nyní probíhá výběr projektanta 
na projektovou dokumentaci s termínem do 
konce března 2015, harmonogramem příprav 
a realizací od roku 2016 do roku 2020. V této 
souvislosti řešíme podchod pod železniční tratí 
pro pěší v ulici Ve Žlíbku, což je investice  
hl. města Prahy, železniční podjezd v ulici Bystré 
nebo napojení ulice Jiřího ze Vtelna. S tím vším 
souvisí také složitá jednání o řešení vlastnických 
vztahů nebo stavba cyklolávky přes SOKP  
v ulici Ve Žlíbku. Pokračují také jednání s hl. 
městem Prahou a ředitelem TSK o získání 
pozemků od Českých drah pro vybudování 
parkoviště a posunutí cyklostezky z ulice  
Otovické blíž k železniční trati. 
Na aktualizovaných webových stránkách v sek-
ci Doprava se občané mohou dozvědět další 
informace a podrobnosti k jednotlivým akcím.

Za rozhovor děkuje 
Dana Mojžíšová

Vizualizace sportovní haly v areálu ZŠ Ratibořická
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Poplatníkem je držitel psa, tj. fyzická nebo 
právnická osoba, která má trvalý pobyt 
nebo sídlo na území Městské části Praha 20. 
Držitelem psa může být nejen osoba, která 
jej vlastní, ale také osoba, která jej chová. 
Předmětem poplatku je držení psa staršího 
tří měsíců. Povinnost platit poplatek dle mís-
ta trvalého pobytu se vztahuje i na cizince, 
kteří mají na území ČR trvalý pobyt.
Povinností každého občana, který vlastní psa, 
je splnit do 15 dnů od jeho pořízení ohlašo-
vací povinnost. Přihlásit psa jsou povinni  
i občané, kteří chovají psa, který podle pří-
slušných právních předpisů místnímu poplat-
ku nepodléhá. Od poplatku jsou osvobozeny 
například: osoby nevidomé, zdravotně posti-
žené (držitelé průkazu ZTP/P), lidé provádě-
jící výcvik psů určených k doprovodu těchto 
osob, osoby provozující útulek zřízený obcí 
pro ztracené či opuštěné psy, držitelé psů 
převzatých z útulků provozovaných na území 
hl. m. Prahy po dobu dvou let od převzetí. 
Do 15 dnů je poplatník rovněž povinen ozná-
mit každou skutečnost, která má vliv na výši 

poplatku či jeho zánik (např. změna trvalého 
bydliště, označení psa čipem, darování, úhyn 
psa atd.)
MČ Praha 20 postupuje při vyřizování této 
agendy dle zákona č. 565/1990 Sb. o míst-
ních poplatcích, v platném znění, a vyhlášky 
hl. m. Prahy č. 23/2003 Sb. HMP, o místním 
poplatku ze psů, v platném znění.

Sazba místního poplatku:
• 1.500 Kč za jednoho psa a 2.250 Kč  
  za druhého a každého dalšího psa téhož 
  držitele.
• 300 Kč za jednoho psa chovaného  
  v rodinném domě a 600 Kč za druhého  
  a každého dalšího psa téhož držitele
• 200 Kč je-li držitelem psa příjemce  
  invalidního starobního, vdovského nebo  
  vdoveckého důchodu, který je jeho 
  jediným zdrojem příjmu, dále příjemce  
  sirotčího důchodu a 300 Kč za druhého  
  a každého dalšího psa téhož držitele.
• 600 Kč za jednoho psa určeného k hlídání 

  objektů, je-li jeho 
držitelem právnická  
  osoba, která je zároveň vlastníkem   
  hlídaného objektu a 900 Kč za druhého  
  a každého dalšího psa.

Ohlašovací povinnost lze učinit na  
Ekonomickém odboru ÚMČ Praha 20, 
Jívanská 647/10, v kanceláři č. 217,  
tel. 271 071 623 v úředních hodinách.
V roce 2014 inkasovala MČ Praha 20 na míst-
ním poplatku 669.381 Kč, z toho je povinna 
odvést 25 % Magistrátu hl. m. Prahy tzn., že 
celkový příjem z místního poplatku ze psů 
do rozpočtu MČ Praha 20 za toto období 
je ve výši 502.035,75 Kč. Vybrané finanční 
prostředky jsou pak použity na úklid obce, 
nákup sáčků na psí exkrementy (k 31. 12. 
2014 uhradila MČ faktury za sáčky na psí 
exkrementy ve výši 158.670,70 Kč).

Helena Martynková, 
vedoucí odboru ekonomického

 

Nezapomínejte na místní poplatek ze psů

bořické na místě bývalé „U“ rampy a obecním 
pozemku. Asi by se stavbou nebyl problém, 
pokud by měla normální rozměry. Potřebuje-
me však halu pro 400 diváků, s restauračním 
zařízením a další nadstandardní výbavou, jak 
ukazuje studie?“ ptá se Jiří Beneda.
Aby si udělali lepší představu, navštívili Jiří Be-
neda a radní Karla Polydorová sportovní halu 

v Kunraticích, která byla postavena v areálu 
základní školy a je také její součástí.  
„Ve srovnání se studií hornopočernické je asi 
dvoutřetinová, ale ani tu si u nás neumím 
představit, je to obrovská hmota, nehodící se 
do staré zástavby. Správce haly byl velmi vstříc-
ný a ochotně nám sdělil všechny postřehy, na 
co bychom si měli dát pozor v případě, že se 
pro stavbu podobného zařízení rozhodneme. 
Kromě technických detailů jsou to především 
problémy s dopravou a parkováním, o nákla-
dech na provoz ani nemluvě.“  
Jaké varianty by tedy podle radního Benedy 
přicházely v úvahu?  
„Jednou z nich je umístění tělocvičny přímo 
do vnitřního areálu ZŠ Ratibořická, tedy menší 
montované haly od spojovací chodby mezi 
školou a školní jídelnou směrem ke stávající 
tělocvičně. Od počátku se mi jako nejpřijatel-

nější jeví varianta zvětšení stávající tělocvičny 
směrem k DDM a ZUŠ a její přístavba do výše 
budovy školy. V přízemí by vznikla velká  
tělocvična pro školní děti, gymnastiku  
a další sporty, v prvním a druhém nadzemním 
podlaží prostory například pro DDM.  Další 
možností je odkoupení pozemku v lokalitě 
Xaverova vedle bývalého drůbežnictví. Jezdí 
sem autobus, nebyl by problém s parkováním 
většího množství aut, nikomu by nevadil hluk. 
Vše je ale otázkou peněz a ochoty vlastníka 
pozemku k jeho prodeji. Znovu tedy opakuji, 
že je třeba odpovědět si na základní otázku, 
zda potřebujeme velkou sportovní halu. Jsem 
přesvědčen, že ne. Radši dvě menší, než jednu 
velkou,“ uzavírá radní Jiří Beneda.

Dana Mojžíšová

ODBOR EKONOMICKÝ

Sportovní hala v Kunraticích

NÁHRADNÍ RODIČE V TOM NEJSOU SAMI
Klub náhradních rodin RC Routa Čelákovice 
podporuje nejen pěstounské a osvojitelské 
rodiny a žadatele, ale i všechny ostatní, kdo 
se zajímají o problematiku náhradní rodinné 
péče. Nabízí podporu a pomoc náhradním 
rodinám (pěstounům i osvojitelům), žadate-
lům a zájemcům o náhradní rodinnou péči. 
Doprovází náhradní rodiny a pomáhá jim  
při kontaktu s původní rodinou dítěte.
Pořádáme odborné přednášky na témata 
související s náhradním rodičovstvím. Při 
přednáškách je vždy zajištěn program pro 

děti. Organizujeme vzdělávací pobyty a vý-
lety (nejen) pro náhradní rodiny. Především 
naše víkendová setkání rodin jsou příležitostí 
k vzájemnému sdílení, poznávání, výměně 
zkušeností. Přijaté děti si na pobytech mohou 
uvědomit, že nejsou jediné, kdo do svých 
rodin přišel poněkud nestandardní cestou.
Poskytujeme poradenství v oblasti náhrad-
ní rodinné péče (např. práva a povinnosti 
pěstounů a osvojitelů, systém sociálních 
dávek, postup při žádosti o pěstounskou péči 
a osvojení atd.), předáváme informace, šíříme 
osvětu, vyhledáváme osoby vhodné stát se 

náhradními rodiči. Na základě pověření 
k sociálně-právní ochraně dětí uzavíráme 
s pěstouny dohody o výkonu pěstounské 
péče (PP). Nyní můžeme uzavírat dohody 
o výkonu PP a poskytovat sociálně právní 
ochranu v oblasti Středočeského kraje  
a hlavního města Prahy.
Chcete se stát náhradním rodičem nebo se 
dozvědět více? 

Bližší informace poskytne 
Jana Luhanová, tel 731 172 650, 

nahradnirodiny@seznam.cz
Lenka Slováková, 603 538 763, 

www.rc-routa.cz
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OSLAVY DNE ZEMĚ  
V letošním roce nově jako zábavné 

sobotní odpoledne 18. 4. 2015 od 13:00 – 16:00 
v areálu parku před ZŠ Ratibořická, na zpevněné ploše před  
ZŠ Ratibořická a ve školkové zahradě MŠ Chodovická.  

Připravujeme pro všechny věkové kategorie ve spolupráci se školami  
a zájmovými organizacemi řadu soutěží, prezentací a praktických dílniček. 
Poznamenejte si do svých kalendářů, že toto sobotní odpoledne  
se nebudete nudit a máte se na co těšit.

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

MČ Praha 20 vyhlašuje program poskytování účelové neinvestiční dotace (příspěvku)
z rozpočtu  MČ Praha 20 na  podporu aktivit v rámci projektu Zdravá MČ Horní Počernice a MA21.
Termín pro podávání žádostí je 3. 4.- 4. 5. 2015.  
Více informací  na www.zdravehornipocernice.cz a www.pocernice.cz.

Připravujeme pro vás v měsíci dubnu:

Úřad MČ Praha 20 vyhlašuje 3. ročník soutěže  
O NEJHEZČÍ ROZKVETLÉ OKNO, BALKON A DŮM  
v Horních Počernicích 

Přihlásit se do soutěže může kdokoliv z občanů MČ Praha 20, který se 
bude moci pochlubit svými rozkvetlými rostlinami. Není podmínkou, 
aby to byly pouze letničkové výsadby.  Přihlásit se můžete také  
s kvetoucími trvalými výsadbami, jejichž krása se objeví na jaře.  
Jenom je potřeba včas upozornit, že máme přijít fotografovat jarní 
květy. Starostka Hana Moravcová bude ceny vítězům tradičně udělo-
vat v podobě poukázek na nákup zboží: v kategorii okno a balkon  
v hodnotě 500 Kč, v kategorii dům v hodnotě 1000 Kč. Poukázky  
v hodnotě 1000 Kč (bez ohledu na uvedené kategorie) předá také 
radní pro životní prostředí Alena Šefčíková.  

Uzávěrka přihlášek je 15. 6. 2015. 
Uveďte jméno, adresu místa a kategorii, do 
které se přihlašujete, telefonní nebo e-mailový kontakt.  
Focení soutěžních výsadeb bude  
probíhat průběžně nejpozději 
do 15. 9. 2015 na základě výzvy 
přihlášeného soutěžícího. 
Neváhejte se přihlásit, zejména 
ti z vás, kteří se budou chtít po-
chlubit jarními květy. Jaro už po-
malu klepe na dveře. Navrhnout 
do soutěže můžete i toho, o kom 
víte, že má každoročně rozkvetlé 
své okolí a z vrozené skromnosti by se do soutěže nepřihlásil. Pro 
všechny z vás platí, nebuďte skromní, žádná květinová výsadba není 
malá, každá je různě velkým kouskem barevného obrazu rozkvetlých 
Horních Počernic.

Lenka Tomsová, OMH, odd. péče o zeleň  a kompostárny
Jívanská 635, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice

Tel.: 271 071 632, 601 388 910

Zdravá městská část Horní Počernice
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ODBOR DOPRAVY

V rámci rekonstrukcí komunikací v Horních Počernicích se bude od 3. 4. do 1. 7. 2015 opravovat ve dvou etapách i místní komunikace  
Božanovská. První etapa oprav této ulice se týká úseku od přemostění hradecké dálnice D11 po křižovatku s ulicí Podůlší. Proto budou upraveny 
trasy autobusových linek č. 261 a 296. Autobusová linka č. 223 bude beze změny. Trasy autobusových linek jsou uvedeny na přiloženém plánku. 

V době od 2. 3. do 30. 5. 2015 se budou v Horních Počernicích rovněž rekonstruovat ulice Mezilesí (úsek Rožnovská – Spojenců, Spojenců 
 – Vojická), Na Staré silnici a Cirkusová, v době od 3. 4. do 1. 7. 2015 ulice Tikovská a Jívanská (úsek Náchodská – Třebešovská). 

Sdělujeme, že k 7. 4. 2015 dojde k přečíslování linky 296 na linku 190. Trasa linky se nemění.

Miroslav Horyna, Aleš Šebestík, 
odbor dopravy 

Rekonstrukce komunikací pokračuje
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mezi ul. Podúůlší a přemostěním dálnice D11

261 296

Uzavvřený úsek
ul. Božanovská

Ke Xaverovu
pro vybrané spoje
zastávka na znamení

Ke Xaverovu
pro vybrané spoje
zastávka na znamení

Xaverovský háj
pro vybrané spoje
zastávka na znamení

Xaverovský háj
pro vybrané spoje
zastávka na znamení

Xaverovský háj
pro vybrané spoje
zastávka na znamení

Xaverovský háj
pro vybrané spoje
zastávka na znamení

Objízdná trasa linek BUS MHD 261 a 296  
při rekonstrukci komunikace Božanovská v úseku  
mezi ul. Podůlší a přemostěním dálnice D11
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BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ KOMUNIKACÍ 
V pátek  20. 3. 2015 od 8.00 do 14.00  
bude prováděno blokové čištění sídliště 

I. Mezilesí a sídl. II. Lhotská včetně přilehlých  

ulic Libošovická, Běchorská (viz situace). 

V pátek 27. 3. 2015 od 8.00 do 14.00  
bude prováděno blokové čištění sídliště  

III. Pavlišovská včetně přilehlých ulic U Jeslí, 
Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská  
a Chodovická (viz situace).

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Další komunikace v obci budou čištěny v druhé polovině března a v průběhu dubna. Všechny čištěné úseky s parkujícími vozidly budou  
označeny dopravními značkami. Žádáme majitele vozidel, aby svou kázní přispěli k zajištění řádného úklidu komunikací po zimním období.

Jaroslav Píša ,
vedoucí Místního hospodářství

Rekonstrukce komunikací pokračuje

VÝROČNÍ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ
Místní organizace ČSZ Horní Počernice sděluje všem svým členům a příznivcům, že v sobotu  

18. března 2015 od 14 hodin se koná VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE   

v prostorách restaurace U stadionu (U bobra). Přijďte prosím všichni. 
Srdečně vás zve výbor MO ČSZ.

Zelený kompost (zahradní substrát) se vydává v areálu komunitní 
kompostárny v lokalitě bývalého Böhmova zahradnictví v ul.  
Božanovské za dálnicí D11 (vedle servisu BMW) každou středu  
od 1. 4. do 15. 11 od 8.00 do 12.00.  Sobotní výdej v hlavní sezoně 

od 1. 5. do 15. 6  a od 1. 9. do 15. 10 od 8.00 do 12.00.  Občané naší  
MČ si mohou vyzvednout 0,5m3 na číslo popisné za kalendářní rok.  

Jaroslav Píša ,
vedoucí Místního hospodářství

Výdej kompostu pro občany Horních Počernic: 
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V našem volebním programu jsme slibovali 
lepší informovanost občanů o současné  
a plánované výstavbě včetně tvorby mapy 
rozvojových území a stavebních projektů. 
Rádi bychom na toto téma otevřeli širší disku-
si a pokusili se najít vhodný a funkční model, 
který by umožnil poskytovat informace obča-
nům i jiným způsobem než prostřednictvím 
úřední desky. Odpadla by tak nutnost každý 
den úřední desku hlídat a v záplavě odstavců 
hledat požadované informace.
Mapa rozvojových území a stavebních projek-
tů by měla být přístupná na webu. Chceme, 
aby její součástí byly současné i chystané 
rozvojové projekty v územích určených  
k zastavění dle územního plánu Prahy včetně 
uvedení důležitých dat a termínů. Chceme 
také, aby bylo z mapy patrné, kdo je vlastní-

kem dotčených pozemků v katastru obce. 
Vedle toho by bylo vhodné uvést informace  
o současném využití a stavu daných pozem-
ků. Dále pak, zda se pro realizaci projektu 
musí změnit územní plán Prahy, zda je projekt 
ve fázi územního řízení, stavebního řízení 
nebo zda má již vydaná pravomocná  
rozhodnutí k realizaci.
Mapa by měla umožnit stáhnout si k danému 
rozvojovému projektu všechny dostupné 
materiály – projektovou dokumentaci včetně 
rozpočtu, informace o napojení na veřejnou 
technickou a dopravní infrastrukturu, o řešení 
občanské vybavenosti a veřejného prostran-
ství apod.
Na březnovém zastupitelstvu oslovím kolegy 
zastupitele s cílem vytvořit tým, který by se 
na přípravě mapy podílel. Následně na našich 

webových stránkách 
zveřejníme harmonogram 
přípravy, který budeme 
dodržovat. Cílem je zpra-
covat jasný koncept spo-
lečně s návrhem usnesení, 
který bude projednán do 
konce roku 2015 v našem 
zastupitelstvu.
Rád bych vyzval občany, které daná proble-
matika zajímá a kteří by chtěli na přípravě 
mapy spolupracovat, aby mě kontaktovali 
mailem. Půjde o práci pro Horní Počernice, 
která může přinést jasné výsledky a zlep-
šit informovanost a zájem o veřejné dění. 
Napořád! 

Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

MAPA ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ ZLEPŠÍ INFORMOVANOST OBČANŮ

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

K reakci nás přivádí rozhovor s paní starost-
kou Hanou Moravcovou v minulém čísle 
HPZ.  Vyjadřuje v něm své znepokojení se 
zákonem č. 106/1999 Sb. Podle ní je Zákon 
o svobodném přístupu k informacím v praxi 
zneužíván, práci úřadů zpomaluje a úředníky 
obtěžuje. Na naší radnici je údajně vyčleně-
na jedna úřednice, která se  agendou,  
tzn. odpověďmi na dotazy občanů podle 
zákona č.106, na plný úvazek zabývá.  
Rozhovoru bohužel schází soudnost a fakta.  
V starostčině odpovědi postrádáme napří-
klad důležitou informaci o tom, kolik žádostí 
o odpověď podle zákona č.106  radnice 
za uplynulá období eviduje? Podle našich 
zjištění to v roce 2013 bylo 19 žádostí.  
V loňském roce zhruba o šest více! Zajímá 
nás proto – co dotyčná úřednice na plný 
úvazek celé dny vlastně dělá? A v této sou-
vislosti také, proč nám paní starostka lže?
Na přetřes v rozhovoru přišlo i složení komisí 
RMČ Praha 20. Správně se konstatuje, že 
předsedové měli možnost vybírat si z no-
minantů jednotlivých politických uskupení. 

Dále, že se ozývají kritické hlasy těch, kteří  
se do komisí nedostali. Nejde ovšem o kriti-
ku samotného nepřijetí do komisí. Naše hla-
sy kritizují formu, jakou se to stalo. Poděko-
vání lidem, kteří o práci pro obec měli zájem 
a do komisí se z nějakých důvodů nedostali, 
je výrazem obecné slušnosti a respektu.  
Je výrazem dobrého vychování. Fakt, že se 
v případě nepřijetí nikomu z nominovaných 
ani lídrům uskupení s informací žádný  
z představitelů obce neozval, je projevem 
absence slušného chování.
Dále chceme informovat o tom, že jsme si 
nechali vypracovat audit našeho radničního 
periodika od Otevřené společnosti, konkrét-
ně Oldřicha Kužílka, poradce pro otevře-
nost veřejné správy. Výsledek auditu nás 
překvapil. Náš zpravodaj z hlediska principů 
svobodného šíření informací, objektivity  
a vyváženosti řadí k těm horším.  Navrhuje 
kroky, které by měly vést k zlepšení. Text 
auditu jsme zaslali pouze členům redakční 
rady. Velmi nás zaskočila reakce radního  
Petra Heriana. Členem redakční rady sice 

není, přesto se k textu do-
stal a pokoušel se přes své 
kontakty u členů správní 
rady Otevřené společnosti 
výsledek auditu zpo-
chybnit. V kontextu všech 
těchto událostí je jasné, 
že speciálně naše městská 
část aktivní občany  
a zákon o otevřeném přístupu k informa-
cím potřebuje jako sůl. Stejně jako respekt, 
slušnost a občany, kteří se ptají.

Text auditu Hornopočernického zpravodaje 
zveřejňujeme na: www.hophp.cz,  
v hlavním menu „Audit zpravodaje“  
a www.epocernice.cz.

Zastupitelé Hnutí občanů Počernic,
Alena Štrobová, Bety Cibochová, 

Eva Cudlínová, Daria Češpivová a Jiří Stibor

CHCEME OTEVŘENOST A RESPEKT

Poslední únorové pondělí proběhl na Chval-
ském zámku seminář o Dobré praxi – Místní 
Agendy 21 (MA 21). Tento poněkud abstraktní 
název za sebou skrýval sdílení zkušeností 
z Litoměřic s moderními způsoby vedení 
města v rámci projektu Zdravé město (ZM) 
a MA 21. Mezinárodní projekt, který vychází 
z iniciativy světové zdravotnické organizace 
(WHO) při OSN a zdaleka se nezaměřuje jen 
na zdraví obyvatel. Jeho cílem je udržitelným 
způsobem rozvíjet dobré prostředí pro život 
občanů a přitom je aktivně zapojovat do 
diskuzí o současných záměrech o místní  
i regionální budoucnosti.

Naše místní koordinátorka, spolu s kolegy-
němi z MČ Praha 14 a Litoměřic, společně 
zorganizovaly skutečně inspirující prezentaci 
litoměřické radnice o tom, jak lze takový pro-
jekt v praxi úspěšně realizovat. Litoměřice do 
projektu ZM a MA 21 vstoupily před dvanácti 
lety a po řadě počátečních bolestí je dnes 
vedení města pevně zapojené do systému 
strategického plánování a rozhodování, jehož 
přímými účastníky mohou být i sami občané. 
Prostřednictvím systematicky organizovaných 
veřejných fór, kulatých stolů, anket či skrze 
elektronická média vyslovují lidé své názory  
a připomínky např. k výstavbě školských  

a sportovních zařízení, 
dopravním opatřením, 
rozvoji městské zeleně, ale 
např. i k rozmístění veřej-
ného osvětlení, laviček či 
kontejnerů na recyklovaný 
odpad.
Různosti názorů lidí se 
vyhnout nelze, diskuse je 
často živá i emotivní, ale je možné diskutovat 
kultivovaným způsobem a nakonec dojít ke 
konkrétním výstupům. Ty pak vedení radnice 
musí zapracovat a po určité době tzv. „složit 
účty“, jak se s řešením konkrétních úkolů 

LITOMĚŘICE INSPIROVALY
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z veřejné diskuse vyrovnala. To je základní 
myšlenka celého projektu.
Naše městská část se zapojila do Místní  
agendy 21 teprve v roce 2011 a členem  
Národní sítě Zdravých měst ČR jsme se stali 
na podzim roku 2013. Ve svém snažení  
o moderní způsob řízení městské části jsme 
teprve na začátku a nevyhneme se urči-
tě chybám. Mám však radost, že takovou 

příležitost máme a na konkrétních příkladech 
můžeme vidět, že v praxi opravdu funguje. 
Jak ji naplníme my je nejen na politicích, ale 
na nás všech. Využijte proto v následujících 
měsících příležitosti podílet se na aktualizaci 
strategického plánu a tvorbě akčního plánu 
pro rok 2015 – 2016.
Více informací o projektu Zdravé město  
a Místní Agenda 21 naleznete na našich 

webových stránkách  
http://zdravehornipocernice.cz,  
nebo osobně u místní koordinátorky  
Lenky Tomsové.

Pavel Wágner,
radní (strategický plán) 

Z redakční pošty
Zpočátku jsme byli z akce nadšení. Organi-
zovaný odchod, příjemná zastávka u úřadu 
MČ, poté cirkus MUM, hon na medvěda, 
to vše bylo parádní. Ovšem závěr akce nás 
totálně zklamal. Už jen to, že takové množství 
lidí se prostě na nádvoří Chvalského zámku 
nemůže vejít. Nepochopili jsme, proč nebyly 
využity prostory, kde se každoročně pálí 
čarodějnice, nebo se koná pouť, vždyť tam je 
místa dostatek. Co nás hodně zklamalo, byla 
soutěž o nejlepší dětské masky. Ani nevím, 
jestli to, co na nádvoří proběhlo, se tak dá na-
zvat. Většina masek, které byly ohodnoceny 
jako údajně nejhezčí, neměly s masopustní 
maskou nic společného a rozhodně nebyly 
nejlepší. Maska policajta, vyhlášená jako první, 

opravdu měla do masopustní masky daleko. 
Nebo kocour: černé kalhoty, černá bunda, 
namalované fousky a přidělané uši. Dělá to 
dojem, že byly vybrány akorát děti nějakých 
známých. S dcerou jsme si s maskou hodně 
vyhrály a daly si s ní velkou práci, proto nás 
mrzí, že to nikdo neocenil. Porotci se vůbec 
nešli podívat na ostatní masky, stáli jen  
u mikrofonu a vybrali někoho, kdo byl zrovna 
po ruce. Menší děti schované za davem 
jídla nedočkavých důchodců neměly prostě 
šanci. Kdyby se soutěž konala na velkém 
prostranství, mohly všechny masky nastoupit 
vedle sebe a porotci je mohli v klidu hodnotit. 
Chápu, že nemůže vyhrát každý, ale malé 
děti je potřeba motivovat a alespoň lízátkem 

ohodnotit každou masku. Několik dětí odchá-
zelo s brekem, protože se snažily, ale nikdo to 
neocenil. Na závěrečnou ochutnávku zabíjač-
kových pochoutek jsme se ani nedostali, pro-
tože hned u dveří čekali nedočkaví důchodci, 
kteří s masopustním průvodem neměli spo-
lečného nic, jen se šli zadarmo najíst. Málem 
nás všechny, včetně naší malé dcery, ušlapali. 
Radši jsme se otočili a šli zklamaně pryč. A jak 
jsme viděli a slyšeli, nebyli jsme jediní. Byla 
bych ráda, kdyby se organizátoři této akce 
nad mým názorem zamysleli a „neshodili“ ho 
ze stolu. Za každou akci pro děti jsme velice 
rádi, rádi se zúčastňujeme a přejeme si, aby 
těchto akcí bylo víc.

Martina Kozlerová

K LETOŠNÍMU MASOPUSTNÍMU PRŮVODU

Jsem chodec, řidič, jezdím na kole, chodím 
na procházky (bez pejsků), bydlím v Horních 
Počernicích, uznávám řád a pořádek a jsem 
pro vzájemnou ohleduplnost. Potud se plně 
ztotožňuji s paní Janou Liškovou a jejím pří-
spěvkem do Hornopočernického zpravodaje  
č. 2/2015. Zdaleka mě však neuráží ani ne-
pobuřuje nějaká cedule připomínající méně 
ohledným spoluobčanům povinnosti, které 
by dle mého názoru měly být samozřejmostí. 
Osobně jsem byl při jízdě na kole napadený 
volně pobíhajícím psem. Volné pobíhání psů 
po lese rovněž nepovažuji za normální vzhle-
dem k tomu, že i lesní zvěř a hnízdící ptactvo 
má ve svém přirozeném prostředí nárok na 
nerušený život. Když se ke mně žene po lesní 
pěšině nebo cyklostezce velký pes, a jeho 

majitel mě uklidňuje, že je to ještě štěně a chce 
si pouze hrát, také nejsem příliš uklidněný.  
O ohleduplnosti některých majitelů psů ne-
svědčí, že v bytové zástavbě, zejména  
v zelených pruzích u chodníků i mimo bytovou 
zástavbu na cyklostezkách, lesních cestách 
a pěšinách, kde většinou nejsou na očích ostat-
ních, se úklidem po svých miláčcích nezabý-
vají. Jsem přesvědčený, že tyto výtky se paní 
Liškové netýkají, ale tím spíše by měla ocenit, 
že někdo chtěl tyto nešvary řešit. Ještě více 
mě překvapil příspěvek zastupitele Ivana Lišky 
rovněž k této problematice. Zřejmě správně 
zde uvádí, že Správa lesů hl. m. Prahy žádnou 
vlastní regulaci pro pohyb psů v lese nevyža-
duje, a že jsou dostatečné obecné předpisy 
o životě v lesích, kde je tato problematika 

řešena. Domnívám se, že jeho kritický postoj  
k nainstalovaným tabulkám pouze podnítil  
a přidal odvahu nějakému svobodomyslnému 
majiteli psa, který vzal spravedlnost do svých 
rukou a nainstalovanou tabulku i s ocelovým 
sloupkem u vstupu do lesa u rybářské chaty 
vyvrátil a hodil do rybníka. Myslím si, že dobře 
míněný záměr vedení městské části při insta-
laci diskutovaných tabulek ani nestál za tak 
zdrcující kritiku, zejména vzpomeneme-li si na 
alibistické tabulky oznamující, že se podstatná 
část obecních chodníků v zimě neudržuje, kde 
náklady na jejich instalaci byly nepochybně 
mnohonásobně vyšší.

Josef Tůma 

JSOU TABULKY TAKOVÝ PROBLÉM?

Masopustní průvod organizují povětšinou 
zdarma a ve svém volném čase členové  
hornopočernických organizací a spolků.  
Je pravda, že lidí chodí na naše akce stále víc, 
přijíždějí i z Prahy, a nádvoří Chvalského zám-
ku už nám začíná být těsné. Radost ze zájmu 
o náš program má ale také druhou stranu 
mince, o níž píše paní Kozlerová: nádvoří bylo 
o letošním masopustu skutečně tak plné, že 
nešlo udělat patřičné „korzo“ masek, a tudíž 
nám některé zůstaly utajeny. Korzo masek 
na prostranství Chvalské tvrze by asi vyřešilo 
problém s prostorem, ale zároveň by přineslo 
jiné organizační těžkosti. Určitě ale situaci 

zvážíme a promyslíme všechny možnosti. 
Výběr masek je vždy individuální a nevidím 
důvod, proč by nejlepší masopustní masky 
měly být pouze tradiční, mohou být klidně 
i novodobé. Výběr těch nejlepších je vždy 
nevděčný a občas vyplodí dětské slzičky,  
o tom ví své každý organizátor podobné akce. 
Věřte, že i já jsem utěšovala svého šestiletého 
syna v masce kovboje, protože nebyl oceněn, 
i když ví, že v žádné soutěži Chvalského zám-
ku nikdy nemůže vyhrát, protože maminka 
je ředitelka. Na nádvoří zámku opravdu 
pokaždé čekají na občerstvení i ti, kdo nejdou 
s masopustním průvodem, nebo ho před 

zámkem předběhnou. Sama si nejsem jistá, 
jak toto organizačně vyřešit: můžeme zkusit 
pustit nejdřív masky, ale při takovém davu lidí 
se to v několika lidech dělá velmi těžko.  
Zaměstnanci Chvalského zámku, stejně jako 
pracovníci a dobrovolníci z RC MUM, Spolku 
Molechet, DDM nebo místního Skautu, dělají 
pro děti opravdu mnoho akcí, s nadšením  
a mnohdy zcela nezištně. Připomínky  
i oprávněnou kritiku přijímáme, pomáhá nám 
vyvarovat se případných chyb. 

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

AD: K LETOŠNÍMU MASOPUSTNÍMU PRŮVODU
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V posledním rozhovoru paní starostky jsme 
se dočetli o jejím pohledu na současný zákon 
o poskytování informací č. 106/1999 Sb. 
Rozhovor postrádal skutečný dialog, sdělení 
starostky, že ptát se a dožadovat informací je 
v Horních Počernicích nehoráznost, troufalost 
a drzé obtěžování úředníků, bylo až příliš 
okaté. Nevěřím tvrzení paní starostky, že 
existence zákona č. 106/1999 Sb. zaměstná 
na MČ Praha 20 jednoho úředníka na plný 
úvazek. Přesvědčit nás mohou čísla, která 
však v rozhovoru chybí… Mám za to, že 
pokud by informace byly pro občany lehce 
dohledatelné na webu městské části, razant-
ně by ubyla administrativní zátěž, kterou paní 
starostka v rozhovoru zmiňuje.  Zatím tomu 
tak není. Domnívám se, že by občané neměli 
být káráni za využívání svých práv, které jim 
platná legislativa nabízí.  Oproti paní starostce 
mám s tímto zákonem velmi dobré zkušenos-
ti.  Občas jsem ale překvapena, jak odlišně se 
k němu různé úřady staví.  Pro příklad uvedu 
Portál hl. města Prahy, který zveřejňuje nejen 
seznam všech odpovědí o poskytnutých in-

formacích, ale také všechny smlouvy úřadem 
uzavřené.
A proč je u nás užitečnost zákona o poskyto-
vání informací zpochybňována? Komu vadí? 
Je přirozené, že tomu, kdo nemá zájem in-
formace zveřejňovat a má k tomu své osobní 
důvody. Nevěřím tomu, že bez zmiňovaného 
zákona bychom se kdy vůbec dozvěděli, jaké 
jsou smluvní podmínky mezi MČ Praha 20 
a společností Pekařství Moravec s.r.o. 
(Díky tomuto zákonu víme, že výše nájemné-
ho v bývalé trafice, dnes cukrárně společnosti 
Pekařství Moravec s.r.o., je z původních 
10.000 Kč snížena na 5.000 Kč. Víme i to, 
že než si paní starostka objekt pronajala, 
prohlédla si ho, a tudíž dobře věděla, v jakém 
stavu objekt byl. Po rekonstrukci tohoto 
objektu ovšem požadovala odečet z nájem-
ného o částku ve výši 457 tis. korun za rekon-
strukci a tuto částku si bude odečítat z nájem-
ného až do doby úplného uhrazení závazku.) 
V případě Magistrátu hl. m. Prahy je i taková 
smlouva umístěna na web, včetně dodatků. 
Další utajenou skutečností měla zřejmě zůstat 

i dohoda o pracovní činnosti s MČ Praha 20 
na pozici „PR pracovnice“ s paní zastupitelkou 
a redaktorkou Hornopočernického zpravoda-
je Danou Mojžíšovou. Nebýt zákona  
č. 106/1999 Sb. občanům, zastupitelům,  
ale i radním by zůstala téměř celý rok utajená.  
Je smutné, že kriticky laděný příspěvek, rádo-
by pojatý jako rozhovor o poskytování infor-
mací, je právě dílem těch, kterým existence 
tohoto zákona v loňském roce mediálně ani 
finančně rozhodně nepomohla. Smlouva 
s paní zastupitelkou Danou Mojžíšovou ze 
„Šance pro Počernice“ na pozici PR pracovni-
ce (na základě kterých MČ vyplácela měsíčně 
částky až 10.000,- Kč) byla ke konci roku vypo-
vězena. Druhá dohoda paní Dany Mojžíšové 
o pracovní činnosti s příspěvkovou organizací 
Chvalským zámkem na částku 18.000,-
měsíčně (12x ročně) na pozici redaktorky 
toho zpravodaje, zatím trvá. Mají tedy důvod 
tento zákon chválit?

Jana Hájková

Poměrně často se dnes dočítáme v Horno-
počernickém zpravodaji o výstavbě MÚK Be-
ranka. Je nesporné, že tuto mimoúrovňovou 
křižovatku Horní Počernice nutně potřebují. 
Zejména teď, kdy nadále roste obytná a ko-
merční výstavba mezi Horními Počernicemi  
a Nehvizdy. To přinese další značnou do-
pravní zátěž na Náchodskou ulici, která bude 
časem stále narůstat a pro její zklidnění je 
MÚK Beranka jediné řešení. Tato křižovatka se 
stane v budoucnu rušným dopravním uzlem, 
který umožní odvést dopravu mimo centrum 
naší městské části a v tom je realizace tohoto 
záměru značným kladem. 

Bohužel zápornou částí výstavby MÚK beran-
ka je skutečnost, že občané Horních Počernic 
ztratí dnes jediný klidový a bezpečný přístup 
pro pěší a cyklisty do Klánovického lesa. Ur-
čitě není pro pěší a cyklisty dobré přecházet 
na druhou stranu D 11 v místech se značnou 
dopravní zátěží, kde bude hustý dopravní 
provoz se značnou zátěží výfukových plynů. 
Pochopitelně to nebude ani bezpečné, 
zejména pro děti. Proto již v roce 2009 se 
podařilo místním členům ODS prosadit do 
územního plánu umístění lávky přes D 11 
mimo největší dopravní uzly v místech, kde 
kdysi bývala polní cesta okolo Hornopočer-

nického hřbitova a skládky v Berance přímo 
do Klánovického lesa. Tato polní cesta je stále 
vedena v KN na městskou část a tudíž by 
realizace cyklostezky nenarážela na množství 
majetkoprávních kroků pro vypořádání se  
s vlastníky pozemků. Asi bychom byli všichni 
neradi, aby to dopadlo jako u MÚK na R 10 
směrem na Radonice, kde se dnes velice 
obtížně dostávají pěší a cyklisté z Horních 
Počernic na druhou radonickou stanu. 

Josef Straka, 
 ODS a NHP

V následujícím textu bych ráda nabídla svou 
verzi odpovědi na otázku o sestavování komi-
sí rady MČ Praha 20. Měla jsem tu čest být na 
počátku tohoto volebního období pověřena 
řízením komise PZMČ a MA21. Stalo se tak 
pěkně po sousedsku, jak jsme na to u nás 
v Horních Počernicích zvyklí – bez formalit 
a bohužel také bez bližších informací. 
Nicméně, zavalená vlastní prací před koncem 
roku jsem bez otázek vyčkávala věcí příštích. 
Přišly v podobě seznamu navržených členů 
komise a příslibu, že o konečném složení 
komise budeme „jednat“. Udělala jsem, co 
bylo v mých silách, abych v daném čase 
o nominantech zjistila maximum relevantních 
údajů: čím se zabývají, co mohou do činnosti 
komise přinést, co je k žádosti o členství 
v komisi vedlo. Nebylo to tak jednoduché 
vzhledem ke skutečnosti, že seznam sice 
obsahoval kromě jména krátkou profesní 
a zájmovou charakteristiku (což bylo velice 
praktické) a politické uskupení, které konkrét-
ní osobu nominovalo (což mně jako občanovi 
může být vcelku jedno), ale chyběly tam 

jakékoliv kontakty. Po týdenní práci jsem pak 
na jednání předsedů budoucích komisí 
a Rady MČ mohla s dobrým svědomím 
členství jednotlivých uchazečů zdůvodnit 
a ze strany Rady jsem nezaznamenala žádné 
námitky. 
Byla jsem proto velmi překvapena, když jsem 
o tři neděle později obdržela Radou schvá-
lené složení Komise PZMČ a MA21. Původ-
ně navržená radní byla nahrazena, jedna 
nominantka schválena nebyla. V prvním 
případě chápu, že se Rada nakonec rozhodla 
nejmenovat své členy do poradních orgánů, 
v druhém případě nebyl důvod sdělen ani 
mně, ani neschválené uchazečce. Musím 
připustit, že jsem po něm nijak důsledně 
nepátrala. Než jsme se domluvili, že vlastně 
nikdo neví nic, překulil se začátek roku 
a spadlo na nás množství práce. Kdo by se 
vracel k papírování?
Ano, komise rady MČ jsou jejími poradními 
orgány a Rada má právo si vybrat poradce, 
jaké chce. Stejně konečná rozhodnutí a odpo-
vědnost leží na ní. Myslím, že by mohla jenom 

těžit z toho, když v komisích zazní rozmanité 
názory a přístupy, ale je to její volba.
Ano, předsedové komisí měli možnost vybí-
rat si z kandidátů navržených jednotlivými 
politickými uskupeními a uplatňovat i své 
vlastní návrhy.
Ne, složení komisí nebylo v kompetenci 
jejich předsedů – konečné rozhodnutí učinila 
Rada MČ Praha 20 vedena vlastními důvody, 
které nesdělila ani předsedům komisí, ani 
politickým uskupením, která členy komisí 
nominovala.
Z mého hlediska je velká chyba, že pravidla 
pro sestavování komisí Rady MČ Praha 20 ve 
volebním období 2014-2018 nebyla zveřej-
něna, ať už jsou jakákoliv. Kdyby se tak bývalo 
stalo, všechno by bylo od počátku jasné. 
A o to přece v politice i v životě jde, že? 
Mám radost, mohu-li říci, že Komise PZMČ 
a MA21, jíž je starostka členkou, vítá každého, 
kdo chce odvést kus práce třeba jako přizva-
ný host bez hlasovacího práva. 

Karolína Klímová

PTÁT SE NENÍ TROUFALOST ANI NEHORÁZNOST

KLADY A ZÁPORY VÝSTAVBY MIMOÚROVŇOVÉ KŘIŽOVATKY NA D 11 V LOKALITĚ BERANKA 

AD: ROZHOVOR SE STAROSTKOU HANOU MORAVCOVOU O AKTUÁLNÍM DĚNÍ V HPZ 2/2015
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O stavbě nové sportovní haly u ZŠ Ratibo-
řická na rohu ulic Javornická a Jívanská se 
v poslední době často mluví. Bydlím v těsné 
blízkosti a jsem jeden z účastníků správní-
ho řízení v žádosti o územním rozhodnutí 
o umístění tohoto objektu. Za sebe mohu říci, 
že se nás, nejbližších sousedů, nikdo na názor 
neptal. Paní starostka nás pozvala na schůzku, 
kde nám však rovnou vysvětlila, že je ohledně 

stavby haly již rozhodnuto a můžeme si vybrat 
nejvíc tak barvu fasády. Bylo nám přitom 
jasné, že dopravní zátěž, prach a hluk hodně 
znehodnotí naše nemovitosti a nám život 
v Horních Počernicích značně ztíží. Píšete, že 
vznikají jakési pracovní skupiny. Jedna z nich 
je i pro výstavbu haly. Zajímalo by mě, kdo je 
v těchto skupinách? Nikdo mě ani mé sousedy 
ke spolupráci neoslovil. Bude se opět jednat 

o nás bez nás? Jsem občan Horních Počernic 
a nepřeji si, aby o tom, jak bude vypadat můj 
domov, rozhodovali lidé z jakési skupiny, kde 
moji sousedé ani já zastoupení nejsme. Na 
rozdíl od nich se nás stavba této haly bezpro-
středně týká.

Jiří Švestka

Zpravodaj  dostává každá domácnost. To je 
velká výhoda, nikde ho nemusíme  shánět.
Najdeme v něm všechny akce,  které se v naší 
městské části  konají. Můžeme si v časopise
označit programy, které nás zajímají a kterých 
se chceme zúčastnit, nebo si články vystřih-
nout a připnout ke kalendáři, který má každý 
po ruce, abychom na nic nezapomněli.
Obsah se nám velice líbí, fotografie nám 
přibližují osoby a prostředí, které se článků 

týkají. Také jsme rádi,  že  jsou nám předsta-
vovány známé osoby, které s námi v Horních 
Počernicích  žily, žijí, nebo něco významného 
dokázaly. Velice oceňujeme možnost uvádět 
v HPZ měsíčně programy  seniorů, za což 
jsme velice vděčni. Když jsem několikrát uká-
zala náš HPZ na poradě předsedů všech  
25 pražských organizací Svazu důchodců,  
všem se velice líbil a předsedové i velkých 
městských částí mi říkali, že tak pěkný  

a obsažný zpravodaj nemají, že nám ho zá-
vidí.Začátkem měsíce se mezi sebou občané 
domlouvají, kdo už Zpravodaj dostal, kdo ne, 
nebo že ještě nepřišel. Moc by nás potěšilo, 
kdybychom ho dostávali o nějaký den dříve.

Ilona Juklová, 
ZO Senioři Horní Počernice

ZAJÍMÁ NÁS STAVBA SPORTOVNÍ HALY

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ OČIMA SENIORŮ

V HOPU BOJUJEME S PĚTKAMI
Nízkoprahový klub a Terénní program HoPo 
pro dospívající ve věku 11 – 18 let vstoupil 
do roku 2015 s novým, pestrým vybavením. 
Kromě znalostních deskových her do klubu 
přibyl fotbálek ovládaný magnety, na kterém 
si naši návštěvníci tříbí trpělivost a zacházení 
se silou.  Velkým lednovým tématem bylo 
pololetní vysvědčení, které nedopadlo pro 
všechny dobře. Čtyřky a pětky často vedou 
k tomu, že se dospívající ve škole přestanou 
snažit. Do školy se pak už nechodí vzdělávat, 
ale jen tam povinně trávit čas sezením v lavici 

a zlobením. To se v HoPu snažíme změnit! 
Nabídka doučování je v Horních Počernicích 
vcelku dostupná, schází však motivace žáků 

chodit se někam 
učit v době, kdy 
ostatní mají od školy 
volno. Zároveň však 
se svými známkami 
rozhodně spokojeni 
nejsou. Od února 
se proto v našem 
klubu pokoušíme ve spolupráci se studenty 
gymnázií zavést doučování zábavnou  
formou každý pátek odpoledne. 

Jiří Mataj, vedoucí NkTp HoPo

KONTAKTNÍ MÍSTNOST V HORNÍCH 
POČERNICÍCH

Nabízíme vám 
novou možnost 
využít naše po-
radenské služby 
přímo v Horních 
Počernicích, 
v kontaktní 

místnosti na Náchodské ulici 94, přímo vedle 

knihovny. Kontaktní místnost slouží jako 
zázemí k rozhovoru s pracovníkem, který 
vám může pomoci s řešením situace, s níž si 
aktuálně nevíte rady, nebo ji nemáte s kým 
sdílet. Poskytujeme poradenství v sociální  
a právní oblasti a poradenství pro rodiče.  
Můžeme vám také pomoci při jednání s úřa-
dy, vyhledat pro vás další službu, doprovodit 
do zdravotnických zařízení a sociálních 
služeb. Kontaktní místnost je k dispozici bez 

objednání v pondělí od 14.00 do 16.00, v úte-
rý od 13.00 do 15.00 a ve čtvrtek od 14.00 do 
16.00, případně si můžete domluvit individu-
ální termín na telefonním čísle 733 685 911.

Jana Haltufová, 
vedoucí Komunitního terénního  

programu Křižovatka

DĚTSKÝ MASOPUSTNÍ BÁL BYL FAJN

Anča s Barčou z Divadla ze skříně dětem 
svěřily, jak moc se těší na jaro, až se nakonec 
těšili úplně všichni. DJ Mirek a Luboš to na 
dětské diskotéce rozpálili tak, že sedět nezů-
stal vůbec nikdo. Nejlepší masky a tanečníci 
si odnesli Počernické 
superkoblihy a plyšáky, 
děti z azylového domu 
si vytančily dort, ale co 
bylo vůbec nejdůleži-
tější, všichni bez ohledu 
na zdravotní nebo jiný 
handicap prožili společné 

parádní odpoledne v sokolovně 
ve Chvalkovické ulici. Poděko-
vání patří všem dobrovolníkům, 

organizátorům tomboly, 
tvůrcům masek, našemu 
Masopustovi Jirkovi 
Stiborovi a vlkovi Lence, 
která se statečně vařila 
celé odpoledne v kůži 
vlčí, jen aby děti měly radost. Děkujeme 
ale hlavně všem dětem i rodičům, kteří 
přišli mezi nás a spolu s námi dokázali, 
že nejkrásnější je svět, který společně 
dokážeme sdílet.

 
Eva Cudlínová za středisko Divizna 

12– 13



Příště u Vás…s ICP:

Mongolský den

/ICPraha
@ICPraha
/ICPraha

www.icpraha.com

Kdy: 14.3. 2015 od 15:00 do 18:00

Kde: Chvalský zámek
 Na Chvalské tvrzi 857, 
 Praha 9 – Horní Počernice

Akce probíhá pod záštitou Velvyslanectví Mongolska v Praze 
a Městské časti Praha 20 – Horní Počernice

Více informací: praha14@icpraha.com či tel. 775 553 188

Tato akce je pořádána na podporu integrace migrantů 
z třetích zemí žijících na území hl. m. Prahy.

Objevte kouzlo 
mongolské kultury! 
• Ukázka tradiční mongolské hudby a zpěvu
• Ochutnávka mongolské kuchyně
• Výstava obrazů „Mongolsko očima dětí“Vstup

zdarm
a!

www.icpraha.c

om

ICP_plakat_Mongolsko_A4.indd   1 04.02.15   15:44

8. Puzzlemánie: Kdy: 21. března od 12 hodin/Kde: Obchodní 
centrum Letňany, Veselská 663, Praha 9/Vstupné: zdarma/ Více 
informací: www.puzzlemanie.com/Pořádají: Komunitní cent-
rum Motýlek, Bezva párty a Obchodní centrum Letňany

Puzzle je jednou z nejznámějších logických 
her na světě a velký zájem o každoroční 
soutěž Puzzlemánie dokládá, že má četné 
fanoušky také u nás. Klání o nejrychleji slože-
né puzzle je určeno dětem a dospělým bez 
omezení věku. Soutěžit se bude v pěti kate-
goriích jednotlivců a ve tříčlenných týmech, 
jež tvoří celé rodiny, nebo skupiny přátel. 
„Do soutěží se od roku 2012 úspěšně zapojují 
děti i dospělí s nejrůznějším zdravotním 
znevýhodněním, např. Downovým syndro-
mem či autismem, kteří mnohdy předvedou 
obdivuhodné výkony. Největší odměnou 
jsou pro nás jejich rozzářené oči, upřímná 
radost i pocit výjimečnosti, z něhož se radují 
ještě několik dní,“ říká Hana Urbanová, ředi-
telka Komunitního centra Motýlek v Praze 9. 
Sdružení, jež služby poskytuje od roku 2001, 

pomáhá ročně několika stovkám dětí. „Akce 
se bude konat v Obchodním centru Letňany 
už počtvrté a letos proběhne také sbírková 
akce, abychom veřejnost aktivně zapojili 
do podpory těchto dětí. Z výtěžku bychom 
rádi zakoupili tablety s výukovými progra-
my, které využijeme především v klubu pro 
rozvoj dovedností.  Za pomoc děkuji všem 
partnerům, ale i účastníkům, kteří se zapojí.“
Puzzlemánie nabízí zábavu na celé odpole-
dne. Vedle soutěžení se mohou návštěvníci 
bavit skládáním puzzle různých tvarů  
a provedení, vyzkouší si čtení hmatových 
knih, ve výtvarné dílně se bude tvořit a na 
malé účastníky čeká oblíbené malování na 
obličej. Tvorbu obrázků do dětských knížek 
nebo časopisů nám přijde ukázat ilustrátorka 
Vendula Hegerová.

Přijďte s námi strávit 
hezké odpoledne, těšíme se na vás!

LETŇANY PŘIVÍTAJÍ MISTRY VE SKLÁDÁNÍ PUZZLE

Placená inzerce

Kompletní péče o Vaši zahradu.

e-mail: info@prozahrady.com
tel.: +420 722 131 662
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GRATULUJEME NAŠIM BŘEZNOVÝM JUBILANTŮM A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ.

NAŠI JUBILANTI V LEDNU 2015

Anna Naarová
Anna Vrběcká
Oldřich Kresta
Marie Wiedenová
Jiří Procházka
Josef Lang
Dorota Markovičová
Růžena Němcová
Maruše Černá
Jan Plíšek
Jaroslav Brychta
Jaroslav Košík
Josef Pšád
Zdeňka Dudiaková
Felix Otakar Dvořák

Hana Flíčková
Slavoj Vaněk
Jaroslav Jozef Hellebrandt
Marta Kubíčková
Miloslava Nováková
Antonín Rosendorf
Milan Roušar
Rudolfa Štěpánková
Albína Hadravová
Jiří Hanuš
Emilie Jaklová
Věra Pačesová
Pavel Waraus
Josef Pittner
Jiří Šrytr

Miroslava Vrkočová
Alena Brychtová
Jaroslava Jůnová
Alena Matušů
Alexandr Volianský
Božena Dvořáčková
Jiřina Jamborová
Josef Klein
Irena Poláčková
Ludmila Pundová
Alena Šípová
Marcela Čížková
Jindřich Glozar
Ladislav Hejný
Miluška Kohoutková

Hana Ledererová
František Luxa
Jiří Siostřonek
Růžena Váňová
Jiří Faltýn
Karel Kopecký
Petr Levý
Marie Nováková
Václav Polák
Jarmila Sajfrtová
Hana Vidnerová
Zdenka Vojtěchová

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V BŘEZNU 2015
pondělí 2. března  
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
na Chvalském zámku od 14.00
Žádáme o účast všech členů

středa 11. března  ve 14.00
SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ

pondělí 16. března 
MALEŠICKÝ PARK  
Sraz v metru Č. Most v 9.30
Vedou Libuše Frouzová a Věra Fleišerová.
  
úterý 17. března  ve 14.00
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S HOSTY 
MUDr. Ivana Ondráčková, 
psychiatrička a psychoterapeutka

čtvrtek 26. března v 16.00
PLES SENIORŮ
Vítání jara se koná ve 2. patře Špejcharu

středa 1. dubna
VYCHÁZKA s kronikářem  
Hubertem Antesem po naučné  
stezce – 1. část
Sraz ve 14.00 před Chvalským  
zámkem

Cvičení pro seniory v Domečku
bude každé úterý  
od 9.00 do 10.00 a od 10.00 do 11.00

Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

VZPOMÍNKA NA PANÍ JANU SLUNÉČKOVOU

Dne 24. 2. by paní Jana Slunéčková oslavila 58. narozeniny.  
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.  
S láskou vzpomíná rodina. 

Vše nejlepší k 60. NAROZENINÁM  
ALENCE ŠKORPILOVÉ  
přeje celá rodina. Máme tě moc rádi.
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Historie dávná i nedávná – 79
Události z let 1936–1945
Když bylo v roce 1936 odmítnuto přijímání 
žáků z venkovských obcí do měšťanských škol 
v Praze, stala se snaha obcí Horní Počernice  
a Chvaly o vlastní školu měšťanskou prvo-
řadým problémem. Obci Horní Počernice se 
podařilo uvolnit třídy v budově školy obecné, 
jež byly nezbytné k tomu, aby získala  povo-
lení zřídit pobočku měšťanské školy v Kyjích 
již pro školní rok 1936/37. Chvaly uskutečnily 
odkládanou přístavbu obecné školy  
a v nových učebnách se tak mohly 1. září 
1937 otevřít tři třídy jako pobočky měšťanské 
školy v Kyjích. Událostí se pak stalo otevření 
samostatné měšťanské školy ve Chvalech 
od 1. září 1938, kdy k ní byly třídy měšťanské 
školy hornopočernické dány pod správu. Po 
splnění podmínky samostatné budovy byla 
povolena samostatná měšťanská škola od 
1. září 1939 i v Horních Počernicích. Tak byly 
ukončeny snahy a vynakládané úsilí obcí 
trvající téměř desetiletí. 
V roce 1937 byl ve Svépravicích v restauraci  
U Němečků upraven velký sál pro trvalé pro-
mítání filmů. Během dalších úprav a moderni-
zací se zde promítalo až do roku 1982. Změna 
technologie na širokoúhlý film zde již nebyla 
provedena. Okresní záložna hospodářská  
v Karlíně postavila vedle mlýna pana Vostřela 
při hlavní ulici svůj nový dům a 28. listopadu 
1937 ho otevřela. Místní záložna Kampelička 
na to reagovala zahájením stavby vlastní bu-
dovy rovněž u hlavní ulice na protější straně  
o 200 metrů dál.
Událostí na počátku roku 1938 se v Horních 
Počernicích stalo ukončení činnosti firmy 
Vinné sklepy Josef Spitzer. Jejich nový majitel 
velkoobchodník Reiszmann přebudoval 
objekty na výrobu povidel, marmelád  
a džemů. Pro tuto činnost, jež vyžadovala 
větší spotřebu vody a s ní i zvětšený odpad, 
majitel vyjednal s obcí možnost prodloužit 
kanalizaci až ke svému provozu. Obec nejprve 
musela za 55 tisíc korun vykoupit od Jana 
Koštíře rybník, kam byla kanalizace vyústěna, 

a za zbývajících 25 tisíc korun ji prodloužit. 
Potřebnou celkovou částku hradil majitel 
nové firmy. Velkou událostí pro Horní  
Počernice byla příprava mobilizace; už 15. září 
1938  přišlo do obce vojsko a zůstalo zde do 
25. října. Mobilizace byla vyhlášena rozhlasem 
v pátek 23. září v 10 hodin večer s všeobec-
ným odhodláním bránit naši zem.
Potupná Mnichovská dohoda však vše změni-
la a Československá republika byla přinucena 
vzdát se části svého území. Poslední záložníci 
z našich obcí se vrátili domů 18. prosince.  
Po 10. říjnu nastala našim obcím práce  
s poskytováním pomoci a péče uprchlíkům 
a vyhoštěncům z pohraničních území, jež 
obsadilo Německo. Mnozí z nich zde našli 
ubytování, a tak do konce roku vzrostl počet 
obyvatel v našich obcích o více jak dva tisíce 
osob. Tragickou událostí v prvním čtvrt-
letí roku 1939 se pro celé Československo 
stalo odtržení Slovenska a téměř současné 
vojenské obsazení Čech a Moravy německým 
fašistickým vojskem. Došlo k tomu dne  
15. března, kdy již po deváté hodině dopoled-
ní, za sněhové plískanice, dorazily i do našich 
obcí ozbrojené oddíly vojska včetně tanků. 
Němci ihned přebírali správu obcí do svých 
rukou. Prvním opatřením byl zákaz vycházení 
z domů v době od osmé hodiny večerní do 
čtvrté hodiny ranní. Zákaz byl po týdnech 
zmírňován a po měsíci odvolán.  
16. března byly obcím přiděleny vojenské 
oddíly k ubytování. Při střídání posádek zde 
zůstaly celé dva měsíce. Podle dalšího naříze-
ní museli občané dne 19. 3. odevzdat veškeré 
zbraně, které měli ve svém držení.   
Po třech dnech byly vráceny zbraně lovecké 
až na vzácnější a cennější exempláře. 
V měsíci září zahájilo Německo válku. Od té 
doby platila povinnost zatemňování, za jehož 
nedodržení byly ukládány vysoké pokuty. 
Současně bylo zavedeno vázané hospodáství  
s vydáváním potravinových lístků. Příděly 
zejména potravin se postupem válečných 

let snižovaly. Počal 
se rozvíjet „černý 
obchod“, obdobný 
šmelinářství, známé-
mu z období  
1. světové války. Pla-
tidlem se i nyní staly 
také cigarety. Nastalo 
období policejního 
útisku, násilného po-
němčování, národní 
persekuce, rasová 
nenávist a zneužívání 
pracovních sil, země-
dělských výrobků  
i přírodních zdrojů 

pro potřeby války, 
rozpoutané 
Německem.

V roce 1942 byly do našich obcí na nájemné 
zemědělské usedlosti dosazeni němečtí při-
stěhovalci z Besarábie. Jejich děti navštěvova-
ly německou školu v Klánovicích. Požadovalo 
se, aby německá škola byla otevřena také  
u nás.  
Poté, když představitelé obcí odmítli sloučení 
obcí dohodou, za okupace Ministerstvo vnitra 
v roce 1942 nařídilo sloučení v jednu obec. 
Okresní úřad Praha – venkov to provedl  
k 1. únoru 1943. Nově vzniklá jedna obec 
měla určen název Horní Počernice, jež byly  
tehdy už městysem. 
 V polovině března 1945 byl na místní nádraží 
umístěn dlouhý maďarský zásobovací vlak  
s menším vojenským strážním oddílem a setr-
val zde až do květnových revolučních dnů. 
Před blížícím se koncem války dne 25. března 
1945 na Květnou neděli se skutečnou váleč-
nou událostí stal nálet na průmyslovou část 
Vysočan a Kbel, když část pumového nákladu 
byla svržena i na okraj našeho území. Toho 
dne za jasného jarního počasí po jedenácté 
hodině počaly nad obcemi od jihovýchodu 
přelétávat skupiny bombardovacích letadel 
mířících dále ku Praze. Hukot motorů přivábil 
mnoho lidí ještě před obědem ven z domů, 
aby sledovali u nás dosud nevídaný jev. 
Zakrátko se však od Prahy ozvaly bombové 
výbuchy, detonace a nad východním okrajem 
Prahy se vyvalil obrovský mrak dýmu ze 
vzniklých požárů. Z vyšších míst Chval  
a Svépravic bylo možno spatřit i záblesky  
a v mračnech kouře pozorovat komín 
Vysočanské spalovny. Od jihovýchodu stále 
přilétávaly další svazy bombardovacích  
letadel, jež mířily na Kbely. Asi čtvrt hodiny 
před polednem počaly vybuchovat bomby 
také ve východní části Horních Počernic  
a vzápětí i na severozápadě ve směru  
k Satalicím. Brzy nato byly hlášeny první oběti 
nešťastníků, jež útok zastihl venku při práci, 
i těch kteří náletu jenom přihlíželi. Celkem 
bylo 33 postižených, z nich pak tři mrtví,  
12 těžce raněných, většinou střepinami  
a zbývající byli raněni lehce. Podle protokolů 
byla vyčíslena hmotná škoda na 22.810  
korun. V polích na napadených místech  
zůstalo mnoho nevybuchlých pum, které 
odborné síly německých orgánů pomocí 
trestanců postupně sbíraly. Stalo se však, 
že několik našich nerozumných lidí šlo také 
sbírat a v jednom případě po způsobeném 
výbuchu zůstal na místě další mrtvý a jeden 
těžce raněný. Ve Kbelích při náletu zahynuli 
také dva naši občané. 
O dalších dnech končící války a osvobození 
opět v pokračování.

Hubert Antes, 
kronikářV prostorách radnice Městské části Praha 2 můžete vidět výstavu  

Popel Popeleční středy, která připomíná sedmdesáté výročí náletu 
spojeneckých letadel na Prahu v roce 1945.
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Na co jsem si ještě vzpomněl
Jan Petránek
Respektovaná osob-
nost české žurnalistiky 
s jedinečným rozhle-
dem po světovém 
politickém dění. Od 
počátku padesátých 
let (s vynucenou 
normalizační pauzou 
v továrně na pneu-
matiky) je jeho doménou rozhlas, v němž 
působil jako zpravodaj v Indii a Sovětském 
svazu a zahraničněpolitický komentátor. 
Jeho paměti, volně vycházející z rozhlaso-
vého cyklu Osudy, jsou svědectvím  
o životě naplněném dramatickými okamži-
ky i trvalou snahou o sebezdokonalování.

David a Goliáš
Malcolm Gladwell
Ve své nejnovější knize 
autor zpochybňuje naše 
obvyklé vnímání toho, 
co je překážka a co 
naopak výhoda.

Zároveň nabízí novou interpretaci faktů, co 
pro člověka znamená trpět dyslexií, chodit 
do prestižní školy, přijít v dětství o rodiče 
nebo čelit diskriminaci.Vychází z biblické 
legendy o Davidu a Goliášovi a zavede nás 
znovu na bitevní pole ve staré Palestině. 
Také na příbězích z nedávné doby ukazuje, 
jak mohou obyčejní lidé čelit Goliášům 
nejrůznějšího druhu.

Krásné zítřky
Katherine Boo
Dokumentárně-belet-
ristické zpracování přibli-
žuje osudy chudých lidí 
v indických slumech, kde 
se obyvatelé potýkají  
s neskutečnou bídou, 
snaží se vymanit z rigid-
ního indického kastovní-
ho systému a začít lepší 
život. K tomu jim pomáhá sběr a třídění 
odpadků z blízkého luxusního komplexu. 
Kniha obdržela řadu ocenění, autorka je 
nositelkou Pulitzerovy ceny.

Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Milí naši čtenáři,

srdečně vás zveme na 
naše březnové akce  
a připomínáme MĚSÍC 
KNIHOVEN, KNIH, MALÝCH 
A VELKÝCH ČTENÁŘŮ,  
s nímž souvisí bezplatná 

registrace nových čtenářů během měsíce 
března, Podvečer poezie s kytarou v pondělí 
16. března v 18.00 v knihovně a Noc  
s Andersenem v pátek 27. března od 18.00.

Bezplatná registrace čtenářů v březnu
Mnozí z vás používají jeden čtenářský 
průkaz pro více rodinných příslušníků. Pro 
knihovnu je to nevýhodné, protože ve sta-
tistice vykazuje nižší počet čtenářů, než je 
skutečnost. Podle množství registrovaných 
čtenářů dostáváme dotace na nákup knih  
z rozpočtu hl. m. Prahy. Individuální registra-
cí tedy pomůžete sobě i knihovně.

Místní knihovna je stále v provozu na 
Náchodské ulici
Ráda bych zdůraznila, že hornopočernická 
knihovna je stále na stejné adrese a zatím 
se nikam neodstěhovala. Někteří z vás se 
mylně domnívali, že naše stěhování souvisí 
s přemístěním odboru hospodářské správy 
a investic do Jívanské 635. Stěhování nás 
opravdu čeká, ale o přesném termínu  
a místě, kam si pro knihy můžete přijít,  
vás budeme včas informovat

V pátek 27. března 
bude knihovna  
z důvodu NsA pro 
veřejnost zavřena. 

KALENDÁRIUM
3. 3.    21. výročí úmrtí Karla Kryla
7. 3.   165. výročí narození T. G. Masaryka
9. 3.    85. výročí narození Oty Filipa
12. 3. 100 let od narození Jiřího Muchy
12. 3.  85 let od úmrtí Aloise Jiráska
28. 3. 101. výročí narození Bohumila Hrabala
29. 3. 115. výročí narození Jiřího Wolkera

Přejeme vám příjemné chvíle s dobrou 
knihou z naší knihovny,

Božena Beňová
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Pavel Mareš:  
Sobectví se vždycky vymstí, jednotlivci i společnosti
„Pavel Mareš, rodák z Moravy, se do Horních 
Počernic přestěhoval se svými rodiči v roce 
1964. Jako na ráj svého dětství vzpomíná 
na Dolní Počernice, neboť odtud pocházel 
jeho tatínek. Ten byl nucen z politických 
důvodů ukončit svou profesorskou kariéru 
v Ivančicích, a tak se celá rodina rozhodla 
přesídlit do Prahy. Jeden z posledních 
zážitků z tatínkovy profesní dráhy ilustruje 
Pavel příhodou z hodiny úvodu do ast-
ronomie, kterou otec přednášel v Brně. 
Okresní inspektor přišel zkontrolovat, jak 
se ‚nábožensky zatížený‘ Mareš vypořádá 
s ideologickou pasáží o vzniku vesmíru: 
„Příslušný odstavec v učebnici hlásal, že 
náboženské představy o stvoření vesmíru 
z ničeho věda už dávno vyvrátila, neb ze 
zákona o zachování hmoty a energie jasně 
plyne, že vesmír tady vždycky byl a vždycky 
bude. Profesor Mareš s tímto názorem nijak 
nepolemizoval a dotyčnou pasáž v hodině 
prostě vynechal. To ovšem stačilo, aby byl 
zbaven místa pro svůj ‚nevědecký světový 
názor‘ a tudíž pedagogickou nezpůsobilost. 
Nikdo ještě netušil, že do deseti let nahra-
dí vědeckou teorii věčného vesmíru ještě 
vědečtější teorie ‚velkého třesku‘! 
S pomocí příbuzných si nakonec Marešovi 
pořídili dům v Horních Počernicích a Pavel 
našel zaměstnání v Praze. Absolvoval kurz 
Vědecko-technické společnosti na děrno-
štítkové stroje, což byla tehdejší nejmoder-
nější podoba výpočetní techniky. Počítačům 
a programování nakonec zůstal věrný celý 
život. Důležitou součástí jeho životní cesty 
bylo angažmá u skautů v Horních Počer-
nicích. Během krátkého období Pražského 
jara, kdy spolek obnovil činnost, existoval 
zde oddíl v dětském domově ve Chvalech: 
„Cítili jsme, že je potřeba udělat něco pro 
místní mládež. Dvakrát jsme byli tábořit 
a pak to komunisti zase uťali. Všechno se 
muselo dělat tajně, protože pracovat  
s dětmi, zvláště když jejich výchova ne-
probíhala v duchu tehdejší politiky, bylo 
velkým prohřeškem. Takže jsme se všelijak 
maskovali jako ochránci přírody či Červený 
kříž a jezdili jsme na tábory.“ Práci s mládeží 
věnoval Mareš většinu svého života. I dnes 
ho zaměstnává nezisková organizace, v níž 
pomáhá s přípravou metodických mate-
riálů pro etickou výchovu na školách. „Při 
okupaci byla nejistá situace, která tlačila lidi 
dohromady a tak jsme všechny problémy 
řešili společně, mládežnicky. Snažili jsme 
se pomáhat, jezdili jsme třeba do domova 
důchodců v Panenských Břežanech. Chtěli 
jsme být užiteční, a ač nebylo mnoho mož-
ností, jedna z nich byla právě služba dětem 
a starším lidem.“ 
Pavel Mareš své vyprávění plné zásadních 
zvratů ve veřejném i osobním životě rozdě-
luje na etapy raných polických zážitků, jara  

a srpna 1968, prvního výročí okupace  
a normalizačních let. Přímé přenosy z proce-
su s velezrádnou skupinou ‚Slánský a spol.‘  
v rozhlase líčí jako svůj první zážitek s poli-
tikou: „Naši poslouchali ty jejich výpovědi 
před soudem a nevěřícně kroutili hlavami. 
Jakými slovy tam sami na sebe kydali špínu, 
sami odsuzovali své činy proti lidu a jeho 
lidově demokratickému zřízení… tam byl 
prokurátor už úplně zbytečný. Žalovali sami 
na sebe, jako by to četli z Rudého práva  
a žádali pro sebe co nejpřísnější tresty!“  
Pavlu Marešovi bylo tehdy pouze deset let, 
ale z reakce dospělých pochopil, že to bylo 
pouze špatně sehrané a tragické divadlo.  
S tím rozdílem, že oprátky nakonec nesku-
tečné nebyly. Na Stalinovu smrt vzpomíná 
jako na atmosféru konce světa: „Ten měl 
být přece nesmrtelný! A do týdne po něm 
Gottwald. V tom byly určitě nekalé pikle 
imperialistů… Truchlilo se na povel, v májo-
vých průvodech se zase pro změnu na povel 
jásalo. A po večerech se doma poslouchala 
Svobodná Evropa, vydatně přehlušovaná 
kvílením rušiček.“ Ve svém dalším vyprávění 
Mareš trefně naráží na měnovou reformu 
- jak se tehdy opatrně říkalo státnímu ban-
krotu v r. 1953 - a která připravila o poslední 
zbytky důvěry ke komunistům každého, kdo 
jim snad ještě věřil: „Vláda okradla národ  
o jeho úspory, ačkoli ještě dva dny předtím 
Zápotocký veřejně prohlašoval, že šuškanda 
o reformě jsou jen zlovolné pomluvy tříd-
ních nepřátel. Nejpozději od té chvíle věděl 
už každý, co si o vládnoucí straně myslet, 
a což teprve, když začala vycházet najevo 
zvolna dávkovaná pravda o Stalinově kultu 
a miliónech jeho obětí!“   
Další údobí uvádí Pavel Mareš odkazem na 
projev Ludvíka Vaculíka, který přednesl na 
Sjezdu spisovatelů v červnu 1967 a stal se 
jednou z prvních vlaštovek tzv. obrodného 
procesu: „Koloval ve strojopisných kopiích, 
četl ho snad každý. Samozřejmě tajně. Všem 
bylo ale jasné, že komunistické stranovládě 
už teče do bot, když za to Vaculíka nezavřeli.  
Se začátkem Pražského jara pak padl  
Novotný a přišel Dubček, ač také komunista, 
ale s ‚lidskou tváří‘. Národ si začal dělat nadě-
je, že staré křivdy budou napraveny  
a že se pravda už nebude říkat jen doma  
a potají, ale veřejně“. 
Nastalo období rehabilitací politických 
vězňů a byla zrušena cenzura. Tatínek pana 
Mareše, který byl pro své postoje vyhozen 
ze školy, mohl zase učit. „Vypadalo to, že 
konečně lze zase normálně žít a dýchat. 
Jenže politbyro v Moskvě usoudilo, že té 
svobody je už nějak moc a Československo 
se jim nějak začíná vymykat z rukou. A tak 
ten takzvaný socialismus s lidskou tváří zase 
pěkně zarazili na dalších dvacet let.“
V roce 1968 pracoval Pavel ve výpočetní 

laboratoři Státní plánovací komise. „Měli 
jsme tam ruský počítač MINSK 22, který měl 
tiskárnu v azbuce. Tiskli jsme na něm infor-
mace pro ruské vojáky, aby pochopili, že u 
nás není žádná kontrarevoluce a že je jejich 
vláda podvedla. Když jsem se vlakem vracel  
z práce, vyhazoval jsem ty letáky z okna  
v místě, kde vojáci tábořili v blízkosti trati. 
Tehdy jsme si ještě mysleli, že svět se za 
nás postaví a cizí vojska zase odtáhnou.“ 
Nakonec však zklamala naše vlastní vláda, 
za kterou tehdy téměř celý národ stál a která 
před Brežněvovým diktátem kapitulovala  
a přítomnost okupantů legalizovala. 
‚Obrodný proces‘ neslavně skončil a začala 
normalizace. Dubček byl odstaven, vystřídal 
ho Husák, začaly čistky jak mezi komunisty, 
tak mezi všemi režimu nepohodlnými lidmi. 
K prvnímu výročí okupace lidé aspoň sym-
bolicky projevovali nesouhlas s ostudným 
obsazením státu. Oblékali se do černého, 
nosili na klopě československou trikoloru, 
auta jezdila s rozsvícenými světlomety. Z to-
hoto období si Mareš vzpomíná na událost  
z Václavského náměstí, kde se sešel protest-
ní dav a proti němu zasáhli příslušníci Sboru 
národní bezpečnosti obušky a vodními 
děly: „Šel jsem se tam podívat spíš jen ze 
zvědavosti, jenže jsem tam ani nedošel. 
Někde nad Muzeem mě zastavili tři policajti 
s otázkou, proč mám na klopě trikoloru. 
Chtěli vidět občanský průkaz, zjistili, že je 
dva měsíce propadlý, a tak mě eskortovali 
k Muzeu, kde stály zamřížované policejní 
antony.  Do jednoho jsem musel nastoupit. 
Za chvíli se i další vozy naplnily zadrženými 
demonstranty, pak nás všechny odvezli 
do Bartolomějské. Jak jsme tam seděli na 
chodbě, přijížděli další a další, až tam nebylo 
skoro k hnutí. Kolem poledne se přísun za-
stavil, začali nás po jednom volat k výslechu 
a sepisovat protokoly o zadržení. To trvalo 
až do večera, pak nás všechny zase naložili 
do antonů a odvezli do věznice na Pankrác. 
Jen některé pustili po výslechu domů, když 
se například ukázalo, že tři servírky, které 
vyběhly na ulici, tam nebyly protestovat,  
ač byly v černém, ale byly jenom v pracov-
ním oděvu.“ 
Na Pankráci v cele pro dvě osoby sdílel 
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prostor dva krát čtyři metry s osmi dalšími 
lidmi. Dvě postele, stolek a turecký zácho-
dek v rohu cely. Zde Mareš strávil tři týdny, 
než byly zpracovány čtyři tisíce protokolů 
a rozhodnuto, kdo bude propuštěn a kdo 
postaven před soud. Protože policejní 
vazba byla zákonem omezena na 48 hodin, 
nechala si vláda parlamentem schválit tzv. 
‚pendrekový zákon‘, jenž pro tento zvláštní 
případ prodlužoval vazbu až na tři týdny se 
zpětnou platností. Čtyři poslanci, kteří se 
tenkrát odvážili hlasovat proti této zvůli, byli 
svého mandátu vzápětí zbaveni.
Ačkoli Pavel tenkrát vyvázl jen s pokutou za 
‚zneužití státního symbolu‘, normalizační 
léta už přinesla daleko přísnější potrestání. 
O dva roky později, když se připravovaly 
první okupační volby, vysloužil si dvanáct 
měsíců za podvracení republiky s podmíně-
ným tříletým odkladem, když se zapojil do 
distribuce protistátních letáků. Jejich cílem 
bylo informovat občany, jak mohou využít 
svých voličských práv včetně práva vůbec 
nevolit, což se tehdy samozřejmě kvalifi-
kovalo jako zločin. „Komunistická vláda si 
musela dodávat zdání všeobecné podpory 
99,9 % výsledkem voleb, a to by naše letá-
ková akce mohla ohrozit. Proto taky hlavní 
organizátoři Müller a Tesař vyfasovali šest 
let. Strávil jsem sice ve vyšetřovací vazbě 
jen dva měsíce, ale sehnat potom práci - ze 

Státní plánovací komise mě pochopitelně 
vyhodili - trvalo další tři měsíce. Tahle tzv. 
kádrová skvrna se se mnou táhla pochopi-
telně až do pádu komunistického totalitní-
ho režimu.“ Marešovi přitížilo, že jeho sestra 
se provdala do Západního Německa a on 
se tak ‚kvalifikoval‘ na potenciálního špiona. 
„Státní bezpečnost chtěla, abych ji informo-
val, o čem si píšeme, o čem spolu mluvíme 
při každé její návštěvě. Jelikož jsem na to 
nepřistoupil, musel jsem nakonec odejít 
z hloubětínské Tesly, kde se kromě jiného 
vyráběly také vysílačky pro armádu. To už 
jsem byl ženatý a měli jsme čtyři děti“. Nako-
nec Pavel dostal práci ve Strojobalu blízko 
domova, kde se také dočkal listopadového 
převratu, v nějž už skoro nikdo ani nedoufal.
Když se Pavel Mareš zamýšlí nad tím, zda 
je pro něj vývoj po roce 1989 pozitivní zku-
šeností nebo naopak zklamáním po krátké 
odmlce odpovídá: „To, že máme konečně 
svobodu, je změna jednoznačně kladná, 
neoddiskutovatelná. Na druhou stranu jsme 
asi čekali něco jiného. Když jsme sledovali, 
jak se od počátku tzv. sametové revoluce 
prosazovali v politice všelijací komunističtí 
mafiáni a šíbři, kteří přišli jenom krást, bylo 
to obrovské zklamání. Ideální představa 
se však naplnit nedá. Na politiku jsem ale 
nerezignoval. Snažím se v ní rozeznat dobré 
i špatné a napomáhat tomu dobrému, jak 

nejlépe umím.“ 
Pan Mareš patří k těm vzácným lidem, kteří 
dokážou vyjádřit vděk svým předkům prací 
pro jejich potomky. Nejen v tom co dělá, ale 
i v jeho životním postoji se skrývá mnoho 
hrdinských aspektů, jež měly být inspirací 
pro nás všechny. Pokud patříte k lidem, kteří 
se starají spíše o sebe, neboť u nás převládla 
skepse ze společenského vývoje v naší zemi, 
měli byste si aspoň občas vzpomenout na 
ty, kdo riskovali své životy či pohodlí ve jmé-
nu ideálů, jež zůstávají nesmrtelnými. Také 
díky nim dnes žijeme ve svobodné zemi,  
o niž se zasloužili známí i neznámí hrdinové, 
vůči nimž by naše lhostejnost byla velkým 
prohřeškem. „Sobectví se vždycky vymstí, 
jednotlivci i společnosti. Záleží na každém  
z nás. Jsem šťastný, že moje děti a vnuci 
mohou žít ve svobodné zemi, i když to 
přináší zase jiné tlaky a zkoušky. Zůstat sám 
sebou, nezaprodat se za dočasné výhody 
a nepodlehnout lákavým vábidlům, není 
nikdy snadné a samozřejmé“, uzavírá Pavel 
Mareš.

Dana Mojžíšová, foto autorka

Placená inzerce
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PROGRAM DIVADLA NA BŘEZEN A DUBEN 2015
PŘEDPRODEJ

Předprodej vstupenek na duben začne v pokladně divadla v úterý 10. března v 16.00. 
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně šest vstupenek na osobu 
a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského zámku. 
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 a hodinu před začátkem 

všech představení pro veřejnost. 
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do 16.00.

PLATBY KARTOU
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00 

na www.divadlopocernice.cz a divadlo@divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté vstupenky 
vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.  

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. 

Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.
VÝSTAVA VE FOYER EX LIBRIS končí 10. března.

Neděle 8. března v 15.00
Božena Šimková na motivy 
Boženy Němcové

SŮL NAD ZLATO
Divadelní agentura Praha

Klasická činoherní pohádka s písničkami vás 
přesvědčí, že mnoho prostých věcí je pro 
život důležitějších než sebelepší šperk či zlato.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 9. března v 19.30
John Godberg

ROMANTICKÝ VÍKEND
Filmová a divadelní agentura Praha
Režie: Vojtěch Štěpánek
Překlad: Pavel Dominik
Komedie o yorkshirského páru, jehož vztah se 
dusí pod tíhou všedních rodinných starostí, 
než Bet konečně vyhraje dovolenou v Paříži. 
Komentáře a postřehy obou manželů skvěle 
vystihují změnu vztahu dvou lidí vytržených 
z obvyklého stereotypu. 
Hrají: Petra Špalková a Jan Novotný 
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Čtvrtek 12. března v 18.00

JIŘÍ VANĚK – OBRAZY
Vernisáž výstavy

Sobota 14. března v 18.00
Neděle 15. března v 18.00
Sobota 21. března v 18.00
Neděle 22. března v 18.00

SPOLEČNÉ VELIKONOČNÍ ZPÍVÁNÍ 
S JIŘÍM ZMOŽKEM
Velikonoční turné křesťanských písní  
s podtextem Volá Ježíš ovce ztracené pořádá 
Jiří Zmožek spolu s manželkou Marcelou  
a desetiletou dcerou Kristou. Pokoj, který 
vyzařuje z jeho písní, se dotkne vašich srdcí. 
Pořadatelem koncertů je občanské sdružení 
APOA.
Vstupné 200 Kč

Neděle 15. března v 15.00

ŠVEC MATĚJ A ZAKLETÝ MLÝN
Činoherní skupina Jany Klatovské
Klasická pohádka s písničkami o tom, jak 
chudý švec ke štěstí a rozumu přišel a bohatý 
řezník byl po zásluze potrestán.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 18. března v 19.30

PEPA FOUSEK

Pátek 20. března v 19.30
Eric Assous

PŘÍBUZNÉ SI  
NEVYBÍRÁME
Umělecká agentura Harlekýn

Neděle 8. března v 15.00
SŮL NAD ZLATO 

Pondělí 9. března v 19.30
ROMANTICKÝ VÍKEND

Čtvrtek 12. března v 18.00
JIŘÍ VANĚK – OBRAZY

Sobota 14. března v 18.00
Neděle 15. března v 18.00
Sobota 21. března v 18.00
Neděle 22. března v 18.00
SPOLEČNÉ VELIKONOČNÍ 
ZPÍVÁNÍ S JIŘÍM ZMOŽKEM

Neděle 15. března v 15.00
ŠVEC MATĚJ A ZAKLETÝ 
MLÝN

Středa 18. března v 19.30
PEPA FOUSEK

Pátek 20. března v 19.30
PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME

Sobota 21. března v 15.00
VELIKONOČNÍ POHÁDKA

Pondělí 23. března v 19.30
TONKA ŠIBENICE

Čtvrtek 26. března v 19.30
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ

Pátek 27. března v 19.30
VINNETOU - POKREVNÍ 
BRATRSTVÍ

Středa 1. dubna v 19.30
ŽENA ZA PULTEM 2: PULT 
OSOBNOSTI

Úterý 7. dubna v 17.30
KONCERT ZUŠ  
HORNÍ POČERNICE

PREMIÉRA

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO
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Sobota 21. března v 15.00

VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak
Země se probouzí ze zimního spánku a lidé 
oslavují příchod jara a Velikonoc. Andulka se 
těší na nové jaro a snaží se dodržovat řadu 
rituálů a zvyků, které jsou spojeny s oslavou 
probouzející se přírody. Jenže přátelství s fa-
lešnou Pepinou jí předjarní přípravy pořádně 
zamotá. Pohádka je zpestřena loutkami všech 
velikostí, tóny lidových písní a velikonočními 
říkačkami.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 23. března v 19.30
Na motivy hry Miloše Macourka „Racajda“

TONKA ŠIBENICE
Divadlo Kampa
Režie: Jaroslav Dušek

Komorní veselohra o Antonii Havlové, několi-
krát soudně trestané prostitutce, která strávila 
noc s příšerným vrahem Prokůpkem, aby tak 
splnila jeho poslední přání před popravou 
oběšením. Jde o skutečnou postavu pražské 
galerky tehdejší doby. Diváci se během před-
stavení stávají nebeským tribunálem, který 
zemřelou Tonku buď přijme do nebe, nebo 
odsoudí do pekla. Její životní příběh není jen 
svědectvím doby, ale také připomenutím, že 
nelze nikoho soudit, když neznáme pozadí 
jeho činů.
Vstupné 220, 200, 180 Kč

Čtvrtek 26. března v 19.30
Carole Greep
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Divadlo v Rytířské

Pátek 27. března v 19.30
Karel May
VINNETOU - POKREVNÍ  
BRATRSTVÍ
DS Právě začínáme
Scénář a režie: Filip Minařík
Asistent režie: Lucie Hendrychová 
Kostýmy: Eva Bartoňová, Martina Nekolo-
vá, Jiří Rohlíček a syn 

Hudba: Martin Boettcher
Za laskavé svolení k použití hudby Wilder 
Westen, Heisser Orient děkujeme společnosti 
Bear Family z Německa. Představení oslavuje 
50. výročí od natočení filmové adaptace 
mayovek a připomene divákům, jak je důle-
žitá pravda a láska v boji proti lži a nenávisti. 
Pocta pánům Stanislavu Fišerovi a Pierru 
Briceovi.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Středa 1. dubna v 19.30
Petr Kolečko
ŽENA ZA PULTEM 2:  
PULT OSOBNOSTI
Divadlo Kalich

Úterý 7. dubna v 17.30

KONCERT ZUŠ 
HORNÍ POČERNICE

V předprodeji od 10. března: 
Středa 8. dubna v 19.30
Patrik Hartl
VYSAVAČ
Studio DVA
Režie: Patrik Hartl
Jedinečná komediální 
one man show o zami-
lovaném stárnoucím 
uklízeči z nákupního 
centra, plná vtipných 
eskapád. Autor hitu Hvězda s Evou Holubo-
vou a režisér nejúspěšnější české one man 
show Caveman představuje výjimečný ko-
mediální talent Bohumila Klepla v milostném 
příběhu, který vás zaručeně pobaví. 
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Pátek 10. dubna v 19.30
Oscar Wilde
STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Dramatizace: Roman Vencl
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška, 
Matěj Čech
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technika: Mirek Novák, Tomáš Sýkora

Duch sira Simona je vytržen z poklidné exi-
stence na anglickém zámku Canterville, kde 
už po staletí úspěšně děsí generace svých 
potomků. Nový majitel, vyslanec Spojených 
států amerických, je osvícený muž, který 
nemá pro astrální jevy nejmenší pochopení. 
Strašidlo je konfrontováno s představiteli No-
vého světa, kteří byli tehdejšími Brity vnímáni 
jako vulgární, přízemní zbohatlíci. Naštěstí je 
tu ještě vyslancova dcerka, půvabná a laskavá 
Virginie, která příběh dovede až ke zdárnému 
konci. Romantická komedie plná laskavého 
humoru.
Hrají: Jiří Špaček, Michal Král, Lucie Hendrycho-

vá, Jana Keilová, Nikole Balamotisová, Petr  
Beneš, Renata Sýkorová, Aneta Stružková, 
Kristýna Pařízková, Nikola Sýkorová, Stanislav 
Tomek.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 11. dubna v 15.00
Ludmila Razimová 
podle knihy Hanse Christiana Andersena

KOUZELNÉ KŘESADLO
Liduščino divadlo
Klasická činoherní pohádka s písničkami a na-
pínavým příběhem vysloužilého vojáka, který 
od staré čarodějnice získá kouzelné křesadlo 
plnící každé přání. Pro děti od čtyř let výše. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 14. dubna v 19.30
Pavel Fiala – Josef Dvořák

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Hra měla premiéru v Divadle Semafor  
4. 6. 1981 a dočkala se téměř 500 repríz.  
Postavička prostého lidového chytráka, který 
se zaplétá v šachové partii mocných, poskytu-
je vynikajícímu Josefu Dvořákovi prostor  
pro řadu brilantních klaunských čísel.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Pátek 17. dubna v 19.30
Šolom Alejchem

VŠECHNO NENÍ KOŠÉR
Rádobydivadlo Klapý
Režie: Ladislav Valeš

Hra na motivy světoznámého amerického 
muzikálu Šumař na střeše o chudém židov-
ském mlékaři, který se snaží provdat svých 
pět dcer, ukazuje střet dvou generací - světa 
dospívajícího mládí, které chce o svém osudu 
rozhodovat samo, a letitých tradic a představ 
dospělých. Nakonec však zvítězí moudrost, 
spravedlnost a otcovský ohled k dcerám.
Rádobydivadlo Klapý u nás loni hostovalo 
s představením Amadeus, které má stejně 
jako hra Všechno není košer velký divácký 
ohlas.
Vstupné 120, 100, 80 Kč 

V představení Tonka Šibenice vystupuje 
Iveta Dušková v režii svého manžela  
Jaroslava Duška jako anděl strážný,  
Tonku hraje Jitka Sedláčková.

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

PREMIÉRA
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Sobota 18. dubna v 15.00
O CHYTRÉ KMOTŘE LIŠCE
Divadlo Andromeda  
Kmotra Liška svou chytrostí a sympatickou 
lstivostí napálí lidi, kteří si myslí, že jsou pány 
tvorstva. Situace řeší s důvtipem, humorem 
a trochou zlomyslnosti. Dokáže však také po-
chopit, kdy její taškařice přesáhnou únosnou 
míru, a své chyby umí napravit.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč
 
Neděle 19. dubna v 18.00
John Murell
POSLEDNÍ LÉTO SARAH 
BERNHARDT
DS Právě začínáme
Režie: Vladimír Stoklasa

Komediálně laděná hra ze života Sáry Bern-
hardtové je oslavou talentu, nezkrotné vitality 
a také doby, kdy ještě byl čas prožívat krásno. 
V herecky náročném představení je jeho tíha 
rovnoměrně rozložena mezi hlavní postavu 
Sáru (Jana Keilová) a jejího mírně podivínské-
ho tajemníka Pitua (Vladimír Stoklasa).
Srdečně vás zveme na představení při příleži-
tosti narozenin režiséra Vladimíra Stoklasy.
Jednotné vstupné 100 Kč, senioři a studenti 
50 Kč

Středa 22. dubna v 19.30
Noel Coward

ROZMARNÝ DUCH
Divadelní společnost Háta
Režie: Milan Schejbal

Líbivá anglická duchařská komedie o tom,  
že není radno zahrávat si s okultními vědami, 
zvlášť když hlavní medium je poněkud potrh-
lé povahy. Pak se lehce může stát, že seriózní 
muž zažívá rodinné propletence, s nimiž si 
neví rady.
Hrají: Jana Zenáhlíková/Lucie Zedníčková, Ma-
hulena Bočanová/Adéla Gondíková/Kateřina 

Hrachovcová, Ludmila Molínová/Hana Talpová, 
Ivana Andrlová/Olga Želenská, Marcela No-
hýnková/Jana Šulcová, Marcel Vašinka/Daniel 
Rous, Zbyšek Pantůček/Petr Pospíchal
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Neděle 26. dubna v 15.00
Petr Faldus - Michal Bojković 

ČERTOVSKÁ POHÁDKA
Autorské divadlo Černý Petr
Režie: Radek Hrdlička

Hudba: Petr Faldus, Michal Bojković,  
Karel Chodora
Pohádka o pekle, mlýnu a dvou hloupých čer-
tech, kteří se chtějí naučit číst, psát a počítat. 
Na konci čeká odvážné děti diskotéka s čerty. 
Jednotné vstupné 60 Kč, děti 30 Kč

Termín představení najdete na webových 
stránkách divadla a v dubnovém HPZ.
Laurent Baffie 

SEX, ČACHRY A KULTURA  
PRO VŠECHNY
Divadlo Pavla Trávníčka
Režie: Pavel Trávníček

Skvělá francouzská komedie nás zavádí 
v přímém přenosu do televizních soutěží. 
Divák bude překvapen, možná i šokován, jaké 
poměry vládnou v soutěžních televizních po-
řadech. Všechno je tak trochu hodně podvod 
a jediný, kdo to nesmí vědět je divák. 
Hrají: Pavel Trávníček, Linda Finková, Kateřina 
Kornová, Petr Jablonský, Juraj Bernát/ Pavel 
Dytrt - Trávníček j., Hana Tunová/Monika 
Fialková, Zdeněk Havlas
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Pondělí 4. května v 19.30
Rob Becker
CAVEMAN
Produkční společnost Point
Režie: Patrik Hartl

Slavná one man show o tom, co dělá muže 
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, 
o lásce, partnerství a vtipně utajených kvali-
tách obou pohlaví.

Hrají: Jakub Slach/Jan Holík
Vstupné 350, 320, 280 Kč

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ  
jsou zadaná pro školy a školky. Maminky 
s dětmi je mohou navštívit po předchozí 
domluvě na tel. 281 920 326. 

Středa 11. března v 9.00 a 10.30
CIRKUS NA KOLEČKÁCH
Duhové divadlo

Čtvrtek 12. března v 9.00 a 10.30
Pátek 13. března v 9.00 a 10.30
POVĚSTI PRAŽSKÉ
Divadelní agentura Susa

Pondělí 16. března v 9.00 a 10.30
O BODŘÍKOVI
Art Way o.s.

Úterý 24. března v 9.00 a 10.30
PUTOVÁNÍ ZTRACENÉ KAPKY
Divadlo Andělská Hora 

Čtvrtek 26. března v 9.00 a 10.30
VELIKONOCE
UA Petra Kubce

Pátek 27. března v 9.00 a 10.30
HURÁ, JARO JE TADY
Divadlo Andromeda

Úterý 31. března v 9.00 a 10.30
VESELÉ VELIKONOCE
Liduščino divadlo

Hana Čížková,
ředitelka divadla

22Hornopočernický zpravodaj – říjen 2014



Myšlenka na Memoriál herce Rosti Čtvrtlíka vznikla bezprostředně 
po jeho smrti díky Janetě Benešové z Gymnázia Děčín. Zrodila se 
tradice, která nedá zapomenout na tohoto umělce a dává prostor 
vzniku novým setkáním, zkušenostem a poznáním. Studenti se 
do soutěže zapojují jako organizátoři a starají se o hladký průběh 
jednotlivých kol. Akce, na níž se podílí desítka měst a stovka lidí, 
znamená v roce čtvrtého výročí úmrtí Rosti Čtvrtlíka jediné, že na 
něj nezapomínají. 
Do Divadla Horní Počernice zavítalo 19. února dvaadvacet soutěžících 
ze středních škol a gymnázií. „Organizačnímu týmu studentů ze Střed-
ní zdravotnické školy Ruská pomáhali profesionálové z vašeho divadla 
s ochotou a s úsměvem. Společně zvládli poslední přípravy, hudební 
doprovod, rekvizity, světla v sále i projekci. Studenti z Gymnázia Jana 
Nerudy, Mensa gymnázia, Karlínského gymnázia, Gymnázia Kolín, 
GSOŠPg Čáslav, Gymnázia Chodovická, Voděradská a SZŠ Ruská měli 
připraveny dva soutěžní texty. V kategorii poezie/próza a dramatizace 
divadelních textů hodnotili jejich výkony spolu se mnou porotci  
a herci Jarmila Vlčková a Libor Jeník,“ říká Janeta Benešová, realizátor-
ka a zakladatelka soutěže.  Akce byla veřejně přístupná, a kdo si tuto 
výjimečnou příležitost nechal ujít, je to rozhodně jeho škoda, protože 
výkony studentů byly obdivuhodné, připravenost vysoká, texty větši-
nou náročné, vážné, ale i rozverné. Ale nevadí, mladí milovníci poezie 
a divadla se k nám se Čtvrtlístkem za rok zase vrátí. A ještě jedna 
dobrá zpráva na konec: v letošním ročníku získal první místo  

v kategorii A student Gymnázia Chodovická Samuel Hanák a postu-
puje do celorepublikového finále, 14. dubna v Děčíně.  Gratulujeme.  

Herec a dabér Rostislav Čtvrtlík se narodil 9. 11. 1963 v Olomouci. 
Po absolvování DAMU v Praze získal své první angažmá v Brně, odkud 
přešel do Divadla pod Palmovkou a působil zde téměř 20 let. 
Zemřel 6. 3. 2011.     

Dana Mojžíšová,
Foto: Jakub Křovák

POČERNICKÝM DIVADLEM ZNĚLY VERŠE 
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Strašidelná noc pirátů na zámku? Je vůbec 
možné, aby piráti a svítící přízraky uspořádali 
na zámku večírek, to vše před zraky návštěv-
níků zámku? Ano, bylo tomu tak v noci  
7. února 2015 a o překvapení nebyla nouze. 
Výstava Odysseova dobrodružství v noční 
atmosféře vybízela zámecké hosty k různým 
činnostem – mohli si zaveslovat se samot-

ným převozníkem z Podsvětí, dáma s živým 
hadem jim umožnila si tohle nebezpečné 
zvíře pohladit a mořská žínka stahovala 
neposedné děti do svého bazénku. 

V zámeckém sklepení úpěli trestanci, které 
nakrmily až děti uvařeným lektvarem od pra-
vé pirátské čarodějnice. Podivný skřítek bděl  
u Kyklopa a sváděl návštěvníky do podzem-

ních chodeb, v sousedství zase krásná nymfa 
věštila budoucnost.
Ten nejlepší večírek však probíhal v zámec-
kých saloncích, kde piráti, pirátky a svítící 
přízraky kroužili v divokém reji a vybízeli 
k tanci děti i dospělé. Únavu z tance mohli 
návštěvníci zapít svítícím likérem od drsných 
pirátek a po úspěšně prožité Strašidelné 
noci na zámku se v pořádku vrátili do svých 
bezpečných a teplých domovů.  
A kolik vás přišlo? 

Dne 7. února navštívilo Chvalský zámek 485 
návštěvníků – děkujeme vám! Kdo nestihl 
Strašidelnou noc, může se nechat provést 
výstavou rytířem Janem ze Chval (21. 3.) či 

pirátkou Evelínou (22. 3.), anebo si počkat na 
další naše doprovodné a pohádkové akce. 
Bude jich stále dost.

Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku

Foto Anna Herianová

Strašidelná noc na zámku aneb Večírek pirátů a svítících přízraků
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Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY

do Ne 5. 4., denně od 9 do 17 hod. 
Odysseova dobrodružství 
aneb Staň se hrdinou!
Interaktivní výstava vám umožní zažít na 
vlastní kůži dobrodružství, kterými prošel 
hrdina Odysseus na své strastiplné pouti 
z trojské války domů. Ponoříte se do vln 
Středozemního moře, budete veslovat na 
opravdové lodi jako dávní hrdinové, přelstí-
te Kyklopa v jeho jeskyni, navštívíte vládce 
všech větrů Aeola i tajemné zrádné Sirény, 
uvidíte přízraky všech námořníků – obludy 
Skyllu a Charybdu a zdárně projdete dokon-
ce i podsvětím! Zábavná a hravá výstava pro 
všechny děti i dospělé vám umožní prožít 
příběh pravého hrdiny. Výstavou procházíte 
samostatně a prožíváte všechny příběhy,  
jak dlouho budete chtít. Pro školy, školky  
a dětské kolektivy možnost komentovaných 
prohlídek na objednání. Unikátní výstava, 
která baví úplně všechny! Navíc je zámek 
vyzdoben nejlepšími dětskými ilustracemi  
z výtvarné soutěže Moře plné dobrodruž-
ství. Staňte se hrdinou, staňte se bájným 
Odysseem na Chvalském zámku! 

Březnový Chvalský 
zámek vám naposledy 
nabídne oblíbenou 
interaktivní výstavu 
Odysseova dobro-
družství, která končí 
už 5. dubna – dejte 
tedy pozor, ať vám 
tato hravá a zábavná 

výstava neunikne. Navíc máte možnost 
prožít dobrodružný víkend, kdy vás  
21. 3. výstavou provede udatný rytíř Jan  
ze Chval a 22. 3. odvážná pirátka Evelína.  
V zámecké galerii máte možnost radovat 
se a usmívat se slovenským výtvarníkem 
Rado Jarábkem a zajímavý bude i Mongol-
ský den na Chvalském zámku. 
Přejeme vám mnoho energie, lásky  
a zdraví do přicházejícího jara.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Nenechte si ujít doprovodné akce  
v březnu: 21. 3. Dobrodružná sobota na 
zámku s rytířem Janem ze Chval a 22. 3. 
Dobrodružná neděle na zámku s pirátkou 
Evelínou.

od  9. do 25.  4.  
Výstava historických motocyklů 
Jawa
Srdečně zveme na výstavu historických 
motocyklů Jawa, kterou pořádá v galerii  
a kočárovně zámku Klub historických  
vozidel Horní Počernice. Zveme vás také  
18. 4. od 14 hod. na besedu s K. Janečkem, 
vnukem zakladatele Jawa, setkání s jezdci 
Šestidenní a autogramiádu spisovatele  
J. Wohlmutha  ve velkém sále zámku.

od 11. 4. do 14. 6., denně od 9 do 17 hod.
slavnostní zahájení v So 11. 4. od 15 hod
Ptačí svět a lastury všech moří 
na zámku 
Zase jsme pro vás připravili něco nového! 
Na jaře se zámek promění v ráj lastur, mušlí 
a škeblí z celého světa a zároveň se můžete 
výborně bavit na interaktivní výstavě Ptačí 
svět, kde mohou děti i dospělí zábavnou 
formou poznávat obyvatele vzdušné říše. 
Pojďte s námi probudit přírodu na Chvalský 
zámek. 

So 14. 3. od 15 do 18 hod., velký sál
Mongolský den 
Nezisková organizace Integrační centrum 
pořádá a zve vás na Mongolský den  
na Chvalském zámku. Objevte i vy svět 
mongolské kultury – čekají vás ukázky  
mongolské hudby, zpěvu i kuchyně.  
Zároveň uvidíte krátkodobou výstavu  
dětských prací Mongolsko očima dětí.  
Vstup na akci zdarma.

So 21. 3. od 10 do 17 hod.  
Chvalský zámek
Dobrodružná sobota s rytířem 
Janem ze Chval aneb Staň se 
hrdinou!  
Udatný rytíř Jan ze Chval provází děti  
i dospělé celým zámkem, interaktivní  
výstavou Odysseova dobrodružství aneb 
Staň se hrdinou! Děti budou veslovat na 

pravé lodi, plnit úkoly a soutěžit jako oprav-
doví hrdinové. Stanou se Odysseem a radit 
jim bude spolubojovník Odyssea, statečný 
rytíř. Jan vám bude vyprávět o dobrodruž-
stvích, jimiž Odysseus prošel, a vy je zažijete 
spolu s ním. I vy navštívíte tajemné Sirény, 
vládce větrů Aeola či Kyklopovu jeskyni  
a projdete zdárně i podsvětím. 
Po skončení prohlídky můžete na zámku  
ještě zůstat, jak dlouho budete chtít. 
Komentované prohlídky trvají 40 minut 
a začínají vždy v celou hodinu (poslední 
prohlídka v 16 hodin).  
Informace a rezervace času prohlídky  
(nutná) na tel. 281 860 130.

Ne 22. 3. od 10 do 17 hod.
Dobrodružná neděle s pirátkou 
Evelínou aneb Staň se hrdinou! 
Odvážná a nezdolná pirátka Evelína provází 
děti i dospělé celým zámkem, interaktivní 
výstavou Odysseova dobrodružství aneb 
Staň se hrdinou! Děti budou veslovat, plnit 
úkoly a soutěžit jako opravdoví hrdinové. 
Stanou se Odysseem a radit jim bude stateč-
ná pirátka, která se polepšila a pomáhá těm 
dobrým a s ničím se moc nepárá. Evelína 
vám ukáže všechna dobrodružství, jimiž 
Odysseus prošel – i vy navštívíte tajemné 
Sirény, vládce větrů Aeola či Kyklopovu 
jeskyni a projdete zdárně i podsvětím.  
Po skončení prohlídky můžete na zámku 
ještě zůstat, jak dlouho budete chtít a užít   
si výstavu co nejvíc! Komentované prohlíd-
ky trvají 40 minut a začínají vždy v celou 
hodinu (poslední prohlídka v 16 hodin).   
Informace a rezervace času prohlídky  
(nutná): tel. 281 860 130

AKCE PRO VŠECHNY

od 3. 3. do 28. 3.
slavnostní vernisáž v Ne 8. 3.  
od 16 do 17.30 hod.
Rado Jarábek: Radování
Slovenský výtvarník, žijící v Novém Městě 
nad Váhem na Slovensku vystavuje olejové 
malby na dřevě, díky nimž máte možnost 
ponořit se do čarovného světa dětské fanta-
zie, který dřímá v každém z nás. Výstava se 
bude líbit dospělým i dětem a vykouzlí vám 
úsměv na tváři. Srdečně zveme na slavnost-
ní vernisáž této prodejní výstavy, která se 
koná v neděli 8. 3. od 16 do 17.30 hod.  
v zámecké galerii.

Otevřeno máme denně od 9 do 17 hod.
Jen POZOR na Velikonoční pondělí  
6. 4. 2015, kdy je zámek z provozních 
důvodů uzavřen.
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Nedělní odpoledne 15. února bylo sice 
trochu pošmourné a chladné, ale pestrý 
masopustní průvod s desítkami maškar 
ho rozzářil a rozveselil až do večera. Pod 
Masopustovým vedením (Jiří Stibor) vyšly 
desítky místních příznivců této staré tradice 
v čele s fešáckou bryčkou, jezdci na koních 
a dvěma harmonikáři před obecní úřad, 
kde jim starostka Hana Moravcová udělila 
právo veselit se a obejít obec. Medvěd, malý 
a velký vlk, zbrojnoši, princezny, krásné 
bílé paní či kočky, malý policista, výpravčí, 
vodník a spousta dalších krásných ma-
sek, ti všichni pak pokračovali s krátkými 
zastávkami až na Chvalský zámek. Na konci 
průvodu totiž čekala pravá česká zabijačka, 
hudba a zábava.

„Získat masopustní právo se nám málem 
nepodařilo, protože ho starostce ukradl 
lední medvěd. Naštěstí pohotově zasáhl 
zbrojnoš, právo bylo uhájeno a dostalo se do 
správných rukou,“ říká se smíchem Alexandra 
Kohoutová, hlavní organizátorka akce. Po 
štědrém pohoštění dospělých něčím ostrým 
a koláči a sladkostmi pro děti se průvod vydal 

Mezilesím na hřiště ve Lhotské ulici, kde ro-
dinné centrum MUM připravilo Cirkus MUM 
se soutěžemi pro děti. 
Zcela novou 
atrakcí byl hon  
na medvěda  
u Stodoly organi-
zovaný spolkem 
Molechet. Děti 
se do honu na 
medvěda pustily 
s takovou vervou, 
že se mnozí divili, 
jak to vůbec mohl 
přežít. Medvěda 
zachránil až 
přípitek u restaurace Sezóna, jejíž zaměstnanci 
každoročně pomáhají s přípravou občerstvení 
zdejšího masopustu. 
To už se dav hrnul na nádvoří Chvalského 
zámku, kde ho vítala víla Ohnivka, na přeplně-
ném nádvoří pak proběhla volba nejlepších 
dětských masek. „Je nám líto, že některé děti 
byly smutné, protože nevyhrály ceny od 
Chvalského zámku nebo medaili z keramic-
ké dílny DDM Horní Počernice, ale zase si 
mohly pochutnat na koblihách od Pekařství 
Moravec.“
Harmonikáři vyhrávali a návštěvníci se hrnuli 
do kočárovny za zabijačkovými dobrotami  
z Hypermarketu Globus Černý Most, sponzora 
našeho masopustu. Díky rekordní návštěv-
nosti bylo třeba vystát dlouhou frontu, a jak 
už to při takových akcích bývá, ne všichni měli 
trpělivost. Nakonec se dostalo na všechny. 
„Ráda bych zdůraznila, že díky naší výborné 
spolupráci se sponzory dostanou návštěvníci 

téměř veškeré občerstvení, zabijačku  
a koblihy zadarmo. Doufám, že to ocení  
také účastníci masopustu. Jen občerstvení 
u stánků a vstupné na výstavy je třeba po-
chopitelně zaplatit. 
Téměř zdarma a ve svém volném čase připra-
vují celý program i naši spolupracovníci  

z příspěvkových a neziskových organizací  
a spolků Skauti, Molechet, RC MUM, DDM 
Horní Počernice, Restaurace Sezóna a sa-
mozřejmě Chvalský zámek, který mimo jiné 
zajišťuje veškerou a vždy velmi účinnou pro-
pagaci. Všem jim ze srdce děkuji za nelehkou 
práci a nadšení pro věc, stejně jako Měst-
ské policii a MČ Praha 20 za profesionální 
pomoc,“ uzavírá ředitelka Kohoutová. Přesné 
počty účastníků letošního hornopočernické-
ho masopustu sice nezná, ale odhaduje, že  
se ho zúčastnily asi tři stovky lidí.

Dana Mojžíšová,
Foto: Alexandra Kohoutová

Už dlouho jsme přemýšleli, jaké to asi je 
přespat na našem tajemném Chvalském 
zámku opředeném mnoha pověstmi. 
A díky přítomnosti našich pohádkových 
postav pod vedením paní Anny Kaprštej-
nové se to skutečně podařilo k nadšení 
všech účastníků. Do růžova se vyspali malí 
zámečtí návštěvníci i pohádkové postavy 
a mohli následně zavzpomínat, co vlastně 
prožili. 

Bylo to v noci z 30. na 31. ledna, o pololet-
ních prázdninách. Zámek se zdánlivě chystal 
ke spánku, ale hejno menších i větších dětí 

přicházelo do 
zámeckých vrat  
a neslo si spacáky  
a oblíbené plyšáky. 
To tu ještě nebylo 
– opravdu budou 
nocovat na zámku!
 A co teprve 
potom! Malí 
zámečtí nocležníci 
sami netušili, zda 
je více okouzlila 
zámecká hostina 
při svíčkách, kde 
je obsluhovala sa-
motná víla Ohniv-
ka a její kamarádi 
Meluzínka a skřítek 
Matýsek, nebo noční cesta za pokladem do 
nejhlubšího sklepení zámku či rozpoutávání 
bouře, veslování a hraní na výstavě Odysseo-
va dobrodružství.
A co teprve když jim na dobrou noc četla 
mladá herečka a spisovatelka Sandra Ve-
brová, autorka knihy Ducháčkovic rodina. 
Pro tento večer vystupovala jako komtesa 

Sandra a její kniha i čtení se dětem moc líbily. 
Výstavou a všemi dobrodružstvími je prová-
zeli jejich noví pohádkoví kamarádi a děti se 
krásně skamarádily i navzájem. Noc pro-
běhla klidně za pečlivého bdění paní Anny 
Kaprštejnové, která se s mateřskou něhou 
postarala i o noční cestovatele na zámecké 
WC. Vše vyvrcholilo pohodovou a veselou 
snídaní v Modrém salonku.  

MASOPUSTNÍ veselí přilákalo rekordní počet návštěvníků

Jaké bylo nocování na Chvalském zámku? Nezapomenutelné
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Milé děti, v lednu začala výstava Odysseova dobrodružství aneb Staň se hrdinou, která se vám moc líbí, pro-
tože je zábavná a hravá. Otázka víly Ohnivky zněla: „Kolik stromů roste na nádvoří?“ Správná odpověď byla, že  
dva stromy. Z celkového počtu 415 kuponků bylo 410 správných a pět nesprávných. Při losování mi ruka padla  
na Adélku Totovou z Jinočan, která si za odměnu vybrala volnou rodinnou vstupenku na Svatojánský bál  
princezen, rytířů a princů, který se bude konat v neděli 21. června. A možnost vyhrát máte i vy, využijte ji. 

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky 
za prosinec 2014

Příroda a sport v Horních Počernicích 
Nová fotografická soutěž pro kalendář na rok 2016
S velkým předstihem vyhlašuje Chvalský 
zámek čtvrtý ročník fotografické soutěže  
pro kalendář MČ na rok 2016. Těšíme se, že  
od soutěžících opět získáme krásné fotografie. 
My zajistíme produkci, grafické zpracování 
i distribuci kalendáře, díky příspěvkům od 
hornopočernických společností a firem jeho 
výrobu. Všem děkujeme!
Od soutěžících z minulých ročníků máme 
mnoho námětů pro kalendáře do dalších let, 
ale také požadavek, abychom další soutěž 
vyhlásili co nejdříve. Rádi jim vycházíme vstříc 

a tímto vyhlašujeme nové téma fotografic-
ké soutěže pro rok 2016 Příroda a sport 
v Horních Počernicích. Naše městská část je 
obklopená krásnou přírodou, čímž částečně 
eliminuje vysoké dopravní zatížení. Nahléd-
něte vašimi objektivy do půvabných zákoutí 
přírody v Horních Počernicích, ale zároveň  
jimi zachyťte i nejrůznější sportovní akce,  
abychom lyrický kalendář rozhýbali 
a rozveselili. 
Nejlepší fotografie budou publikovány  
v kalendáři MČ na rok 2016, na stránkách 

i titulních stranách Hornopočernického  
zpravodaje a na webu městské části  
a Chvalského zámku. Zúčastnit se může  
každý občan či příznivec Horních Počernic  
od 13 let výše. Tvůrci nejlepších fotografií 
budou odměněni poukázkami do Hornbachu 
ve výši 3.000, 2.000 a 1.000 Kč. 
Uzávěrka soutěže je 15. května 2015. Těšíme 
se na vaše fotografie i na přípravu a práci na 
kalendáři na rok 2016. 

A. K. 

Pak už si odpočinutí rodiče přicházeli 
pro své ratolesti a všem bylo moc 
hezky. Přesně tak, jak má po zámeckém 

nocování být. Děkuji všem zúčastně-
ným, nejvíce produkční Rozce Beránko-
vé, spisovatelce Sandře Vebrové, ale  
i Aničce Herianové, Aničce Beránkové  
a Marku Bezpalcovi. A děkujeme i na-
šim malým i velkým hostům. Měli byste 
i vy zájem přenocovat na Chvalském 
zámku?

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Foto Anna Herianová
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Koncerty – březen 2015
Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové
13. 3. – 17.00 hod. – Sál ZUŠ, Ratibořická

V. Hudební večer – tradiční koncert žáků školy
16. 3. – 18.00 hod. – Sál ZUŠ, Ratibořická 

Koncert žáků třídy dechových a bicích nástrojů Karla Mirošníka 
20. 3. – 17.00 hod. – Sál ZUŠ, Ratibořická   

Koncert žáků klavírního oddělení „čtyři ruce na klavíru“ 
30. 3. – 18.00 hod. – Sál ZUŠ, Ratibořická   

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Jarní ples  
 seniorů

ve čtvrtek 26. března 2015 od 16:00 hodin
v budově Špejcharu v areálu Chvalské tvrze
K tanci i poslechu vám bude hrát oblíbená skupina Bueno,  
připravené bude občerstvení, tombola, taneční vystoupení dětí 
z DDM, hudební číslo dětí ze ZUŠ, zajímavé soutěže a další zábava. 

Těšíme se na vás. 
Za plesový výbor Hana Moravcová, Eva Březinová a Jaroslav Kočí st. 

NÁBOŽENSKÁ OBEC    
CÍRKVE ČESKOSLOVENSKÉ  
HUSITSKÉ  

Každou poslední sobotu v měsíci přijímáme věci  
na faře CČSH, Náchodská 171/382 v čase od 14  do 18 hodin.

Termíny sběrů: 
28. února, 28. března, 25.dubna, 30. května, 27. června 2015.
O prázdninách sběr neprobíhá.

Co je možné darovat:
Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské).
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně  
1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek).  
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky, vše nepoškozené, 
peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou 
nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty 
neztratily.
Věci  prosíme zabalte do pytlů či krabic.
 Děkujeme za vaši pomoc. 

Eva Cudlínová, farářka

Sběr pro Diakonii Broumov           



MASOPUSTNÍ NOCOVÁNÍ
V noci z 13. na 14. února 2015 proběhlo v DDM Horní Počernice 
první masopustní nocování, kterého se zúčastnilo 15 statečných 
dětí. Čekalo na ně noční dobrodružství v podobě výroby masopust-
ní masky, dobrodužného čtení a tancování. Pro více jak polovinu 
dětí to byla první noc bez rodičů a prarodičů. V šest hodin večer si 
vybalily spa-
cáky a hned se 
s radostí pustily 
do připravené-
ho programu. 
Kolem půlnoci 
všichni spo-
kojeně ulehli 
do spacáků. 
O tom, že si 
z masopustní-
ho nocování 
odnesly děti nevšední zážitky a vzpomínky, svědčí fakt, že se už těší 
na další nocování v DDM.

SBÍRÁME KNOFLÍKY
Pro letní výtvarný tábor a dílničky 
sbíráme v DDM staré, nové i ne-
tradiční knoflíky jakékoliv velikosti 
a barvy. Můžete je u nás vhodit do 
připravené krabičky. 

Renata Fejtková, DDM

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO DĚTI 
(ROČNÍK NAROZENÍ 2004 - 2008)

DOBRODRUŽNÁ PLAVBA 13. 7. - 17. 7. 2015
Na palubě našeho historického korábu se vydáme na plavbu, 
navštívíme tři země a seznámíme se s jejich historií, zvyky a jazykem 
(francouzština, angličtina). Plavba bude zajímavá, dobrodružná, ale 
i náročná. Bude záležet na všech členech naší posádky, jak si poradí 
s úkoly.

CESTA NA OSTROV PŘÁTELSTVÍ
Ahoj námořníci! 27. 7. - 31. 7. 2015
Připravte se na zajímavou, dobrodružnou a náročnou plavbu naším 
Korábem, během níž pro vás vládce moří Neptun připravil úkoly. 
Dokážete táhnout za jeden provaz? Umíte v pravý okamžik podat 
pořádný výkon? Jenom na vás bude záležet, zda svým druhům po-
můžete, vezmete je na palubu, nebo je ponecháte jejich osudu.
Cena jednoho příměstského tábora je 1.000 Kč a zahrnuje vstupy, 
jízdné, program s materiálem a dohled. V ceně není zahrnuto stra-
vování.

HUDEBNÍ TÁBOR 9. - 19. 8. 2015
Už popáté pořádá DDM Horní Počernice hudební tábor, kde si děti 
mohou vyzkoušet práci s Orffovými nástroji, elektrickými kytarami, 
klávesami, flétnami nebo africkými bubny. Potěšující je, že se na 
hudebním programu stále více podílejí zejména starší účastníci tá-
bora a svými schopnostmi a nadšením motivují ostatní. Většina dětí 
přijíždí na tábor se svým vlastním hudebním nástrojem, začínají se 
vyhraňovat v hudebních stylech, 
tvoří menší hudební skupinky, 
v nichž nacvičují nebo skládají 
písně, které mohou v rámci 
talentového večera předvést 
ostatním. Tábor má i nehudební 
program s etapovými hrami, děti 
zde najdou i sportovní a výtvar-
né vyžití. V letošní etapové hře se táborníci ocitnout na škole  
v Bradavicích a s Harry Potterem budou skládat těžké zkoušky.

KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ 
Čtvrtek 19. 3. 2015 od 18.00 do 19.55
Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco krásného a zároveň 
užitečného? Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Nahlédněte 
pod ruce profesionálního keramika Jana Jeslínka, který se s vámi 
na kurzech rád podělí o své znalosti a zkušenosti. Připomínkou vaší 
šikovnosti vám budou vlastnoručně vyrobené misky a hrnečky  
v kuchyni či na poličce.
Cena 250 Kč včetně materiálu, účast maximálně pěti osob pouze po 
předchozí rezervaci (do pondělí 16. 3. 2015).  

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
So 28. 3. 2015 od 10.00 do 12.30 a od 13.30 do 17:00
Zima nám ještě neukázala záda, ale už myslí-
me na blížící se Velikonoce a velikonoční díl-
ničky v DDM. Velikonoce jsou vždy spojeny 
s vítáním jara, koupí prvních jarních kytiček, 
výzdobou bytu, malováním kraslic  
a pletením pomlázek. Rádi pomůžeme  
malým i dospělým s těmito výrobky:  
kraslice zdobené barevnými vosky (přineste 
si vyfouklé vajíčko), věneček nebo kraslice 
vyrobené technikou filcování, věneček či 
závěs ozdobený drobnými dekoracemi, mramorované svíčky, přání 
a dekorace z papíru, výrobky z marcipánového těsta, veselé jarní 
figurky a drátované ozdoby.

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY 

ČT 2. 4. – PÁ 3. 4. 2015
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

Tel.: 281  926  727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

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

Vy 
pracujete 
a my pečujeme 
o vaše děti 
každý den  800–1230 
+ út a st 1500–1800

Zatímco vy pracujete, naše zkušené 
chůvy se postarají o vaše děti.
U nás najdete: Zasedačku, kancelář 
s wifi internetem s možností zapůjčit si 
notebook, využít tiskárnu, skener, šicí stroj, 
overlock. Hlídání dětí. Prostor na masáž, 
kosmetiku.

Ceník:
- jednorázová hodina 70 Kč/h
- permanentka na 10 h za 500 Kč, 
na 20 h za 950 Kč, na 30 h za 1400 Kč

V ceně je hlídání dětí!
+420 775 720 587 
mumraj@rcmum.cz
www.ccmumraj.cz

MUMRAJ
 coworkingové centrum

Divadýlko  „Hrnečku vař“
9. 3. 2015   11.15–11.45
Již tradiční malé divadlo pro celou rodinu. 
Cena 40,- / rodinu.

Montessori sobota
21. 3. 900–1100 
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat 
i v domácím prostředí. Vstup 130 Kč / 1 dítě, 
další dítě za 70 Kč. Jedna celá herna bude 
věnovaná montessori aktivitám určeným 
zvídavým školákům na 1. stupni.

Kurz fotografování 
vlastních dětí
11. 3.  nebo 1. 4.  1000–1600

Hlídání dětí při teoretické části. Teorie: 
světlo a kompozice, jak vybrat místo a 
pozadí, jak komunikovat s dětmi. Praxe: 
nastavení fotoaparátu, samotné focení. 
PŘIHLÁŠKY: Ing. Nikol Varčevová: 
nikol.varcevova@nicom.cz,  775 345 115

DětsKý  MašKaRní  bál
28. 3.  1000–1200 nebo 1500–1700

KDE: kulturní středisko DOMEČEK, 
Votuzská 322/12, Horní Počernice. 
Vstupné: 80 Kč / osobu (děti do 2 let 
ZDARMA). REZERVACE NUTNÁ!! Hanka 
Schovancová: 775 720 585, hanka.
schovancova@rcmum.cz

Přidejte se k nám na FACEBOOKuVše o programu najdete na  
www.rcmum.cz

PRO DOsPělÉ

PRO (PRa)RODIČE s DětMI

Hajáles – nocování v MUMu 
s programem, tentokrát na 
téma Hurá za zvířátky
28.–29. 3.
Dopřejte svým dětem malé dobrodružství. 
Vaše děti přespí v MUMu a vy se můžete 
věnovat sami sobě. Pro děti od 5 let. O vaše 
děti budou pečovat zkušené chůvy. 

PRO DětI PRO PRáCI a PODnIKání

Připravujeme:
- Burza hraček, sportovních a dětských 
potřeb, 10. 4.  15.00-19.00

- Divadýlko O zajíčkovi, 13. 4. 11.15-11.45

- Otisky ručiček a nožiček do keramiky, 
14. 4. 10.00-11.00

- Sebevědomí v zaměstnání, podnikání, 
životě, 24. 4.  9.00-11.30

- Zákruta, 26. 4. 14.00-17.00

bURZa dětského 
a těhotenského oblečení 
pá 13. 3.  900–1200 a 1500–1800

so 14. 3.  900–1200

Přijďte prodat jarní a letní věci a nakoupit 
nové super kousky! Příjem oblečení: 11. 3.  
9.00-12.00 a 12. 3.  9.00-12.00 a 17.00-20.00. 
Výdej oblečení: 15. 3.  17.00-20.00 a 16. 3. 
9.00-12.00. Podmínky prodeje na 
www.rcmum.cz.

šijeme dětské kalhoty 
do nepohody – praktický 
workshop
19. 3.  900–1200 nebo 1500–1800

S hlídáním dětí. Přijďte si ušít dětské šusťáky 
do bláta a do louží. Ukážeme, naučíme, 
poradíme. Vhodné i pro úplné začátečníky.

tančírna – klasika i oldies
28. 3. od 2000

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

Vstupné: 120 Kč.

Rezervace: rezervovat můžete u Hanky: 
hanka.schovancova@rcmum.cz, 775 720 
585. Možnost HLÍDÁNÍ DĚTÍ na Hajálesu.

Oslavte s námi
15. narozeniny 

M U Mu

15

M  U  M

28– 29
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Po loňském zdařilém prvním ročníku  
zimního turnaje v nohejbale se ten letošní 
14. února těšil ještě většímu zájmu jak 
samotných sportovců, tak i počernických 
diváků, kteří přišli v hojném počtu fandit 
svým družstvům. Turnaj připravili organi-
zátoři z vedení ZŠ Ratibořická, sportovní 
komise a zastupitelé MČ Praha 20  
a Počerňáci pro Počernice v tělocvičně 
Ratibořická.

Ve volných chvílích mezi jednotlivými 
zápasy jsme využili veškeré prostory, které 
tato tělocvična nabízí. Její největší devizou 
je balkon, odkud je perfektní výhled po celé 
sportovní hale. Na turnaj jsme pozvali deset 
družstev a všechna účast potvrdila. Z Plzně 
U lesa a Kyrychové, z Čelákovic Netopýři, 
Mukařova a Prahy 8 Pašeráci, z Prahy 9 
Pacienti a Horních Počernic Vodárna, Horno 
Porno, Poupata a Sokol HP. Také letos přijelo 
jedno smíšené družstvo Netopýři, v němž 

V neděli 8. února 2015 se v tělocvičně FZŠ Chodovická uskutečnil tradiční turnaj Studia Salute v přehazované a volejbale. Boje o medaile 
probíhaly od rána do večera v několika věkových a výkonnostních kategoriích a za mohutné podpory rodičů. Hrálo se systémem jeden proti 
jednomu nebo ve dvojicích, hráči hráli každý s každým, dvojice se po krátkých několikaminutových zápasech měnily. Výkony byly tak vyrov-
nané, že o medailích někdy musel vedle počtu výher rozhodnout i součet vyhraných míčů.  

VÍTĚZOVÉ V KATEGORII 
Malý Skippy: 1. Štěpán Vincenc, 2. Jan Horák, 3. Petr Kaucký, 
Velký Skippy: 1. Vojtěch Šrámek, 2. Tomáš Pelant, 3. Adam Bednář, 
Volejbal I.: 1. Vojtěch Vincenc, 2. Karolína Roulová, 3. Adéla Kostková,
Volejbal II.: 1. Michal Vaněček, 2. David Kuchař, 3. Jan Karlík

Studio Salute s volejbalem a přehazovanou

PRAVIDELNÝ ROZVRH STUDIA SALUTE PRO ROK 2015

Areál Císařská louka, Praha 5 - Smíchov, 
plachetnice lodní třídy Optimist, šest od-
borných trenérů a děti od 6 do 15 let:  
to jsou základní kameny pravidelných 
tréninků jachtění s Orthodocks Yacht Club 
o.s. Výcvik staruje na Den otevřených dveří 
11. dubna 2015, ale již nyní je možné děti 
přihlásit. Délka výcviku jachtingu je volitel-
ná a probíhá celou sezónu od dubna až do 
konce října.
Fyzická i teoretická příprava pražských  
i mimopražských dětí od samého začátku až 
po možnost reprezentovat ČR v okruhovém 
jachtingu na zahraničních mezinárodních 
soutěžích, včetně těch olympijských. Takový 
je cíl a hlavní náplň projektu s názvem Opti-
mist school program. Tréninky probíhají pod 
dohledem zkušených trenérů v pronajaté 
části areálů Českých přístavů na Císařské 
louce. Doprovodný program je pak cílen na 
plavecký výcvik, pohybové aktivity herního 

charakteru, bezpečnostní výcvik v poskyto-
vání první pomoci a výcvik zvládání nároč-
ných situací spojených se závodní činností 
a se zvýšeným rizikem úrazů v závodním 
okruhovém jachtingu. Samozřejmostí je také 
příprava malých lodivodů na kapitánské 
zkoušky. 
„Kurz je určen všem dětem, ať už se chtějí 
naučit úplným základům jachtění, nebo za-
mýšlejí navázat na své dosavadní lodivodní 
zkušenosti. 
Chceme, aby se děti bavily, netoulaly se po 
ulicích a užily si s námi sezónu u vody,“ říká 
Petr Fiala, prezident Orthodocks Yacht Club, 
který dětský výcvik organizuje. 
Tréninky jsou denně od 14 do 18 hodin v ob-
dobí duben-říjen (v létě od 16 do 20 hodin)  
a jsou určeny dětem od 6 do 15 let, které mají 
zájem naučit se plachtění a dalším dovednos-
tem na vodě. Tréninky jsou dvakrát týdně.
Registrace člena je snadná skrze webový 

formulář na stránkách klubu www.oyc.cz.  
Více informací je možné získat i telefonicky  
na lince 608 220 204.
„Mimo pravidelných tréninků budou v obdo-
bí letních prázdnin denní tábory (celodenní 
dětské tábory) se zaměřením na jachting, 
golf, míčové hry a další sportovní aktivity, 
které jsou možné u nás v areálu,“ dodává 
k výcviku Petr Fiala. 

ORTHODOCKS YACHT CLUB 
Založila jej skupina mladých a aktivních 
říčních kapitánů, které baví trávit volný čas 
nejen na českých řekách. Ještě za první 
republiky byly v Praze desítky podobných 
aktivit spojených s vodou a proto se členové 
klubu rozhodli na tyto tradice navázat  
a umožnit široké veřejnosti užívat Vltavu  
a všech aktivit okolo.                                

-red-

Startuje zápis na druhý ročník kurzu plachtění pro děti na Vltavě 

Druhý ročník zimního turnaje v nohejbale je o stupínek výš

SPORT



společně bojovali chlapci i děvčata. 
Před zahájením turnaje byla stanovena jasná 
pravidla pro hru ve sportovní hale, aby  
v průběhu zápasů nedocházelo ke  
zbytečným nedorozuměním. Losováním  
se družstva rozdělila do dvou skupin. 
Odehráli jsme 29 zápasů. Tvrdé boje probí-
haly už v základních skupinách a po dvaceti 
vzájemných zápasech bylo všem jasné, kdo 

si zahraje ve vyřazovacím pavouku. Výsled-
ky v základních skupinách byly těsné. Ve 
většině střetnutí rozhodovala v závěru setů 

troška toho sportovního štěstíčka.  
Z následujících zápasů vzešly čtyři týmy, 
které už hrály o nejcennější kovy. O třetí 
místo bojovali nohejbalisté z družstva Horno 
Porno versus Netopýři, o finále borci z týmu 
Vodárna versus Mukařov. 
Konečné pořadí na stupních vítězů:  
1. Vodárna Horní Počernice, 2. Mukařov kou-
sek od Říčan, 3. Horno Porno Horní Počerni-
ce, o dalším umístění rozhodovalo skóre  
a vzájemné zápasy: 4. Netopýři Čelákovice,  
5. Poupata Horní Počernice, 6. U lesa kousek 
od Plzně, 7. Pašeráci Praha 8, 8. Sokol HP 
Horní Počernice, 9. Kyrychové kousek od 
Plzně a 10. Pacienti Praha 9.
O spokojenost nejen po sportovní stránce se 
postaral tým otec a syn Švarcovi, který zajistil 
občerstvení v duchu klasického bufetu. Naše 
žaludky opravdu nestrádaly celý den, do-
stalo se nejen na sportovce, ale i na diváky, 
rodinné příslušníky a kamarády, jichž letos 
přišlo opravdu hodně. Vítězné poháry pro 
družstva na prvních třech místech věnovala 
sponzorsky firma Testalarm Praha s.r.o.  
Horní Počernice a Petr Koktan.

Společně jsme prožili povedenou sobotu, 
nikdo se nezranil, poznali jsme řadu nových 
přátel a rozcházeli se s pocitem, že jsme 
udělali dobrou akci pro sebe i pro druhé. 
Díky všem!

S přáním Sportu zdar a nohejbalu zvláště se 
těšíme na třetí ročník našeho turnaje v roce 
2016 v Horních Počernicích

Jarda Kočí st.
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O víkendu 21. a 22. března od 11 do 17 
hodin připravují v Bike Ranch na Křovinově 
náměstí možnost testování stovky modelů 
kol od značek Merida, Kellys, Felt a Giant. 
Stačí se zarezervovat na stránkách www.
bikeranch.cz a půjčit si kolo až na dvě hodi-
ny. Kdo přijde bez rezervace, musí si vybrat 
z volné nabídky.

Testování budou  přítomni také závodníci  
z Kellys Bike Ranch, nejdéle působícího 
týmu na české MTB scéně, o jehož četných 
úspěších jsme v HPZ mnohokrát informovali. 
V roce 1998 ho založili majitelé prodejny 
Bike Ranch Pavel Schneider a Michal Douša, 
který nyní připravuje jeho novou koncep-
ci. Záměr se mu daří a příprava na novou 
sezónu už probíhá pod novým realizačním 
týmem. „Mým cílem je vytvořit tým, jehož 
závodníci se budou prosazovat v nejsledova-
nějších kategoriích a co nejčastěji obsazovat 
stupně vítězů. Jména Michal Bubílek, Karel 
Hartl, Marek Rauchfuss, Michal Vlášek, Lucka 
Vlášková nebo Barbora Hanušová nemusí 
každý znát, ale v tomto sportu patří k ab-
solutní špičce u nás i ve světě,“ říká pyšně Mi-
chal Douša. Jen v loňském roce se závodníci  
a závodnice z Kellys Bike Ranch postavili na 
start sto čtrnácti domácích a mezinárodních 
závodů, kde získali 43 krát 1. místo, 42 dru-
hých a dvacet třetích míst, což je celkem  
156 pódiových umístění. 
Tím Doušovy aktivity zdaleka nekončí. Od 
poloviny roku 2014 má Bike Ranch team 
v pronájmu park Višňovka v Praze 9, kde se 
snaží oživit zašlou slávu kdysi populární cyk-
listické lokality. „Dříve se zde konaly závody 
v cyklokrosu, později i na horských kolech. 

Nyní zde budujeme variabilní tratě  
a tím zvyšujeme jejich atraktivnost nejen 
pro závody, ale i pro širokou veřejnost. Tratě 
nebudou rozlišovat závodníky podle věku, 
ale podle výkonnosti. Očekáváme tím zvý-
šení zájmu méně zdatných sportovců, kteří 
pak mohou v tomto systému závodit  
s podobně fyzicky zdatnými soupeři. Nejlep-
ší z jednotlivých soutěží by postupovali  
a nejslabší sestupovali. Bude pořád o co 
hrát,“ vysvětluje Michal Douša. Pro sezónu 
2015 počítá s pěti závody: 26. 4., 31. 5.,  
14. 6., 12. 7. a 16. 8., finálový závod se usku-
teční 4. října. Součástí každého ze závodů 
bude dopolední závod pro děti.
Přijďte se tedy v prvních jarních dnech  
podívat na Křovinovo náměstí, ať víte, co je  
v nabídce kol nového. Jak slibují organizátoři 
akce, kdo bude mít zájem, doprovodí ho na 

projížďce profesionální jezdec z týmu Kellys 
Bike Ranch. Pokud o testovací projížďku ne-
máte zájem, můžete se jen podívat na nové 
modely kol a dát si zde skvělou vietnamskou 
kávu od sponzora akce. „Po oba dny v 15 ho-
din budeme losovat. Každý, kdo si půjčí kolo, 
dostane i slosovací lístek, takže si od nás 
může i něco zajímavého odvézt. Upozorňuji 
ještě na nutnost vlastních pedálů, které vám 
před testem mechanici namontují na kolo. 
Nutné jsou i dva doklady totožnosti k pod-
pisu smlouvy o půjčení kola. Takže přátelé 
cyklistiky, pedály a doklady s sebou, těšíme  
se na vás,“ vzkazuje Michal Douša za kolektiv 
Bike Ranch.

Dana Mojžíšová,
Foto Michal Douša

Komise sportu a Bike Ranch zvou na testování kol 
S Michalem Doušou o jeho aktivitách v cyklistice 



Děti ze Stoliňské na lovu mamutů
V týdnu od 16. do 20. února jsme se ocitli v pravěku. Nevěříte?  
Ve 4. třídě totiž probíhalo projektové vyučování na toto téma.  
Žáci řešili slovní úlohy o lovu mamutů, pokusili se vyjadřovat beze 
slov, modelovali pravěké nádoby a vytvořili malby zvířat na stěnu 
jeskyně. V hodině vlastivědy si oblékli oděvy lovců a jejich žen,  
vyrobili oštěpy, sekerky a jiné nástroje. Myslím, že se dětem  
v pravěku líbilo.

Eliška Zdražilová, třídní učitelka

U našich německých sousedů je lesní školka 
již po 20 let plnohodnotnou alternativou ma-
teřské školy „klasické“ – co do dostupnosti, 
důvěryhodnosti, kvality předškolní výchovy  
i finanční podpory státu. Ale i tamní před-
školní zařízení klasického typu mají snahu 
dopřát svým malým svěřencům dostatek 
pobytu na čerstvém vzduchu a současně 
osvěžující vybočení z obvyklé školkové  
rutiny; osvědčenou praxí je pro ně pořádání 
tzv. lesních týdnů. 
Co si můžeme představit pod pojmem 
lesní týden v klasické mateřské škole? 
Znamená to, že školková třída doprovázená 
svými učitelkami dočasně opustí běžný režim 
i prostory ve školkové budově a přesune se 
s denním programem ven – často pro tyto 

aktivity využívá zázemí a zkušeností některé 
„zaběhnuté“ lesní školky ve svém okolí. Děti 
zpravidla nadšeně objevují krásy i nástrahy 
neznámého prostředí, musí čelit vrtochům 
počasí a spontánně vynalézají nové hry  
a zábavy.
Nejinak tomu bylo na podzim 2014, kdy 
pilotně absolvovala lesní týden „Tábor skřítka 
Kameníčka“ jedna z našich tříd (další info: 
www.ms-chodovicka.cz - O nás - Školka 
blízká přírodě - Experimentální lesní týden).  
Akce sklidila velmi příznivý ohlas mezi dětmi 
i rodiči; doufáme tedy, že letos budou mít 
i další třídy MŠ Chodovická možnost projít 
touto zajímavou zkušeností.
Prvním předpokladem je, aby si „troufly“ paní 
učitelky – není jednoduché vydat se s klub-

kem malých dětí na celé 
dopoledne mimo bezpečí 
školkového areálu; je velice příhodné, objeví-
-li se ochotní rodiče, kteří mohou pomoci 
alespoň při přesunu dětí  
na místo dopoledního pobytu.
Nezbytnou podmínkou realizace je také 
souhlas rodičů dětí – aktivita klade nároky 
i na ně: děti si celý týden nosí do školky ba-
tůžky se svačinou a pitím, musí být oblečeny 
přiměřeně počasí. Nebudou se vracet zpět 
do náručí svých rodičů vymydlené a bez 
poskvrnky, právě naopak - věřte ale, že si čas 
strávený venku opravdu užijí.

Karolína Klímová

Tento den má u nás ve škole dlouholetou 
tradici. Koná se každý rok v den předání polo-
letního vysvědčení. Vše spočívá především 

v tom, že se žáci jedné třídy obléknou do 
vylosované barvy, která je shodná s barvou 

Ekokodexu. Některé třídy k vylosované barvě 
vymyslí masku či převlek. Třeba letos v tě-
locvičně, kde se fotila celá škola, jste mohli 
potkat třídu 5. B v barvě oranžové, převle-
čenou za pracovníky pražských služeb. Dále 
jste mohli potkat hnědě krabice, bílé doktory, 

žlutá sluníčka. Po vyfocení 
následují soutěže. Žáci 
jsou rozděleni do družstev, 
jejichž názvy jsou samé 
sladkosti, např. bébéčka, lentilky nebo 
dortíčky. Děti procházejí školou po jednotli-
vých stanovištích a plní různé úkoly, staví věž 
z karet, tančí na podložkách, řeší různé kvízy. 
Po ukončení soutěží se rozdá vysvědčení.
Tento den si všichni moc užíváme a mnozí na 
něj dlouho vzpomínají.

Kateřina Vincencová a Jana Veselá,  
ZŠ Ratibořická 

Také jste už slyšeli o lesní školce? A prozradili vám, že se nemusí  
jednat pouze o hejno malých smrčků v drátěné ohrádce?

Lentilkový den

Návštěva Parlamentu ČR
Během posledního lednového týdne navštívili 
studenti prvních ročníků Poslaneckou sněmovnu 
Parlamentu České republiky. Prostřednictvím filmu 
se nejprve seznámili s historií parlamentarismu na 
území českých zemí a s legislativním procesem, 
kterým procházejí zákonné normy.
Poté už se vydali v doprovodu zkušených průvodců 
na prohlídku míst, v nichž úřadují naši poslanci.  

Závěr exkurze patřil návštěvě 
galerie pro veřejnost, odkud 
si všichni prohlédli uspořádá-
ní jednacího sálu.
Návštěva sněmovny doplnila výuku ústavního 
práva, kterou prváci absolvovali v prvním polo-
letí.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ 

HORNOPOČERNICKÉ ŠKOLY
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                                                                        Prodejna:  Horní Počernice, Náchodská 757 

          Zimní 

          slevy 

                                       okna 

                                      zimní 

                                                        zahrady 
AZ Ekotherm spol.s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných oken. Ryze česká společnost je na trhu již 15 let 
a vyrábí, dodává a montuje špičková špaletová okna, dřevěná eurookna a okna opláštěná hliníkem.    
AZ Ekotherm je největším českým výrobcem dřevěných zimních zahrad.                                        
Kontakt: Náchodská 757, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, tel: 281 924 974.  Více na www.azeko.cz 

 

Placená inzerce
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   Zveme také na: - adaptační hernička, středy 9:00- 11:00 hod
           - výtvarné tvoření pro děti s rodiči, pátky 10:00- 11:00 hod

Lucerna plná krásy a elegance
Tradiční maturitní a imatrikulační ples SOŠ pro administrativu 
Evropské unie se i letos konal v Lucerně. V neděli 15. února zaplnili 
rodiče a přátelé všechny balkóny a parket postupně ozdobili stu-
denti prvních a poté čtvrtých ročníků. „Ostužkovaní“ i „ošerpovaní“ 
se pak vrhli do víru tance. Večer zpestřila vystoupení maturantů, své 
překvapení si připravili i zaměstnanci školy. Ples se i letos vydařil  
a my se můžeme těšit na další.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ .
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Placená inzerce

Nabízíme operace šedého zákalu

Oční klinika Horní Počernice, 
Obchodní 2694/2, 193 00, P-9

Oční optika Horní Počernice
Lipí 2556/3
19300, Praha 9
Telefon: 281 865 665 
E-mail: info@ocnioptikahp.czwww.ocniklinikahp.cz

email:info@ocniklinika.cz
tel. 281 865 664, 602 105 355

Jsme tu pro VÁS!

a další nadstandardní operace.

Implantace ověřené

nitrooční čočky!

Vyšetření bez objednání
Nejmodernější vyšetřující technologie
Nejzkušenější odborníci
Minimální objednací lhůty

Nyní po operaci šedého zákalu brýle na čtení ZDARMA
(na našich pobočkách optik).DÁREK více na www.ocnioptikahp.cz
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VÝROBNÍ SPOLEČNOST SE SÍDLEM V AREÁLU 
XAVEROV (BIG BOX) HLEDÁ PRACOVNÍKA DO 
VÝROBY. NÁPLŇ: PŘÍPRAVA ZÁSILEK, VEDENÍ 

SKLADU A ADMINISTRATIVA NA PC.  
ŽIVOTOPIS A POŽADAVSKY POSÍLEJTE NA 

S.BRIEU@OBERTHUR.COM

PRONAJMU GARÁŽOVÉ STÁNÍ V ULICI 
BĚCHORSKÁ 2222, TEL. 777 961 582

PŘENECHÁM ZAHRÁDKU V KOLONII.  
608 963 131

ZŠ SPOJENCŮ PŘIJME PRO PRVNÍ STUPEŇ 
KVALIFIKOVANOU UČITELKU AJ NA  

POLOVIČNÍ ÚVAZEK. MOŽNOST PŘIVÝDĚLKU  
V ŠD. NÁSTUP 1. 9. 2015 INFO 281923336

TRADIČÍ THAJSKÉ MASÁŽE. VÝKLAD KARET. 
MANAŽERSKÁ MASÁŽ. RELAX, POHODA. AKCE, 

SLEVY. MASAZE-PERLA.CZ

BD A SVJ TŘEBEŠOVSKÁ HLEDAJÍ NA ÚKLID 
PANEL DOMU S6 VCHODY NA VEDL PRAC. 

POMĚR MOŽNÉ ROZDĚLIT I NA  
2 ÚVAZKY INFO 737 487 784

GOLF ČERNÝ MOST PŘIJME PRACOVNÍKY HPP 
/ VPP / BRIGÁDA (+16 LET) RECEPČNÍ (AJ, PC), 

MARŠÁL (GOLF, AJ VÝHODA), DROP BAG  
(AJ, GOLF), ÚDRŽBÁŘ HRIŠTĚ (ZRUČNOST, 
ZODPOVĚDNOST). CV NA GOLF@GRCM.CZ

HODPODA U LÍPY V H. POČERNICÍCH PŘIJME 
SERVÍRKU TEL. 728 607 652

SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ  
WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247

 PŘENECHÁM ZAHRÁDKU U EKISU  
V H. POČENICE TEL. 732 894 426

SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ  
WWW.SIDLO.HELP  

728 991 247

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY PROVEDE 
RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA. 

TEL.: 281 924 588, 602 970 835

PŘIJMEME PRACOVNÍKA DO OSTRAHY.  
SLUŽBA NA VRÁTNICI V PRŮM. AREÁLU- 

UHŘÍNĚVES. PRÁCE NA SMĚNY VHODNÁ PRO 
SENIORY. INFORMACE NA TEL. Č. 725 949 494

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. A, B,  
KONDIČNÍ JÍZDY. WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.
CZ, E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, 

TEL.: 603 418 333, 281 920 134

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

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU 
NA SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ,  

POZŮSTALOSTÍ ATD. STĚHOVÁNÍ. 
TEL.: 773 484 056

NABÍZÍME ELEKTROPRÁCE, REVIZE, OPRAVY, 
NOVÉ INSTALACE. TEL: 321 123 622, E-MAIL: 

JAMIS@WO.CZ, WWW.JAMIS.MOXO.CZ

VODNÍ TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTR.  
BYTOV. JÁDRA. REKONSTR. BYTŮ, DOMŮ NA 

KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ. TEL. 775 080 907

Placená inzerce
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VÁS ZVE NA  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V PONDĚLÍ 16. 3. 2015  OD 15.00 DO 17.00 HODIN

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A POHRÁT SI
DO NAŠÍ ŠKOLIČKY

ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 - přijímáme děti od dvou let

V PONDĚLÍ 23. 3. 2015 OD 15.00 DO 17.00 HODIN

www.skolickakosticka.cz, tel. 775 599 225

ŠKOLIČKA KOSTIČKAŠKOLIČKA KOSTIČKA
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Pomohu Vám splnit Váš sen o novém bydlení.
Bezplatnì vyøídím hypotéku s aktuálnì nejlepšími podmínkami na trhu 
a s nejnižší úrokovou sazbou. Na základì Vašich potøeb navrhnu 
nejoptimálnìjší øešení a provedu Vás celým procesem financování. 
O nic se nemusíte starat, vše vyøídím za Vás.

 hypoteèní úvìry, pøípadnì jejich refinancování
 spotøebitelské úvìry
 konsolidaci úvìrù

Pro klienty zajišťuji:

Akèní nabídka úrokových sazeb od 1,69%.

720 238 902
e-mail: katerina.linhartova@gpf.cz

  Najdeme vám 
NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU

GEPARD Finance, Náchodská 778/49, Praha 9 - Horní Poèernice

Ing. Kateøina Linhartová
certifikovaný hypoteèní makléø

Horizont

Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic

606 796 657
martin.drlicka@re-max.cz

“Zavolejte mi a já přijedu za Vámi.”

PRONÁJEM
Obchodní prostor, 63m2

Náchodská, Horní Počernice

PRODEJ
RD 3+1/G, na pozemku 263m2

Vršovka, Horní Počernice

PRONÁJEM
Byt 2+kk, 46m2

Komárovská, Horní Počernice

PRODEJ
Byt 2+kk/L

Revoluční, Měšice 

Vaše 
nemovitost
mohla být i

ZDE.

REZERVACE


