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ÚSPĚŠNÝ KONEC
ŠKOLNÍHO ROKU,
LÉTO A PRÁZDNINY
PLNÉ SLUNCE,
POHYBU A KRÁSNÝCH
ZÁŽITKŮ PŘEJE
DĚTEM I DOSPĚLÝM
REDAKCE HPZ.

Kalendář akcí v Horních Počernicích v červnu

2015

do 14. 6. 		
PTAČÍ SVĚT A LASTURY VŠECH MOŘÍ NA ZÁMKU 					
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 7. 6.		
PAVLA SOKALSKÁ: SETKÁNÍ (PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ)				
CHVALSKÝ ZÁMEK
od 9. 6. do 25. 6
ŘÁD A CHAOS: VÝSTAVA PRACÍ STUDENTŮ GYMNÁZIA NA PRAŽAČCE		
CHVALSKÝ ZÁMEK
od 20. 6. do 13. 9.
VÝSTAVA: RUMCAJS ZÁMECKÝM PÁNEM ANEB RADEK PILAŘ DĚTEM
CHVALSKÝ ZÁMEK
od 29. 6. do 2. 7.
21.30 KINOBUS - program bude upřesněn na www.chvalskyzamek.cz
CHVALSKÁ TVRZ
od 1. 7. do 2. 8.
VÝSTAVA OBRAZŮ A OBRAZCŮ VĚRY TATARO: ROZPOUŠTĚNÍ			
CHVALSKÝ ZÁMEK
5. 6.
17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY KRISTINY RAŠKOVÉ				
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 30
6. 6.
13.00 - 17.00 DEN DĚTÍ
KONEČNÁ ZASTÁVKY AUTOBUSU Č. 223, RATIBOŘICKÁ UL.
6. 6.
17.00 a 21.00 PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ					
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
5. 6.
19.30 GALAKONCERT BÁRY ŠIMANDLOVÉ Z PĚVECKÉ TŘÍDY ZDEŇKY HEJLÍKOVÉ
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
7. 6.
14.00 - 16.00 POHÁDKOVÝ LES: SLAVÍME SE ZVÍŘÁTKY
V LESE U KOUPALIŠTĚ VE SVÉPRAVICÍCH, ULICE K HRÁZI
7. 6.
17.00 PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ				
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
8. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY MARIE BACHŮRKOVÉ
GALERIE 14. ČERNÝ MOST
8. 6.
18.00 PÁRTY PRO SAXOFONOVÉ PARTY: KONCERT SAXOFONOVÉ TŘÍDY PAVLA FIEDLERA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9. 6.
10.00 – 12.00 EFEKTIVNÍ NÁVRAT EKONOMICKY VZDĚLANÝCH RODIČŮ NA TRH PRÁCE PO RD
RC MUM, MEZILESÍ 2058
9. 6.
16.00 ŠKOLNÍ AKADEMIE ZUŠ RATIBOŘICKÁ					
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/1
9. 6.
17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY ŘÁD A CHAOS: PRÁCE STUDENTŮ GYMNÁZIA NA PRAŽAČCE		
CHVALSKÝ ZÁMEK
9. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍCH TŘÍD VALENTYNY ŠINDELÁŘOVÉ A I-HSIEN LIN			
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
10. 6.
10.00 – 16.00 KURZ FOTOGRAFOVÁNÍ VLASTNÍCH DĚTÍ				
RC MUM, MEZILESÍ 2058
10. 6.
14.00 S KRONIKÁŘEM PO NAUČNÉ STEZCE, III. ČÁST
OD KAPLIČKY VE SVÉPRAVICÍCH
10. 6.
18.00 ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ HORNÍ POČERNICE			
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
11. 6.
18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY POČERNICKÁ SETKÁVÁNÍ				
GALERIE ARTATAK, BYSTRÁ 761
11. 6.
18.00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ H. POČERNICE 			
KLEMENTINUM, ZRCADLOVÁ KAPLE
12. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY KRISTIANA VACKA			
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 30
12. 6.
19.30 KRYSAŘ
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
13. 6.
9.00 – 18.00 RODINNÉ A SYSTEMICKÉ KONSTELACE			
RC MUM, MEZILESÍ 2058
13. 6.
16.00 SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ S OHLÉDNUTÍM ZA HISTORIÍ U KAPLIČKY SV. ANTONÍNA 		
SVÉPRAVICE
13. 6.
17.00 a 21.00 KRÁL ZLODĚJŮ					
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
14. 6.
17.00 KRÁL ZLODĚJŮ						
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
15. 6.
10.00 POSEZENÍ V GALERII ARTATAK S ASTROLOŽKOU OLGOU KRUMLOVSKOU
BYSTRÁ 781, HALA Č. 12
15. 6.
17.30 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ 			
MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ V ULICI VE ŽLÍBKU 168
16. 6.
9.00 – 12.00 AROMATERAPIE PŘI BĚŽNÝCH AKUTNÍCH ONEMOCNĚNÍCH			
RC MUM, MEZILESÍ 2058
16. 6.
14.00 ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S VLADIMÍREM ŠPIDLOU		
CHVALSKÝ ZÁMEK
16. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍD DECHOVÝCH NÁSTROJŮ JANA TRIEBENEKLA A JIŘÍHO BŘICHÁČE
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 30
17. 6.
17.00 SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ABSOLVENTŮM ZUŠ			
CHVALSKÝ ZÁMEK
18. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÝCH TŘÍD JOZEFA GONZÚRA A MICHALA STRAKY
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 30
18. 6.
21.00 OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI					
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
19. 6.
10.00 – 12.00 ZÁVĚREČNÝ KARNEVAL V MUMU					
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY ŠÁRKY MISTROVÉ			
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 30
19. 6.
21.00 OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI				
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
20. 6.
8.30 IV. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE HOPOKOP 2015
AREÁL TJ SOKOL, CHVALKOVICKÁ 2031/47
20. 6.
17.00 ŠVEC MATĚJ A ZAKLETÝ MLÝN				
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
20. 6.
21.00 ŠVEC MATĚJ A ZAKLETÝ MLÝN				
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
20. 6.
21.00 OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI					
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
21. 6.
15.00 SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN, RYTÍŘŮ A PRINCŮ
A VERNISÁŽ VÝSTAVY RUMCAJS ZÁMECKÝM PÁNEM		
CHVALSKÝ ZÁMEK
21. 6.
17.00 KOUSKY BROUKA PYTLÍKA					
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
21. 6.
21.00 OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI					
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
22. 6.
10.00 VÝLET DO ZOOPARKU RADONICE					
RC MUM, MEZILESÍ 2058
23. 6.
15.00 LETNÍ SLAVNOST S HUDBOU, TANCEM A ZÁBAVNÝM PROGRAMEM
MŠ CHODOVICKÁ 1900
24. 6.
14.00 VOLNÝ PROGRAM PRO ČLENY KLUBU SENIORŮ A HOSTY 			
KLUBOVNA ÚMČ PRAHA 20
24. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ KRISTÝNY BÁRTOVÉ		
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 30
24. 6.
19.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ A HOBOJOVÉ TŘÍDY JANY KOPICOVÉ			
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 30
24. 6.
19.30 HRDÝ BUDŽES							
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
25. 6.
18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ LUCIE RAPČÁKOVÉ				
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
26. 6.
19.30 KŘÍDLA							
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
26. 6.
21.00 ROZMARNÉ LÉTO						
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
27. 6.
19.30 KŘÍDLA							
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
27. 6.
21.00 ROZMARNÉ LÉTO						
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
28. 6.
21.00 ROZMARNÉ LÉTO						
DIVADLO V PŘÍRODĚ, SPOJENCŮ 1408
3. 7.
17.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A OBRAZCŮ VĚRY TATARO: ROZPOUŠTĚNÍ		
CHVALSKÝ ZÁMEK
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Fotografie na titulní straně s názvem Basketbal je z fotografické soutěže 2015, autorkou Martina Kekrtová.

Městská část Praha 20 – Úřad městské části Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení
pracovního místa: Majetková/ý účetní.
Bližší informace na www.pocernice.cz – úřední deska.

VÝROČÍ JSOU ČASEM K ZAMYŠLENÍ I K RADOSTI
Vážení Hornopočerničtí,
podle názoru psychologů nás příjemné
vzpomínky nikdy neomrzí. Víkendový výlet,
setkání s přáteli, pozvání na pěknou akci,
výstavu či návštěvu divadelního představení vypadají na první pohled obyčejně, ale
obyčejné nejsou ani náhodou; jsou tou nejzdravější potravou pro duši.
I když trvají krátce, zanechají v nás stopu, k níž se rádi a dlouho vracíme.
Právě takové pocity ve mně zanechala atmosféra vzpomínkové akce
k 70. výročí osvobození Československa a ukončení II. světové války
u počernického divadla. Naše generace si osudy mnoha lidí té doby
dokáže představit jen velmi přibližně, proto je třeba jejich utrpení
i oběti připomínat. Akce Horní Počernice 1945 s rekonstrukcí květnových bojů a výstavou dobových vojenských táborů nám ji alespoň
částečně přiblížila. Díky všem, kteří ji připravili.
Možná jste v záplavě připomínek konce II. světové války ani nepostřehli
ještě jedno výročí, které je pro Horní Počernice důležité a vztahuje se
k festivalu Divadlo v přírodě. Před pětačtyřiceti lety, 25. června 1970,
zahrály děti z dramatického kroužku na zahradě svépravické školy
historicky první představení Broučci pod režijním vedením Vladimíra
Stoklasy, čímž nevědomky zahájili přehlídku ochotnických divadelních

souborů, jež trvá až do dnešních dnů. Festival je nyní v plném proudu.
Přijďte se podívat na některé z mnoha pěkných představení, pobavit se
a zároveň si připomenout úctyhodné výročí. Váš zájem je i poctou všem
nadšeným rodičům a příznivcům ochotnického divadla, kteří ve svém
volném čase a bez nároku na honorář vybudovali v zahradě svépravické
školy dnes nejslavnější divadlo v přírodě v celé České republice.
Měsíc červen má popularitu také mezi školáky, neboť prázdniny opravdu začínají klepat na dveře. Než vás pozvu na všechny červnové akce
v naší městské části, ráda bych vás upozornila na reportáže z akcí, jež
proběhly v květnu. Úspěšně jsme zahájili novou tradici Formanských
slavností v Čertousích, desítky akcí organizuje místní Základní umělecká
škola, Dům dětí a mládeže nebo Rodinné centrum MUM… O dalších
událostech z minulých týdnů se více dočtete na stránkách tohoto čísla.
Přeji vám dostatek odpočinku během léta, hodně slunečných dní
a příjemné vzpomínky, které vás nikdy neomrzí. Našim školákům přeji
krásné prázdniny plné dobrodružství a báječných zážitků.
Hana Moravcová,
vaše starostka

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná
v pondělí 15. června 2015 v 17.00 na Chvalském zámku.

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA BERANKA
Z podnětu starostky MČ Praha 20 Hany
Moravcové se uskutečnilo jednání s primátorkou hl. města Prahy Adrianou Krnáčovou
a hejtmanem Středočeského kraje Milošem
Peterou o jednom z největších dopravních
problémů v Horních Počernicích MÚK Beranka.
O výsledku tohoto jednání vás budeme informovat v dalším čísle HPZ.
SETKÁNÍ STAROSTŮ U KULATÉHO STOLU
Náměstek primátorky hl. města Prahy Petr
Dolínek pozval starosty městských částí na
jednání ke kulatému stolu, kde je možné
projednat potřeby naší městské části v oblasti
zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích (BESIP). Horní Počernice žádají
přisvícení přechodů, především na Náchodské
ulici.

CYKLODOPRAVA V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Uskutečnila se první schůzka nově sestavené
pracovní skupiny, jejímž hlavním úkolem bude
zpracování Koncepce cyklodopravy a Akčního
plánu cyklodopravy v Horních Počernicích.
SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY
V MŠ U RYBNÍČKU
Dne 17. června se uskuteční slavnostní otevření
fotovoltaické elektrárny v Mateřské škole
U Rybníčku. Toto zařízení darovala školce firma
Photon Energy Operations CZ, s.r.o.
SPOLUPRÁCE V OBLASTI BEZPEČNOSTI
Naši městskou část navštívil ředitel Městské
policie Praha Eduard Šuster a radní hl. města
Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence krimi-

nality Libor Hadrava. Na jednání se starostkou
řešili otázky spolupráce Horních Počernic
v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality.
NE POZMĚŇOVACÍMU NÁVRHU
K NOVELE ZÁKONA O OCHRANĚ
VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ
Rada MČ Praha 20 požádala všechny členy
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby na
následující schůzi odmítli pozměňovací návrh
k novele zákona o ochraně veřejného zdraví.
Svůj příslib nepodpořit zrušení doposud platných limitů na ochranu lidského zdraví před
nadměrným hlukem ve venkovním chráněném prostoru už vyjádřili poslanci KDU ČSL
a TOP 09. Také díky žádosti radních Šance pro
Počernice a TOP 09 nakonec zrušení hlukových
limitů nebylo schváleno.
Hana Moravcová

Setkání radních s občany se uskuteční 16. června 2015
od 17.00 na Chvalském zámku.
Vedení MČ Praha 20 srdečně zve občany na slavnostní předání fotovoltaické
solární elektrárny v MŠ U Rybníčku na Křovinově náměstí 17. 6. 2015 v 10.00
Městská část Praha 20 – Úřad městské části Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa: Referent společné státní správy a samosprávy,
Právník v Odboru kanceláře úřadu. Bližší informace na www.pocernice.cz – úřední deska.
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SEDM OTÁZEK PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
Paní starostko, v říjnu loňského roku
jste vyvolala jednání se zástupci Photon
Energy Foundation a společností Fronius,
jehož výsledkem byl příslib daru v podobě
fotovoltaické střešní elektrárny pro MŠ
U Rybníčku v celkové hodnotě 200 tis. Kč
včetně instalace. Dodrželi slib?
Mám radost, že naše jednání bylo úspěšné,
a mohu nyní občany a zájemce o tuto problematiku pozvat na slavnostní předání fotovoltaické střešní elektrárny 17. června v 10 hodin
do mateřské školy na Křovinově náměstí. Díky
solární energii ušetří školka cca 16 000 korun
ročně, z nichž může zaplatit třeba drobné
opravy nebo nákup hraček pro děti. Součástí
systému je i monitor, na němž se zobrazuje
produkce energie z elektrárny, takže děti se
učí chápat slunce jako zdroj obnovitelné
a čisté energie. Úsporným a zároveň edukativním charakterem mě projekt Nadace Photon
Energy zaujal hned. Je naší povinností myslet
na to, jak ve veřejném sektoru šetřit peníze.
Nahrazení starých, drahých nebo nebezpečných zdrojů energie ekologičtějšími
a levnějšími je jednou z takových možností. Jak jsem se dozvěděla od ředitele české
pobočky Photon Energy Operations Miroslava
Caldy, elektrárna má výkon 7 kWp a vyrobí
902 kWh čisté energie ročně. Přijďte se na
slavnostní předávání podívat, jistě se dozvíte
mnoho dalších zajímavých informací.
V květnu jsme mohli na dětských hřištích
a pískovištích vidět strážníky Městské policie s hráběmi v rukou. Šlo o brigádu,
jak to někteří občané komentovali?

V podstatě ano, jedná se totiž o Akci jehla, při
níž strážníci několikrát v roce kontrolují dětská
hřiště, pískoviště a vybrané zastávky MHD,
a sbírají jehly, injekční stříkačky i další odpad
po narkomanech. Jsou vybaveni speciálními
kontejnery na kontaminovaný materiál, který
pak předávají k bezpečné likvidaci. Pokud
někdo podobné předměty najde, měl by
volat linku 156, nikdy není vhodné pokoušet
se o jejich likvidaci. Takovou aktivitu městské policie velice vítám, její význam je zcela
zřejmý. V rozpočtu městské části jsme schválili
finanční příspěvek na bezpečnost. Po konzultaci s vedením Městské policie jsme z těchto
prostředků našim strážníkům zakoupili svítilny,
včetně červeného hrotu, který slouží k zajištění
viditelnosti v nočních hodinách, dále obojky
a vodítka pro odchyt zatoulaných psů.
Další etapa rekonstrukce komunikací probíhá podle stanoveného harmonogramu?

Kdo se pohybuje v oblastech, kde opravy
probíhají, musí si všimnout, jak se některé
ulice změnily k nepoznání. Jsme si vědomi
četných dopravních opatření, která občanům
komplikují běžný život, ale výsledek přece stojí
za několik týdnů nebo měsíců nepohodlí
s parkováním nebo horší dostupností městské
dopravy. Proto bych ráda poděkovala firmě
PORR, zhotoviteli opravy povrchu v ulici Jívanská, že maximálně vyšla vstříc naší městské
části a dokončila práci o měsíc dřív. Podrobné
informace o dalších etapách rekonstrukcí
během letošního léta se občané dočtou
ve zprávách z Odboru místního hospodářství
a Odboru životního prostředí a dopravy, samozřejmě také na našich webových stránkách.
Hlavní město Praha podporuje ve spolupráci s městskými částmi dlouhodobý projekt
na rozvoj pražské cyklistické infrastruktury, kdy jsou na veřejných prostranstvích
rozmísťovány stojany na kola. Využila této
nabídky i naše městská část?
V současné době jsme s naším cyklokoordinátorem vytipovali několik míst, která jsou pro
cyklisty využitelná, například vlakové nádraží,
divadlo a přilehlý park, pošta, oba hřbitovy,
koupaliště, knihovna nebo počernické parky,
uvažujeme také o instalaci stojanů u dětských
hřišť. U dalších míst se rádi dáme inspirovat
občany, aby stojany byly rozmístěny tak, že
budou cyklistické veřejnosti nejlépe vyhovovat. Abychom na některé lokality nezapomněli, prosím o případné podněty na můj
e-mail. Podle připomínek pak sestavíme plán
s prioritami, který předáme Technické správě
komunikací k realizaci. TSK stojany včetně
instalace financuje a naše městská část je pak
přebere do své správy.
Nová pražská koalice se zavázala zavést
nulovou toleranci hazardu na celém území
metropole. Jaký je postoj vedení naší
městské části?
Starostové městských částí Prahy byli
radním pro oblast bezpečnosti osloveni už
v prosinci 2014 a požádáni, aby sdělili náměty
k budoucí regulaci provozu hazardních her
v Praze. Jsme si vědomi toho, že hazard přináší
spoustu negativních a patologických jevů,
proto jsme přijali rozhodnutí zavést k němu
nulovou toleranci. Potěšitelná je také avizovaná změna v rozdělování peněz z hazardu bez
ohledu na zákaz heren. Vyhláška o hazardu
v Praze platí už od října 2013, v níž mohou
městské části určit, kde hazard povolí. Novelu
vyhlášky projedná Zastupitelstvo hl. m. Prahy
1. června 2015.
Na posledním jednání Zastupitelstva jste
předložila návrh záměru odkoupení fotbalového areálu SC Xaverov, s nímž v roce
2011 souhlasila většina zastupitelů.
Jak dopadlo hlasování tentokrát?
V roce 2011 bohužel k odkoupení areálu nedošlo, jelikož do hry vstoupil jiný partner, který

městskou část předběhl. Nový vlastník přislíbil
v případě budoucího prodeje předkupní právo
pro Horní Počernice. Jednalo se o předkupní
právo, kterého se bývalý starosta Ivan Liška
bez schválení Radou či Zastupitelstvem před
lety vzdal.
V současné době řeší SK Slavia vstup nového
partnera do společnosti a nabídla fotbalový areál radnici Horních Počernic. Záměr
odkoupení byl schválen na jednání RMČ dne
28. 4. 2015 a předložen Zastupitelstvu. Důvod
je prostý: aby mohla Rada zadat vypracování
znaleckých posudků a konat další kroky, musí
mít záměr schválený Zastupitelstvem. Absenci
tohoto kroku nemůžeme připustit. Nejedná se
tedy o majetkoprávní krok (koupi), ale pouze
o záměr.
Jaké však bylo mé překvapení, když pro podporu tohoto záměru hlasovala pouze Šance
pro Počernice a TOP 09. Kde zůstaly předvolební sliby HOP? Cituji J. Šebka: “Jsem rád, že
po deseti letech se nám spolu s dalšími rodiči
a dobrovolníky podařilo obnovit v Horních
Počernicích fotbal.“ Proč tedy zastupitelé HOP
nehlasovali pro záměr odkupu, aby malí sportovci měli kde hrát?
Proč pro podporu toho záměru nehlasovali
velcí zastánci sportu, zastupitelé I. Liška
a P. Měšťan, zvoleni za ODS a NHP? V jejich volebním programu je přece vznik nových sportovišť. Kde tedy mají tyto sportoviště vznikat,
když ne právě v takovémto areálu? Zdůvodňují
to nedostatkem informací. Ty ale získat lze, až
budou provedeny znalecké posudky, které
nám přesně vyhodnotí kondici celého areálu
a kupní cenu. A k tomu potřebuje Rada mandát od Zastupitelstva.
Ptám se tedy, opravdu všichni, kteří hlásají
podporu sportu, chtějí podporovat sport
v Horních Počernicích nebo jen ten svůj?
Zastupitelé jsou voleni občany a je jejich
povinností konat ve prospěch obce, kde
mají mandát. Opravdu jsou si toho všichni
vědomi a řídí se tím?
Reagovali občané na výzvu radnice ke
členství ve výběrových komisích?
Přihlásili se pouze dva, proto bych výzvu ráda
zopakovala: Prosíme občany, kteří chtějí být
členy výběrových komisí, aby byla zajištěna
transparentnost výběrových řízení, ať se přihlásí na Úřadě Městské části Praha 20.
Dana Mojžíšová

Silniční okruh kolem Prahy (SOKP), petiční místa: podatelny Úradu MČ Praha 20 - Jívanská 635 a 647, recepce Chvalského zámku, Na Chvalské
tvrzi 857, Divadlo Horní Počernice, Votuzská 379, Knihovna Horní Počernice, Náchodská 754, RC MUM, Mezilesí 2058, prodejna Ovoce – zelenina,
Bělunská 2846, prodejna spodního prádla, Běchorská 1124, Studio 66 & Partners Náchodská 493, prodejny Pekařství Moravec, Ratibořická,
Běchorská 2012 a Jívanská 635, prodejna Hlavica, Křovinovo nám. 9, veterinární ordinace K. Bonkové, Chvalkovická 722, prodejna chovatelských
potřeb, U Jeslí, Kadeřnictví Staňková, Otovická, Trafika Horovi, Náchodská a Jeřická, Restaurace U Bobra na Xaverově

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
REKONSTRUKCE OTOVICKÉ A PŘILEHLÝCH ULIC
Od 1. 6. 2015 bude zahájena rekonstrukce ulic Otovická, Dobšická, Libuňská, Chodovická, Lukavecká,
Před drahou, Votuzská, Hrdoňovická, Hermanická a Plkovská s kompletními novými povrchy komunikací
a chodníků, včetně dostavby chybějící kanalizace a části vodovodního řadu. Stavba bude probíhat postupně ve třech etapách.
I. etapa (zelená) 1. 6 – 31. 8., II. etapa (červená) 15. 7. – 15. 10., III. etapa (modrá) 1. 9. – 30. 11. 2015.
Investorem stavby je hlavní město Praha a vybraným zhotovitelem firma Ekis.
Zhotovitel bude postupně a dle etap včas informovat dopisem občany do schránek o uzavírkách jednotlivých úseků komunikací a sdělí jim kontakty na stavbyvedoucí.

Poděkování firmě Skanska
V rámci dobrovolnického programu Podej
ruku 2015 - Den dobrovolnictví Skanska, zaměstnanci této firmy očistili a natřeli zábradlí
Na Sychrově, které je ve správě Městské části
Praha 20. Tímto bychom rádi poděkovali
pracovníkům firmy Skanska za pomoc při
údržbě městské části.
Jaroslav Píša, vedoucí OMH

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Rekonstrukce ulice Běluňská
Rekonstrukce ulice Běluňské bude pokračovat druhou etapou v úseku od ulice Jívanské pod ulici Chvalkovickou a proběhne
od 1. 7. do 31. 8. 2015. Ve stejném termínu bude opravena i část ulice Sekeřické. Kvůli rekonstrukci Běluňské ulice bude v této oblasti
změněna i trasa autobusových linek 223 a 296, jejichž přesnou podobu potvrdí až jízdní zkouška.
Další informace včetně objízdných tras autobusů budou průběžně zveřejněny na webových stránkách MČ Praha 20.
Miroslav Horyna,
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
INFORMACE O VÝSLEDKU ZÁPISŮ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016
Celkový počet volných míst v mateřských školách zřizovaných naší městskou částí pro školní rok 2015/2016 činil 187. K zápisu se dostavilo
ve dnech 24. a 25. března 295 dětí, z nichž 237 bylo z Horních Počernic. Přijato bylo 187 dětí. Rozhodujícím kritériem pro přijetí byl věk;
nepřijaté děti dovrší věk tří let v říjnu 2015 a později.

INFORMACE O VÝSLEDKU ZÁPISU DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016
Zápis do prvních tříd základních škol se na území naší městské části konal ve dnech 27. a 28. ledna 2015. Celkem se k zápisu dostavilo
263 dětí, z nichž 223 bylo přijato do prvních tříd. O odklad školní docházky dosud požádali rodiče 19 dětí, tento počet ovšem nemusí být
konečný. Těm, kteří o odkladu povinné školní docházky u svého potomka uvažují, připomínáme, že o odklad povinné školní docházky musí
zákonný zástupce požádat nejpozději do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ

Městská část Praha 20 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa pracovník v sociálních
službách – pečovatel/ka v Odboru sociálních věcí a školství. Přihlášky lze zaslat do 19. 6. 2015
bližší informace na www.pocernice.cz – úřední deska nebo
na tel. č. 271 071 640, 271 071 799, 604 554 194.
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Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Připravujeme informační brožurku o Horních Počernicích
Vážení hornopočerničtí podnikatelé,
v rámci projektu Zdravá městská část připravujeme ve spolupráci s místním Klubem podnikatelů informační brožurku o Horních Počernicích. Je určena návštěvníkům, zájemcům
o bydlení v naší městské části a k reprezentaci při celorepublikových setkáních členů
Národní sítě zdravých měst ČR. Předpokládaný náklad je 5000 výtisků, termín dokončení
v září 2015. Tiskovina bude distribuována ZDARMA.
Nabízíme vám možnost prezentace vaší firmy v této brožurce v rozsahu 1/6 strany A5 za
2000 Kč bez DPH. Prezentaci firem jsou zde vyhrazeny čtyři strany, počet inzerentů je tedy
omezen.
Pokud máte o prezentaci zájem, kontaktujte co nejdříve koordinátorku projektu Zdravá
městská část Lenku Tomsovou na email: zdravehornipocernice@seznam.cz, telefon
601 388 910, nebo prezidenta Klubu podnikatelů Horních Počernic Jaroslava Šabatku
(email: jaroslav.sabatka@nutreco.com, telefon 724 220 613).
Ukončení příjmu inzerce 30. 6. 2015.
Lenka Tomsová,
referent pro koncepci a projektování zeleně
koordinátorka pro projekt Zdravá MČ a MA21

Horní
Počernic
e
Procházka
městskou čá
stí

INSPIRUJME SE MĚSTY S DOBROU ADRESOU
Asociace cykloměst uspořádala 29. až
30. dubna v Olomouci mezinárodní konferenci „Města s dobrou adresou“. Její účastníci
konstatovali, že města v ČR jsou při svém
dopravním přetížení v obdobné situaci,
v jaké byla západoevropská města cca před
20 roky. Ta od té doby věnovala hodně
energie na vytváření vyváženější městské
mobility, na lepším využívání svého veřejného prostoru. Výsledkem je nynější snížené
zatížení automobilovým provozem, pestřejší

mobilita i možnost zdravějšího stylu života
zdejších obyvatel.
Je na nás, abychom také konstruktivněji
diskutovali, odvážněji vymýšleli, měli více
možností pokud možno bezrizikového
pohybu, životního stylu více určovaného
vlastní odpovědnou volbou.
Více informací o tom všem je na
www.cyklokonference.cz/terminy-seminaru/
města-s-dobrou-adresou/43/.
Reakcí na tyto problémy je rovněž koncept

inteligentních měst – Smart Cities.
Zde jsme na začátku cesty směřující k tomu,
že vyspělé, vybavené městské úřady
s politickou shodou se postupně stávají pro
občany partnery. Je to hodně o technologiích, přístupech, nejsložitější je to přitom
s námi – s lidmi. Podívejte se např.
na www.scmagazine.cz.
Zajímavé počtení i zamyšlení vám přeje
Petr Uzel, cyklokoordinátor

VÝLET POČERNICKÝCH CYKLISTŮ VE ZNAMENÍ SLUNCE A POHODY
První cyklistický výlet organizovaný místní
skupinou iniciativy Cyklisté sobě a zaštítěný
ÚMČ Praha 20, který proběhl v sobotu
16. května, jsme si užili naplno. Slunce
vylákalo na stezku skupinu pestrého složení
od ročního juniora, který se vezl v sedačce
tatínkova kola, až po matadory, kteří začínali
jezdit v dobách, kdy se cyklistům o přehazovačce nebo kotoučových brzdách ani
nesnilo. V průběhu sedmnáctikilometrové
trasy vedené převážně po lesních cestách
skupina projela bruslaři oblíbenou trasu od
hornopočernického hřbitova do Klánovic,
lesní cestou se dostala do Újezdu nad Lesy,
projela právě rekonstruovaný Běchovický
železniční podjezd, minula s ním nově budovanou vlakovou zastávku Praha Běchovice-střed, a vystoupala skrze Vinici k mostu nad
Pražským okruhem. Pak už kola mířila lesem
skrze Xaverovský háj zpět do Klánovického
lesa na občerstvení, do cíle společné cesty.
Díky volnému tempu bylo dostatek času
na popis cesty, architektonické i přírodní
krásy, ukázky jiných tras či zkratek a sdílení
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užitečných informací nebo dojmů z ježdění
po Horních Počernicích. Po trase byla ideální
příležitost představit například cyklistickou
obousměrku, zkontrolovat si povinnou výbavu kola, nebo poradit, jak bezpečně jezdit
v silném automobilovém provozu. Kromě
plánku sobotní trasy, odrazek, či cyklistické
mapy Prahy, získali zájemci zejména nápady
na své další cyklotoulky okolím Horních
Počernic.
A kdy a kam pojedeme příště? Nechte se
překvapit a nadále sledujte náš blog na
http://blog.cyklistesobe.cz/serie/praha-20
pro další informace.

Barbora Machková,
Cyklisté sobě

JAK JSME ODMÍTLI 10 MILIÓNŮ
V letošním roce se naší
městské části podařilo na
základě kladně vyhodnoceného projektu získat obrovskou dotaci 10 miliónů
korun na revitalizaci parků. Pro úspěšné získání
této dotace, jejíž udělení podléhalo přísnému
hodnocení a posuzování, jsme použili projekty
připravené na revitalizaci Nolčova a Chvalského
parku. Zatímco v případě parku Chvaly výraznější problémy nevznikly, Nolčův park, kterému se
v tomto textu budu věnovat především, se stal
jedním z horkých témat současné hornopočernické diskuze.
Jde o bývalou okrasnou zahradu u vily, kde bylo
kdysi vysazeno několik hodnotných dřevin. Téměř 70 let se ale o zahradu nikdo příliš nestaral,
tudíž došlo k samovolnému zarůstání agresivnějších a méně hodnotných druhů a nekontrolovanému zmlazování. Proto zde náletové dřeviny dnes mají již převážné zastoupení a původní
hodnotné dřeviny jsou téměř přehlušeny méně
kvalitními stromy (podle charakteristiky, která je
součástí projektu však vyplývá, že až na výjimky
jsou dřeviny v současném parku ohodnoceny
přinejlepším jako průměrné). Je zde rovněž
poměrně zahuštěné a neuspořádané keřové
patro, jehož současná podoba přispívá k celkově
zanedbanému dojmu z tohoto místa. Park se
navíc nachází v poměrně hlučném prostředí
mezi ulicemi Ve Žlíbku a Náchodská, což mu na
atraktivitě také mnoho nepřidává (právě proto
byla v projektu na jeho rekonstrukci navržena
gabionová zeď, která měla park zvukově odstínit
alespoň z jedné strany). Dnešní zanedbaný,
vzhledem k letitému pustnutí již zcela bezkoncepční a jakožto veřejný městský park téměř
nefunkční prostor, se tak měl v představách
autorů projektu i části vedení naší městské části
proměnit v přívětivé a moderně pojednané místo veřejné zeleně, kde mohli najít svou zelenou
oázu všichni, kteří nemají na městský park nároky hodné spíše první zóny národního parku. Na
celkovou revitalizaci bylo vyčleněno 8 miliónů
korun. Projekt skutečně počítal s poměrně
rozsáhlým kácením stromů, většinou se přitom
jednalo o stromy, které byly v kolizi s navrhovanou koncepcí revitalizace parku, nově navržené
cestní síti nebo o stromy provozně nebezpečné.
V převážné většině šlo o stromy náletové, tedy
takové, které do vznikající koncepční dendrologické kolekce, ke které měla revitalizace Nolčův
park dovést, nemohou bezkonfliktně zapadat.
Místo nich mělo být vysazeno 45 kvalitních
a pečlivě vybraných stromů nových. Nepřijde
mi to jako špatná volba, ba právě naopak.
Těžko ale popsat téměř hysterickou diskuzi,
která po uveřejnění projektu vypukla. V Horních
Počernicích se náhle objevila celá řada dendrologů, ornitologů a ekologů, kteří nechtěli ani
slyšet o pokácení byť jediného stromu. Věcná argumentace snažící se obhájit plánované kácení
a poukazující na nespornou přidanou hodnotu
revitalizovaného parku tyto osoby zřejmě příliš
nezaujala, jak je ostatně bohužel
v podobných chvílích obvyklé. Chtěla bych zde
zvláště zdůraznit častou a možná i účelovou
záměnu slov revitalizace a vykácení, ke které
během rozhovorů nad projektem parku běžně
docházelo. Vykácet znamená vjet do parku
s těžkou technikou a srovnat ho se zemí, dřevo
odvézt na pilu a místo parku zde třeba postavit
supermarket nebo parkoviště apod. Revitalizace
však znamená, že neperspektivní stromy (ať již
z důvodů koncepčních, estetických nebo technických) odstraníme, ale místo nich vysadíme
nové, hodnotnější, a to na místech, kde bude
jejich přínos maximálně a po všech stránkách

posílen. Díky nové koncepci parku zde mělo
podle projektu být vysazeno mnoho okrasných
keřů, vybudovány květinové záhony, nové cesty,
lavičky, osvětlení, herní a vodní prvky
a podobně… Nolčův park zkrátka mohl chytit
„druhý dech“ a stát se podobně oblíbeným
a navštěvovaným jako třeba prostor před Ratibořickou školou. Pro některé občany je ale zřejmě tato koncepce příliš odvážnou a raději dávají
přednost zanedbanosti a neuspořádanosti před
upraveností a koncepčností. To je samozřejmě
každého věc - a také vizitka.
Další historie projektu Nolčova parku byla
sledem smutných událostí. Spolek Chvalská,
který zřejmě vnímá ochranu životního prostředí
hlavně jako boj o co možná největší zakonzervovanost současného stavu, ať už je jakýkoliv,
podal odvolání proti kácení, díky kterému se
projekt revitalizace nemohl včas rozjet a nestihlo
se kácet v období vegetačního klidu. Magistrát
většinu domnělých nedostatků, na které se
pokoušel odvolávat Spolek Chvalská, s odůvodněním zamítl, dal mu však za pravdu v případě
nedostatečného doložení důvodů ke kácení,
nesouladu v rámci dokumentace a technických
záležitostí a vrátil projekt k opravě. Dále se odvolala firma účastnící se výběrového řízení, které
bylo v následném řízení rovněž dáno za pravdu
– městská část podala proti rozhodnutí právní
rozklad (tedy svůj právní pohled na věc), ale je
možné, že se bude muset konat výběrové řízení
nové. Tím se dostalo vedení naší městské části
do nepříjemné situace, kdy muselo volit mezi
dvěma řešeními. První možností bylo pokračovat dál v realizaci projektu, opravit nalezené
chyby, vypsat nové výběrové řízení, požádat
o odklad realizace a projekt dokončit i za cenu
kácení stromů provedeného až na konci srpna
(což podle pravidel lze, jakmile přestanou hnízdit ptáci). Druhou možností bylo všechno zrušit,
vrátit získanou dotaci a začít někdy později, dá-li
grantový systém, se vším znovu, prakticky od
začátku – tedy včetně nového projektu (který
ovšem nijak nezaručí kladné posouzení) a čekat,
jestli bude podobná dotace znovu vypsána.
Nelze však předpokládat, že investiční akce
podobného rozsahu a typu budou v budoucnu
ze strany Evropské unie ještě vypisovány.
Na mimořádném zasedání Zastupitelstva však
předložený návrh, aby se v realizaci stávajícího
projektu pokračovalo, nenašel dostatečnou
podporu. Na podporu zastavení projektu přitom
padaly někdy i tak bizarní argumenty, jako že
stromy nelze kácet, protože v létě vrhají krásný
stín a protože v nich sídlí sýček a veverka. Celý
problém se ale podle mého ve skutečnosti
jmenuje jinak. Jde o střet dvou koncepcí, z nichž
jedna vnímá městskou zeleň tohoto rozsahu
převážně jako plnohodnotnou a proto dobře
a účinně „fungující“ součást města mající sloužit
především potřebám a potěše občanů. Druhá
koncepce vnímá městskou zeleň především
jako ostrov „pseudodivoké“ přírody bující z různých důvodů ve městě či obci, které je potřeba
striktně chránit a nezasahovat příliš do jejich
vývoje a domnívá se, že i tato „divočina“ bude
i přes malé rozměry a umístění Nolčova parku
pro občany nějak zásadně prospěšná.
Můj názor je ten, že pokud bychom se bavili
o lesoparku nebo rozsáhlejší zelené ploše, mělo
by i pro mě druhé popsané stanovisko striktní
ochrany logiku. Bavíme-li se však o městském
parku v rozměru a s umístněním parku Nolčova,
nemohu s pokusy „zachovat prales“ v jednom
z důležitých míst naší městské části souhlasit.
Stojím si i nadále za svým názorem, že navržená úprava parku byla dobrým řešením. Ano,
můžeme diskutovat, jestli je nutné porazit

dendrologicky nepříliš hodnotný, ale přesto relativně zdravý, strom, který „pouze“ stojí v cestě
novému estetickému a koncepčnímu pojetí,
které bylo vyhodnoceno jako tak dobré, že si
zasloužilo dotaci z evropských fondů. Ano, lze
diskutovat o předložené koncepci parku, posuzovat její kvalitu a doplňovat tak svými laickými
názory práci těch, kteří se návrhům parků věnují
celý profesní život. Ano, můžeme rozjímat nad
tím, zda se v tomto případě skutečně ze strany
některých oponentů záměru revitalizace jedná
„pouze“ o ochranu přírody a životního prostředí
nebo o nepřímý vstup do politické soutěže
s cílem zastavit nebo poškodit snahy současného vedení městské části po zlepšení životního
prostředí a rozšíření možností k příjemně
strávenému času. Ráda bych také konstatovala,
že domněnka paní Hájkové uveřejněná v jejím
textu na ePocernice, že pokud nedokáže Úřad
městské části zpracovat bezchybně dokumentaci, nemůže ani uspokojivě provést realizaci
projektu je poměrně odvážná – pak bychom
totiž museli připustit, že také např. odvolání
Spolku Chvalská proti kácení postavené
z větší části na mylných názorech a chybných
argumentech znamená, že tato organizace není
schopna skutečně plnohodnotně plnit svou deklarovanou funkci. Chyby rozhodně není možné
tolerovat a nijak se jich nezastávám, ale je dobré
vědět, že v případě projektu na rekonstrukci
Nolčova parku nešlo o chyby neodstranitelné
a neřešitelné. Z probíhající diskuze totiž může
někdo nabýt dojem, že chyby v projektu mají
rozměr bezmála apokalyptický. Posouzení, zda
jde o pouhou náhodu, obyčejnou nedůvtipnost
nebo o záměr těch, kdo informace o skutečných
i domnělých nebo hypotetických chybách
revitalizace Nolčova parku „dávají do oběhu“
ponechávám na mínění každého. Závěrem bych
ráda dodala, že Magistrát v odpovědi na odvolání Spolku Chvalská uvádí mj. toto: „Pokud má
být výsledkem celkové zhodnocení parku
a nová kvalitní výsadba s předpokladem dlouhodobé perspektivy namísto neperspektivních
poškozených dřevin nebo výplňových dřevin,
jsou i takto závažné důvody ve smyslu ustanovení zákona (…). Rovněž nelze souhlasit
s tvrzením, že kácení je možné připustit až tehdy, kdy nelze dřevinu ošetřit (to by byly dřeviny
ve městech přehlídkou dřevěných torz). Je právě
nutné zvážit všechny funkce dřeviny, estetický význam a celkovou hodnotu na daném
stanovišti.
V projektu jsou kromě stromů navržených ke
kácení a výsadeb i stromy navržené k ošetření.“
Víc k tomu snad dodávat není nutné.
Protože Zastupitelstvo v této věci nepřijalo žádné usnesení, vrací se téma rekonstrukce parků
zpět do Rady městské části. Věřím, že se Nolčův
park nakonec své revitalizace dočká.
Alena Šefčíková,
radní pro životní prostředí za TOP 09
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FORMANSKÉ SLAVNOSTI V ČERTOUSÍCH OBOHACUJÍ DĚNÍ V OBCI
Počernické formanské slavnosti v areálu
Hotelu Čertousy v neděli 17. května byly
připomínkou starodávného formanského
řemesla, jehož historie sahá hluboko do
středověku. Také přes území našeho regionu
vedly důležité obchodní trasy, po kterých
se přepravovalo zboží až z Francie přes
Německo dále na Prahu a Polsko. Ve dvoře
bývalého velkostatku, jenž od roku 1906
patřil předkům nynějších vlastníků, dostala
během prvního ročníku slavnosti prostor
i další tradiční řemesla.

„Naší snahou je ukázat, že u nás jsou stále
šikovní řemeslníci, navíc ochotní nabízet
ukázky a výsledky své práce, a také občané
z místních občanských sdružení a spolků,
kteří se rádi pochlubí rukodělnými výrobky,
jež prodávají za symbolickou cenu a někomu potřebnému tím zase pomohou. Především jsme však chtěli Hornopočernickým
nabídnout novou příležitost k sousedskému
setkání v příjemném prostředí a přátelské
atmosféře,“ uvedla starostka Hana Moravcová, proč nová tradice vznikla.
Ukázky uměleckého kovářství, drátování,
malování na sklo a keramiku, šitých a pletených výrobků nebo krajkářského řemesla
bylo možné od šikovných výrobců zakoupit.
Živá hudba v podání dua Bueno, zábava pro
děti a bohaté občerstvení doslova za pár
korun, sponzorované Pekařstvím Moravec,
to vše přilákalo do Čertous několik stovek
zájemců.

„Naše počáteční obavy, že v chladném
počasí lidé nepřijdou, se naštěstí nepotvrdily,“ říká hlavní organizátorka akce Lenka
Tomsová, koordinátorka projektu Zdravá
MČ a Místní agenda 21. „Zdá se, že zvědavost zvítězila a bohatý program přilákal
hlavně rodiny s dětmi. Největší úspěch
měla soutěž rodinného centra MUM, při
níž se vždy čtyři děti prokousávaly koláčem
velkým jako formanské kolo až k padesátikoruně, umístěné v jeho středu,“ dodává se
smíchem. Nejen chutné koláče z Pekařství
Moravec děti zaujaly; mohly také nakrmit
a pohladit ovečky, roztomilé hnědé kozy
nebo králíky, skotačit na zahradě či na
trampolíně.

Majitel hotelu Čertousy Jaroslav Stára poskytl Formanským slavnostem celý areál zdarma, navíc zaplatil velmi zajímavou přednášku Jiřího Svobody o historii řemesla českých
formanů s promítáním dokumentárních
obrázků, dětem pak přichystal minifarmu
zvířat. Starostka Hana Moravcová se po celý
den starala o pohoštění všech přítomných.

Hornopočernický zpravodaj – červen 2015

Pekařství Moravec investovalo do občerstvení 15.280 Kč.
Z iniciativy MČ Praha 20, za výrazné spolupráce hornopočernického Klubu seniorů
a všech vystavovatelů - soukromých či ze
základních škol Ratibořická a Stoliňská,
Rodinného centra MUM a Klubu seniorů SKP
HoPo - se podařilo založit novou tradici, která snad v příštích letech přispěje k dalšímu
oživení kulturního a společenského života
naší obce.

Koho z dnešních návštěvníků bývalého
velkostatku a nyní hotelu v Čertousích
napadne, že jeho dlouhá historie začala už
ve 14. století? Možná už ani nevědí, že byl po
znárodnění v roce 1948 bolševickými „hospodáři“ postupně devastován mnohem víc
než při vpádu Švédů v 17. století. Úplné demolici cenné stavby zabránil rok 1989 a její
vrácení původním majitelům. Po dlouholeté
rekonstrukci vzniklo na východním okraji
Horních Počernic opět krásné místo, kam je
radost zavítat. Třeba zase příští rok na druhý
ročník květnových Formanských slavnosti.
Dana Mojžíšová,
foto Vladimír Mojžíš jr.

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ ZMČ A RMČ
ZMČ na svém jednání dne 20.4. a na mimořádných jednáních dne 4. 5. a 18. 5. 2015
schválilo:
- členství MČ Praha 20 v Asociaci měst pro cyklisty
- uhrazení částky ve výši 10 000 Kč ročně na členský
příspěvek Asociace měst pro cyklisty
- poskytnutí finančních prostředků na projekty
v rámci dotačního programu pro rok 2015 v oblasti
kultury, v oblasti sociální a zdravotní a v oblasti
sportu a tělovýchovy
- poskytnutí finančního příspěvku ve výši 108.000 Kč
na podporu činnosti oddílu basketbalu TJ Sokol
Horní Počernice - (1. družstvo mužů ve 2. národní
basketbalové lize ČR)
- návrh Finančního výboru, aby RMČ podala
informaci o plnění podmínek (čerpání)
poskytnuté dotace na akci „Regenerace parků
v Horních Počernicích“ a informaci o tom jak se
vyvíjí plánovaná výstavba sportovní haly v Horních
Počernicích
- účetní závěrku MČ Praha 20 za rok 2014
souhlasilo:
- s návrhem úpravy územního plánu č. 1235/01
(rozšíření objektu SCONTA)
požadovalo:
- předložení všech dostupných materiálů, které TJ
Sokol dosud nepředložil do 24. 4. 2015 všem členům
ZMČ
pozastavilo:
- podání trestního oznámení na pana Ivana Lišku
a podání žaloby na TJ Sokol do 4. 5. 2015
vzalo na vědomí:
- schválená rozpočtová opatření č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- zprávu o hospodaření MČ Praha 20 k 31. 12. 2014
- ekonomické informace a čerpání rozpočtu k datu
17. 4. 2015
- zprávu o činnosti rady
- Závěrečnou zprávu Výboru pro partnerství
- dokumenty zaslané předsedou TJ Sokol Horní
Počernice doručené dne 24. 4. 2015
RMČ na svém jednání dne 21. 4., 28. 4. a 12. 5. 2015
schválila:
- zpracování Koncepce a akčního plánu rozvoje
cyklistické dopravy MČ Praha 20 - Horní Počernice
- nákup basketbalových košů pro oddíl přípravky
minibasketbalu, TJ Sokol Horní Počernice
- převedení podkrovního bytu do užívání školy ZŠP
a ZŠS Bártlova
- přijetí účelově určených peněžních a věcných darů
pro DDM
- vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele
/ředitelky ZŠ Ratibořická
- pronájmy části pozemku
- znění textu prohlášení související se stavbou
č. 3295 - TV Horní Počernice, etapa 0011 - komunikace III, rekonstrukce komunikace v ul. Tikovská.
- vypsání výběrového řízení MŠ Křovinovo
náměstí – rekonstrukce střechy
- výpůjčku kanceláře v budově Náchodská 754
- uzavření smlouvy o výpůjčce s občanským
sdružením Neposeda
- výpůjčku nebytového prostoru v budově
Náchodská 754
- uzavření smlouvy o výpůjčce s Junákem – Českým
skautem
- pronájem nebytového prostoru I. PP a I. NP objektu
Jívanská 635 společnosti Pekařství Moravec, s. r. o.
- uzavření nájemní smlouvy se společnosti Pekařství
Moravec, s. r. o.,
- výpůjčku nebytových prostor ČZS, ZO Horní Počernice
- uzavření smlouvy o výpůjčce s ČZS, ZO Horní
Počernice
- uzavření smlouvy se společností Kooperativa a.s.
- uzavření nájemních smluv na pronájem
kolumbárních schránek
- uzavření nájemních smluv na pronájem hrobových
míst

- účetní závěrku příspěvkových organizací a návrh na
rozdělení hospodářského výsledku přísp. organizací
- zvýšení provozního neinvestičního příspěvku
příspěvkovým organizacím na rok 2015
- rozpočtové opatření č. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 a 29
- smlouvu na převod správy nočních policejních sad
TREX Městské policii
- přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč p. Miloši
Turnovi, na zakoupení poháru, který se bude
předávat vítězi Memoriálu Martina Turny
- poskytnutí podkrovních prostor v budově
Náchodská 868/28 (bývalé Sklenářství) k využití
pro činnost MVK po dobu rekonstrukce budovy
Náchodská 754/84
- 1) výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce pro akci Plynová
kotelna a ústřední topení - bytové domy Jívanská
1745 - 46
- ukončení nájemních smluv bytů
- uzavření nájemních smluv na pronájem bytů
- záměr nákupu podílů v obchodní společnosti SC
XAVEROV Horní Počernice a.s. a spolku Občanském
sdružení SC Xaverov Horní Počernice.
- vypsání výběrového řízení na dodávku nové
ústředny a nových telefonních aparátů
- znění Memoranda o podpoře bezmotorové
dopravy s doplněním městských částí.
- Statut redakční rady a pravidla pro přípravu
a vydávání HPZ
- I. vyhodnocení Akčního plánu Strategického plánu
za období 2013 - 14
- II. akční plán Strategického plánu na období
2015-16 včetně klíčových problémů/úkolů v oblasti
dopravy a strategie jejich řešení
- uzavření smlouvy mezi Petrem Salavou - Amfora
v rámci akce Vánoční show 2015
- bezplatné zapůjčení technického vybavení na akci
Jarní výstava
- návrh odměn pro vedoucí odborů úřadu MČ
- právo užívat při občanských obřadech závěsný
odznak s velkým státním znakem pro zastupitele
pověřeného oddáváním
- čerpání částky ve výši 35.000 Kč z rezervního fondu
Kulturního centra Horní Počernice
- přijetí věcných darů v maximální hodnotě
14.000 Kč pro Kulturní centrum Horní Počernice
- I. výsledek výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce na akci: MŠ Křovinovo
náměstí – rekonstrukce střechy
- uzavření smluv o výpůjčce se společností
ELTODO- CITELUM, s. r. o.
souhlasila:
- s poskytnutím účelové dotace ve výši 30.000 Kč
určené na úhradu nákladů spojených s realizací
oslav 70. výročí konce 2. světové války
- s poskytnutím finančního daru ve výši 3.000 Kč
na podporu 19. ročníku nesoutěžní přehlídky mateřských škol s názvem Předškoláček 2015
- s umístěním stavby přípojek kanalizace ke stavbě
Dům v Ledkovské ulici
- s umístěním stavby komunikačního napojení na
pozemku KN parc. č. 3860 v k.ú. Horní Počernice,
obec Praha, ke stavbě Stavební úpravy a přístavba
RD ul. Lipí
- s bezúplatným nabytím pozemku KN parc. č. 1297/9
- s uzavřením darovací smlouvy s paní Mgr. Marií
Veselou
- s pořádáním akcí RODINNÝ BĚH a POHÁDKOVÝ LES
- s návrhem obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb.
hlavního města Prahy
- s umístěním stavby vodovodní, plynové a kanalizační přípojky, na pozemku KN parc. č. 3778/1, 4254/11
- s dopracování projektové dokumentace k projektu
rekonstrukce Stodoly v areálu Chvalské tvrze
- se zveřejněním záměru pronájmu prostor
k podnikání o výměře 17,52 m2

- s poskytnutím účelové dotace ve výši 23.500 Kč
určené na úhradu nákladů na zřízení KnihoBudky
- se záměrem výstavby maximálně pěti izolovaných
rodinných domů na p. č. 4408/2, v ul. Na Chvalce
- s umístěním stavby kanalizační přípojky na
pozemku KN parc. č. 4258/4
- s termíny zasedání RMČ a ZMČ
- s investičním záměrem půdní vestavby bytů
v bytových objektech Dobšická 1741 - 1742
a Jívanská 1743 - 1744
- s účetní závěrkou MČ Praha 20 za rok 2014
neschválila:
- žádost BOOM party o udělení souhlasu s konáním
4. ročníku ČESKÉ PIVOPĚNÍ 2015
nesouhlasila:
- s umístěním stavby do komunikací a chodníků,
jejichž povrchy jsou po rekonstrukci v záruční době
- se snížením částky měsíčního nájemného
- s umístěním stavby Nástavba 3. NP bytového domu
č. p. 1928 a 1929
- s výstavbou bytového domu v lokalitě
v ul. Na Chvalce
nenavrhla:
- změny v návrhu novely tržního řádu
pověřila:
- jednáním mezi vydavatelem a Redakční radou HPZ
Mgr. Březinovou, místostarostku
- oddáváním zastupitelky Mgr. Alenu Štrobovou
a Mgr. Alžbětu Cibochovou
zřídila:
- konkursní komisi pro posuzování uchazečů
o jmenování do funkce ředitele/ředitelky
ZŠ Ratibořická
vzala na vědomí:
- předložený návrh Akčního plánu Strategického
plánu - ekonomické informace
- informaci o stavu záborů v HP
- Informace o hospodaření MČ Praha 20
za 1. čtvrtletí 2015
- informaci o souhlasu Univerzity Karlovy s užíváním názvu Fakultní škola Univerzity Karlovy
v Praze, Pedagogická fakulta, udělený Základní
škole, Praha 9 - Horní Počernice, Ratibořická 1700
- Výroční zprávu Místní veřejné knihovny,
Kulturního centra Horní Počernice a Chvalského
zámku za rok 2014
- informaci o podání žaloby na MČ Praha 20
v případě neuhrazení částky 345.867 Kč + DPH
- informaci o závěru zjišťovacího řízení o posuzování vlivů na životní prostředí stavby D11,
stavba 1101
- informace ohledně projednávání záměrů
výstavby Bílý vrch
- žádost MŽP o vyjádření územně správního celku
ke koncepci Územní energetická koncepce hl. m.
Prahy 2013 - 2033
- Výroční zprávu Pečovatelské služby
- Závěry a usnesení ZMČ Praha 20 č. 4 konaného
dne 20. 4. 2015
- dopis od Mgr. Martiny Josefové
- informaci o závěru zjišťovacího řízení o posuzová
ní vlivů na životní prostředí záměru Sklad BASF
Stavební hmoty ČR s. r. o
- informace týkající se novely zákona
č. 111/2006 Sb.
- informaci o návrhu na vypořádání majetkových
vztahů mezi ulicemi Jizbická, Chodovická,
Češovská, Markupova a Komárovská
- informaci o dosavadním postupu projednání
záměru výstavby Rodinný dům Šplechnerova
- informaci o zápisu do mateřských škol na území
MČ Praha 20 pro školní rok 2015/2016
více informací na www.pocernice.cz/samosprava
Kancelář ÚMČ Praha 20
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PŘÍŠPĚVKY ZASTUPITELŮ
TÉMA SPORTOVNÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY SE NĚJAK VYTRATILO
V období roků 2010 až 2014 bylo toto téma
projednáváno skoro na každém setkání komise sportu, kde se jednalo hlavně o účelovosti,
místě a jak by měla hala vypadat. Po všech
těchto jednáních bylo téma haly nakonec
i kladně projednáno v ostatních kompetentních komisích, v Radě a nakonec i v Zastupitelstvu. To, že halu naše městská část potřebuje,
nikdo nezpochybnil. Hala má v prvé řadě sloužit školním hodinám tělocviku a mládežnickému sportu a teprve v druhé řadě, když bude
volno, bude využívána k ostatním sportovním

účelům. Rozumějte, dopoledne školy, odpoledne mládež a potom sportovní oddíly, kterých
máme na našem území mnoho a zápasí
s možností využití krytých prostor. O víkendech pochopitelně pro turnaje a podobné
účely. Dnes ani jako zastupitel nevím, jak jednání v této věci postupují. Z výboru pro stavbu haly žádné výstupy nejsou a tak si nejsem
jistý, zda v budoucnu hala bude stát a kde.
Původní návrh na stavbu haly byl rozdělen do
tří etap. A to z hlediska financování a konečné
ceny haly. Po první etapě se na dalších nemusí

prozatím pokračovat
a hala by fungovala. Připadá mi, že jsem v té době
nebyl ani zastupitel a později radní, ale ani členem
komisí sportu a výstavby.
Škoda, že si každé hnutí
a strana do předvolebních
témat dala stavbu sportovní haly jako jedno
z důležitých témat.
Richard Stára, zastupitel ODS - NHP

KVĚTEN VE ZNAMENÍ DVOU MIMOŘÁDNÝCH ZASTUPITELSTEV
V květnu proběhla dvě mimořádná zasedání
zastupitelstva. Na jednání 4. května předložila
paní radní Šefčíková materiál k regeneraci parků. Magistrát totiž díky pochybení konkrétních
zaměstnanců Úřadu městské části Praha 20
zrušil rozhodnutí o kácení dřevin mimo les
a vrátil věc k novému projednání. Navíc došlo ke
zrušení výběrového řízení Úřadem na ochranu
hospodářské soutěže, opět kvůli pochybení
úředníka. Paní Šefčíková prosazovala variantu
v projektu pokračovat a nevracet zpět dotaci
ve výši 9,98 milionů korun. Hrozí totiž, že by se
dotace nemusela vyčerpat v požadovaném
termínu.

Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo nemůže
být odpovědné za pochybení úředníků, navrhoval jsem, aby záležitost dořešila Rada
a vyzval jsem tajemnici k vyvození odpovědnosti konkrétních osob zodpovědných za
vzniklou situaci. Návrh mého usnesení nebyl
přijat. Stejně tak nebyla přijata varianta podporovaná paní Šefčíkovou (postupovat ve stejném

režimu dle schváleného projektu) a o jeden hlas
neprošla ani varianta peníze vrátit a přihlásit se
do dotačních výzev v budoucnu.
Aby se situace neopakovala, navrhnu na červnovém Zastupitelstvu mj., aby záměry, na které
chce městská část čerpat dotační podporu,
schvalovalo Zastupitelstvo. Stejně tak budu
prosazovat, aby zastupitelé schvalovali finální
podobu projektové žádosti, která se bude
podávat, a mohli k ní uplatnit své připomínky.
Vedle toho budu požadovat informace o vlastní
realizaci akcí spolufinancovaných z dotací. Jedině důslednější kontrolou se můžeme napříště
vyvarovat podobných situací. Žádné miliony ale
nikdy nenahradí stromy, které v našich parcích
dlouhá léta rostou a při jejichž šetrném ošetření
se z těchto stromů mohou těšit i další generace.
Eutanázie takových stromů jen proto, abychom
vyčerpali dotaci, nemůže být normou. Materiály
k problematice dosud nebyly zpřístupněny
veřejnosti, proto je najdete od 22. května na
našich webových stránkách v sekci Dokumenty.
Na dalším mimořádném Zastupitelstvu
18. května byl na programu vedle schválení
účetní závěrky také návrh schválit záměr nákupu podílů v obchodní společnosti SC XAVEROV
Horní Počernice a.s. a spolku Občanské sdružení
SC Xaverov Horní Počernice. Vzhledem k tomu,
že členům Zastupitelstva nebyly předloženy k
dané věci bližší informace, navrhl jsem, aby Zastupitelstvo uložilo radě vést jednání s SK Slavia
Praha - fotbal, a.s. o možnostech nákupu podílů

DALŠÍ POČERNICKÁ KNIHOBUDKA
A máme ji tady. Další počernickou knihobudku, která chce přinášet radost z knížek.
Myšlenka na vytvoření knižní budky vznikla
již dávno, když jsme začaly s Alenou
Štrobovou pořádat Knižní bazárky
v Divadelní kavárně. Tehdy jsme si řekly,
že by si milovníci knížek něco takového
u nás zasloužili. Nejlépe se daří věci, které
děláme rádi a spolu. A tak i naše knihobudka
vznikla díky mnoha skvělým lidem, které
tento nápad nadchnul. Inspiraci jsme našli
na www.mini.knihovna.cz a facebookové
stránce, a v této chvíli jsme i my součástí
komunity mnoha krásných knihobudek v
České republice. Jsme na to právem hrdí.
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Naše knihobudka vznikla díky pochopení
truhláře Miroslava Jehláře, který jí vyrobil,
díky skvělé kamarádce Pavlíně Táborské,
ilustrátorce dětských knížek, která jí krásně
vymalovala, a díky faře Husitské církve, která
přispěla, aby se dobrá věc podařila. A velký
dík patří Jirkovi Beranovi, který vymyslel,
jak jí zakomponovat do plotu fary, a že to
nebylo nic lehkého.
A protože všichni z nás jsme tuto činnost
dělali rádi a s vědomím, že je to něco, co nás
spojuje a přináší radost ostatním, je výsledkem krásná první počernická knihobudka,
kterou hlídají spokojené kočky s knížkami.
Najdete ji na plotě fary Husitské církve na

a předložit na následujícím
řádném jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 informaci
z tohoto jednání. Není
přece možné zavazovat se
dopředu k transakci, o které
nemáme bližší informace.
Neztotožnil jsem se s názorem, že „jednání proběhla
a není už o čem jednat.“ Naopak jsem toho
názoru, že jednání mezi seriózními partnery
probíhají na základě přesných a jasných dat.
Věřím, že i Rada městské části Praha 20 bude
jednat na základě jasných podkladů a nejprve
s nimi seznámí zastupitele i veřejnost.
Závěrem mi dovolte poděkovat doktoru Jakubu
Landovskému, náměstkovi ministra obrany za
položení květin u Památníku obětem II. světové
války, stejně tak i všem účastníkům následného
neformálního setkání. Děkuji také všem, kteří
reagovali a reagují na můj minulý článek „Foťákem proti skládkám a poničeným lavičkám!“
Fotografie spolu s popisem stavu předáváme
příslušným orgánům a snažíme se zjednat
nápravu. Podněty také postupně zveřejníme
na našich webových stránkách
http://www.cssdpocernice.cz společně s popisem, jak se náprava neutěšeného stavu vyvíjí.
Pro autora největšího počtu fotografií máme
připravený i malý dárek. Krásné jaro
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

Náchodské ulici 382/171, naproti lékárně
a divadla, hned vedle autobusové zastávky
Divadelní ve směru na Prahu.
Tak až půjdete kolem, nebo se k nám záměrně přijdete podívat, nezapomeňte se na
chvíli zastavit, otevřít, vybrat knížku, přečíst
a pak ji vrátit, nebo přinést novou. Abyste

věděli, jak na to, hned vedle máte miniknihovní patero. Knížky jsou a budou pěkné,
vyberou si dospělí i děti.
Patronem knihobudky je fara Husitské církve
a středisko Divizna. Patrony jsme ale my
všichni, když děláme nezištně a rádi něco
pro druhé a hlavně něco, co nás spojuje.

Eva Cudlínová,
farářka Církve husitské
a zastupitelka za HOP

Z redakční pošty
SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY (SOKP) SKUTEČNĚ KOLEM PRAHY!
Vážená paní starostko,
všichni radní a zastupitelé,
v posledním Zpravodaji jsem se dočetl, že
potřebujete pomoc v boji za silniční okruh
mimo Prahu (a také za odpoplatnění Novopacké navazující na R10). Článek radních
K. Polydorové a E. Březinové sice vysvětluje
složitost jednání, ale není burcující. Šokovalo
mě, jak málo lidí dosud podepsalo petici. Šokovalo mě, jak málo lidí o ní vůbec ví! Chtěl
jsem se o petici dozvědět víc, např. do kdy
se má podepsat, a tak jsem ji šel na Chvalský
zámek v domnění, že se na tomto kulturním
místě dozvím víc než v trafice nebo prodejně spodního prádla (tím v žádném případě
nechci znehodnotit širokou možnost míst
k podpisu, naopak!). Odpovědi na několik
otázek mě opět šokovaly: nevím, nevím, nevím… o to víc, protože jinak vnímám zámek
v oblasti kultury jako aktivní objekt.

Nebudu zdlouhavě vysvětlovat, že nejde
jen o hluk, vzduch, o dobrou adresu HP,
kterou i Vy dlouhodobě budujete a co dobrá
adresa znamená např. pro obecní pokladnu.
Nebudu ani připomínat, že nejde jen o naši
městskou část. To vy všichni víte.
Chci jen zdůraznit, že jde o životní prostředí. Chci jen připomenout, že lidé jsou stále
navyklí spát, a to i když jde o život.
A vy to všichni, paní starostko, radní a zastupitelé, víte a umíte je probudit. Proto vás
všechny důrazně žádám, abyste to udělali,
lidé se musí vyburcovat! Vy víte jak a máte
na to prostředky, dokonce jsme vás kvůli
tomu volili. Roznoste do všech schránek jako
před volbami burcující lístek, např.: Chcete
se v Počernicích dusit, chcete ohluchnout,
trápit se alergiemi? Ne? Tak podepište petici,
nebo alespoň vyjádřete svůj názor, potřebujeme vaši podporu! Jistě znáte mnoho

dalších fint,
jak rychle a
účinně dosáhnout cíle a podpory občanů.
To se týká všech: oranžových, červených,
modrých i bílých. Paní starostko, vyburcujte
se svým aparátem počernické občany k takové podpoře, abyste mohla účinně jednat
v jejich zájmu.
Starostové postižených pražských částí
potřebují naši podporu a povzbuzení.
Seznamte se s touto problematikou na
www.rozumnyokruh.cz, kde jsou i videoklipy, které vás v několika minutách uvedou
do problému. Budou-li v souladu s vaším
postojem, podepište petici.
Stanislav Vaniš

V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ XAVEROVSKÉHO HÁJE NA ROZHRANÍ HORNÍCH A DOLNÍCH POČERNIC BUDE

od 1. září nově otevřena
LESNÍ KOMUNITNÍ ŠKOLA
V MECHU A KAPRADÍ
V tomto inspirujícím prostoru nabízíme dětem od šesti let
základní vzdělání v přátelské a rodinné atmosféře.
Menší kolektiv dětí, dva pedagogové po celou dobu výuky,
individuální a respektující přístup a důraz na úzké propojení školy a rodiny vytváří krásný prostor pro harmonický
rozvoj osobnosti dítěte. Podrobnější informace rádi poskytneme na tel.: 732 731 484 nebo na emailové adrese:
lesniskolka@vmechu.cz. www.vmechu.cz

Seminář Efektivní
komunikace v SKP HOPO
DM DIVIZNA, SKP HOPO a Divadelní společnost K4 vás srdečně
zvou do galerie ARTATAK na vernisáž výstavy

&
11. 6. 2015 od 18.00 hod
Spolu vám představují „Počernická setkávání“ – unikátní fotograﬁe
setkávání dětí zdravých, dětí se zdravotním nebo jiným znevýhodněním
a jejich rodin.
METRÁŽ – módní doplňky, které pod vedením výtvarnice Lucie Kutálkové
a divadelní režisérky Kateřiny Jungové vytvářejí ženy „bez domova“.
Zazpívá zpěvačka Majda Moudrá, zastepují Marek a Bára Mečířovi
z Tanečního studia Andrea.
Galerie ArtAtak – Bystrá 761, hala č.12. (za vrátnicí v areálu vpravo)
Výstava potrvá od 8. – 18. 6., denně od 11 do 19 hod.
Děkujeme za ﬁnanční podporu Nadaci VIA v rámci
projektu MLUVME SPOLU.

Dne 19. 5. 2015 proběhl v azylovém
domě seminář na téma: Efektivní
komunikace pod vedením lektorky
Mgr. Jany Kampflové z Gender Consulting, s.r.o.
Inspirace, konkrétní rady, tipy na to, jak dobře
reagovat v různých druzích dialogů. Lektorka nás
vtipně a nenásilně vedla cestou umění sebevědomí, jak se nenechat zahnat do kouta, argumentovat a prosadit se v komunikaci s arogantním
partnerem a manipulativním protějškem. Efektivní
komunikace se hodí ve vztazích, v rodině, ve škole
i v zaměstnání.
Seminář se mohl uskutečnit díky podpoře T-Mobile
a.s. v rámci projektu Mluvme spolu ve spolupráci
s DM Divizna.
Gabriela Selingerová, fundraiser a PR
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DĚTI DĚTEM
Děti z 3. - 5. třídy ZŠ Ratibořická uspořádaly Jarní jarmark a výtěžek
z celé akce ve výši 5600 Kč darovaly azylovému domu SKP HOPO.
Dne 7. 5. 2015 přišly děti ze 4. třídy spolu s učitelkou a radní Alenou
Šefčíkovou předat dar osobně. Ředitel Roman Čepelák jim spolu
s dalšími sociálními pracovníky poděkoval, provedl je areálem našeho střediska a přiblížil dětem situaci, kdy se rodina nebo samotné

matky ocitají v azylovém domě. Velice nás těší zájem dětí a jejich
rozhodnutí podpořit neziskovou organizaci v místě svého bydliště.
Částka, kterou vybraly, bude použita na prázdninový výjezd dětí
z azylového domu na Šumavu.
Gabriela Selingerová,
fundraiser a PR SKP HOPO

DOSPÍVAJÍCÍ SI ZALOŽILI VLASTNÍ KROUŽEK
Aktivní návštěvníci hornopočernického
Nízkoprahového klubu HoPo pro dospívající
od 11 do 18 let (www.neposeda.org/hopo)
si před měsícem samostatně zařídili vlastní
kroužek pro hraní fantasy hry na hrdiny
„dračí doupě“. S touto rozvojovou společenskou hrou se seznámili v klubu HoPo, kde
však vzhledem k charakteru sociální služby
nebylo pro hraní tolik prostoru. Kroužky, ve
kterých se tato hra systematicky hraje, se
nacházejí až ve vzdáleném centru Prahy.
S drobnou pomocí pracovníků HoPa se
dospívající pustili do jednání o možnosti

pravidelného hraní v prostorách nedaleké ZŠ
Stoliňská. Vstřícný pan ředitel PhDr., Mgr., Bc.
Martin Březina s návrhem souhlasil. Vznikl
tak páteční odpolední kroužek zdarma,
jehož průběh si dospívající sami řídi a organizují s minimálními zásahy ze strany dospělých a za občasné pomoci dobrovolníků.
Více informací se zájemci mohou dozvědět od organizátorů otevřeného kroužku
Viktora a Filipa v klubu HoPo, který funguje
za podpory MČ Praha 20 a Magistrátu hl. m.
Prahy ve všední dny odpoledne na adrese
Božanovská 2098.

Děkujeme ZŠ Stoliňská za vstřícnost
a důvěru!
Jiří Mataj, vedoucí NkTp HoPo

POMOC PRO DĚTI V NEPÁLU (KIDS TO KIDS)
Organizace Neposeda a Úřady městských
částí Prahy 20 a 21 se rozhodly podpořit
celosvětový humanitární projekt na pomoc
Nepálu, a to zvláště těm nejmenším.
Program Děti dětem umožňuje dětem
z celého světa povzbudit a podpořit své
vrstevníky žijící v oblastech postižených
chudobou nebo přírodní katastrofou. Děti
obvykle připraví dárkové balíčky obsahující
školní potřeby, hračky a kartičku s fotografií
dítěte, jménem a krátkým pozdravem nebo
nakreslí veselý obrázek.
Na rozdíl od materiální humanitární pomoci
se program Děti dětem odehrává především
v srdcích a myslích dětí. Obdarované děti
zjišťují, že mohou mít kamarády i v jiných
zemích, kteří na ně v čase tísně myslí a mají
je rádi. Naopak děti, které dárky vytvořily, si
uvědomují svou schopnost něco ve světě
změnit k lepšímu. Z těchto dětí vyrůstají lidé
s širším rozhledem, pochopením a globálním uvažováním.
Vaše děti mohou poslat dárkový balíček
svým malým kamarádům do poničených
nepálských škol a vesnic, které byli postiženy nedávnou přírodní katastrofou. Kromě

hygienických a školních potřeb mohou děti
nakreslit obrázek velikosti A5 jako pozdrav
a povzbuzení pro děti, které ztratily střechu
nad hlavou a zakoušejí chudobu a strádání.
Z druhé strany obrázku děti nalepí svoji
fotografii, napíší jméno, věk, adresu školy
a krátký pozdrav v angličtině. Tímto jednoduchým způsobem mohou dát nepálským
dětem vědět, že mají v České republice
kamarády, kteří na ně myslí, soucítí s nimi
a mají je rádi. Myslíme si, že je to výborná
příležitost pro naše děti, aby si uvědomily
svou sounáležitost s dětmi z jiné vzdálené
země a přesvědčily se, že i ony mohou svojí
dobrou vůlí přispět ke štěstí těch, kterým se
nežije tak dobře.

Pokud byste se chtěli zapojit do tohoto
projektu, poprosili bychom Vás o připravení
balíčků s těmito potřebami:
- Kartáček a zubní pasta
- Tuhé mýdlo a ručník
- Propiska, tužka a pastelky
- Blok na kreslení A5
- Výživná tyčinka
- Ořechová směs/sušené ovoce
Všechny potřeby by měly být uloženy
v igelitovém sáčku.
Balíčky můžete přinést do 15. června na několik sběrných míst: Neposeda, Centrum pro
rodinu Zastávka, Šimanovská 47, Praha-Kyje,
Úřad městské části Praha 20, Jívanská 635,
Praha 9, kancelář 204 a 211 Úřad městské
části Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9,
sběrná krabice u vchodu.
Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající
se tohoto projektu, ráda vám je zodpovím.
Kontaktujte mě, prosím, na telefonu
733 685 911.
Jana Haltufová

Nadační fond ŠANCE podpořila Charita
Dlouhodobé aktivity Nadačního fondu
ŠANCE ve prospěch občanů Horních Počernic
v tíživé životní situaci ocenilo i sdružení Česká
katolická Charita. Polovinu z výtěžku Tříkrálové sbírky, která proběhla začátkem ledna
2015, v oblasti Horních Počernic, předala
Charita Nadačnímu fondu. Ten jej využije
v rámci výzev, které pravidelně vyhlašuje pro
sociálně či zdravotně znevýhodněné děti
a mládež, pro seniory či pro osoby v produktivním věku, kteří se ocitli v tíživé situaci. Jde
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celkem o 36 679 Kč. Sdružení Česká katolická
Charita k tomuto kroku přistoupila na základě
doporučení místního katolického faráře
Rafala Sulwestrzaka.Právě v současné době je
možné fond požádat o podporu. Na Nadační
fond ŠANCE se mohou do konce června obrátit děti a mladí lidé v nesnázích prostřednictvím svých rodičů nebo zákonných zástupců
a také občané z Horních Počernic v produktivním věku, kteří se dostali do tíživé sociální
situace. Nadační fond ŠANCE děkuje Charitě,

všem, kdo přispěli do Tříkrálové sbírky, i všem
ostatním dárcům a sympatizantům nadačního fondu za podporu.		
Petr Herian,
předseda správní rady

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

GRATULUJEME NAŠIM ČERVNOVÝM JUBILANTŮM A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ.
Mlejnková Jindřiška
Bryksová Kamila
Veselá Jarmila
Vokůrková Anna
Hladík Jiří
Šimanová Zdenka
Viděčan Ladislav
Bušek Miroslav
Čechová Soňa
Kohoutová Růžena
Shejbal Jaroslav
Toušková Marta
Zimová Růžena
Jandusová Olga

Kulhavá Milada
Vlková Vlasta
Hrabiecová Marie
Kaválková Libuše
Kosková Jarmila
Műllerová Eva
Němec Stanislav
Pankratz Jan
Pokorná Danuše
Vnuková Marie
Dařílková Eva
Havel Zdeněk
Holuša Lubomír
Hrabiec Radomír

PROGRAM ZO SENIOŘI
V ČERVNU 2015
STŘEDA 3. 6.

14.00 KLUBOVNA
15.30 PETANQUE V SOKOLOVNĚ

Kristen Zdeněk
Kulhavý Jaroslav
Nováková Libuše
Sedláčková Blanka
Tvrdíková Jiřina
Votava Antonín
Warausová Eva
Hurta Josef
Mazancová Květoslava
Pokorná Zdeňka
Rudolfová Anna
Svobodová Alena
Šejvl Ladislav
Volf Karel

Bažant Bohumír
Boudová Božena
Čech Eduard
Pešová Dagmar
Plchová Milada
Podrová Zdenka
Sladký Václav
Bach Karel
Krbec Milan
Balíková Blanka
Flídr Zdeněk
Hlavatý František
Kubísková Jitka
Mudrová Eva

Manželé Jiřina a Jaroslav Janoušovi slaví 55 let společného života
Smaragdovou svatbu oslaví letos 25. června manželé Jiřina a Jaroslav
Janoušovi z Horních Počernic. Blahopřejeme jim ke společnému jubileu, přejeme spoustu dalších spokojených let a děkujeme za celoživotní lásku a péči o dvě děti, čtyři vnoučata a pět pravnoučat.
Po cestě vzájemné lásky kráčíte pevně již 55 let, vašemu manželství se
dnes klaní celý, celičký svět. Gratulujeme vám ke smaragdové svatbě!
Jménem rodiny Michaela Lukešová

STŘEDA 10. 6.

PO NAUČNÉ STEZCE III. ČÁST

SRAZ VE 14.00 U KAPLIČKY VE SVÉPRAVICÍCH
VEDE HUBERT ANTES, KRONIKÁŘ
PONDĚLÍ 15. 6.

VÝLET DO VELTRUS A NELAHOZEVSI

SRAZ V 7.20 VE STANICI METRA ČERNÝ MOST
VEDOU: V. FLEIŠEROVÁ, I. JUKLOVÁ
ÚTERÝ 16. 6. VE 14.00

ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
S VLADIMÍREM ŠPIDLOU,

ŘEDITELEM ODBORU PORADCŮ PŘEDSEDY VLÁDY
STŘEDA 24. 6. VE 14.00

VOLNÝ PROGRAM V KLUBOVNĚ
PO CELÝ ČERVEN BUDE KLUBOVNA OTEVŘENA
KAŽDOU STŘEDU OD 14.00.
PŘEJEME VŠEM HEZKÉ LETNÍ MĚSÍCE.
PROŽIJTE JE VE ZDRAVÍ A POHODĚ.
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

PODĚKOVÁNÍ

Děkujeme paní Lence Tomsové
a partě pana Jana Rosy za bezvadně
odvedenou práci při údržbě zeleně
a stromů v naší ulici.
Soukupovi - Vančurovi, Václavická ul.

VZPOMÍNKA NA LUDMILU NOVOTNOU
Dne 30. června by se naše maminka paní
Ludmila Novotná dožila 91 let.
Vzpomínají Jana a Vlastík s rodinami.

12– 13

STATUT REDAKČNÍ RADY A PRAVIDLA PRO PŘÍPRAVU A VYDÁVÁNÍ
HORNOPOČERNICKÉHO ZPRAVODAJE
I. Základní ustanovení
Vydavatelem Hornopočernického zpravodaje (HPZ) je Městská část Praha 20, (dále jen
Vydavatel), který pověřuje redakční radu (RR)
zajištěním vydání HPZ. Vydavatel pověří svého
zástupce jednáním s RR a řešením připomínek
Vydavatele a RR. Členy RR jmenuje a odvolává
Rada MČ Praha 20. Vydávání HPZ se řídí tiskovým zákonem 46/2000 Sb., o právech
a povinnostech při vydávání periodického tisku
a o změně některých dalších zákonů a ustanoveními uvedenými v těchto Pravidlech pro
přípravu a vydávání HPZ.
HPZ vychází 11x ročně, jeho tisk a grafické
zpracování je hrazeno z rozpočtu p. o. Chvalský
zámek, jejímž zřizovatelem je MČ Praha 20.
Distribuci HPZ hradí a zajišťuje MČ Praha 20.
Příspěvky zaslané redakci HPZ ani publikované
v HPZ nejsou honorovány, pokud není s autory
domluveno jinak. HPZ je distribuován zdarma
do domácností v MČ Praha 20.
II. Obecné zásady
HPZ je periodikem Městské části Praha 20. Jeho
cílem je poskytovat občanům objektivní, vyvážené a nestranné informace o dění v obci, které
pro ně mohou být důležité. Jsou to zejména
informace o činnosti Úřadu městské části Praha
20, jednotlivých odborů, zprávy z jednání Rady
a Zastupitelstva, dále informace o kulturním,
společenském i sportovním dění v městské části, o činnosti školských zařízení, příspěvkových
a neziskových organizací.
Nedílnou součástí HPZ jsou stanoviska a názory
vedení městské části, členů Zastupitelstva,
názory alternativní a opoziční. HPZ poskytuje
přiměřený prostor také názorům občanů.
V HPZ nejsou uveřejňovány příspěvky týkající se
celostátní politiky politických stran a hnutí, jen
pokud se přímo týkají komunální politiky, nebo
se jedná o charitativní akce.
Při nedodržení termínu uzávěrky nemusí být
příspěvek zveřejněn.
Názory a stanoviska zastupitelů a názory občanů jsou v HPZ uveřejňovány vhodnou formou
v podobě dopisu, rozhovoru, zprávy nebo
komentáře v příslušných a zřetelně označených
rubrikách.
III. Činnost redakční rady při přípravě HPZ
Redakční rada ani šéfredaktor (redaktor) nebude zkoumat ani posuzovat pravdivost sdělení
v příspěvcích a nenese za případnou nepravdivost příspěvků žádnou odpovědnost - ta zcela
leží na autorovi příspěvku.
Redakční rada navrhuje obecná pravidla vydávání Hornopočernického Zpravodaje (dále jen
Pravidla) a kontroluje jejich dodržování. Statut
redakční rady a pravidla pro vydávání HPZ
schvaluje Rada MČ a jsou závazná pro členy RR
a šéfredaktora (redaktora).
Šéfredaktor (redaktor) je povinen všechny potenciálně sporné momenty kolidující s Pravidly
projednat s redakční radou a řešit je na základě
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redakční radou přijatých stanovisek
a doporučení. Všichni členové redakční rady
mají povinnost aktivně se podílet na vyhledávání vhodných témat. Redakční rada nekontroluje
obsah textů zařazených šéfredaktorem (redaktorem) do HPZ. Kontrola plnění Pravidel pro
přípravu a vydávání HPZ a dalších ustanovení
probíhá teprve poté, kdy je kompletní aktuální
číslo HPZ předloženo redakční radě. Některé
příspěvky navržené šéfredaktorem (redaktorem) k zařazení mohou být dodány v textovém
formátu. Šéfredaktor (redaktor) je povinen řídit
se přijatými závěry a doporučeními redakční
rady.
IV. Základní struktura, dělení pravidelných
rubrik a jejich rozsah
Šéfredaktor (redaktor) usiluje v souladu s grafickou podobou HPZ o relevantní poměr textu
a fotografií.
Rozsah každého jednoho čísla HPZ činí zpravidla 40 stran včetně obálky.
Rozsah sektorů a rubrik se může vyvíjet v závislosti na aktuální situaci. Rozsah rubrik může
být v případě rozhodnutí redakční rady podle
aktuální situace rozšířen nebo naopak v případě
nedostatku relevantních textů zkrácen a vyplněn jiným tematicky vhodným obsahem.
V. Příprava vydání HPZ
Přípravu a vydávání HPZ řídí šéfredaktor
(redaktor), který je vázán Pravidly. Šéfredaktor
(redaktor) zajišťuje obsah každého vydání
HPZ. odpovídá redakční radě a Vydavateli za
zpracování a včasné předání podkladů pro tisk.
Šéfredaktor (redaktor) shromažďuje materiály
k otištění a podklady pro inzerci. HPZ vychází
zpravidla na začátku měsíce, ke kterému je
aktuální číslo vydáváno.
VI. Obecná pravidla pro uveřejňování příspěvků v HPZ
Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká
právní nárok. Pro všechny články uveřejněné
v HPZ obecně platí: a) Šéfredaktor (redaktor)
je povinen každý příspěvek, který se dotýká
negativně fyzické nebo právnické osoby, poskytnout této osobě bez zbytečného odkladu
k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne
možnost vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání HPZ bez vyjádření. Pokud dotčená
osoba odpoví do 2 kalendářních dnů šéfredaktorovi (redaktorovi) a oznámí zájem uveřejnit
svoji reakci, vyčká redaktor další tři kalendářní
dny na zaslání této reakce. Pokud po uplynutí
této lhůty dotčená osoba reakci šéfredaktorovi
(redaktorovi) nezašle, vyjde příspěvek bez této
reakce. V případě, že jsou výše uvedené lhůty
v kontrastu s termínem uzávěrky právě připravovaného čísla HPZ, bude původní příspěvek
i s reakcí dotčené osoby, zveřejněn v následujícím čísle HPZ.
b) Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení,
kterým se původní tvrzení uvádí na pravou

(zkrácená verze)
míru nebo se neúplné či jinak pravdu zkreslující
tvrzení doplňuje či zpřesňuje. Vyjádření musí
být přiměřené rozsahu napadeného sdělení,
a je-li napadána jen jeho část, pak této části,
z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí.
c) Pokud autor použije ve svém příspěvku
informace převzaté z jiného periodika či jiného
zdroje chráněného autorskými právy, a předem
si nezajistí souhlas autora převzatých informací, nebo neuvede zdroj takovéto informace,
nese osobní odpovědnost za případné právní
důsledky.
d) V HPZ nejsou zveřejňovány příspěvky:
- diskriminující či zesměšňují občany z důvodu
rasy nebo etnického původu, pohlaví, sexuální
orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry
- týkající se soukromých či osobních sporů občanů či skupin občanů, které nesouvisí s obecní
tématikou
- které jsou v rozporu se zákony České republiky
a dobrými mravy,
- které postrádají jasnou identifikaci pisatele
(anonymy).
VII. Pravidla pro uveřejňování názorů, stanovisek a komentářů občanů v HPZ
1. Vedle obecných ustanovení pro publikování
příspěvků v HPZ platí pro uveřejňování názorů,
stanovisek a komentářů občanů ještě tato
pravidla:
a) Rozsah rubriky určené pro příspěvky občanů
je jedna až dvě tiskové strany. Rozsah jednoho
příspěvku pak maximálně ½ tiskové strany.
b) V případě, že názory, stanoviska a komentáře
občanů překročí rozsah dvou tiskových stran,
rozhodne o otištění příspěvků na návrh šéfredaktora (redaktora) redakční rada. Nepublikované názory, stanoviska a komentáře občanů
budou publikovány na webových stránkách
www.pocernice.cz. Redakční rada může rozhodnout o rozšíření rubriky určené pro názory,
stanoviska a komentáře občanů nebo o krácení
těchto příspěvků. V takovém případě musí být
nezkrácené texty publikovány na webových
stránkách www.pocernice.cz.
c) Šéfredaktor (redaktor) si vyhrazuje právo
krátit názory, stanoviska a komentáře občanů,
pokud přitom neutrpí podstata sdělení. Autor
příspěvku musí být o krácení informován.
Pokud autor nebude s navrženým krácením
souhlasit a zároveň nenavrhne v rozsahu stanovaném šéfredaktorem (redaktorem) krácení
vlastní, text nebude publikován.
d) Redakčně krácené komentáře občanů musí
být v HPZ zřetelně označeny souslovím Redakčně kráceno s uvedením, kde je na webových
stránkách k dispozici kompletní text.
e) Každý občan může v rámci jednoho čísla HPZ
publikovat pouze jeden svůj příspěvek, stanovisko či komentář do rozsahu ½ strany HPZ.
Kompletní znění naleznete na www.pocernice.
cz/samosprava/rada/komise/redakcni-rada/sta/

KOMISE KULTURY
EJHLE, ČLOVĚK

K činnosti komise kultury patří také iniciování,
podpora a organizování nových kulturních
příležitostí. V současné době se leitmotivem
práce komise stala snaha o podporu komunitního života, jejímž výsledkem je mj. organizace
sousedského setkání u svépravické kapličky
svatého Antonína v den svátku tohoto světce
(13. 6. 2015), tedy v místě, kde se v minulosti
konávaly svépravické poutě. Na toto setkání
sousedů, obyvatel Horních Počernic, může
každý přinést cokoliv, čím by chtěl pohostit své
známé i neznámé sousedy, popovídat si
a seznámit se.
Dalším krokem by mělo být vzájemné propojení činnosti hornopočernických spolků
a organizací (a to nejen těch kulturních), které
by se mohly podílet na společné kulturní akci
určené co možná nejširšímu okruhu účastníků i diváků. Vzhledem k značné popularitě
počernických akcí dotýkajících se tak či onak
lidových tradic, jako je třeba Masopust, Čarodějnice či „dušičková“ Počernická světýlka, se
členové komise kultury shodli na vhodnosti
doplnit tyto již existující akce o další
v minulosti relativně běžnou část roku spojenou s lidovými tradicemi – a sice o velikonoční
pašijovou hru.
Velikonoční pašijové hry se kdysi objevovaly
v různých podobách téměř v každé obci u nás
a vždy se jednalo o záležitost, na jejíž realizaci
se podílela celá místní komunita – koneckonců
jsou Velikonoce nejvýznamnějšími křesťanskými svátky. Ve velikonoční době probíhaly
různé paradivadelní akce, jakými byly např.
divadelní demonstrace evangelijních událostí
odehrávajících se u Ježíšova hrobu (sem mj.
patří i vůbec nejstarší dochovaný doklad o provozování divadla v českých zemích), různé podoby teatralizovaných průvodů znázorňujících
Ježíšovu křížovou cestu nebo ukřižování až po
značně rozsáhlé, někdy dokonce několikaden-

ní, pašijové inscenace ztvárňující den po dni
evangelijní děje. Některé velikonoční divadelní
děje byly pořádány církví, jiné však vznikaly
z popudu a potřeby lidových vrstev. Pašijové
divadelní hry však měly v lidovém prostředí
značnou popularitu také proto, že kouzelným,
neokázalým, místy dokonce vtipným a přitom
zcela vážně míněným způsobem přiblížily
evangelijní děj obyčejnému člověku.
Do dnešních dnů se dochovalo několik pozoruhodných českých textů nebo jejich zlomků,
které patří mezi naše cenné literární památky.
Nejpůsobivější a dnes i nejživější jsou lidové
velikonoční hry pocházející z dlouhého období baroka, které překvapují krásou a možnostmi tehdejší češtiny, naivním a snad právě proto
nesmírně působivým půvabem i originalitou.
Jedná se většinou o díla anonymních autorů
pocházejících z řad tzv. písmáků, lidí na svou
dobu poměrně vzdělaných, ale spjatých pevně
s venkovským prostředím a tvořících pro něj.
Dochované barokní pašijové hry jsou dodnes
živoucím důkazem lidového pojetí víry a krásy
původní autentické (tedy předobrozenecké)
češtiny. Jsou také zcela mimořádným divadelním dílem, které se na základě jednoho
z nejdramatičtějších a nejpůsobivějších příběhů lidstva dotýká velmi starých divadelních
i literárních kořenů.
Hornopočernické pašije jsou značně rozsáhlým projektem. V duchu s tradicí jejich inscenování by měly být hrány pod širým nebem,
doprovázeny živou hudbou, mělo by se jich
zúčastnit několik desítek herců z řad divadelních ochotníků i dalších zájemců z řad občanů,
vše by se mělo odehrát na dobře připravené
a promyšlené scéně, s řadou kostýmů a dalších
nezbytností. Příprava si určitě vyžádá několik
měsíců. V současné době je již napsán text,
který v sobě formou jakési divadelní montáže
spojuje čtyři dochované barokní lidové pašijové hry, doplňuje je o verše velkého českého

Ježíšův příjezd do Jeruzaléma - lidová malba
na skle

barokního básníka Fridricha Bridela
a další texty tak, aby pašijové představení trvalo přibližně hodinu a čtvrt a v duchu dochovaných textů obsahovalo vedle míst k zamyšlení,
rozjímání a dojetí také místa k uchvácení
a pousmání.
Předběžné jednání s místními ochotníky, některými spolky a členy některých církví již neformálně začalo a reakce jsou zatím vstřícné až
nadšené. Jednání a setkávání nad projektem
pašijí budou pokračovat nejméně do prosince
tohoto roku, kdy by měly začít zkoušky s herci
a tím i vlastní realizace. Doufejme, že se vše
podaří dovést do zdárného konce a že se
o Velikonocích 2016 budeme moci společně
setkat při hraní nebo sledování velkého lidského příběhu o naději, víře, statečnosti, věrolomnosti, zradě, závisti a v neposlední řadě také
o moci a těch, kdo v jejím duchu jednají.
Ladislav Stýblo,
člen komise kultury RMČ

PŘIPOMÍNKA 600. VÝROČÍ MUČEDNICKÉ SMRTI MISTRA JANA HUSA
V červenci uplyne 600 let od chvíle, kdy byl
na hranici v Kostnici upálen Mistr Jan Hus,
český kazatel, univerzitní učitel a teolog.
Naše církev, protože má ve svém názvu
„husitská“ si toto výročí připomíná a snaží
se samozřejmě spolu s dalšími církvemi připomenout nejen co se v té době 14. století
vlastně stalo a, ale spíše jak Husovo učení
a jeho postoj dnes promlouvám k nám.
A promlouvá přes staletí více než aktuálně.
Jak víme, Hus byl na koncilu v Kostnici
prohlášen za kacíře a poté upálen, protože
neodvolal své učení, nebo spíše přesvědčení, které kázal, učil i žil. Když to hodně
zjednodušíme, Husův postoj byl postojem
pravdy za každou cenu. Za svého působení
v kapli Betlémské kázal proti všem nešvarům
tehdejší společnosti a církve a šlo o podobné věci, které zažívá člověk každé doby
a samozřejmě také i my. Hus požadoval,
aby se vše poměřovalo pravdou Krista,
pravdou Boží. Tehdejší svět byl sice jiný,

ale v mnoha věcech stejný jako dnes.
Slovíčkaření, drobné i větší podvody, politikaření, obohacování na vlastní úkor, malé
i velké lži, nevraživost jedněch k druhým.
A to i ve jménu Boha a v církvi. Jako bychom
to dnes všechno také neznali, i když
v jiných kulisách. A když už Husovi nic
a nikdo z lidí nemohl pomoci, odvolal se ke
Kristu, jako jediné spravedlivé instanci.
A tak se ptám do dnešního ateistického
světa, kam se odvoláváme my?
Nebo zkoušíme odvolat?
Zaměstnáváme a platíme právníky, aby nám
našli i pravdu, abychom vyhráli. Myslím, že
bychom měli zaměstnat nejprve sami sebe
a ptát se, kdeže a odkud se ta naše pravda
vzala. Říká se, že pravda se dnes nenosí.
Naopak, pravda se obzvláště dnes má nosit.
Jestliže věřím Bohu, jako nejvyšší instanci
a uznávám ji a ono někdy stačí dodržovat
známé Desatero, tak pak nemám a nebudu
mít s pravdou problém. Jestliže se pohybu-

jeme ve svých lidských
pravdách, nikdy
nebudeme spokojeni
a možná se nám bude
těžko chápat i Husova
oddanost pravdě,
a jeho statečnost, se
kterou neodvolal jediné slovo z toho, co
hlásal a žil. Protože věděl, že tato pravda je
přesahující náš svět a dosahuje až dál, kam
my dnes neradi pohlížíme, neboť jsme často
omezeni na své pozemské životy. Husovo:
Hledej pravdu, Slyš pravdu, Uč se pravdě,
Miluj pravdu, Prav pravdu, Drž pravdu, Braň
pravdu až do smrti, k nám zní přes staletí.
Stojí za to o těchto slovech nejen přemýšlet, ale žít je. Na naší státní vlajce je heslo
„Pravda vítězí“. Kdyby byl dnes Hus živ, tak
by nám tu větu poopravil takto. „Pravda
Páně vítězí.“
Eva Cudlínová,
farářka Církve československé husitské

14– 15

Historie dávná i nedávná – 82
Události

Další událostí, která rozčeřila poklidnou
hladinu počínajícího poválečného rozvoje
jednotného celku Horních Počernic, bylo
vydání dekretu prezidenta republiky
z 27. 9. 1945 č. 127/45 Sb. kterým se rušila
rozhodnutí okupačních orgánů v oblasti samosprávy. Tím byl zrušen příkaz spojit naše
původní obce, a ty získaly samostatnost.
Takto vzniklý právní stav však neodpovídal
skutečnosti, protože pro všechny původní
obce jako správní orgán zde působil jediný
zvolený Místní národní výbor, i když obce v
něm měly paritní zastoupení.
Okresní národní výbor řešil vzniklou situaci
nařízením, podle něhož v osamostatnělých
obcích byly ustaveny samostatné národní
výbory. Volby se uskutečnily, zvolené samostatné národní výbory však nebyly povolány
k výkonu funkcí místní působnosti. Obce
Horní Počernice a Svépravice se na prvním
jednání jednomyslně usnesly na sloučení
s odůvodněním, že stavebně již propojená
území je třeba také jednotně spravovat. Ve
Chvalech si však většina přála samostatnost
s odůvodněním, že dosavadní spojení chvalským občanům nepřineslo žádný prospěch.
Tato rozdílná stanoviska se stala předmětem jednání plenární schůze společného
MNV dne 13. listopadu 1945 za přítomnosti
zástupců ONV a za velké účasti občanů. Při
hlasování se pro spojení vyslovilo 22 členů
MNV a 8 bylo proti. Pro uklidnění vášní, které
se projevily i v průběhu jednání, bylo doporučeno rozhodnutí ještě uvážit a předseda
MNV proto požádal Zemský národní výbor,
aby před konečným rozhodnutím, po dobu
jednoho roku obce byly ponechány pod
jednou správou k posouzení výhod a nevýhod společného rozvoje. V následujících
měsících se pak na různých místech vedly
diskuse a mezi obcemi probíhala různá
jednání.
V tomto období zkušebního spravování
obce jako celku převzal od 1. ledna 1946
vedení obce Václav Lis, neboť Antonín Sláma
se odstěhoval do osidlovaného pohraničí.
Pro dopravu do zaměstnání zahájily Československé státní dráhy dne 16. března
autobusovou dopravu z Horních Počernic
do Hloubětína ke konečné stanici tramvaje
a zpět.
Dne 26. května 1946 se konaly první poválečné volby do ústavodárného Národního
shromáždění. Obec byla rozdělena na
sedm volebních obvodů, z toho tři byly
v Horních Počernicích a po dvou ve
Chvalech a Svépravicích. Pro volby byly čtyři
volební kandidátky s čísly:
1 Komunistická strana Československa,
2 Strana národně socialistická, 3 Strana sociálně demokratická a 4 Strana lidová.
Na základě těchto volebních výsledků byla
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Výsledek voleb měl u nás následující počty hlasů:

kandidátka		
Horní Počernice
Chvaly		
Svépravice		
Celkem		

1
1 092
578
767
2 437

2
322 298
135 122
134 276
591 696

dne 30. června provedena obnova MNV,
jehož předsedou byl zvolen Josef Polanský.
Na přání občanů byla v měsíci lednu 1947
otevřena ve Chvalech v hostinci u Vodičků
úřadovna MNV s úředními hodinami v úterý
a pátek dopoledne; úřadoval zde předseda
MNV. Prvotní zájem v průběhu roku postupně ochaboval a na podzim zcela ustal, takže
úřadování zaniklo.
Na poli církevním bylo událostí otevření
vlastní modlitebny Církve československé
a farního úřadu náboženské obce. Došlo
k tomu dne 9. března 1947 v domě č. 201
na dnešní Náchodské ulici. První bohoslužby
v nově zřízené modlitebně sloužil pražský
biskup a pozdější patriarcha této církve
Dr. Miroslav Novák. Prvním farářem zde
byl jmenován Karel Fatka.
Nešťastnou událostí na našem území
bylo zřícení vojenského letadla do polí
u Chval. Dvoučlenná posádka byla s těžkým
zraněním převezena do pražské všeobecné
nemocnice.
Záznam událostí ze dne 14. března 1947
připomíná, že i v místech, kde není řeka ani
potok, může dojít k záplavám. Toho dne
prudce roztály silné vrstvy sněhu napadané
v měsíci únoru a bylo zatopeno mnoho
nízko položených míst. Místní hasičské sbory
se snažily tyto spousty vody odčerpávat, ale
protože chyběla kanalizace, byl úspěch omezený. Největší škoda vznikla hornopočernickému zahradníkovi Janu Žučkovi,
zničila mu veškerou připravovanou jarní
sadbu. V tisku se psalo o velkých záplavách
v povodí Vltavy a Berounky.
20. června obdržela chvalská Měšťanská
škola vyznamenání jako vzorná škola okresu.
K desátému výročí svého trvání pak uspořádala v neděli 22. 6. výstavu o své činnosti
s ukázkami žákovských prací.
Dne 20. června 1947 rozhodla Rada Zemského národního výboru, aby obce Horní
Počernice, Chvaly a Svépravice byly ve
veřejném zájmu sloučeny v obec jedinou
bez odkladného účinku. Tomuto rozhodnutí
předcházelo hlasování pléna MNV, na němž
se většina přítomných vyslovila pro sloučení.

3
4
862
328
380
1 570

18. června se konalo slyšení zástupců MNV,
ONV Praha venkov, Zemského finančního ředitelství a Zemského soudu na Zemském národním výboru. V rozhodnutí bylo uvedeno,
že po sloučení musí jednotné obce dodržovat
sjednané zásady ze slyšení dne 18. 6.
Zásady měly šest bodů:
1. v připojených obcích Chvaly a Svépravice
vytvořit místní samosprávu podle organizačního řádu MNV
2. obnovit školní újezd Chvaly, Svépravice
3. na Chvalech ponechat obecní knihovnu
4. na Chvalech ponechat hasičský sbor
5. jméno Chvaly ponechat jako jméno čtvrti
6. ZNV požádat o přehlédnutí obecního
hospodaření
Možnost odvolání byla stanovena na 15 dní.
Nebyla využita.
Poznámka ke splnění zásad: Dne 15. 10.
1945 byl vydán organizační řád MNV, podle
nějž místní správa představovala komisi plně
podřízenou rozhodování MNV. Pro Chvaly
byla správa zřízena a brzy zanikla. Svépravice od zřízení správy ustoupily. Školní újezd
byl potvrzen. Knihovna byla ponechána, ke
sloučení v jedinou došlo až po řadě let.
Hasičský sbor byl ponechán a je zachován
dodnes. Jméno Chvaly stejně jako Svépravice bylo po několik let používáno jako
označení čtvrti, avšak postupující výstavbou
a organizačními změnami, jež souvisely se
začleněním obce do uspořádání hl. m. Prahy,
postupně zaniklo. Jako významné historické
označení jsou pak jména všech původních
obcí i jejich částí užívána dodnes a budou
jistě i v budoucnu. Na požádání provedl
Zemský národní výbor prověrku obecního
hospodaření a nezjistil závady.
Stanovení úředního jména obce bylo rozhodnutím ponecháno v gesci ministra vnitra
na návrh MNV prostřednictvím ZNV.
A o tom opět v pokračování.
Hubert Antes,
kronikář

CHVALŠTÍ HASIČI VZPOMÍNALI NA SVÉ KOLEGY ZE SVÉPRAVIC
OD ZALOŽENÍ JEJICH SBORU UPLYNULO 120 LET
Chvalští dobrovolní hasiči, jejichž sbor byl
založen 1. května 1878, zavzpomínali minulý
měsíc na své kolegy ze Svépravic, kde byl
veřejný požární sbor, v pořadí třetí v našich
původních obcích, ustanoven 17. května
1895 pod názvem Dobrovolný sbor hasičů
ve Svépravicích-Xaverově. „Uvědomíme-li
si, že tehdejší obec Svépravice včetně osady
měla celkem 27 popisných čísel, je zřejmé,
že ani v této době jednotlivé i velmi maléobce nechtěly v případě požáru spoléhat
na sousedskou pomoc z vedlejších obcí, ale
vytvářely si raději své vlastní hasičské organizace,“ říká místostarosta chvalských hasičů
Petr Růžička nad kronikou a fotografiemi
z dávných dob. Jak se píše v brožurce z roku
1978, svépravický sbor vznikl s podporou

tehdejšího starosty obce Jana Němečka
a starostou sboru byl zvolen Jan Řehák. Sbor
dobrovolných hasičů v Horních Počernicích–
–Čertousích byl založen až 10. června 1888.
„Pokud vím, posledním žijícím členem svépravického sboru je pan Mazač, takže naše
chvalské družstvo v počtu členů stále vede,“
říká se smíchem starosta Oldřich Mudra.
„Přesto je dobré na všechny naše kamarády
a předchůdce zavzpomínat a poděkovat jim.
Vždyť za dobu své dlouhé existence absolvovaly všechny tři sbory nejen stovky různých
zásahů v boji proti živelním pohromám, ale
podílely se hlavně na všech akcích požární
prevence, což děláme dodnes,“ říká starosta
chvalských hasičů Mudra. „O to víc musíme
ocenit nadšení a obětavost
všech, kteří tyto organizace
jednak budovali a dlouhá léta
udržovali. My hasiči jsme na
naši nejstarší společenskou
organizaci v obci a její obecně
prospěnou činnost právem
hrdi,“ dodává Petr Růžička.

Chvalští hasiči vzpomínali v květnu na svépravické kolegy a slavili
83. narozeniny svého starosty Oldřicha Mudry (vlevo).

Dana Mojžíšová,
foto Jiří Hubený
a archiv SDH Chvaly

Na snímku svépravických hasičů z r.1895, tedy
krátce po založení tamního sboru, salutuje
starosta hasičů Jan Řehák starostovi obce Janu
Němečkovi.

Svépravičtí hasiči vyprovázejí svého kolegu na poslední cestě po nynější ulici Božanovské na Chvaly.

HORNÍ POČERNICE 1945: NAŠI OBČANÉ NEZAPOMÍNAJÍ NA UDÁLOSTI
PRAŽSKÉHO POVSTÁNÍ
Stejně jako ve stovkách měst a obcí po celé
zemi, také u nás si někteří občané připomněli
70. výročí konce druhé světové války. Kulturní
centrum Horní Počernice ve spolupráci
s Klubem vojenské historie z Milovic uspořádalo k této příležitosti 8. května 2015 celodenní vzpomínkový program v bezprostřední
blízkosti divadla. Zdejší park se proměnil v dobový vojenský tábor s přehlídkou válečných
i civilních vozů, zbraní, techniky a originálních
předmětů ze zdravotnického zázemí či polního velitelství. S velkým zájmem se setkala
přehlídka dobového oblečení a především
uniforem, například příslušníků Ruské osvobozenecké armády generála Vlasova, Schörnerovy armády, příslušníků jednotek Waffen SS,
Rudé armády nebo českého četnictva
a povstalců. Děti kromě vojenské techniky
asi nejvíc zaujala airsoftová střelnice. Když se
však odpoledne chystali herci ke komentované bojové ukázce událostí Pražského povstání, se zájmem se připojily k ostatním divákům
a obestoupily vymezený prostor v parku, aby
sledovaly rekonstrukci bojů v souvislosti
s děním v Horních Počernicích. Z autentické
inscenace v podání profesionálního týmu,
střelby a rachotu motorů šel mnohým z nás
mráz po zádech, přesto účinkující sklidili zasloužený potlesk. Hudební odlehčení nabídla

odpoledne skupina Happy Day Quintet,
v jejímž repertoáru nechybí známé písně
z válečné a poválečné doby. K úspěchu vzpomínkové akce přispělo také krásné slunečné
počasí, vynikající guláš od kuchařů z hotelu
Čertousy, občerstvení z Divadelní kavárny
Pavla Kohouta a hlavně milá setkání lidí,
s nimiž je možné o událostech před sedmdesáti lety stále diskutovat, protože o nich
navzdory často jednostranné interpretaci
minulého režimu něco vědí.
Díky nadšencům z Divadla Horní Počernice

i všem, kteří se na akci Horní Počernice 1945
podíleli, za připomínku významné historické
události v dějinách naší země. Byla poctou
nejen pražským povstalcům, ale i mnohým
našim občanům, kteří během pěti dnů
obětovali své životy za svobodu. Zároveň je
dostatečnou odpovědí těm, kdo dnes s oblibou a zlomyslně bagatelizují tuto významnou
historickou událost.
Dana Mojžíšová,
foto Vladimír Mojžíš jr.
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Program divadla na červen 2015
Pátek 5. června v 19.30
GALAKONCERT
Bára Šimandlová a její hosté
ZUŠ Horní Počernice
Pronájem otevřený veřejnosti
Pondělí 8. června v 18.00
PÁRTY PRO SAXOFONOVÉ PARTY
ZUŠ Horní Počernice
Pronájem otevřený veřejnosti
Úterý 9. června v 16.00
ŠKOLNÍ AKADEMIE
ZŠ Ratibořická

SPIKNUTÍ CALIGULY
Ohlášený termín premiéry 19. 6.
je z technických důvodů přeložen
na podzim 2015

V YP R O D Á N O
Středa 24. června v 19.30			
HRDÝ BUDŽES
Náhradní termín za zrušené představení.
Pátek 26. června v 19.30
Sobota 27. června v 19.30
Petr Urban

KŘÍDLA

Režie: Petr Urban

Čtvrtek 10. června v 18.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT
ZUŠ Horní Počernice - pronájem otevřený
veřejnosti
Pátek 12. června v 19.30
KRYSAŘ
DS Divoch při VŠCHT
Pronájem otevřený veřejnosti
Vstupenky rezervujte na adrese
matesjanda@gmail.com

Jedno speciální místo. Dvanáct mladých lidí,
kteří tvoří jednu Partu. Dvanáct osudů, které
jsou snad až mrazivě podobné těm vašim. Jejich
lásky, jejich štěstí a žal a bolest, neboť bez nich
by příběhu nebylo.
A... křídla, samozřejmě...
Přijďte si poslechnout příběh Party.
Přijďte na hru, do jejíhož děje budete moci
zasáhnout vy sami!
Divadelní spolek Slepýš – pronájem otevřený
veřejnosti.
Jednotné vstupné 120 Kč

Křídla
Vstupenky koupíte on-line na adrese:
www.divadlopocernice.cz nebo v pokladně
Chvalského zámku, která je otevřena denně
od 10 do 17 hodin. Pokladna v Divadle Horní
Počernice bude otevřena hodinu před
představením.

Přehled červnových představení 45. ročníku festivalu Divadlo v přírodě
Datum
Út 2. 6.
St 3. 6.
Čt 4. 6.
Pá 5. 6.
So 6. 6.
Ne 7. 6.
Čt 11. 6.
Pá 12. 6.
So 13. 6.
Ne 14. 6.
Čt 18. 6.

Dopolední zadaná představení
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ KD
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ KD
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ LD
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ LD

Odpolední v 17.00 pro veřejnost

PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ LD
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ LD
KRÁL ZLODĚJŮ (Právě začínáme) LD
KRÁL ZLODĚJŮ LD
KRÁL ZLODĚJŮ LD
KRÁL ZLODĚJŮ LD

Pá 19. 6.
So 20. 6.

ŠVEC MATĚJ A ZAKLETÝ MLÝN
DS Jany Klatovské LD
Kousky Brouka Pytlíka
(Tesseris a Jiří Poděbrady) LD

Ne 21. 6.

Večerní ve 21.00 pro veřejnost

PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ LD
PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ LD

KRÁL ZLODĚJŮ LD
KRÁL ZLODĚJŮ LD
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
(Výtečníci) LD
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI LD
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI LD
OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI LD

Pá 26. 6.

ROZMARNÉ LÉTO
PRÁVĚ ZAČÍNÁME LD

So 27. 6.

ROZMARNÉ LÉTO LD
ROZMARNÉ LÉTO LD

Ne 28. 6.

KD = kamenné divadlo

LD = letní divadlo
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Karel Čapek

PRINCEZNA SOLIMÁNSKÁ

Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Kostýmy: Zdena Víznerová
Hudba: Jiří Hubený
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Tomáš
Kříž, Mirek Novák
Známá pohádka o ufňukané princezně, kterou
může vyléčit jedině doktor. Rádcové sultána
mají za úkol takového doktora ve světě najít,
ale ukáže se, že láska a sluníčko je nade všechny doktory.
Premiéra v pátek 5. 6. ve 21 hodin
Reprízy: sobota 6. 6. v 17 a 21 hodin,
neděle 7. 6. v 17 hodin
Eva Bartoňová

KRÁL ZLODĚJŮ

Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Hudba: Jiří Hubený
Texty písní: Petr Urban
Choreografie: Monika Ullver a Jan Haken
Technika: Tomáš Sýkora
Pohádkově laděný příběh o lásce, intrikách
a síle daného slova.
V jednom království se už sto let vypráví legenda o záhadném Králi zlodějů. Ukradne, na
co si vzpomene a na místě činu vždy zanechá
svou pečeť.
Premiéra v pátek 12. 6. ve 21 hodin
Reprízy: sobota 13. 6. v 17 a 21 hodin,
neděle 14. 6. v 17 hodin

Premiéra ve čtvrtek 18. 6. ve 21 hodin
Reprízy: pátek 19. 6., sobota 20. 6.
a neděle 21. 6. vždy ve 21 hodin

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.
Sobota 20. 6. v 17 hodin
Jiří Teper

KOUSKY BROUKA PYTLÍKA

DS Tesseris Sadská ve spolupráci s DS Jiří
Poděbrady a DDM Symfonie Poděbrady
Známý kamarád Ferdy Mravence a tak trochu
popleta se v naší pohádce pokouší o malířskou a hudební osvětu na hmyzí loučce.
Má jako vždy velkou snahu, ale v cestě mu
stojí pan Hlemýžď, brouk Potemník a Splešťule
Blátivá. Naštěstí má Pytlík spoustu kamarádů
a přátel, kteří jeho legrační snahu ocení
a pomáhají mu. Výpravná žertovná pohádka
pro děti od 3 let.
Neděle 21. 6. v 17 hodin

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI

Divadelní soubor Výtečníci a hosté
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Diana Hořínková
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Miroslav
Novák
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si
vyhovujícího otce. Výtečníci se v ní představí
ve zcela jiných rolích, než jste zvyklí a než
očekáváte.

Vážení divadelní přátelé,
děkujeme vám za přízeň, kterou jste v právě
končící sezóně počernickému divadlu věnovali. Je hlavně vaší zásluhou, že se divadlu
mimořádně dařilo a že v září můžeme zahájit
již 10. divadelní sezónu. Při této příležitosti
pro vás připravujeme novinku, dárek v podobě „balíčku“ tří představení za sníženou cenu,
který bude v prodeji od 25. srpna. Věříme, že
vás vybraná představení Vím, že víš, že vím
(Umělecká agentura Harlekýn, v hlavních
rolích Simona Stašová a Michal Dlouhý),
Lidský hlas (Agentura MR, Jitka Sedláčková a
Dáša Zázvůrková) a premiéra hry Manželský
čtyřúhelník (Fanny Agentura) osloví a potěší.
Do programu dále zařadíme nová představení
uměleckých agentur, premiéry profesionálních
i ochotnických divadel, zopakujeme úspěšná
představení festivalu Divadlo v přírodě a během

Divadlo v přírodě najdete na adrese:
zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408,
Praha 20 – Horní Počernice.
Dopravní spojení: do Divadla v přírodě dojedete z konečné metra B Černý Most autobusy
261 do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla)
223 a 296 do stanice Vysokovská (cca 5 minut
od divadla) 221, 273, 303, 304, 323, 353 do
stanice Vojická (cca 15 minut od divadla)
Vstupné
Odpolední představení: děti od 3 do 12 let
30 Kč, všichni ostatní 50 Kč, rodinné vstupné
120 Kč (2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý
+ 3 děti)
Večerní představení: jednotné vstupné 50 Kč
Vstupenky do přírodního divadla se kupují přímo na místě, pokladna je otevřena půl hodiny
před začátkem představení.

Brouk Pytlík, divadelní spolek Jiří Poděbrady

Ciulio Scarncci, Renzo Tarabusi

Nasajte chřípím atmosféru líné plovárny na
břehu slovutné řeky Orše a náladu lázeňského
městečka Krokovy Vary. Oblibte si tři stárnoucí
přátele: lázeňského mistra, majora a abbého,
kteří tráví chladné a deštivé dny nevydařeného léta v přátelském hašteření. A stejně jako
oni se na moment zastavte, procitněte
a nechte si učarovat krásnou Annou
a magickým světem kouzelníka Arnoštka.
Zdali se vám také zatočí hlava.
Pátek 26. 6., sobota 27. 6. a neděle 28. 6. vždy
ve 21 hodin

Vladimír Vančura

ROZMARNÉ LÉTO

DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková, Michal Pivarči
Výprava: Vladimír Vondruška
Hudba: Jakub Menda
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora		
„Tento způsob léta“, děl vposled, odvraceje
se od přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud
nešťastným.“

Pořadatel festivalu: Kulturní centrum Horní
Počernice, Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20
– Horní Počernice, tel. 281920326,
www.divadlopocernice.cz,
e-mail: divadlo@pocernice.cz
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Hana Čížková,
ředitelka Divadla Horní Počernice

8. ročníku přehlídky Čechův divadelní podzim
dostanou prostor hostující ochotnické soubory.
Na vaše četná přání znovu uvedeme „stálice“
typu Hrdý Budžes, Světáci nebo Caveman.
Podrobný program na září a říjen a informace
o zahájení předprodeje najdete v prázdninovém dvojčísle HPZ a na webových stránkách
divadla.

V současnosti sem jezdí tisknout umělci z celé
Evropy. Jsme pyšní, že se výstava uskuteční
v našem divadle. Vernisáž 17. září od 18 hodin.

Z (NE)OBYČEJNÉHO KAMENE
První výstava nové sezóny připomene 80 let
nepřetržitého provozu litografické dílny v Říční
ulici na Malé Straně. Zákazníky dílny byli a jsou
výtvarníci slavných jmen − Josef Liesler, Kamil
Lhoták, František Gross, Jiří Jelínek, Jiří Šalamoun, Adolf Born, Jiří Bouda, Karel Vysušil, Jiří
Načeradský, Václav Bláha, Tomáš Bím, Jiří Slíva,
Petr Ptáček, Martin Bouda, Ivan Komárek, Matěj
Forman, Jiří Suchý, Eva-Natus Šalamounová,
Daniela Benešová a mnoho dalších.

JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ
Do kurzu anglického nebo německého jazyka
na školní rok 2015/2016 se můžete zapsat
v Divadle Horní Počernice od pondělí 30. 8.
do čtvrtka 10. 9. v době od 16 do 19 hodin
(vždy pondělí až čtvrtek).
Časový rozvrh kurzů včetně cen najdete na
www.divadlopocernice.cz od 1. srpna.
Všem vám přejeme krásné léto a úspěšnou
konverzaci na prázdninových cestách.

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
VU3V bude pokračovat od podzimu na téma
Michelangelo Buonarroti. Podrobnosti o studiu
najdete v prázdninovém čísle HPZ.
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Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner
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Božena Beňová

Eva Tůmová

Ing. Milan Herian

Milí naši čtenáři,
pomalu se blíží termín stěhování do podkrovních prostor budovy na Náchodské ulici
č. 868/28 (bývalé sklenářství na Chvalech).
Z těchto důvodů bude knihovna zavřena od
1. července do 31. srpna 2015, tedy mnohem
déle, než jste byli každoročně v letních měsících zvyklí. Vámi zapůjčené knihy budou mít
Mgr. Iva Rosová
prodlouženou
lhůtu ažIlona
doJuklová
konce září. Mgr. Josef Černý

KNIŽNÍ NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ
Pořád jsem to já
Lisa Genova

Strhující příběh světově
uznávané odbornice
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
psycholingvistiky,
jejíž život
se radikálně mění poté,
kdy je u ní diagnostikována
nevyléčitelná Alzheimerova
choroba. Díky této nemoci
postupně ztrácí paměť a
vzpomínky. Přesto ale zjišťuje, že jí každý
nový den přináší nečekané naplnění i lásku.
Jiří Špaček

Fabrika

MUDr. Jarmila Blažková

Georg Friedrich Händel

Život a dílo světového německého
skladatele
Christopher Hogwood
G. F. Händel zůstává
bezesporu jedním z největších géniů hudebních
dějin. Přesto bylo mnoho
fascinujících aspektů jeho
tvorby zastřeno celými
generacemi nekritického obdivu nebo mylných interpretací.
Předkládané dílo čtenáře přivádí zpět
k původnímu Händelovi díky propojení dobových dokumentů všeho druhu.
Výsledkem je ucelený, ale i zábavný portrét
Händela jako člověka a vyčerpávající popis
jeho kariéry na pozadí historických událostí
první poloviny 18. století, zejména v Anglii.
Zvláště významná je poslední kapitola,
která sleduje vývoj händelovské legendy
od skladatelovy smrti do současnosti. Kniha
vychází při příležitosti 330. výročí mistrova
narození

Příběh textilních baronů z moravského
Chcete nám pomoci?
Manchesteru
Pokud ano, půjčte si domů co nevíc knih, které
Andrea Březinová, Kateřina Tučková
pak můžete vrátit na uvedenou adresu. Půja Tomáš Zapletal
čovní doba se měnit nebude, jenom prostory
Moravský Manchester,
budou poněkud stísněné. Budeme se snažit,
tak se říkávalo Brnu v
abyste měli k dispozici všechny knihy, které si
dobách jeho největší slávy.
vyberete.
Jak jistě víte, budova
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček na Náchodské
Blanka Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
Látky ze zdejších textilek
ulici č. 868/28 se nachází přímo u autobusové
Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
zaplavovaly doslova celý
zastávky Chvaly ve směru od Prahy. Stačí tedy
svět a bouřlivý průmyslový
MČ
Praha
20
ve
dnech
10.
a
11.
října
2014.
jen vystoupit a zajít k nám pro pěknou knížku:
rozmach
červnová nabídka novinek je opravdu bohatá.
v 19. století proměnil
www.SANCEPROPOCERNICE.cz
Věříme, že náročné období
stěhování a rekonměsto
v
sebevědomé
a moderní centrum.
Roth zbavený pout
www.facebook.com/sancepropocernice2014
strukci knihovny
zvládneme i díky vašemu
Slavné vily, nádraží, ulice a parky
Autor a jeho dílo
pochopení. Děkujeme.
a koneckonců i brněnský hantec, to vše18.8.2014 14:50:14
Claudia Rothová
32_Inzerce.indd 1
vznikalo
v
souvislosti
s
rozvojem
textilnictví.
Pierpontová
Připravujeme další díl cyklu
Kniha
Kateřiny
Tučkové
Fabrika
vypráví
Autorka a redaktorka
Poznej země EU:
strhující příběh pěti generací rodu Johanna
prestižního časopisu New
Dny maďarské kultury
Heinricha
Offermanna,
který
do
Brna
přišel
Yorker zná Rotha déle než
V měsíci říjnu se můžete těšit na Dny maďarv
roce
1776
jako
chudý
vlnařský
odborník.
deset let a zkoumá osobské kultury. O programu vás budeme včas
Zanedlouho však založil manufakturu a stal
nost velkého spisovatele
informovat, stejně jako o 110. výročí existence
se
jedním
skrze jeho dílo. Poutavě
Místní veřejné knihovny v Horních Počerniz
nejvýznamnějších
textilních
baronů.
napsaná
kniha
je
plná Rothových vlastních
cích.
postřehů, posbíraných během řady dlouZa kolektiv knihovnic
Žena prchá před zprávou
hých rozhovorů, jež Roth jinak poskytuje
Božena Beňová, ředitelka
David Grossman
zřídka. Čtenáři nahlédnou do zákulisí životOra vypráví o lásce ke
ního příběhu, který mnohým z nich změní
Ivan Wernisch *18. 6.1942
dvěma mužům, o zlosti
pohled na tohoto velice kontroverzního
Básník, spisovatel,
a něžnosti, zoufalství
a podnětného autora. Autorka líčí Rothovy
novinář a překlaa vášni, o synovi Oferovi,
rodiče a sourozence, jeho inspirační zdroje
který se přihlásí jako
včetně zásadních vztahů s několika ženami,
datel patří k našim
nejvýraznějším
dobrovolník do armády
jeho kritiky, zachycuje jeho tvorbu v celé
a dost možná
přímo do válečného konjejí šíři a vykresluje jeho přátelství s tak výi k nejsvéráznějfliktu v Západním Jordánznamnými spisovateli, jako byli Saul Bellow
ším literátům. Je
sku. Ora doufá, že se jí podaří začarovat
a John Updike. Předkládá čtenáři Rotha, jak
autorem mnoha
hrozící nebezpečí tím, že o synově záměru
pracuje i jak se baví. Roth zbavený pout je
básnických sbírek a nositelem řady ocenění.
řekne
svému
kamarádovi
Avramovi,
něvýznamné a vydařené dílo - vysoce čtivý
Ve svém pestrém životě prošel spoustou
kdejšímu účastníkovi Jom-Kippurské války.
příběh, který nám umožňuje sledovat složizaměstnání – uklízeče, hlídače a dělníka
A
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tím,
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stane
nedosažitelnou
pro
tou literární dráhu jednoho z nejvlivnějších
v loděnicích nevyjímaje.
špatné zprávy, nedosažitelnou pro děsivé
autorů dvacátého a jednadvacátého století.
Působí také jako překladatel z němčiny,
ruštiny a vlámštiny. Několik desetiletí se
zvěsti. Ale zlé zprávy si adresáta vždycky
soustředěně věnuje znovuobjevování
najdou.
zapomenutých básníků.

Hornopočernický zpravodaj – červen 2015

(od 9.00 hod) do 12. 9. 2015. Ti, kteří kroužky v DDM již navštěvovali
a mají heslo (pro přihlášení se ke svému účtu na webových stránkách DDM), budou mít možnost se v tomto termínu přihlašovat
i po internetu. Noví klienti si budou muset provést registraci přímo
v DDM – tuto registraci je možné provést již nyní a získat tak své přihlašovací údaje pro přihlašování po internetu. Kroužky si pak budete
moci přihlásit z domova a vyhnete se tak dlouhým frontám
v prvních zářijových dnech.

DEN DĚTÍ
6. června 2015 všechny zveme na Den dětí, který pořádáme
ve spolupráci s Městskou částí Praha 20 a Městskou policií
hl. m. Prahy. Těšit se můžete např. na ukázku výcviku koní
a psů, děti budou moci na dopravním hřišti získat dětský
řidičský průkaz (zájemci průkazovou fotografii s sebou), svou
techniku představí i dobrovolní hasiči z Chval, vystoupí děti
z tanečních a hudebních kroužků DDM, na děti bude čekat
také pohádková stezka, skákací hrad, bungee trampolíny,
horolezecká stěna, elektrická vozítka a soutěže o ceny po celý
den. Přijďte se podívat na travnatý plácek u konečné zastávky
autobusu č. 223, Ratibořická od 13.00 do 17.00

TÁBORY – POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
Upozorňujeme na poslední volná místa na tanečním táboře
v termínu od 11. do 18. 7. 2015 a na hudebním táboře
9. – 19. 8. 2015. Informace a přihlášky v kanceláři DDM.

Zdeňka Horváthová,
ředitelka DDM

ATLETICKÝ VÍCEBOJ

V sobotu 25. 4. 2015 pořádal DDM 2. ročník Atletického víceboje.
Počasí bylo nádherné a na start přišlo 110 malých i velkých závodníků, kteří soutěžili ve sprintu, běhu, skoku dalekém a hodu raketou,
ti menší poměřili síly v dětské atletice. Děkuji všem, kteří pomáhali
na stanovištích, dětem za reprezentaci atletiky DDM, fandícím rodičům a panu Vedralovi za krásné fotografie.
Pavla Bejčková,
trenérka atletiky DDM

1. ROČNÍK STŘELECKÉHO TURNAJE
ZÁPIS DO KROUŽKŮ V DDM
NA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Dne 16. 5. se uskutečnil 1. ročník střeleckého turnaje, kterého se
zúčastnilo 22 dětí nejen ze střeleckého kroužku DDM. Děkujeme
všem za účast a těšíme se na další ročník.

Pokud máte zájem pokračovat v kroužku, který navštěvujete
v tomto školním roce, i ve školním roce 2015/2016, budete mít
možnost zarezervovat si své místo již v červnu. Konkrétně od 1. do
12. června 2015. Stačí, když v tomto termínu přijdete, nebo zavoláte do kanceláře DDM a rezervaci místa si domluvíte. Pro potvrzení
rezervace už pak jen nejpozději do 4. září 2015 doručíte do DDM
podepsanou přihlášku a provedete platbu za zvolený kroužek.
V případě nedoručení přihlášky nebo platby bude rezervace
v kroužku zrušena a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.
Upozorňujeme, že možnost přednostní rezervace kroužku je
možná jen na kroužky, které v tomto školním roce navštěvujete!
Rezervujete si pouze místo v kroužku. Učebna, čas a cena
jednotlivých kroužků může být do 1. září změněna.
Nabídka všech kroužků na školní rok 2015/2016 bude zveřejněna
nejpozději 31. 8. 2015, zápis do kroužků bude probíhat od 1. 9. 2015
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23.června 2015
společně oslavíme slunovrat
a konec školního roku

LETNÍ SLAVNOST
MŠ CHODOVICKÁ

JEDINÝ SVĚT

Těšíme se na setkání

Komise kultury MČ Praha 20
alzbeta_cibochova@pocernice.cz
Hana Čížková: 728 060 800
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Připravujeme pro vás malé ohlédnutí za historií
našeho společného domova, trochu hudby,
ale hlavně pravou sousedskou pohodu.

ZELENÉ UČEBNY

prezentace výsledků ekovýchovného projektu

B

Při této příležitosti bude do kapličky instalován
historický obraz darovaný občanem Horních Počernic.
Vezměte
s sebou
občerstvení
sebe
i ostatní,
března.Název
Dlouhé
noci.
Vernisážpro
18.2.
18:00
jaké uznáte za vhodné, nebo si jen tak přijďte popovídat.

slavnostní otevření

Č

které se koná 13. 6. 2015 od 16 hodin
ve Svépravicích u kapličky sv. Antonína

(Chodovická 1900)
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Milí sousedé, srdečně vás všechny zveme na
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investice do umění je stálá...

výstava obrazů
výstava
obrazů

Jiří Hauschka

Zveme vás na

„Posezení v Galerii
ArtAtak“
V pondělí 15. 6. 2015 od 10.00 hodin bude naším milým
hostem známá spisovatelka, astroložka
a vtipná vypravěčka

PhDr. Olga Krumlovská
Galerie ArtAtak – Bystrá 761, hala č.12.
(Za vrátnicí v areálu vpravo)
V den besedy budou naši dobrovolníci očekávat účastníky od 9.30
před chvalským hřbitovem a průběžně je do galerie doprovodí.
Občerstvení zajištěno.

Těšíme se na vás!
Za DM Divizna – Alena Štrobová
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DLOUHÉ NOCI
NĚČEHO
18/2 UPROSTŘED
- 20/3
v Domě umění
na Chvalské tvrzi 858
Jaroslav Valečka
končí

červnavýstavy
2015
Srdečně Vás zveme na22.
vernisáž
18. února v 18 hodin

DŮM UMĚNÍ

Výstava nábytku 25. 6. - 31. 8.
vernisáž 24. 6. v 18.00
Dům umění, Na Chvalské tvrzi 858, Praha 9

Na Chvalské tvrzi 858, Praha 9
www.atelier-fiala.cz

SPECIÁLNÍ PŘÍLOHA O PROBLEMATICE VÝSTABY V PRAZE 20, II. ČÁST
Zkrácená verze dopisu Karly Polydorové místopředsedovi vlády ČR a ministrovi financí Andreji Babišovi, který byl předán
řediteli odboru financování kapitol státního rozpočtu ministerstva financí Pavlu Kouřilovi a následně ředitelce odboru auditu,
kontroly a dozoru ministerstva dopravy Ivě Šulcové k využití a objektivnímu posouzení uvedených informací.
Vážený pane místopředsedo vlády ČR,
dovoluji si Vám, jako ministrovi financí,
navrhnout ušetření výdajů ze státního rozpočtu a tím i zmenšení zadlužení státu a nás
všech a zároveň přispět ke snížení schodku
státního hospodaření částkou 34 miliard
tím, že se ustoupí od realizace kontroverzní
stavby SOKP .
1) Trasa vede skrz zastavěná území
Opět navrácený okruh Prahy „skrz Prahu“ není
běžnou městskou komunikací, nýbrž součástí
transevropské dálniční sítě TEN-T
a jeho funkcí je tranzit. To jasně praví závazná Politika územního rozvoje ČR (kap. 5,
čl. 99): „Vymezení: Silniční okruh kolem Prahy
mezi jednotlivými mezinárodními trasami do
Prahy. Důvody vymezení: Převedení tranzitní
silniční dopravy mimo intenzivně zastavěné
části města.“ Návrh trasy okruhu (starý 50 let)
v územním plánu je v rozporu se stávajícími
kritérii, protože prochází v délce 35 km
zastavitelným územím. Jedna z největších
mimoúrovňových křižovatek Evropy se umísťuje 250 m od stávajících rodinných domů
v Běchovicích.
2) Porušení Listiny základních práv
a svobod a Ústavy ČR
Dle článku 35, odstavce č.1 je zaručeno právo
na příznivé životní prostředí. Stavbou dojde
k jeho výraznému zhoršení ve všech dotčených MČ, budou výrazně překročeny limity
hluku v okolí Svépravického rybníka ležícího
za stěnou u D11 (už dnes jsou zde limity
hluku překročeny), dojde k navýšení počtu
obyvatel zasažených nadlimitním hlukem
a tím k nárůstu zdravotních rizik, např. infarktu myokardu, zhorší se kvalita ovzduší (již nyní
je toto území oblastí se zhoršenou kvalitou
ovzduší, tzv. OZKO). Jsou překračovány limity
benzoapyrenů a poletavého prachu. K jakému
navýšení emisí dojde a kam se budou rozptylovat z dalších až 70000 vozidel denně navíc?
V článku Listiny základních práv a svobod
č. 35, odstavec 3 je uvedeno: „Při výkonu
svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje,
druhové bohatství přírody a kulturní
památky nad míru stanovenou zákonem.“
Stavbou SOKP a dalšími sekcemi této stavby
bude zasažen lesní ekosystém bažantnice
v Satalicích, geologický výchoz Chvalský lom,
ornitologické lokality V pískovně, Litožnice,
přírodní park Říčanka, přírodní park Klánovice-Čihadla, přírodní památka Počernický
rybník. Přitom povinností státu je dbát na
ochranu přírodního bohatství dle Ústavy
ČR (zákon č. 1/1993, článek 7).
3) Nedodržení zákona o rozpočtových
pravidlech
Podle § 45 odst. 2 zákona o rozpočtových
pravidlech je organizační složka státu „povinna dbát, aby dosahovala příjmů stanovených
rozpočtem a plnila určené úkoly nejhospodárnějším způsobem. Prostředky, kterými
disponuje, může používat na krytí nezbytných potřeb a na opatření zakládající se na
právních předpisech. Prostředky může čerpat
jen do výše závazných ukazatelů stanovených
jí zákonem o státním rozpočtu nebo správ-

cem kapitoly v rámci rozpočtu kapitoly
a v souladu s věcným plněním, nestanoví-li
tento zákon jinak.“
4) Nedodržení zákona o majetku České
republiky
Podle § 14 odst. 1 zákona o majetku České
republiky má organizační složka státu za
povinnost: „Majetek musí být využíván účelně
a hospodárně k plnění funkcí státu a k výkonu
stanovených činností; jiným způsobem lze
majetek použít nebo s ním naložit pouze za
podmínek stanovených zvláštním právním
předpisem anebo tímto zákonem. Organizační složka si počíná tak, aby svým jednáním
majetek nepoškozovala a nedůvodně nesnižovala jeho rozsah a hodnotu anebo výnos
z tohoto majetku.“
5) Nedodržení bezpečnosti dopravy
Z důvodů bezpečnosti a plynulosti dopravy
je podle platné technické normy ČSN 73 6101
Projektování silnic a dálnic určena nejmenší
dovolená vzájemná vzdálenost křižovatek
4 km (na rychlostních silnicích a dálnicích
o návrhové rychlosti vyšší než 80 km/hod.
měřena od konce připojovacího pruhu první
křižovatky k začátku odbočovacího pruhu
druhé křižovatky). Tuto vzdálenost lze
v blízkosti větších sídelních útvarů nebo
rozsáhlých průmyslových aglomerací
v odůvodněných případech snížit až
o 50 %, tedy až na 2 km. I takto maximálně
snížená vzdálenost by byla (v případě dostavby SOKP 511 a napojení na Východní spojku)
v úseku Běchovice – Satalice hrubě nedodržena, neboť na úseku dlouhém cca 5 km je
zde celkem 5 mimoúrovňových křižovatek.
Nová MÚK Dubeč (SOKP 511) a stávající MÚK
Českobrodská (z poloviny určena ke zrušení),
MÚK Olomoucká, MÚK Chlumecká a MÚK
Satalice.
Veřejně známé stanovisko ministerstva
vnitra, odboru bezpečnostní politiky,
č. j. OBP-8-336/S-2007 z 12. 9. 2007, jež je
součástí dokumentace EIA k záměru rozšíření
úseku SOKP 510 Běchovice – Satalice http://
portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP244,
připouští konkrétně na tomto 5kilometrovém
úseku maximálně 3 mimoúrovňové křižovatky se slovy: „Varianta se třemi křižovatkami:
Ačkoli ani u této varianty nejsou vzájemné
vzdálenosti křižovatek zcela v souladu s ČSN
73 61O1, s ohledem na uspořádání nadřazené
komunikační sítě v dané lokalitě s návrhem
koncepce umístění a provedení křižovatek
lze souhlasit.“ (Myšleno zachovat pouze tyto
3 křižovatky: MÚK Satalice, MÚK Olomoucká
a nová MÚK Dubeč. Ostatní zrušit pro rozpor
s normou.)
Ohledně úseku Běchovice – Satalice v tomto
směru není dosud jasno, rozhodnutí
o konečném počtu křižovatek se stále
odkládá a všechny MČ, jichž se úsek týká, tak
zůstávají v nejistotě ohledně výsledného řešení. Rušení stávajících křižovatek může vážně
narušit stávající dopravní vazby v této lokalitě,
a na druhé straně těžko mohou občané stát
o dopravně nebezpečný úsek s nadměrným
počtem křižovatek, kde se místní doprava

bude nebezpečně mísit
s kamionovou. Neřešení
tak zásadní otázky, jakou
je normová vzdálenost
mimoúrovňových křižovatek, udržuje několik
městských částí a všechny jejich občany v hluboké nejistotě ohledně
výsledného dopravního
řešení v jejich území.
Díky transpozici Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES do právního řádu
České republiky (která proběhla zákonem
č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
dále vyhláškou č. 317/2011 Sb., kterou se
mění prováděcí vyhláška k zákonu o pozemních komunikacích č. 104/1997 Sb.,
a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací) byla zavedena povinnost
auditů bezpečnosti silničního provozu
u projektů silnic TEN-T ve všech fázích projektování, výstavby a provozu. Dle § 18g zákona
o pozem. komunikacích Auditu bezpečnosti
pozemních komunikací podléhá: a) návrh
dokumentace záměru, b) návrh projektové
dokumentace, c) provedená stavba pro
zkušební provoz, d) dokončená stavba pro
kolaudační souhlas.
Na závěr jen drobná poznámka. Celá propagace SOKP a argumentace některých politických stran, v pozadí s lobbisty, mně bohužel
připomíná dobu ne tak dávno minulou, kdy
nám všem bylo diktováno, jak máme věci
chápat a vysvětlovat, co smíme a nesmíme.
Dobu, kdy veškeré odborné studie, statistiky,
osvědčení, znalecké posudky a rozhodnutí
byly zmanipulovány vždy tak, aby jejich
závěr byl v souladu s potřebou vládnoucí
strany a jejím zájmem. Dobu, kdy bylo lidem,
kteří chtěli lži a nesmysly vyvrátit, dokonce
vyhrožováno.
Je opravdu nutné a z jakých skutečných
důvodů přivést do centra Prahy další dopravní
zatížení z dálniční sítě TNT? Je opravdu
v pořádku utratit více peněz z EU či z rozpočtu
ČR? Je správné opakovat stejné chyby?
Stavba 512 (D1 - Jesenice) jede od roku 2010
jen ve zkušebním provozu. Je nezkolaudovaná, dodnes od EU neproplacená, celé okolí je
zatíženo nadlimitním hlukem. Hlukové studie
rovněž na tuto část stavby vycházely skvěle.
Ohledně toho jsou podané soudní žaloby.
Vážený pane místopředsedo vlády ČR, volila
jsem ANO v naději, že by mohlo zrovna dle
svého programu v téhle situaci udělat pozitivní krok a skutečnost poctivě a řádně vyřešit
nejen ku prospěchu menšiny, ale naopak většiny občanů žijících v Běchovicích, na Černém
Mostě, v Satalicích, Dubči a Horních Počernicích. V případě nutnosti upřesnění některých
skutečností uvedených v mém dopise jsem
připravena spolupracovat.
S přátelským pozdravem
Karla Polydorová
http://www.pocernice.cz/mestska-cast/
doprava3/prazsky-okruh-stavba-510-satalice-bechovice/
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OPRAVDU CHCEME ZMĚNIT HORNÍ POČERNICE V JIŽNÍ MĚSTO?
V čísle Hornopočernického zpravodaje (HPZ) 05/2015 jsme zveřejnili mapu s uvedením míst a lokalit rozvojových ploch, plánovaných
a projednávaných staveb, o kterých Vás budeme postupně informovat. V uplynulých letech vedení naší městské části (MČ) totiž velice výrazně změnilo tvář Horních Počernic prostřednictvím změny Územního plánu hl. m. Prahy, tím, že změnilo rozsáhlé plochy orné půdy na pozemky určené k zastavění. Rádi bychom vás o těchto změnách informovali a chtěli bychom znát vaše názory na výstavbu v Horních Počernicích.
Je možné, že většina občanů o těchto schválených změnách Územního plánu hl. m. Prahy nevěděla a stále neví, takže mnohdy vlastníci
nemovitostí reagují na výstavbu ve svém okolí až tehdy, když jsou vydaná potřebná povolení a práce jsou zahájeny, a to je dost pozdě pro
vstup s námitkami a připomínkami a snahou záměr ovlivnit. Proto je nutné se zajímat o rozvoj v našem okolí a být dostatečně informovaní
o tom, co se chystá, či co se již realizuje. Prostřednictvím HPZ vás můžeme alespoň o výstavbě většího rozsahu informovat. Sledujte proto
také naše webové stránky, kde pod kolonkou Agenda 21 (výstavba) jsou a budou zveřejňovány informace k rozsáhlejším výstavbám v Horních Počernicích. Prosazení změn územního plánu bylo zřejmě realizováno bez zvážení objektivních dopadů na naší městskou část, zejména
v oblasti udržitelnosti rozvoje území, vlivu na dopravní situaci (hluk, emise), bez návaznosti na dořešení technické infrastruktury (inženýrské
sítě, dostupnost MHD, občanskou vybavenost, samotné dopravní připojení lokalit atd.). Jinak si nelze vysvětlit skutečnost, že díky těmto
změnám mohou mít Horní Počernice výhledově až 35 tisíc obyvatel, což je cca o 130 % víc než je současný stav.

bod č. 7 - Bytové domy - Rezidence Čertousy. Investor Čertousy , a.s. (ulice Bártlova)
Jedná se o stavbu bytových domů (objekt A se třemi sekcemi, objekt B se dvěma sekcemi, objekt C se čtyřmi sekcemi, bytové domy s jedním
podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, celkem 132 bytů, 8 ubytovacích jednotek a dva nebytové prostory). Součástí
SITUACE STAVBY
stavby jsou také komunikace, inženýrské sítě a čistírna odpadních vod (ČOV). V současné době probíhá územní řízení na umístění stavby.
Dokumentace je umístěna, včetně vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR hl. m. Prahy), na webových stránkách.
http://www.pocernice.cz/userfiles/bytove_domy_certousy_prezentace.pdf

VIZUALIZACE

bod č. 8 - Beranka I - bytové domy
Investor Magistrát hl. m. Prahy (ulice K Odpočinku, Tlustého)
Územní rozhodnutí o umístění stavby z roku 2006 umístilo 18 bytových domů, komunikace
a inženýrské sítě, původní záměr byly povodňové byty (celkem 520 bytů). Platnost územního
rozhodnutí byla neustále prodlužována, naposledy požádáno o prodloužení dne 28. 6. 2013.
Poslední řízení o prodloužení platnosti toho rozhodnutí bylo z důvodů nedoplnění podkladů
požadovaných stavebním úřadem MČ Praha 20 usnesením ze dne 29. 1. 2015 zastaveno. MČ
Praha 20 požádala o snížení využití pozemku a změnu záměru na výstavbu rodinných domů.
bod č. 9 - Beranka II - rodinné řadové domy. Investor Blooman Development, s.r.o.
(Tlustého, K Odpočinku)
Původní žadatel (investor) POLY-INVEST holding, a.s. Na záměr bylo dne 11. 1. 2006 vydáno územní rozhodnutí, které je pravomocné a dosud
platná práva z územního rozhodnutí přešla na společnost Blooman Development s.r.o.. Původním územním rozhodnutím bylo v prostoru
mezi komunikacemi K Berance, K Odpočinku a Tlustého umístěno 8 bytových domů s celkem 276 byty. Součástí záměru je i nová severojižní
komunikace nazvaná jako Rajhradská, napojená na ul. Tlustého. Společnost Blooman Development, s.r.o. má záměr místo bytových domů
realizovat řadové rodinné domy, původně navrženo celkem 105 domů, následně došlo, i díky intervenci MČ Praha 20, k mírnému rozvolnění
zástavby a ke snížení počtu na 95 domů, změna územního rozhodnutí v tomto smyslu byla vydána dne 7. 5. 2012. V současné době investor
uvažuje už jen s výstavbou 86 řadových domů. Investor Blooman Development, s.r.o se smluvně zavázal, že pro MČ Praha 20 postaví administrativní budovu s možností využití pro poštu.
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bod č. 10 - Obytný a sportovní soubor Tři věže. Investor Czech Trading a.s., (K Berance, U Věže)
Územní rozhodnutí o umístění stavby z roku 2011 umístilo tři propojené objekty s obytnou - ubytovací funkcí (ubytování s pečovatelskou
službou) a sportovně rehabilitační funkcí (fitness, bazén , atd.), mateřskou školu, komunikace a inženýrské sítě. V současné době odbor
výstavby MČ Praha 20 vydal dne 24. 2. 2015 sdělení o pozbytí platnosti územního rozhodnutí. Investor Czech Trading, a.s. podal proti sdělení
odboru výstavby dne 23. 4. 2015 žalobu k Městskému soudu v Praze.

bod č. 19 - Výstavba mimoúrovňové křižovatky (MÚK) Beranka. Investor Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR)
ŘSD ČR zajistilo výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro územní řízení a v současné době byly započaty práce na vypracování
dokumentace pro územní řízení (DUR).

bod č. 11 - RD KLánovice 16 rodinných domů (RD). Investor UBM Klánovice, s.r.o
Jedná se o výstavbu 16 rodinných domů v ulici Slatinská, Rodovská a V Jezevčinách. V současné době probíhá územní řízení o umístění stavby. Původní záměr na výstavbu 16 rodinných domů se zužuje na umístění 8 rodinných domů, komunikací a inženýrských sítí. Úřad městské
části Praha 20 (odbor výstavby), který je v tomto případě věcně a místně příslušným stavebním úřadem, obdržel v roce 2009 od UBM Klánovice, s.r.o. žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. V současné době je územní řízení přerušeno do 31. 12. 2015. Kolektivní
orgány Městské části Praha – Klánovice si totiž dovolily na základě opakovaných podnětů občanů revokovat usnesení svých předchůdců
z minulých volebních období a neposkytly souhlas investorovi s napojením na místní klánovickou komunikaci, vodovodní a kanalizační síť.
Doporučujeme přečíst si odpověď primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, která je zveřejněna na webových stránkách úřadu MČ Praha
20 (http://www.pocernice.cz/userfiles-sync/tremlovak/vyjadreni-primatorky.pdf ). S odkazem na výše uvedené a na odpověď primátorky je
zřejmé, že aktivita občanů může někdy velmi významně a podstatně ovlivnit rozvoj a využití území.

LOKALITA HORNÍ POČERNICE - VÝCHOD

Požadavek na změnu územního plánu zadala Městská část (MČ Praha 20). Zadání této změny v území z orné půdy na zastavitelné plochy
bylo schváleno Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 23. 2. 2006. Samotná změna územního plánu pak byla Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválena 3. 6. 2010 (změna č. 1405/00, usnesení zastupitelstva č. 38/50). Pro názornost, jak by mohla vypadat zastavěnost této lokality, přikládáme
obrázek z návrhu studie pro změnu územního plánu.
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Pokračování v červencovém čísle

Hornopočernický zpravodaj – červen 2015

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů
Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!

oravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Otevřeno máme denně od 9 do 17 hod.

Hrušková

a Beňová

a Rosová

ef Beránek

osíme,

Červen bude na zámku
POZOR, od 15. do 19. 6. 2015 OMEZENÝ PROVOZ zámku: deinstalace a instalace nových
ve znamení končící
výstav. Dohodnuté akce (zastupitelstvo MČ, posezení seniorů, předání vysvědčení)
výstavy Ptačí svět
a příjem inzerce probíhá dle plánu i v tomto týdnu.
a lastur všech moří
UPOZORŇUJEME také na pravidelné roční provozní uzavření ve dnech 5. až 7. 7. 2015
a brzy již začínající
(technická údržba), kdy bude Chvalský zámek zcela uzavřen.
výstavy Rumcajs
zámeckým pánem.
Slavnostní zahájení výstavy proběhne na
Mgr. Alexandra Kohoutová
Mgr. Jiříto
Beneda
Ing. Pavel Wágner
Výstava
bude hravá Bc. Hana Čížková VÝSTAVY
Svatojánském bále princezen, rytířů a prinPRO VŠECHNY
ců v neděli 21. 6. od 15 hod.
a interaktivní, jak už je u nás dobrým zvyNenechte si ujít prázdninové pohádkové
kem. Kromě svérázného loupežníka a jeho
do Ne 14. 6., 1. patro a sklepení
víkendy:
rodiny se setkáte i s Večerníčkem a další
PTAČÍ SVĚT A LASTURY VŠECH - 19. 7. Pohádková neděle se Zlatovláskou
tvorbou významného výtvarníka a ilusa Rumcajsem
MOŘÍ NA ZÁMKU
trátora Radka Pilaře, ovšem pojatou tak
- 16. 8. Pohádková neděle se Šípkovou
Zámek se proměnil v ráj lastur a mušlí z ceRůženkou a Rumcajsem
netradičně, že hrát si budou děti i dospělí.
lého světa a vy se můžete výborně bavit na
- 29. 8. Hradozámecká noc – večerní
V neděli 21. června před sv. Janem vás
interaktivní výstavě Ptačí svět, kde děti i doprohlídky s vílou Ohnivkou či skřítkem
čeká již čtvrtý ročník Svatojánského bálu
spělí
poznávajíMiroslav
zábavnou
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára
Bonková
Držmíšekformou obyvatele
Matýskem
princezen, rytířů a princů, který je vyvrvzdušné říše. Na výstavě lastur zase uvidíte
cholením všech pohádkových víkendů.
nejkrásnější exponáty, mimo jiné největší
AKCE PRO VŠECHNY
Setkáte se s celou zámeckou družinou ve
lasturu v České republice – zévu obrovskou.
Připravili jsme i doprovodné aktivity, děti
slavnostním hávu. Přijďte si s námi zatanjistě zaujme tropický ostrov, na kterém si
Ne 21. 6. od 15 hod.
čit, zasoutěžit a poslechnout písničky
mohou hrát třeba na Robinsona.
z českých filmových pohádek i vy.
SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN,
Na přelomu června a července pak nezaod So 20. 6. do Ne 13. 9., 1. patro
RYTÍŘŮ A PRINCŮ
pomeňte na oblíbený Kinobus, který proNa vědomost se dává, že se již počtvrté
a sklepení
Juklová
Mgr.Chvalské
Josef Černý tvrze
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
mítáIlona
české
filmy v areálu
otevře brána zámku všem princeznám,
RUMCAJS ZÁMECKÝM PÁNEM rytířům a princům. Přijměte naše pozvání
ve dnech 29. 6. až 2. 7.
a zúčastněte se již čtvrtého ročníku bálu,
Velmi zajímavé výstavy pro dospělé vás
ANEB RADEK PILAŘ DĚTEM
na kterém se celá dvorní družina královsky
Znáte loupežníka Rumcajse, jeho ženu Mančekají v galerii zámku – po Pavle Sokalské
baví! Budete tančit a soutěžit na krytém
ku a malého synse setkáte s výstavou studentských prací
zámeckém nádvoří. Setkáte se s prinka
Cipíska?
Líbí
se
Gymnázia Na Pražačce s názvem Řád
ceznami Šípkovou Růženkou, Popelkou,
vám Večerníček?
a chaos, která vás nechá nahlédnout do
Oceňujete tvorbu
tvorby a fantazie našich studentů. VerniRadka Pilaře pro
děti? Rádi byste
sáž výstavy proběhne 9. 6. a jste srdečně
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
s námi oslavili 50
zváni. Poté přijde na řadu oblíbená hornopřijďte
násvýtvarnice,
podpořit
také ve volbách do zastupitelstva let českého Večerpočernická
ilustrátorka
níčka? Pak se určiMČ
Praha
20Tataro,
ve dnech
10. a 11. října 2014.
a malířka
Věra
jejíž výstava
tě přijďte podívat
Rozpouštění je naplánována na červenec
na interaktivní výstavu Rumcajs zámeckým
pánem aneb Radek Pilař dětem.
a hned zkraje 3. 7. si můžete s Věrou,
Výstava je hravá, zábavná a interaktivní.
tvůrkyní výtvarné podoby naší víly
Čeká vás Večerníčkova místnost se svítícími
Ohnivky, přiťuknout v zámecké galerii.
motivy a možností dokreslit si vlastního
Máme pro vás otevřeno po celý červen
Zlatovláskou, Koloběžkou I., vílou OhnivVečerníčka. Jistě vás nadchne i 18.8.2014
dílna s14:50:14
prokou, Meluzínkou, královnou, rytíři a uvidíte
a prázdniny, jen návštěvu výstav si, promítáním vlastních kreslených políček Pramnoho zajímavého a k tanci budou hrát
xinoskopem, kdy máte možnost vyzkoušet
sím, neplánujte v termínu 15.-19. 6., kdy
nejkrásnější písničky z českých filmových
si jednoduchou animaci. Dále je připravena
probíhá deinstalace výstav. Lastury putují
pohádek. Proběhne i rytířská šarvátka
magnetická
stěna,
otočné
ilustrace
a
cesta
zpět ke sběratelům a na zámek přichází
a volba nejkrásnější princezny a prince/
lesem Řáholcem. Práce Radka Pilaře je
Rumcajs, aby se stal alespoň po dobu léta
rytíře bálu. Navíc dostanete zdarma čerstvě
představena tak, aby bavila děti a zaujala
napečené koláčky z královské kuchyně.
2015 zámeckým pánem. Za jeho panování
i dospělé. A jak se daří loupežníku RumcajJednotné vstupné pro děti od 2 let a dospěsovi na zámku – nezpychnul nám a nestal se
oslavíme i my 50 let českého Večerníčka.
lé je 80 Kč. Rodinné vstupné (2 dospělí
skutečným zámeckým pánem? Kdepak, jen
+ max. 3 děti) 290 Kč. V ceně vstupenky je
si to na chvilku vyzkouší stejně jako vy.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

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

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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So 29. 8. od 18 do 22 hod.

HRADOZÁMECKÁ NOC 2015
VEČERNÍ PROHLÍDKY S VÍLOU
OHNIVKOU ČI SKŘÍTKEM

prohlídka výstavy Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem.
Foto J. Stibor, Walnika.
od 29. 6. do 2. 7., promítání cca od 21:30 hod.

KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI

Je nám radostí oznámit, že oblíbený
Kinobus, organizovaný DPP, se opět vrací do
Horních Počernic na Chvalskou tvrz, a to od
29. 6. do 2. 7. do prostoru parkoviště za stodolou. Přibližný čas promítání: cca od 21:30
hod. Program bude upřesněn na
www.chvalskyzamek.cz, jakmile organizátor
DPP dodá podklady.
Vstupné zdarma či dobrovolné
PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA
od St 13. 5. do 7. 6.

PAVLA SOKALSKÁ: SETKÁNÍ

Prodejní výstava obrazů Pavly Sokalské
z Újezdu nad Lesy vás nadchne působivou
atmosférou obrazů, které promluví ke
každému z vás.
od 9. 6. do 25. 6., slavnostní vernisáž 9. 6.
od 17 hod.

ŘÁD A CHAOS
– VÝSTAVA STUDENTSKÝCH PRACÍ

Gymnázia Na Pražačce

PŘIPRAVUJEME NA ČERVENEC
A SRPEN – PRÁZDNINOVÉ
POHÁDKOVÉ VÍKENDY
Vzhledem k tomu, že jste po nás požadovali
setkání s našimi princeznami i o prázdninách, navíc když u nás bude bydlet zrovna
Rumcajs, vycházíme vám vstříc.
Ne 19. 7. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE ZLATOVLÁSKOU
A RUMCAJSEM

Půvabná princezna Zlatovláska provází
děti i dospělé celým zámkem a především
interaktivní výstavou Rumcajs zámeckým
pánem. Děti budou plnit úkoly jako statečný
Jiřík, bavit se a soutěžit! Vyzkoušejí si vlastní
animaci, projdou se Zlatovláskou lesem
Řáholcem a zdolají lecjaké nástrahy. Po
skončení prohlídky můžete výstavě Rumcajs
zámeckým pánem ještě zůstat, jak dlouho
budete chtít. Komentované prohlídky trvají
40 minut a začínají vždy v celou hodinu.
Informace a rezervace času prohlídky:
tel. 281 860 130.
Ne 16. 8. od 10 do 17 hod.

Studenti kvarty „Cé“ z Gymnázia na Pražačce
srdečně zvou na výstavu svých výtvarných
prací všeho druhu na téma Řád a chaos.
K vidění budou originální instalace, abstraktní malba, fotografie, grafika, zajímavé návrhářské práce a mnoho dalšího. Vernisáž se
koná 9. června od 17.00 hod. Jídlo a hudba
zdarma, všichni jsou vítáni!
od 1. 7. do 2. 8., vernisáž 3. 7. od 17.30 hod.

VĚRA TATARO: ROZPOUŠTĚNÍ
– VÝSTAVA OBRAZŮ A OBRAZCŮ

Unikátní výstava originální hornopočernické výtvarnice, ilustrátorky a malířky vás
nadchne.
Srdečně zveme na vernisáž 3. 7. od 17.30 hod.

Hornopočernický zpravodaj – červen 2015

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU
RŮŽENKOU A RUMCAJSEM

Krásná a temperamentní princezna Šípková
Růženka provází děti i dospělé celým zámkem a především interaktivní výstavou Rumcajs zámeckým pánem. Navíc se dostanete
i na pravou zámeckou půdu a dozvíte se, jak
se budí princezny. Děti budou plnit úkoly,
bavit se a soutěžit! Vyzkoušejí si vlastní animaci, projdou s princeznou lesem Řáholcem
i zdolají další nástrahy. Po skončení prohlídky můžete na výstavě Rumcajs zámeckým
pánem ještě zůstat, jak dlouho budete chtít.
Komentované prohlídky trvají 40 minut
a začínají vždy v celou hodinu. Informace
a rezervace času prohlídky: tel. 281 860 130.

Zveme na večerní a noční komentované
prohlídky s vílou Ohnivkou nebo skřítkem
Matýskem. Uvidíte výstavy Rumcajs zámeckým pánem aneb Radek Pilař dětem, zámek
osvětlený svíčkami, budete soutěžit, dozvíte
se mnoho zajímavého a POZOR, čeká vás
návštěva tajemné komnaty duchů. Víla
Ohnivka provází každou celou hodinu od
18 do 21 hod. Skřítek Matýsek provází
každou půlhodinu od 18.30 do 21.30 hod.
Chvalský zámek tímto vstupuje do projektu
Hradozámecké noci, kterou organizuje Národní památkový ústav. Prosíme o rezervaci
času prohlídky na tel. 281 860 130. Jedna
skupina může zahrnovat max. 20 lidí vč. dětí.
Vstupné: dítě od 2 do 15 let, student, ZTP/P
80 Kč, dospělý 120 Kč, rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
So 19. 9. mezi 18. a 21. hod.

TAJEMNÁ NOC NA CHVALSKÉM
ZÁMKU

Pohádková stezka zámkem pro malé i velké
děti a dospělé, tentokrát i s noční prohlídkou
nových výstav. Čeká vás zámek osvětlený
svíčkami a budete soutěžit s celou zámeckou
družinou. Vhodné pro děti od 2 do 11 let.
Ne 20. 9. od 10 do 18 hod.

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ
NA CHVALSKÉ TVRZI

Oblíbená pouť v prostoru Chvalské tvrze
s kolotoči, stánky, občerstvením, soutěžemi
pro děti. Vstup na pouť zdarma. V rámci poutě připravujeme další bohatý program.
Ne 20. 9. od 19 hod.

KONCERT NA NÁDVOŘÍ ZÁMKU:
KRAUSBERRY

Na přímou žádost mnoha návštěvníků
zámku vám přineseme unikátní koncert oblíbené skupiny Krausberry v čele s charismatickým Martinem Krausem. Délka koncertu
90 min. Vstupenky v předprodeji k dostání
od 15. 6. v recepci zámku.
Vstupenka v předprodeji 220 Kč, v den
koncertu 270 Kč.

26. hornopočernické Čarodějnice pokořily chladné počasí
Tradiční a oblíbené hornopočernické
Čarodějnice nás a především účinkující letos
potrápily poněkud chladným počasím, nicméně slunce se rozzářilo naplno při vystoupení Jaroslava Uhlíře s kapelou – stejně jako
oči dětí i dospělých. Moc hezká vystoupení
dětí v odpoledním programu, malování na
obličej a kadeřnický design, hry pro děti
a mobilní mučírna spolku Molechet, zábavná
pouť se stánky, milí moderátoři se soutěžemi,
ceny od RC MUM, zdařilá volba nejlepších
dětských čarodějnic, chutné buřty od našich
sponzorů, úžasní rockoví Nechte nás BEAT,
výborná hornopočernická blues-rocková
kapela Silverback a pak především legendární Jaroslav Uhlíř a skvělí GIPSY.CZ dokázali
pobavit více než čtyřtisícové publikum natolik, že všichni zapomněli na to, kolik ukazuje
teploměr.
Děkujeme vám, že jste přišli!
Již počtvrté v historii byl hlavním pořadatelem Chvalský zámek, a to ve spolupráci s MČ
Praha 20 a agenturou Royal Emma. Hlavním
partnerem letošních Čarodějnic se stala společnost KONHEFR – stavby a interiéry s.r.o.
V nabitém programu si každý našel to své
– děti se bavily v odpoledním programu,
Jaroslav Uhlíř zaujal všechny věkové skupiny
a Gipsy.cz potěšili především mladé publikum, které bylo na letošních Čarodějnicích
zastoupeno snad nejhojněji za posledních
pět let.
V odpoledním programu krásně zazpívaly
zpěvačky ze ZUŠ Ratibořická pod vedením
paní učitelky Zdeny Hejlíkové, stejně jako
nadějná mladá zpěvačka Majda Moudrá
a zatančilo hned několik tanečních kroužků
z hornopočernického DDM. Velmi roztomilé
byly malé holčičky „tančící růžičky“ z kroužku Hrátky s písničkou pod vedením paní
Böhmové a Štěpánkové, všem se líbili stepaři
pod taktovkou Hany Hanušové, půvabné
byly dívky z kroužku Barbie, které stejně jako
„cool“ hip-hopery připravila Marie Frolíková.
Svižné sportovní výkony předvedly talentované slečny z Aerobic Klubu Chvaletická, jež

připravila Kamila Šebíková, i gymnastky z TJ
Sokol Horní Počernice pod vedením Martiny
Doskočilové a Lenky Šotolové. Jejich sportovní výkony byly obdivuhodné. A stejně tak
se nám líbili malí šermíři, kterým se věnuje
Jiří Stibor ze spolku Molechet.
Myslím, že mohu s klidným svědomím
napsat, že mladá hornopočernická skupina
Nechte nás BEAT, jimž velí Pavel Ciboch,
zraje jako víno a je čím dál lepší. Řízný rock v
jejich podání rozproudil krev v žilách. Mimo
to se návštěvníci mohli po celou dobu účastnit soutěže Čarodějnický klobouk, pořádané
RC MUM, v níž vyhrával opravdu každý.
Následoval nelehký výběr nejhezčích

dětských čarodějnic různého věku, kde ty
nejstarší mohly konkurovat čarodějnickým modelkám a ty malé roztomilé nám
občas prchaly z pódia. Všechny nejkrásnější
Čarodějnice dostaly krásné dárky od našich

sponzorů, mimo jiné i čtyřdenní vstupenku
na květnovou Bitvu národů na Petříně, kde
se sjeli rytíři z celého světa. Tuto cenu zajistil
Chvalský zámek díky spolupráci s rytířem
Janem ze Chval – Tomášem Gajdošíkem,
který byl jedním z organizátorů Bitvy
národů a znáte ho z pohádkových víkendů

na Chvalském zámku. Vzhledem k tomu,
že se letos urodilo málo čarodějníků-kluků,
apelujeme na ně, aby se pochlapili a na příští
„Čáry“ zavítali v převleku. Následoval zlatý
hřeb – vystoupení Jaroslava Uhlíře s kapelou
a oblíbenými písničkami dua Svěrák-Uhlíř.
Tyto chytlavé melodie s chytrými a poetickými texty si zpívali malí i velcí a dlouho jsem
u diváctva neviděla takovou pospolitost jako
právě při vystoupení pana Uhlíře.
Po zapálení velkého ohně zahájila starostka
Hana Moravcová hlavní večerní program.

Hornopočerničtí Silverback zahráli blues-rock, aby je následně vystřídala hvězda
večera – skupina Gipsy.cz a jejich melodický
„Romano Hip Hop“. Závěr patřil velkému ohňostroji, který důstojně zakončil 26. ročník
počernických Čarodějnic.
Poděkování partnerům, dárcům a spolupracovníkům akce Čarodějnice 2015:
KONHEFR – stavby a interiéry s.r.o.
– hlavní partner akce
Partneři akce, finanční dary:
D&D REALITY NORD s.r.o.,
OK servis BioPro s. r. o.,
STROJSERVIS Praha s. r. o.,

AC-T servis s. r. o.,
GESTO Computers spol. s r. o.,
MEWA Textil-Service s.r.o.,
KLIA Praha s. r. o.
Dárci věcných darů a cen:
AC BAVARIA s.r.o., AGENTURA MABEL, ALTRO
spol. s r.o., AZARA STUDIO, BAUER MEDIA
v.o.s., BEST DRINK s.r.o., BISLIDO spodní prádlo,
BRENNTAG ČR s.r.o., BRUMBAMBULE,
Coca-Cola HBC Česká republika,
CUKRÁRNA FANTAZIE, Časopis PASTELKA ,
Česká spořitelna (pobočka Horní Počernice),
DĚTSKÝ SVĚT LVÍČEK, Dinopark Praha Harfa,
DOCTOR OPTIC s.r.o., ELKOV elektro,
EUROPLANT spol. s r.o., GAPPA chovatelské
potřeby, GENERALI POJIŠŤOVNA, GLOBUS ČR
k.s., HOTEL ČERTOUSY s.r.o., HUMMER TVRZ,
iMi PARTNER a.s., Jeřábnické práce – pan Obst,
JÍME LÉPE, KÁČA – káva, čaj, koření, bylinky,
KOMERČNÍ BANKA (pobočka Horní Počernice), KOOPERATIVA – pojišťovna, KRÁLOVSTVÍ
ŽELEZNIC a.s., LEVNÉ KNIHY, MEDOCENTRUM,
MIKRA CAR s.r.o, MINERAL METAL, MODRÁ
PYRAMIDA, Nakladatelství FRAGMENT,
OBUV JANA HUMLOVÁ, OLIVOVA NADACE,
PAPÍRNICTVÍ O.I.A., PARK MIRAKULUM,
PartyDay.cz, PEKAŘSTVÍ MORAVEC s.r.o.,
PENZION RODOS, PICO obchůdek – čepičky,
PIZZA Tondo, PRÁDLO IVA ROSOVÁ, Pražská
vydavatelská společnost s.r.o., PROMINENT krůtí a kuřecí maso, RENOVACIO – restaurace
a kavárna, ROTHLEHNER - pracovní plošiny
s.r.o., ROPID, PROMEAT s.r.o. (řeznictví Na kopečku), SCONTO Nábytek s.r.o., SPORTSERVIS
Houžvičková s.r.o., STORAGE SERVIS, STUDIO
ERGOLINE, STUDIO HELIOS, Tiskárna PRINTEA,
TRAFIKA MARTIN HORA, Vydavatelství MLADÁ
FRONTA, WINK CAKE, www.bitvanarodu.cz.
Za pomoc a spolupráci děkujeme:
Chvalský zámek – hlavní organizátor
(A. Kohoutová, A. Špačková, R. Beránková,
D. Beran, L. Bouda, O. Sedláček, Z. Dejmková),
MČ Praha 20, Odbor místního hospodářství
MČ (J. Píša, P. Báček, J. Ryšavá atd.), Policie ČR,
Městská policie Horní Počernice, agentura
Royal Emma, RC MUM, DDM Horní Počernice,
ZUŠ Ratibořická, TJ Sokol, Aerobic Klub
Chvaletická, Spolek Molechet, Jiří Stibor (foto),
Sbor dobrovolných hasičů Horní Počernice,
hasiči hl. m. Praha, restaurace a provozovny na
Chvalské tvrzi: Špejchar, Sezona, Hotel Chvalská tvrz,Mondi, Pizzeria La Trattoria Turbanti
a provozovny v budově bývalého sklenářství.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku,
Foto A. Kohoutová, J. Stibor
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ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
16. 6. 2015 VE 14.00 VÁS SRDEČNĚ ZVEME NA CHVALSKÝ ZÁMEK

NAŠÍM HOSTEM BUDE Vladimír Špidla,
bývalý předseda ČSSD, premiér ČR,
místopředseda vlády ČR, evropský komisař,
ministr práce a sociálních věcí a poslanec.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za duben 2015
Milé děti, v květnu jste mohly naposledy prožívat Odysseova dobrodružství a opět jste hledaly otázku naší ohnivé víly. Ta byla tentokrát
o něco těžší, neboť jste si měly prohlédnout komiksové příběhy vystavené na zámku a uhádnout, které zvíře bydlelo v zámeckých zdech.
Odpověď byla pravdivá a legrační: prase. Ano, choval ho zde kdysi v minulosti jeden pan farář. Celkem 351 znalo správnou odpověď, jen
pět odpovědí bylo nesprávných. Vítězem se tentokrát stal pětiletý Vojta Winter z Neratovic, který si jako odměnu vybral komentovanou
prohlídku s vílou Ohnivkou či skřítkem v rámci Hradozámecké noci. A co vy, zkusíte si taky zasoutěžit? 			
-ak-

VÍTĚZOVÉ FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE PŘÍRODA A SPORT V HORNÍCH POČERNICÍCH
ANEB CO VÁS ČEKÁ V KALENDÁŘI MČ NA ROK 2016
Soutěž „Příroda a sport v Horních Počernicích“ o nejlepší fotografie pro kalendář MČ
Praha 20 na rok 2016 vyhlásil již v září 2014
Chvalský zámek, a to s uzávěrkou 15. 5. 2015.
Fotografové tedy měli na zhotovení fotografií
dostatek času a mohli zachytit téměř všechna
roční období. O téma přírody měli zájem
samotní fotografové, sport jsme přidali jako
oživení přírodního tématu. Ve středu
20. května zasedla hodnotící komise ve složení starostka Hana Moravcová, místostarostka
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Eva Březinová, vedoucí odboru OSVŠ
Monika Brzkovská, ředitelka Chvalského
zámku Alexandra Kohoutová a kurátor výstav
Ondřej Sedláček, aby společně vybrali nejlepší fotografie. Vzhledem k tomu, že soutěže se
zúčastnilo 21 fotografů s 219 velmi kvalitními
fotografiemi, bylo skutečně z čeho vybírat.
Vybírali jsme fotografie, jež nás zaujaly
svou kvalitou, zpracováním, ale i emocemi,
atmosférou, překvapením a „něčím navíc“.
Za příjemné chvíle nad výběrem fotografií

účastníkům děkujeme. Níže uvádíme pět
nejlepších fotografů, jimž co nejsrdečněji
blahopřejeme. Dostane se však i na ostatní
výborné fotografy. Více než 50 nejlepších
fotografií najdete jednak v novém kalendáři
„Příroda a sport v Horních Počernicích“, který
bude v prodeji od poloviny září 2015, jednak
na stránkách Hornopočernického zpravodaje
a fotografie bude využívat při svých akcích
i Chvalský zámek a MČ Praha 20.
Ceny věnovala MČ Praha 20 a jsou jimi nabi-

té karty do hypermarketu Hornbach. Předání
cen se uskutečnilo ve středu 3. června od
17:30 hod. na Chvalském zámku.
1. místo - byla výjimečně udělena dvě
1. místa, každá výherkyně získává nabitou
kartu v hodnotě 3 000 Kč
- Anna Herianová „Ty a já“
- Martina Kekrtová „Když se zamiluje kůň“
2. místo – karta v hodnotě 2 000 Kč
- Jan Brachtl: Kachňátka

3. místo – karta v hodnotě 1 000 Kč
- Jan Podešva: Chvalský rybník III.
Zvláštní cena poroty za historickou fotografii: Josef Řezáč „Konec hornopočernického mlýna“
Upozorňujeme také, že pod záštitou Chvalského zámku vzniká nový Fotoklub amatérských fotografů, jejichž setkání proběhne v
úterý 23. 6. v 17 hod. na Chvalském zámku.
Přijít může každý, kdo má zájem o fotografii

a chtěl by tento svůj zájem sdílet s ostatními.
Všem soutěžícím děkujeme za nádherné
fotografie, vítězům blahopřejeme a již teď se
těšíme na další ročník soutěže. A na kalendář
MČ Praha 20, který pro vás připravuje Chvalský zámek.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

1. místo: Anna Herianová - Ty a já

1. místo: Martina Kekrtová - Když se zamiluje kůň

2. místo: Jan Brachtl - Kachňátka

3. místo: Jan Podešva - Chvalský rybník III

Fotoklub amatérských fotografů vzniká
pod záštitou Chvalského zámku
Rádi bychom upozornili, že pod záštitou
Chvalského zámku vzniká nový Fotoklub amatérských fotografů, jejichž setkání proběhne
v úterý 23. 6. v 17 hod. na Chvalském zámku.
Přijít může každý, kdo má zájem o fotografii
a chtěl by tento svůj zájem sdílet s ostatními.
Srdečně zveme, vstup volný.
Zvláštní cena: Josef Řezáč - Konec hornopočernického mlýna

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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MAJITELÉ VETERÁNŮ NEJEN VYSTAVUJÍ,
CHLUBÍ SE, ALE I ZÁVODÍ

Na konci dubna se na Chvalské tvrzi konala velká výstava motocyklů a automobilů. Zeptal jsem se hlavního organizátora Jana Brunnera, jestli nám o ní může
povědět něco bližšího.
Letošní Veteran Party byla už pátým ročníkem a potvrdila vzrůstající úroveň. Nejen
že přijel rekordní počet účastníků, téměř 80
automobilů a 12 motocyklů, ale především
více než polovina vozidel byla vyrobena
před rokem 1940, byli to tedy pětasedmdesáti, osmdesáti a dokonce i století stařečkové. Ale všichni v perfektním stavu!
Kterých exponátů jste si vy osobně vážil
nejvíc? Zajímají mě vaše letošní nej: Kdo
byl nejstarší, kdo byl nejhezčí, kdo byl
nejcennější, kdo přijel z největší dálky?
Na otázku, koho jsem si nejvíce vážil,
odpovím jednoduše. Všech, kteří přijeli. Mít
jakéhokoliv veterána, ať starého třicet nebo
sto let, je srdeční záležitost. A je třeba si vážit
všech, kteří s láskou a péčí tyto stroje udržují
v provozu. Pro někoho je to Bugatka z roku
1929, pro jiného nostalgická krása špičkově
zrenovované Volhy z roku 1963. Ale chcete-li
statistiku, tak nejstarším vystavovaným exponátem byl Hupmobil z roku 1911. Diváci
vyhodnotili jako nejhezčí Tatru 57
z roku 1932 majitele Jana Veitze. Nejvzdálenější účastník přijel po vlastní ose až z Holic
s vozem DKW z roku 1939!
Na Chvalech bylo ale pěkně živo. Setkání
veteránů bylo jen jednou z částí celého
programu.
Samotná Veteran Party byla vyvrcholením
velice úspěšné výstavy o historii továrny
Jawa s vyjímečnou výstavou motocyklů
této značky na Chvalském zámku. Součástí
výstavy byla i autogramiáda dosud žijících
jezdců a vítězů motocyklové šestidenní, což
byla akce naprosto unikátní a přeplněný sál
Chvalského zámku byl toho důkazem. Sešli
se u nás účastníci z celé ČR a pro motocyklové soutěžáky to byl také neopakovatelný zážitek. Zatím nikdo nic podobného neudělal.
Na Veteran Party pak přijeli i členové automobilového klubu Jawa a představili prakticky
všechny automobily, které tato továrna vyráběla. Po celý den pak hrály na Chvalech dvě
kapely a duo flašinetářů, harmonikáři z Klubu
historických traktorů Svoboda, probíhaly soutěže o ceny, hlasování o nejhezčí auto, soutěž
historických kostýmů, prodejní a předváděcí
akce. Nepřehlédnutelnou atrakcí byl taky
autobus Praga RND z třicátých let, který celý
den vozil děti po Horních Počernicích.
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Ale majitelé těch aut je nepřijeli jenom
předvést a pochlubit se, oni s nimi dokonce závodili.
To je pravidelná součást naší Veterán party.
Soutěžní jízda, která vedla sice tradičně především různými lokalitami Horních Počernic,
byla letos prodloužena i do Radonic, Vinoře
a Satalic. Letos se tato jízda jela jako Memoriál Bohumila Dejmka, učitele na Chvalské
škole a oficiálně uznávaného vynálezce
blatníku. Nově byly pojaty i jednotlivé kontroly a úkoly které účastnici plnili. Jednotlivé
etapy byly tematicky věnovány významným
počernickým rodákům, kteří měli zásluhu na
rozvoji automobilismu, například vynálezci
tachometru profesoru Tachovskému byla
věnována etapa, při níž se kontrolovalo

rychlostní omezení. Trasa vedla ulicí Hřídeleckou, kde měl dílnu významný výrobce
kardanových hřídelů Cicvárek, připomněli
jsme si i Pavla Grose, Karla Rouse, Vincence
Slámu, bratry Buřilovy a další Počerničáky,
bez kterých by možná motorismus dnes
nebyl tam, kde je. Pro ty, kdo zatím neznají
tato jména, doporučuji knížku Když se na
Chvalech objevil benzín, kterou je možné
koupit v recepci Chvalského zámku.
Povídá se, že prý chystáte k uctění památky těchto chytrých a šikovných rodáků
z Horních Počernic nějakou novinku.
Tady bych nerad předbíhal událostem.
Připravujeme zatím jenom podklady a rádi
bychom projednali s obcí nějaký důstojný
způsob, jak tyto motoristické průkopníky

z Počernic připomenout a poděkovat jim.
Uvažovali jsme třeba o pamětní desce nebo
pomníčku, ale víc bych zatím opravdu nerad
prozrazoval. Jisté je zatím jen to, že
z Memoriálu Bohumila Dejmka chceme
udělat pravidelnou tradiční akci.
Vrátíme se tedy zase k samotné Veteran
Party. Stovka exponátů, autogramiáda mistrů světa, soutěžní jízda, volba
nejhezčího veterána, více než tisícovka
návštěvníků, tombola, kde první cena je
benzínová sekačka za 10.000 Kč atd.
Jaká je vůbec příprava a náročnost takové akce?
Náš Klub historických vozidel má 18 členů
a všichni se přípravě této akce věnují ve
svém volném čase. Příprava vlastně začíná
již ve chvíli, kdy skončil minulý ročník. Je
třeba všem účastníkům poděkovat, zaslat
nějaké fotografie z akce a vůbec s nimi být
v kontaktu. Dobré jméno pak přitáhne další
účastníky. V závěru přípravy je pak administrativní zajištění účastníků a jízdy pro
všechny organizátory dost náročné. Je pro
nás potěšením, když pak slyšíme od účastníků, že se naše Veteran Party v současnosti
řadí mezi to nejlepší, co se v republice v této
oblasti pořádá. Letos jsme zde měli i několik
návštěvníků z Německa, kteří se podivovali,
jak se taková akce může uskutečnit s tak
omezeným rozpočtem. A nesmím zapomenout na ostatní dobrovolníky, děti z občanského sdružení Divizna, Hornopočernické
florbalisty nebo členy občanského hnutí
Počerňáci pro Počernice. Poděkování patří
i všem sponzorům, kteří výrazně finančně
i materiálně pomohli.
Zmínil jste se o tom, kdo všechno vám
pomohl, ale každá legrace něco stojí. Jaké
byly finančních nároky celé akce. Jak jsou
velké a jak se daří je zajistit?
Je třeba konstatovat, že akce se za pět let
dostala na úroveň, která je již nad stávající
možnosti našeho klubu a pokud chceme
dále pokračovat, bude nutné se i z pohledu

městské části, kterou především tato akce
propaguje, zamyslet nad větší grantovou
podporou. Akce je nezisková. Nevybíráme vstupné. Účastníci neplatí startovné
a dostávají i občerstvení zdarma. Za jízdy
autobusem se neplatí. Diváci mají možnost
za symbolický poplatek získat hodnotné
ceny. Nelze tvrdit, že MČ nám nevychází
vstříc. Poskytuje zdarma prostory, věnuje
poháry obce, poskytla grant ve výši 15.000
Kč, pomáhá s mobiliářem, ale pokud chceme
udržet stávající úroveň, tak bychom uvítali
v rámci možností takovou pomoc, abychom
každoročně nemuseli akci dotovat z finanč-

ních příspěvků členů klubu. Uvedu jen jedno
číslo na závěr. Zatím ještě všechno dopočítáváme, ale náklady na letošní akci Veteran
Party a výstavu Jawa určitě překročí částku
70.000 korun.
Veteran Party skončila. Umím si představit, že zorganizovat takovou akci není
legrace. Co si ale neumím představit je to,
že byste jí příští rok nedělal znovu. Budete se držet osvědčeného scénáře nebo
chystáte pro Počernice něco nového?
Příprava je pro náš klub velice náročná
a všichni pracují dle svých možností na maxi-

mum. Ale přesto bychom rádi od příštího
roku připravili ještě další, tentokrát podzimní
Veteran Party zaměřenou na auta ze 70.
a 80. let. Jsou to vozidla, která mnozí z nás
pamatují ze svého mládí a tak si myslím, že
tato nostalgie by byla pro mnoho návštěvníků přitažlivá. Já osobně bych rád, aby se nám
tato akce podařila, protože je potřeba dát
prostor a možnost prezentace svých strojů
i těm, kteří s láskou zrenovují embéčko, nebo
Pionýra. Doufám, že se nám to podaří.
A já doufám taky. Přeju vám, ať to vyjde.
A moc děkuju za zajímavé popovídání.
Přemysl Frýda,
člen redakční rady HPZ

Díky za Veteran Party 2015
V rámci střediska DM
Divizna působíme všichni
jako dobrovolníci. Smyslem práce, které se ve
volném čase věnujeme, je
zapojení dětí a dospělých
s fyzickým a mentálním
postižením do života
většinové společnosti.
Tyto aktivity nazýváme
Setkávání. Pro naše děti, jak svým klientům
říkáme, má každá událost, které se mohou
zúčastnit, velký význam. Je to pro ně zážitek.
Radost, jakou nesmírně prožívají. Jsme proto
rádi, že díky panu Brunnerovi a Klubu historických vozidel Horní Počernice jsme se mohli
stát jednou ze součástí Veteran Party 2015.
Na starosti jsme měli přípravu soutěžních
úkolů pro projíždějící posádky na stanovišti
na Křovinově náměstí. Děti z Divizny pro ně
už předem připravily drobné dárky a soboty

s veterány se nemohly dočkat. Díky podpoře
Nadace VIA jsme mohli využít starý historický
autobus, který děti s postižením přivezl na zahájení akce a spoustu lidí během dne přivážel
za námi na stanoviště.
Na stanovišti U Divizny jsme kromě úkolů pro
přijíždějící posádky připravili i aktivity pro
děti. V krásné zahradě azylového domu řádily
v skákacím hradu, užily si soutěží a sladkostí
za odměnu. Děti zdravé, děti se zdravotním
postižením i děti z azylového domu si společně vychutnaly nejen krásu veteránů, ale
i slunečný den. S velkou pomocí Jana
Brunnera z Klubu historických vozidel, Gábiny
Selingerové a Anety Voldřichové z SKP HoPo
a Nadace VIA T-Mobile se nám tak opět podařilo zasadit maličký a důležitý dílek do pestré
mozaiky Setkávání v rámci projektu Mluvme
spolu.

Foto: Jiří Stibor

Daria Češpivová, DM Divizna

SQUADRA SUA V PAPRSKU
Krásné společné Setkávání si počátkem
května užili žáci ZŠ Stoliňská, ZŠ praktické
a speciální v Bártlově ulici společně s dětmi
se zdravotním postižením z DC Paprsek. Je
úžasné sledovat, jak si děti a mládež
z různých typů škol a zařízení, kde mnozí
z nich mají navíc i různé druhy znevýhodnění a postižení, dokážou porozumět.
Všichni si užili společné dopoledne při divadelním představení První jarní varieté sou-

boru Squadra Sua na zahradě DC Paprsek
v Hloubětíně. Žáci ze ZŠ Stoliňská pomáhali
a poskytovali podporu dětem z DC Paprsek
a ZŠS Bártlova a společně děti připravily
i hlediště pro diváky. Představení se všem
líbilo, protože se do něj mohli zapojit úplně
všichni a o spoustu legrace a společné zážitky tak nebyla nouze!
Pěkné dopoledne plné legrace, hudby, tance, divadla a především nových kamarádství

se uskutečnilo díky finanční pomoci, kterou
poskytla ZŠP a ZŠS Bártlova a v rámci projektu Mluvme spolu DM Divizna.
Sylva Červenková
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Pozvánka na akce a koncerty v červnu
Pá 5. 6. v 17.00, sál ZUŠ Ratibořická

Po 15. 6. v 17.30, Modlitebna Církve bratrské

Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové

v ulici Ve Žlíbku 168
Závěrečný koncert žáků ZUŠ

Pá 5. 6. v 19.00, Divadlo Horní Počernice

Galakoncert Báry Šimandlové
z pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové

Út 16. 6. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků tříd dechových nástrojů Jana
Triebenekla a Jiřího Břicháče

Po 8. 6. v 18.00, Galerie 14, Černý Most

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové

St 17. 6. v 17.00, Chvalský zámek

Po 8. 6. v 18.00, Divadlo Horní Počernice

Slavnostní předávání vysvědčení absolventům ZUŠ

Párty se saxofonovými party
Koncert žáků saxofonové třídy Pavla Fiedlera

Čt 18. 6. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků kytarových tříd Jozefa Gonzúra
a Michala Straky

Út 9. 6. v 15.00, KC Domeček

Vystoupení žáků literárně-dramatického oboru
Út 9. 6. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická

Pá 19. 6. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků klavírních tříd Valentyny Šindelářové
a I-Hsien Lin
St 10. 6. v 18.00, Divadlo Horní Počernice

Koncert absolventů ZUŠ

Čt 11. 6. v 18.00, Klementinum, Zrcadlová kaple

Závěrečný koncert žáků ZUŠ

Pá 12. 6. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka

Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové
St 24. 6. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků třídy klávesových nástrojů Kristýny
Bártové
St 24. 6. v 19.00, sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků flétnové a hobojové třídy Jany
Kopicové
Čt 25. 6. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků třídy dechových nástrojů Lucie
Rapčákové

Žáci výtvarného oboru vystavovali v Galerii 1
Mezi sedmnácti pražskými základními uměleckými školami a jejich výtvarnými obory, které
vystavovaly na Salonu v Galerii 1, tedy v samotném centru Prahy, nemohla chybět ani naše
počernická a její pobočka na Černém Mostě. Díla
svých žáků prezentuje na rozsáhlé výstavě
47 pedagogů a nabízí širokou škálu uměleckého

spektra: kresby, malby, grafiky, fotografie
nebo objekty z papíru a keramiky. Učitelé
tak mohli porovnávat práci svých žáků
s kolegy z jiných městských částí.
Při vernisáži 5. května nechyběl hudební
program, o který se postarali žáci z pořádající ZUŠ v Biskupské ulici a její ředitel
Aleš Chalupský, jenž také výstavu inicioval.
Záštitu nad ní převzal a prostor poskytl starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký. Společně
s vedoucí výtvarné sekce Krajské rady ZUŠ
Janou Anděličovou výstavu zahájili a poté
obdivovali šikovnost a nápaditost žáků.
Text a foto Vladimír Mojžíš jr.
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Festival studentských orchestrů slavil desáté výročí
Zakladatelem festivalu s názvem Hudební
odpoledne je ředitel Základní umělecké
školy v Horních Počernicích Libor Zíka. První
ročník, který zorganizoval v roce 2006 krátce
po svém příchodu z České Lípy, věnoval
tanečním a swingovým orchestrům. Během
deseti let se na festivalu vystřídalo více než
sedmdesát orchestrů a souborů z Prahy
a všech koutů České republiky, nechyběli
ani hosté ze spřáteleného Brunsbüttelu
a Meldorfu.
Letošní dvoudenní program začal v divadle
koncertem smyčcových a komorních orchestrů z Kolína, Hostivaře, Jablonce nad Nisou
a Horních Počernic, v sobotu 23. května pak
areál Chvalské tvrze rozezněly Jazz Bandy

z Neratovic, Liberce,Hradce Králové,
Modřan a pochopitelně i Horních
Počernic. Skvělou akci, jejímž smyslem
je rozvíjet dovednost mladých muzikantů, porovnávat výkony a motivovat je
k dalšímu studiu, navštívilo letos více
diváků než v minulých letech. Přesto
si myslím, že málo. Asi stovka účinkujících byla proti posluchačům v přesile.
Takovou malou pozornost si výborné
výkony muzikantů od zdejších obyvatel nezaslouží.
Akci podpořila MČ Praha 20, Nadace
Život umělce, Pekařství Moravec
a Pizzeria La Trattoria - Jan Rejlek.

Text a foto Vladimír Mojžíš jr.

Žáci ZUŠ Ratibořická opět uspěli v soutěžích
Ve dnech 17. až 19. dubna 2015 se v
ZUŠ v Turnově konalo celostátní kolo
Národní soutěže žáků ZUŠ ČR
v sólovém a komorním zpěvu.
Klára Muknšnáblová z pěvecké třídy
Z. Hejlíkové získala 2. cenu ve IV. kategorii a Daniela Klodnerová z pěvecké
třídy Š. Mistrové 2. cenu v X. kategorii.
Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme
korepetitorům D. Kallmünzerovi
a L. F. Vaňkové.
Ve dnech 17. a 18. dubna se v ZUŠ
Antonína Dvořáka v Karlových Varech
konal XVIII. ročník soutěže klavíristů
Klára Muknšnáblová
do dvanácti let s názvem Karlovarská
růžička. Barbora Zápotocká z klavírní
třídy Elliny Belčikové zde získala 2. místo ve III. kategorii.
Dne 25. dubna se v teplické konzervatoři konal VI. ročník celostátní
soutěžní přehlídky ve hře na zobcovou flétnu. Žáci z flétnové třídy
Jany Boškové získali tato ocenění: Magdaléna Jansová 1. místo ve
III. kategorii a Adam Škaloud 3. místo ve IV. kategorii.

Ve dnech 5. až 7. května se v Poličce konal VII. ročník celostátní
přehlídky Mládí a Bohuslav Martinů. Petr Filipský z houslové třídy
V. Matějákové získal Stříbrné pásmo v kategorii 7 - 8 let,
Kateřina Poláková z houslové třídy K. Vacka získala Bronzové
pásmo v kategorii 13 - 14 let.
Všem soutěžícím blahopřejeme k úspěchu a děkujeme korepetitorům L. F. Vaňkové, D. Kalmünzerovi a L. Nováčkovi.

Úspěchy žáků výtvarného oboru

V letošním roce se konal 43. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2015. Celkem bylo hodnoceno 21.380 výtvarných prací
z více než sedmdesáti zemí světa.
Mezi oceněnými byli i žáci z výtvarné třídy Soni Zíkové, kteří získali
Čestné uznání za kolektivní práci Světlo nebo tma? Jedná se o soubor autoportrétů vytvořených technikami fotografie, malby, kresby
a linorytu, doplněných textem a svázaných do knihy formátu A2.
Na knize se podílelo 24 žáků ve věku od 8 do 15 let.
Blahopřejeme jim k úspěchu.
Libor Zíka,
ředitel ZUŠ Horní Počernice

Daniela Klodnerová

Talentové zkoušky na školní rok 2015/2016

Hudební obor v Horních Počernicích: ve středu 3. 6. 2015 od 14.00 do 18.00 a v pátek 19. 6. 2015 od 14.00 do 18.00.
Hudební obor na Černém Mostě: ve čtvrtek 4. 6. od 14.00 do 18.00 a v pátek 12. 6. od 14.00 do 18.00.
Výtvarný obor v Horních Počernicích i na Černém Mostě: v pondělí 1. 6. a v úterý 2. 6. 2015 od 14.00 do 18.00.
Literárně-dramatický obor v Horních Počernicích: v úterý 2. 6. a ve středu 3. 6. 2015 od 14.00 do 17.00.
Více informací na www.zus-hp.cz v sekci O nás-přijímací zkoušky.
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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

PRO DOSPĚLÉ

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Aromaterapie při běžných
akutních onemocněních *
16. 6. 9.00–12.00

Pohádkový les
„Slavíme se zvířátky“
7. 6. start 14.00–16.00

Jak bezpečně dávkovat éterické oleje, jak
s nimi zacházet a pracovat. Jak si oleje
vybrat a nakoupit. Jak lze aromaterapii
využít při běžných akutních onemocněních.
Každý si na kurzu umíchá vlastní směs na
konkrétní potíže. Možnost hlídání dětí.

V lese u koupaliště ve Svépravicích, na
konci ulice K Hrázi. Děti budou plnit
drobné úkoly. Možná budou potřebovat
malou pomoc rodičů, určitě budou ale
rády, že společně s vámi zažijí malé
dobrodružství.

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

Efektivní návrat ekonomicky
vzdělaných rodičů na trh
práce po RD
9. 6. 10.00–12.00
Úvodní seminář k internetovým kurzům
Seminář i všechny internetové kurzy
jsou ZDARMA. Po obsolvování úvodního
semináře můžete studovat tyto vzdělávací
internetové kurzy: účetnictví a daně,
informatika, pracovní právo, komunikace
a sebeprezentace, anglický jazyk, podnikání
– založení firmy.

Kurz fotografování
vlastních dětí
10. 6. 10.00–16.00

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

Rodinné a systemické
konstelace
13. 6. 9.00–18.00
Umožňují nám podívat se na naše potíže
v širším kontextu, odhalují a hlavně léčí
příčiny našich potíží, vlivy a zápletky,
ke kterým běžná psychoterapie nemá
standartně přístup. Podíváme se na naše
„vztahy“, ty nás většinou nejvíce trápí a také
stojí v pozadí většiny ostatních problémů.

Závěrečný karneval
19. 6. 10.00–12.00
Tanec, zábava, soutěže. Zveme všechny děti,
rodiče a prarodiče...

i
Oslavte s nnáinmy
15. naroze
M U Mu

15
MU

M

PRÁZDNINY PRO DĚTI

10.-14. 8. 7.30-17.00
Letní Školička s prvky Montessori
Školička je určená dětem, které navštěvují
mateřské školy (MŠ Chodovická, U Rybníčku
nebo MŠ Spojenců) v Horních Počernicích
a zároveň mají v Horních Počernicích
trvalé bydliště. Celotýdenní hra se skřítkem
Mumínkem: skřítek děti provází, připravuje
jim úkoly a aktivity, v závěru týdne je
připraven karneval a děti najdou poklad
od skřítka Mumínka. Hry, zábava,
tvoření. Školička probíhá v rodinné
prostředí, max. 15 dětí, 2 učitelky.
Letní Školičku podporuje MČP20.

Prázdninový Montessori klub
Prázdninový Montessori klub je určený
dětem do 10 let. Přednost mají sourozenci
dětí přihlášených na Letní Školičku
Montessori klub probíhá v rodinné
prostředí, max. 8 dětí, 2 učitelky.
Celotýdenní hra „indiánské léto“, na které se
budou aktivně podílet vymýšlením aktivit,
a to nejen v duchu Montessori, výlet.

Výlet do Zooparku Radonice
22. 6. od 10.00

Letní Školička. Foto: Archiv RC MUM
Aktivity označené * pořádáme v rámci projektu „RC MUM jako
vícegenerační dům“, jsou podpořeny z dotačního programu
Rodina a ochrana práv dětí Ministerstva práce a sociálních
věcí a z grantu Hlavního města Prahy.
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Sraz v 9.30 na Černém Mostě (bus č. 367
jede v 9.45) nebo v 10.00 na místě. Zpět jede
bus 11.05 nebo 12.05. Na akci se přihlašte
předem. Příspěvěk je 30 Kč za rodinu
(1 dospělý a 1 dítě). Akce se koná za
podpory MČP20 v rámci projektu
START EKOMUM.

Závěrečný karneval. Foto: Archiv RC MUM

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

MUM slaví 15 let
Možná jste už navštívili hernu pro děti,
vzdělávací kurzy, divadélko nebo jinou akci
pro malé i velké, kterou pořádalo Rodinné
centrum MUM. Stalo se už nedílnou součástí
dění v Horních Počernicích. Jak to všechno
začalo? A na jaké akce můžete vyrazit
v nejbližší době?
Občanské sdružení MUM založila v roce
2000 skupina aktivních maminek v čele
s Kateřinou Bukolskou jako mateřské centrum. Jejich energie byla obrovská, vybudovaly dodnes fungující příjemné prostory
v nehostinné sídlištní zástavbě v ulici
Mezilesí 2058. „Je obdivuhodné, co ženy na
mateřské dovolené dokážou a co dokázaly
právě ty počernické před 15 lety,“ skládá
poklonu zakladatelkám MUM jeho současná
ředitelka Barbora Zálohová.
Od mateřského k rodinnému centru
Postupem času se organizace rozvíjela, pořádala kurzy, kroužky a společensko-kulturní
akce pro celé rodiny. V roce 2006 získala
evropské dotace pro vzdělávání rodičů na
rodičovské dovolené. To byl velký krok k její
profesionalizaci. Měla tedy co nabídnout
širší cílové skupině, a tak se z mateřského
centra stalo Rodinné centrum MUM.
„V současnosti se snažíme, aby byl MUM
místem pro děti, rodiče a prarodiče, kde se
budou setkávat, navazovat nová přátelství,
vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se
a rozvíjet, zapojovat do společenského dění
spolu se svými dětmi,“ vypočítává Barbora
Zálohová. Hornopočernický MUM pořádá
ročně 12 tradičních akcí pro celé rodiny,
nabízí pravidelné aktivity pro děti, rodiče,
mládež i seniory po celý týden. Naplňovat

jeho poslání pomáhá 40 dobrovolníků z řad
rodičů, mládeže a seniorů, například v roce
2014 věnovali 2600 hodin dobrovolné práce.
„Týdně ho navštíví 350 rodin. Centrum praská ve švech a budeme usilovat o rozšíření
prostor,“ avizuje ředitelka MUMu.
Rodinné centrum se neustále rozvíjí. Jedním
z jeho nových rozměrů je založení Coworkingového centra MUMRAJ, kde rodiče mohou
nerušeně pracovat a v herně je zatím postaráno o jejich děti. Více informací najdete na
webových stránkách www.ccmumraj.cz
Bilancování se zakladatelkami a Den dětí
2015. V pondělí 20. 4. 2015 se konalo setkání
zakladatelek MUMu. „Bylo velmi dojemné

a milé. Bilancovaly jsme, oprašovaly původní
malby na stěnách herny a na oknech, sdílely
životní zkušenosti,“ vzpomíná Barbora
Zálohová a zve všechny na dalších akce:
„Oslavte s námi i vy naše narozeniny
a přijďte se k nám podívat kdykoliv od
pondělí do pátku od 8 do 12 hodin. Rádi
vás uvidíme i na některé z našich akcí, např.
Pohádkovém lese ke Dni dětí, který právě
teď připravujeme, a můžeme vám slíbit, že
se máte na co těšit.“
Zuzana Kronovetrová

Nový rozměr komunitního života v Horních Počernicích
Praha, Horní Počernice, 11. 5. 2015 – Rodinné centrum MUM zajistí Dětské koutky na
akcích Městské části Praha 20, a tím pomůže
tyto akce více otevřít rodinám s dětmi.
Hlídání dětí pro aktivní rodiče MUMu pak
umožní zkvalitnit služby a program Rodinného centra.
Rodinné centrum MUM v květnu 2015
zahajuje nový projekt s názvem Firemní péče
o děti RC MUM. Projekt podpořila Nadace
Open Society Fund Praha z programu Dejme
(že)nám šanci, který je financován z Norských
fondů. Tento projekt má dvě hlavní aktivity.
První aktivitou je zajištění hlídání dětí
aktivních rodičů RC MUM při jejich práci
na akcích MUMu nebo při zajištění chodu
rodinného centra. Tato podpora pracovníků,
spolupracovníků a dobrovolníků RC MUM je
velmi významná, protože rodičům pomáhá
v seberealizaci a zapojení se do pracovního
života. Jejich dětem pomůže v postupném
osamostatňování se a mnohdy také usnadní
vstup do mateřské školy.
Druhou aktivitou je prohloubení spolupráce s Městskou částí Praha 20. MUM zajistí
hlídání dětí při komunitních akcích (např.

veřejná fóra a zasedání, společenské akce
apod.), tím umožní rodičům se těchto akcí
zúčastnit a do komunitního života se zapojit.
Rodičům i ostatní veřejnosti ukáže, že cesty
pro zapojení rodičů na mateřské či rodičovské dovolené do aktivního a společenského
života jsou možné a přínosné.
„Spojení komunitního života MČP20 se
servisem hlídání dětí je pro obě strany
velkou novinkou a výzvou. Těšíme se na ni,
uvedla Bc. Lenka Tomsová, koordinátorka
Místní agendy 21 a projektu Zdravá městská
část Horní Počernice, referentka MČP 20.
Projekt Firemní péče o děti RC MUM
podpořila Nadace Open Society Fund Praha
z programu Dejme (že)nám šanci, který je
financován z Norských fondů. Prostřednictvím Norských fondů přispívá Norsko ke
snižování sociálních a ekonomických rozdílů
a posílení vzájemné spolupráce v Evropě.
Podporuje především ochranu životního
prostředí, výzkum a stipendia, rozvoj občanské společnosti, péči o zdraví, děti, rovnost
žen a mužů či zkvalitnění justice. Program
Dejme (že)nám šanci podporuje rovné příležitosti žen a mužů v pracovním

i osobním
životě a prevenci a pomoc
obětem
domácího
násilí v České republice. Spravuje ho Nadace
Open Society Fund Praha, která od roku
1992 rozvíjí hodnoty otevřené společnosti a
demokracie v České republice.
Rodinné centrum MUM má 15leté zkušenosti s podporou rodičů na mateřské a rodičovské dovolené. Cílem RC MUM je vytvářet
prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde
mohou navazovat nová přátelství a setkávat
se, vyměňovat si zkušenosti, vzdělávat se
a rozvíjet, zapojit do společnosti spolu se
svými dětmi.
www.rcmum.cz/projektosf
lenka.frisova@rcmum.cz, tel.: 775 720 556
Lenka Frišová
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Učňové alchymie
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Stoliňská se 13. května zúčastnili soutěže
Matematické putování, kterou pořádá Pedagogická fakulta Univerzity
Karlovy. Náš tým Chvaláci ve složení Dominika Kubíčková, Johanka
Valešová, Tomáš Knobloch, Adam Chládek a Ondřej Šebek se umístili
na krásném 4. místě. Cílem Matematického putování, které bylo v
letošním roce zaměřené na alchymii, je ukázat dětem, že matematika
neznamená jen „nudné“ výpočty a geometrické vzorce. Chvaláci se
přesvědčili, že matematika může být i zábavná a zajímavá.
Jakub Hromas

Vernisáž 8. ročníku výtvarné soutěže
Na konci dubna jsme předali ceny mladým výtvarníkům a účastníkům letošního 8. ročníku výtvarné soutěže na téma Kouzelný svět,
kterou pořádá Chvalská škola. V prostorách Chvalského zámku mohli
návštěvníci vidět pěkné práce žáků počernických škol. Ani letos
neměla porota lehký úkol, ale nakonec své favority vybrala. Součástí
slavnostní vernisáže byla vystoupení žáků naší školy, už podruhé byli
také oceněni žáci, kteří uspěli v literární soutěži, organizované paní
učitelkou Patricií Lamplotovou.

Děkujeme všem žákům a učitelům, kteří se soutěže zúčastnili
a pomohli s její organizací.
Na přání mladého výtvarníka Jeníka Vorla vyhlašujeme pro příští rok
téma Dopravní prostředky. Těšíme se za rok a děkujeme za spolupráci
také všem na Chvalském zámku.
Emília Krajňáková a Eva Březinová

V ZŠ SPOJENCŮ SI PŘIPOMNĚLI 70. VÝROČÍ KONCE 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Největší akcí v naší škole k 70. výročí konce 2. světové války byla exkurze do řopíku č. 248 pod rozhlednou Štěpánkou, který je
součástí linie objektů úseku CH-2 Polubný v Jizerských horách. Navštívili jsme ho v rámci pobytu ve škole v přírodě. Průvodce
nám zaníceně vyprávěl o zbraních a uniformách, provedl nás stísněným prostorem řopíku a chtěl, abychom si představili, že vše
muselo probíhat potmě, aby se vojáci neprozradili. Vyprávěl nám také o smutku vojáků, kteří
nakonec nemohli bránit svou vlast.
Velmi zajímavé povídání s dobovými fotografiemi a různými dokumenty si připravil spolužák
Matěj Březina. Vzpomínal na svého pradědečka, který se zúčastnil květnového Pražského povstání. Jako každý rok jsme položili věnce k pomníkům padlých vojáků v Horních Počernicích.
V Khodlově ulici nám osobní zážitky vyprávěl dědeček naší spolužačky Amálky Rozenbaumové. Je moc důležité nezapomenout na ty, kteří byli ve válce, i když nám to připadá tak dávno.
Žáci 4. a 5. ročníku ZŠ Spojenců

Ze školy do školky
Šikovné ruce, gymnastické obruče a spousta radosti; jak to jde k sobě?
Jednoduše. Vše začalo šikovnýma rukama dětí ze třídy IV. C ZŠ Ratibořická. Pekly sladké zákusky a vyráběly drobné dekorace, které prodaly
během krátké chvíle při školním jarmarku. Vydělaly spoustu peněz
a již zbývalo vymyslet, jak je správně investovat. Zvítězila chuť pomoci
mladším dětem, aby byly lépe připraveny na školní léta. Výtěžek akce
věnovaly školce na zakoupení sportovních pomůcek - gymnastických obručí a obdarovaly
malé sportovce z třídy Pejsek v MŠ Spojenců. Čtvrťáci navštívili Pejsky hned ráno. Společně
posvačili a slavnostně předali sportovní náčiní. Mrňousci za odměnu školákům zazpívali
pejskovou hymnu a předali poděkování ve formě papírové koláže plné psích mazlíčků. Společně si pak na zahradě hráli a sportovali nejen s novými
obručemi. Všichni byli nadšení: děti hrou s velkými kamarády a žáci tím, že mohli udělat radost a alespoň na chvíli se vrátit ze školy do školky.
Eva Holá

Voda z nebe v MŠ Chodovická
Deštivé jaro, teplé letní bouřky, podzimní plískanice, ladovská zima
– slovní spojení, která tradičně charakterizovala podnebný ráz naší
domoviny uprostřed starého kontinentu. Ale svět se mění, také díky
člověku – jestliže pro nás v učitých obdobích roku býval častý
a hojný déšť samozřejmostí, v budoucnu tomu tak být nemusí.
Česká republika je pramennou oblastí Evropy – jediným zdrojem
vody, která vyvěrá v českých luzích a hájích, jsou dešťové srážky.
Asi protože jsme nikdy v minulosti nezažili dlouhodobou nouzi
o vláhu, posíláme je co nejrychleji dál – v městském prostředí se
vody zbavujeme prostřednictvím kanalizace, v zemědělské krajině
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pomocí systému plošného odvodnění a napřímených vodotečí. Naši sousedé níže po proudu
řek pak zažívají extrémní situace v době intenzivních dešťů – povodňová vlna, živena nepřirozeně
rychlým odtokem z horních částí povodí, bývá
překvapivá a ničivá!
Uplatněním principů dlouhodobě udržitelného rozvoje v případě
hospodaření s dešťovou vodou je snaha zadržet ji co nejdéle v místě,
kam se z nebe snesla - vhodnou kombinací opatření k podpoře
vsaku, zadržení vody pro další využití, pozdržení odtoku a zvýšení

místního výparu lze i v zastavěném území docílit takového odtokového režimu, který je srovnatelný s „přirozenými“ podmínkami.
A srážková voda zůstává a plní svou úlohu v ekosystému, jehož
součástí jsme i my.
Díky projektu VODA Z NEBE, na jehož realizaci přispěla podstatnou
částkou Nadace Partnerství spolu s firmou Nestlé, máme od dubna
2015 na školkové zahradě nově vybudované vodní hrátky. Kromě
různých experimentálních aktivit se děti učí využívat dešťovou vodu
k zálivce vlastních záhonků – na vlastní oči poznávají, že „bez vody
to nejde“! Pro velký úspěch máme v plánu instalovat dešťové nádrže

i na další stávající venkovní střešní svody – po rekonstrukci budovy
Ratibořická je jich nakonec víc než dost!
Ukazujeme cestu k udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou
dětem, jejich rodičům i sobě – a jsme za tuto příležitost vděčni!

Za SRPMŠ Chodovická Karolína Klímová

Zajímavá procházka po Staroměstském náměstí

Chtěli byste se seznámit s legendami a zajímavostmi o budovách na Staroměstském náměstí? Nám se to díky profesorce Bačové Kroftové a její knížce S Orlíkem Prahou podařilo.
Abychom si pořádně procvičili znalosti z výtvarné výchovy, obdrželi jsme ve skupinách
speciální pátrací sešity. Přímo na Staroměstském náměstí jsme pak hledali dané budovy, přiřazovali k nim umělecký sloh, doplňovali jména stavitelů, malířů a významných
osobností. Pátrali jsme po erbech, pamětních deskách, domovních znameních, sgrafitech
a ornamentech. Některé z nich jsme také zakreslovali do sešitu.
Zajímalo by vás třeba, kdo a v jakém slohu postavil kostel sv. Mikuláše nebo palác Kinských? Která česká královna pobývala v domě U Kamenného zvonu, co vypráví Týnský
chrám či jaké domovní znamení měl původně Štorchův dům? To všechno jsme vypátrali
a dověděli se ještě daleko víc. Například, že nečekaný objev renesančních sgrafit na
domě U Minuty zachránil v roce 1919 budovu před zbouráním. Po celou dobu pátrání na
nás ze Staroměstské radnice dohlížela postavička Orlíka. Při hledání tajemného strážce
Staroměstského náměstí nám dopoledne příjemně uběhlo a užili jsme si mnoho zábavy.
Zuzana Suchomelová

Dubnové vzdělávání mimo budovy gymnázia

Zatímco zájemci o studium zakoušeli ve zdech naší školy těžkosti přijímací zkoušky, studenti sexty měli 22. a 23. dubna příjemnější program
První dopoledne jsme navštívili Zlatou kapličku, kde se nám kromě osvěžení našich znalostí o národním obrození a prohlídky okázalého
interiéru naskytla příležitost spatřit jedinečné panorama Hradčan po boku vznešených trig.
Další den jsme vyrazili do Novoměstské radnice, kde se již několik let nachází proslulá Neviditelná výstava. Než jsme byli pohlceni neproniknutelnou tmou, mohli jsme si vyzkoušet, jak si
krátí nevidomí dlouhé chvíle. Se zakrytýma očima jsme se vrhli do obtížných skládaček a hlavolamů, které zdolalo jen málo z nás. V neviditelné části výstavy bylo zprvu obtížné přivyknout
temnotě, brzy však ubylo srážek a my si začali nezvyklý zážitek užívat i díky skvělému průvodci. Závěrečné posezení v kavárně Potmě umocnilo neobyčejný zážitek a zanechalo nás
v zamyšlení. Vycházejíce ven, přáli jsme si vrátit se do útulné tmy, neboť naše oči zřejmě naznaly, že nepříjemné, bodavé světlo již vícekrát dovnitř nevpustí.
Emil Vetrák

Připomínka holokaustu

Sedmdesáté výročí konce druhé světové války si při mnoha příležitostech připomněli
i studenti SOŠ pro administrativu EU, například prohlídkou koncentračního tábora
v Osvětimi a jeho části Březinka. Právě tento tábor se stal místem, kde mělo dojít ke
konečnému řešení židovské otázky. Za oběť holokaustu v celém komplexu
Auschwitz-Birkenau padlo 1,3 milionu lidí. Tyto i další informace o životě v táboře
i průchod branou s pověstným nápisem Arbeit macht frei sebral studentům úsměv
z tváří. Velmi emotivní zážitek si odnesli také studenti prvních ročníků z divadla
v Horních Počernicích, kde zhlédli představení Divadla Líšeň Hygiena krve. Hra Pavly
Dombrovské na motivy textů Adolfa Hitlera, Rudolfa Hösse či současných neonacistických webů na straně jedné a Anny Frankové, nebo Viktora Frankla na straně, druhé
přiměla studenty k přemýšlení o otázkách, které připomínka holokaustu vyvolává.

Praxe opět také v zahraničí

V období maturit v SOŠ pro administrativu EU probíhají zároveň praxe studentů druhých a třetích ročníků.
Většina z nich se uplatní na úřadech, u soudů, v advokátních kancelářích, v médiích i ve firmách v České
republice. Rok od roku se ale zvyšuje počet studentů, kteří projdou výběrovým řízením a po náležité
přípravě odjíždějí na praxi do zahraničí. Letos tak získávají cenné zkušenosti téměř tři desítky našich žáků
v Birminghamu a Potsmouthu ve Velké Británii, v německém Rotenburgu
a také na radnici v Mions, partnerském městě Horních Počernic.
Podle zpráv, které přicházejí od studentů i jejich současných zaměstnavatelů,
odvádějí výbornou práci, a dělají tak čest nejen sobě samým, ale také své
škole.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

38– 39

Praha renesanční

Již řadu let spolupracuje naše škola s organizací „Škola v ulicích,“
která realizuje pro žáky základních škol tematické procházky Prahou
a dějepisné vzdělávací programy. 5. května 2015 se žáci 7. ročníku
zúčastnili historické vycházky „Praha renesanční“. Uprostřed krásné
přírody Královské zahrady žáci obdivovali známé renesanční památky (letohrádek Belveder, Míčovnu, Lví dvůr). Vycházka končila na Hradčanském náměstí u Schwarzenberského
paláce, který žáky zaujal svým typickým psaníčkovým sgrafitem. Průvodce děti zaujal poutavým výkladem a neustále je motivoval ke spolupráci. Žáci vyplňovali i pěkně zpracované
pracovní listy, které využijeme i v další výuce. Přínos vycházek spočívá především
v názornosti, dochází tím k upevnění a rozšíření znalostí. V posledním květnovém týdnu
do Školy v ulicích vyrazí také deváťáci, kteří poznají Prahu v období normalizace. Bude to
premiérová akce, na kterou se moc těšíme.
B. Vosyková

Ohlédnutí za Dnem Země

Den Země jsme letos oslavili poněkud netradičně v sobotu 18. dubna. Jak tento den viděly tři
malé dobrovolnice Anička, Bára a Simča ze 4. B? Posuďte sami. „V jednu hodinu jsme se sešli v parku před ZŠ Ratibořickou a začali si chystat stanoviště. Naše stanoviště se jmenovalo „ HMATOVÉ
SÁČKY „, v nichž se ukrývaly různé přírodniny. Anar a Lukáš, naši spolužáci, měli také svůj vlastní
stánek „ STOPY „, u něhož měli soutěžící za úkol poznat zvíře a přiřadit k němu jeho stopy. U posledního stanoviště „MOTANICE „ bylo zapotřebí správně rozhodnout, co patří do kompostu a co
rozhodně ne. Za každý splněný úkol dostal soutěžící razítko. Abychom se i my mohli jít podívat na
divadélko a vyrobit si loďku z kůry nebo papíru, musely jsme se na stanovištích vystřídat. Oslava
Mezinárodního Dne Země skončila ve čtyři hodiny a i přes velikou zimu jsme si odpoledne užili.“
Všem děvčatům, chlapcům a rodičům děkujeme za příkladnou pomoc a ochotu.

Angličtina s EE

V. Růžková a E. Luhanová

Končí třetí rok úspěšné spolupráce školy s jazykovou agenturou English Extra. V tomto školním roce proběhly tři intenzivní anglické týdny
pod vedením Angličanky Fran. Ohlas dětí i rodičů na ně byl velmi pozitivní. Letos poprvé jsme také ve spolupráci s Fran a její americkou
kolegyní Shelby realizovali pravidelný odpolední Anglický kroužek pro děti z prvního stupně. Zájem o něj byl značný – probíhal ve třech
skupinách. Do konce školního roku plánujeme ještě jednodenní anglický workshop pro prvňáčky a pak už hurá na prázdniny. Děkujeme
English Extra za skvěle fungující spolupráci a v příštím školním roce se budeme těšit na shledanou.

Úspěchy našich sportovců

J. Remešová

Květen letošního roku není pouze měsícem
lásky, ale také měsícem sportovních úspěchů
naší základní školy. V pondělí 18. 5. nastoupila děvčata druhého stupně k fotbalovému
turnaji už 3. kola COCA – COLA CUPU na
hřišti Temelína. Postavila se proti soupeřkám
Staňkova, Týna nad Vltavou a Chebu. Naše
holky statečně bojovaly až do posledního
dechu, nakonec obsadily druhé nepostupové
místo. Zpátky do Prahy se vracely
s velkou únavou, ale hlavně s pocitem, že
pro výsledek udělaly maximum. O den později se zúčastnili naši žáci pražského finále atletických závodů POHÁRU ROZHLASU. Po vynikajících výkonech si starší chlapci odvezli krásné 2. místo, mladší žákyně skončily na 4. místě a starší žákyně, i přes smolnou štafetu, na 5. místě.
J. Kittler

Vzhůru do Pěnčína

Na konci dubna se třídy1. A a 2. B zúčastnily exkurze na Kozí farmu a korálkovou dílnu
v Pěnčíně. Měli jsme možnost seznámit se s výrobou skleněných korálků a poslechnout
si přednášku o způsobu chovu koz. Ve výrobně korálků nám průvodci vysvětlili všechny
fáze, které sklo urazí, než se stane korálkem,
jaký si lidé navléknou na krk. Poté si děti
v dílničkách mohly navléknout náramek
nebo vyrobit skleněnou mozaiku. Děti také
s radostí zaplnily obchůdek a nakupovaly
korálky domů. V přednáškové místnosti
jsme viděli krátký film o tamní farmě a pak
ochutnávali produkty z kozího mléka. Přes
nepříznivou předpověď počasí jsme si exkurzi moc užili.
E. Luhanová, J. Kittlerová
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SPORT
HOKEJISTÉ HCHP SE UDRŽELI MEZI ELITOU
Hokejisté HC Horních Počernic se za posledních pět let katapultovali v Pražské lize
ledního hokeje ze 46. místa až mezi elitní
mužstva na 10. místo v tabulce.
Když po loňské sezóně mužstvo HCHP postoupilo z 2. místa ve 2. skupině do nejvyšší
soutěže, chtěli si hráči zkusit, jak to vypadá
mezi týmy nabitými ještě nedávno extraligovými a druholigovými hráči, či kompletními
juniorskými týmy, a získané zkušenosti
uplatnit po posílení mužstva v dalších
sezónách. Jako nováčci si mužstvo nevedlo
vůbec špatně, v průběhu soutěže nebylo
nikdy na posledním místě. V závěrečných
zápasech sezóny porazilo soupeře ze spodní
poloviny tabulky HCHP – ICEBREAKERS 3:2
a HCHP – AGENTURA FACE 4:2, skončilo na
krásném 10. místě a udrželo se tak i nadále
mezi nejlepšími mužstvy. Jen namátkou
jmenujme silné soupeře HC Hvězda,
HC Jesenice (Hipporaiders) nebo vítěze
HC Cormoran, kde kromě hráčů z Kobry
přistoupili další z druholigového Berouna.
Největšími osobnostmi soutěže jsou pak bývalí hráči Sparty i reprezentace Luboš Pázler
a Václav Eiselt. O to větším úspěchem je, že
i s těmito mužstvy hornopočerničtí sehráli
většinou vyrovnaná utkání.
Ještě v sezóně 2009/2010 se mužstvo
HCHP trápilo v boji o udržení ve 4. skupině
a k zápasům se dostavovalo 8 - 13 hráčů.
V následující sezóně, před hrozícím se rozpadem a velkým dluhem na ZS, se po letech
k týmu vrátil zakladatel HCHP 1979 a trenér
Petr Jirgl starší, stabilizoval tým a doplnil jej
na 23 hráčů, s nímž pak po každé sezóně
postupoval stále výše.
V současné době je širší kádr mužstva složen
z 30 hráčů. Mezi největší a stálé hvězdy patří
útočník Jan Lašek (Ausburg - USA), každoročně náš nejproduktivnější hráč, loni vyhrál
navíc ve 2. skupině soutěž o nejlepšího nahrávače. Další osobností týmu je jeho bratr,
obránce Jakub Lašek (extraliga Litvínov),

Michal Jiřík (extraliga Brno a Nitra) – syn
slavného Jaroslava Jiříka, našeho prvního
hráče v NHL (!), slovenští bratři Jáno a Jura
Ulbrichovi (1. liga Prievidza), Ondřej Bednář
(HC Hvězda), nová posila Vladimír
Příbramský (extraliga Sparta) a v neposlední
řadě kapitán týmu a univerzální hráč
Jaroslav Kočí (extraliga juniorů Slavie
a Benátky), který má také nemalé zásluhy
na vzestupu a vítězných utkáních mužstva.
Celkem bylo za pět sezón odehráno 106
mistrovských utkání: z toho 52 vítězných,
18 remíz, 36 porážek, to vše při aktivním
skóre 400 : 320 a zisku 122 bodů.
Samozřejmě se mužstvo neobejde bez tradičních hráčů, kteří se vždy přihlásí, třeba
i na noční zápas do Popovic - Zdeněk
Pospíšil, Petr Novotný, Tomáš Fietko, Jakub
Hozman, Jiří Matyska, Slávek Kovařík, Jan
Diviš II., Ondra Král, stejně jako letošní
objevy Martin Mašek a Jan Zahradník.
Nejvyššího ocenění se dostalo našemu brankáři Petru Jirglovi ml., který byl za posledních pět let vyhlášen 5x nejlepším brankářem jednotlivých skupin a stejně tak byl
4x vybrán do týmu ALL STARS. Především
jeho zásluhou je mužstvo mezi elitními celky
v Praze. Jeho výkony nezůstaly stranou pohledu stavitelů reprezentačních týmů a tak

byl v roce 2013 a v roce letošním nominován
do týmu PRO HOCKEY, ve kterém hrají bývalí
reprezentanti ČR nad 40 let (generace Jardy
Jágra) na turnaje SKYBOX CUP 2013 + 2015

hraných v O2 aréně, kde dostal přednost
před Petrem Břízou i Milanem Hniličkou.
Trenérem tohoto mužstva byl jeho otec
a odmala trenér v jedné osobě Petr senior,
a tak si oba společně užívali turnajů
s Richardem Žemličkou, Josefem Řezníčkem,
Zdeňkem Šmídem, Jiřím Vébrem, Martinem
Střídou, Janem Platilem, Zdeňkem Vojtou,
Lubošem Pázlerem a Pavlem Setíkovským.
Před hráči je červnový 5. CAMP HCHP na
Sázavě, kde se kromě sportovního pětiboje, v němž nechybí hod oštěpem a střelba
pukem na terče v hokejové brance, bude
oslavovat i pětiletí úspěchů.
Petr Jirgl st. ,
HC Horní Počernice

Počernické snowboardistky si vedou skvěle!
Zasněžená zima je v posledních letech v Praze spíše utopií, ale
počernickým talentům zimních sportů to zjevně vůbec nevadí.
Dvě snowboardistky z Horních Počernic dosáhly v sezóně 2014/2015
v olympijské disciplíně snowboard – slopestyle skvělých úspěchů.
Jen pro představu – disciplína se skládá ze dvou jízd, v nichž sportovec překonává tři skoky s délkou letu až 15 metrů a překonává
i raily – železné překážky
z trubek a beden. Výborně si
v letošní sezoně v kategorii
juniorek vedla 16 letá Tereza
Šebková. Bez zaváhání vyhrála
v Českém snowboardovém
poháru Zezula tour, složeném
ze čtyř závodů v průběhu celé
sezóny. Na mistrovství republiky,
které se konalo koncem března

v Peci pod Sněžkou,
naše závodnice
vybojovala i krásné
třetí místo v juniorské
kategorii.
Neméně úspěšnou
účastnicí letošní
snowboardové tour
byla i žačka 6. B
FZŠ Chodovická Kateřina Haušildová. V kategorii děvčat do 15 let
obsadila třetí místo a i z mistrovství republiky v Peci pod Sněžkou si
ze své kategorie odvezla krásné třetí místo! Blahopřejeme úspěšným
počernickým snowboardistkám k vynikající sezóně a skvělé reprezentaci naší městské části, přejeme krásné léto a spoustu dalších
sportovních úspěchů.
Alena Štrobová
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Josef Ptáček získal v brazilském jiu-jitsu další cenné kovy
V první polovině roku 2015 proběhlo několik
turnajů v brazilském jiu-jitsu. Díky Josefu Ptáčkovi, který je po uskutečněných závodech zatím
nejúspěšnějším bojovníkem série Graciecup v
kategorii do 55 kg, získaly Horní Počernice další
cenné kovy. Po těchto závodech, kde dominoval,
se zúčastnil ještě mladoboleslavského turnaje BJJ
Open. Zde ovšem další vytoužené zlato nezískal
a po chybě ve finále se musel spokojit s druhým
místem. „S tím rozhodně spokojen nejsem, ale
skloubit více odvětví bojových sportů je někdy
problém. Většinou má každý jen jedno zaměření

a z druhého neumí nic. To pro mě moc není. Chci
se umět postavit komukoliv. V poslední době se
proto věnuji trochu něčemu jinému,“ dodává tajemně Pepa. A co ho čeká v nejbližší době? Kromě
akcí spojených s bojovými sporty je to příprava na
extrémní závod Gladiator Race, kde bude spolu
se svou sestrou Martinou reprezentovat Horní
Počernice v kategorii dvojic.
-red-

Sokol zve mladé volejbalisty do přípravky

TJ Sokol Horní Počernice vyhlašuje zápis do nově otevřené volejbalové přípravky mladších žáků a žákyň
od 1. do 3. třídy základní školy. Trénovat budeme v tělocvičně sokolovny, na antuce i beachových kurtech
v areálu vždy v pondělí od 16.00 do 17.00 a ve čtvrtek od 16.30 do 17.30. Ukázkové hodiny a zápisy pro školní
rok 2015/2016 proběhnou 3. a 7. září 2015 od 16.30 u sokolovny v Chvalkovické ulici 2031/47.
Na případné dotazy rádi odpovíme na e-adrese: brenkusova.j@seznam.cz a tel.: 776 757 478.
Těší se na vás trenérky Dejna Brenkusová, Lucie Hanzalová a Iveta Vančurová.

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
Atletika na horách
Již podruhé jsme strávili prodloužený víkend s partou dětí z atletického oddílu TJ Sokol Horní Počernice na chatě Herlíkovka ve
Strážném. Za krásného jarního počasí na děti čekaly dopolední a odpolední tréninky (indiánský běh, běh do kopce na čas, skoky i hody),
hry, bojovka i čas na volnou zábavu. Také jsme se vydali na pěší
výlet, tentokrát byly naším cílem Friesovy boudy. Děti se podílely i na
úklidu a pomáhaly s přípravou jídla v chalupě. Děkujeme za velkou
pomoc našim trenérům Danovi a Petrovi a mamince Janě. Věříme, že
se nám příště zase podaří vyjet na Herlíkovku (nebo i někam jinam) a
budeme moci ukázat, že nás „atletění“ s dětmi opravdu baví.
Letní soustředění
Pro starší atlety letos připravujeme novinku – letní týdenní soustředění na Orlíku v kempu Podskalí v termínu 1. - 8. 8. 2015, kde máme
poslední volná místa. Další informace o této i dalších akcích najdete
na adrese www.atletikahp.cz

Pohár družstev
přípravek
V letošním
školním roce se
náš oddíl zapojil
do klání malých
atletů z Prahy
8 a 9. V květnu
proběhla již první
dvě kola a další
dvě nás čekají v
červnu. Děkujeme atletům
za reprezentaci
našeho oddílu
a gratulujeme k dosaženým výsledkům! Kompletní výsledky jsou
uvedeny na našich webových stránkách.
NOVINKY
Od září 2015 otevíráme tréninkovou skupinu pro kategorii mladších
žáků (ročníky 2002-2004) a atletické předpřípravky, která je určena
pro předškolní děti (ročníky 2008, 2009).
Rozvrh tréninků pro školní rok 2015/16 se během června objeví na
našich stránkách: www.atletikahp.cz. Přihlášky můžete posílat na naši
e-mailovou adresu: atletikahp@email.cz. Další informace Vám rády
poskytnou trenérky A. Ondriášová tel. 737 705 219 nebo J. Brenkusová
tel. 776 757 478. 				
Anna Ondriášová, oddíl atletiky

GYMNASTIKA
Začátkem května pořádal náš oddíl Oblastní přebor jednotlivkyň
a kvalifikaci na Přebor Prahy. Ve třech kategoriích vyhrála naše děvčata: ženy Veronika Švábová, VS2 starší Gabriela Bohatová a juniorky
C Tereza Křížová. I další místa na stupních vítězů obsadila naše
děvčata - podrobné výsledky najdete na našich stránkách:
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz. Dne 16. května se uskutečnil
IV. ročník Děčínské kotvy. Ze sedmi našich gymnastek si nejlépe
vedla Laura Bohatová, umístila se na krásném 2. místě.
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Dne 24. května se konal
Přebor Prahy, ze kterého se
kvalifikovalo celkem 6 děvčat na Mistrovství republiky,
které se bude konat
v červnu ve Vysokém Mýtě:
v kategorii žákyň B – Anna
Černická (1. místo), Natálie
Králová (2. místo) a Kristýna
Králová. V kategorii juniorek

B – Nicol Petříková a Jana
Zahradníčková, v kategorii ženy
B - Eva Kopecká.
Za velký úspěch považujeme
splnění třídy starších žákyň
u Adélky Kalinové, svěřenkyně
trenérky Zdeny Kopecké.
Z Memoriálu Marie Široké, který
se konal v sobotu 23. května se
na Mistrovství republiky kvalifikovala v kategorii žákyň A Lucie
Zahradníčková.

POZVÁNKA: Oddíl SG pořádá v neděli 21. června 37. ročník
O vázu Horních Počernic a 31. ročník Veterániády.
Závod začína v 10 hodin v tělocvičně ZŠ Ratibořická.

V pondělí 22. června se rozloučíme s letošním školním rokem ukázkovou hodinou dětského aerobiku a sportovní gymnastiky. Začátek
v 17 hodin. Těšíme se na vaši účast!
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

POČERNICKÁ KOPAČKA V SKP HOPO
Májový fotbálek byla „vymodlená“ záležitost. Přes nepříznivé předpovědi a strašení
rosniček jsme se rozhodli do toho jít.
A naše víra byla odměněna! Hráči a fandové
se začali sjíždět už v pátek na počernickou
faru, kde místní mládež připravila program
s lehkou večeří, zajištěn byl i nocleh.
Sobotní ráno 2. 5. někteří borci z Tachova
(Žlutí psi) a místní tým Černých baronů už
nemohli dospat a pilně se rozehrávali na
place Střediska křesťanské pomoci HoPo.

Toto si samozřejmě nemohlo nechat ujít
sluníčko nebeské a vyšlo se podívat na
kluky v akci. Dívat se vydrželo až do večera.
Před desátou se přiřítily dva transity chlapců
z Teen Challenge Poštovice, sestavili dva
týmy a trochu nám nahnali strach. Tedy nám
fandům. SKP HOPO reprezentoval tým AC
Roma a přiznám se, že jsme je tipovali na
dobré 5. místo. V 10 hodin odpískáno a tvrdý boj o Počernickou kopačku pokračoval
bez přestávky až do půl páté odpoledne.
Zápasy o 1. - 3. místo byly
tak dramatické, že není
slov to křesťansky popsat.
Pro Barony velké zklamání,
pro klienty SKP ohromné
nadšení. Počernická kopačka tak překvapivě zůstala
v rajónu azylového domu
SKP HoPo. Tachovští trochu
naštvaní. TCH Poštovice
ledově klidní.
Po rozdání cen a diplomů,
přátelských objetí a utření
slziček následoval program
chlapců z TCH, který byl
Zlatou Počernickou kopačku překvapivě, ale zaslouženě
nejlepším zakončením
získalo mužstvo AC ROMA (klienti SKP HoPo).
celé akce. Písně při kytaře

a svědectví
bývalých
narkomanů
o tom, co
Pán Ježíš
učinil a dále
činí v jejich životech, bylo silné i pro mnohé
klienty SKP. Přejeme těmto chlapcům
vytrvalost v programu TCH a doufáme, že se
ještě uvidíme, třeba opět při spolupráci na
přednáškách ve školách, o ďábelské pasti
s nálepkou drogy.
Závěrem chceme poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci turnaje. Díky farnosti
ECM H. Počernice, mládeži, kuchařce, opékači klobás, fanouškům z Tachova, Jihlavy,
Prahy, roztleskávačkám, vedení SKP za
poskytnutí prostor a mnohým dalším. Byli
jste výborní a nezklamali jste nás! Věříme, že
nultý ročník Počernické kopačky odstartoval
výbornou akci, která teprve začíná. Za rok
na viděnou, všichni přátelé dobrých křesťanských tradic.
-rinUmístění mužstev turnaje o Počernickou
kopačku: 1. AC ROMA, 2. JESUS UNITED
TCH, 3. ČERNÍ BARONI, 4. ŽLUTÍ PSI, 5. TC
POŠTOVICE
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ZLEVNILI JSME PRO VÁS
LASEROVÉ TECHNOLOGIE!

LASEROVÁ OPERACE
DO 45 LET!

AKC

1.5. –

www.ocnioptikahp.cz

Šetrná a stabilní operace očí.
Zvolte tu nejmodernější,
nejšetrnější a nejrychlejší
technologii.

E
30.6 !

.2015

OPERACE
ŠEDÉHO ZÁKALU!
Vyšetření bez objednání

19 000 Kč/oko

SLEV
2000 A
Kč!

Nejmodernější vyšetřující

technologie ReLEx SMILE

technologie
Nejzkušenější odborníci

REFRAKČNÍ OPERACE
NAD 50 LET!

Minimální objednací lhůty

(implantace nitroočních čoček)
Tento druh operace se provádí
výměnou lidské čočky za
umělou čočku multifokální.
Je to řešení pro pacienty, kteří
nevidí do dálky a na blízko
současně.
VA
SLE č!

po operaci šedého zákalu

DIOPTRICKÉ BRÝLE
ZDARMA!

0K

100

REFRAKČNÍ VÍKEND: 12. – 13. 6 .2015

12 000 Kč/oko

Možnost spojit konzultaci i operaci v jeden den.
www.ocniklinikahp.cz

Oční klinika Horní Počernice,
Obchodní 2694/2, Praha 9
email: info@ocniklinikahp.cz
tel.: 281 865 664, 602 105 355

Při předložení kupónu

technologie LenSx

SLEVA 500 Kč

Zvolte ty nejlepší
technologie z rukou lékařů

Platí po laserové operaci!

s největšími zkušenostmi!

na jakýkoli produkt
v naší lékárně!

nová kolekce
Trio
la

p l av k y
Anita Coc
oa

Iva Rosová
Běchorská

1124

Freya

Dim

po - pá 10 - 18
so 9 - 12

Jinak po předchozí domluvě na tel. 776208281

platba kartou možná

Timo

www.mojepodprsenka.cz facebook: Prodej značkového prádla
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Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

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

-50%

na v
plánované kušechny
ch
03. 06. - 23. 0 yně*
6. 2015

*více informací

na www.scon

to.cz nebo na

Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

našich prodejn

ách

Prodej bytu 3+1 80 m²
Lhotská, Horní Počernice, Praha 9

Nabízíme prostorný družstevní byt o dispozici 3+1 nacházející se v 2. NP
s balkonem (7 m²) a sklepem (3 m²).
Dům byl kompletně rekonstruován (fasáda, stoupačky, plastová okna,
balkóny, střecha, nový výtah). Za domem je k dispozici travnatý pozemek
pouze pro obyvatele domu.
Anuita byla již splacena. Byt je v družstevním vlastnictví, v tomto
okamžiku není možný převod do OV.
Byt je před rekonstrukcí. Nabídka je určená jen pro přímé zájemce.

telefon: +420 728 030 322
e-mail:
web:

karel.zatloukal@post.cz
zatloukal.org/byt

Inzerat.indd 1
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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

PROVÁDÍM ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
BOURACÍ, MALÍŘSKÉ PRÁCE.
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, NEBYTOVÉ
PROSTORY. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN.
777 670 326

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

KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ
NOVĚ OTEVŘENO „VE VĚŽÁKU“
STŘIH BEZ OBJEDNÁNÍ OD 80,BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE
605 246 337, 603 877 942

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
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
VELKOOBCHOD S HODINKAMI
PŘIJME ZAMĚSTNANCE DO SERVISU
A EXPEDICE. POŽADAVKY SPOLEHLIVOST
A ZNALOST PRÁCE NA PC.
KONTAKT ALTRO@ALTRO.CZ
SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ
WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247
HÁJEK-ZEDNICTVÍ-MALÍŘSTVÍ

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 63., červen 2015
/vychází měsíčně, kromě letních prázdnin/
Periodický tisk územního samosprávného celku
VYDAVATEL: MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy
pod číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192
REDAKCE: Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, 193 21
Tel.: 281 860 130, e-mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz
REDAKTORKA:
Dana Mojžíšová, e-mail: dana.mojzisova@seznam.cz

ZAHRÁDKY VOLAJÍ. ZÁDÍČKA BOLEJÍ?
NA VAŠE BOLESTI ODPORNÉ,
NAŠE ZNALOSTI ODBORNÉ.
WWW.MASAZE-PERLA.CZ
MYTÍ OKEN A PRANÍ KOBERCŮ.
CENA 15 KČ/1 M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL.: 605 567 053
FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ ŽENY
I MUŽE NA TŘÍDĚNÍ TISKU, PRÁCE
V DENNÍCH, NOČNÍCH I ODPOLEDNÍCH
SMĚNÁCH. NÁSTUP DLE DOHODY.
DALŠÍ INFORMACE TEL.: 602 480 851
PRODÁM DŮM V KLÁNOVICÍCH.
7500000 KČ, TEL.: 604 631 232
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ.
TEL.: 731 515 641,
E-MAIL: UDC.PRAHA@VOLNY.CZ
PRON. NEBYT. PROST. 340M2
V NÁCHODSKÉ UL. HORNÍ POČ.
TEL.: 732 209 982, 737 561 710

REDAKČNÍ RADA: Ladislav Stýblo (předseda),
Alena Naidrová (tajemnice), Dana Mojžíšová,
Alexandra Kohoutová, Jana Jelínková,
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ZŠ SPOJENCŮ 1408, HORNÍ POČERNICE
HLEDÁ ASISTENTA PEDAGOGA.
NÁSTUP 1. 9. 2015. INFO: 281 923 336
MALÁ RODINNÁ FIRMA HLEDÁ
ŠVADLENU S ŽL NA ŠITÍ CYKLISTICKÉHO
OBLEČENÍ NA ZKRÁCENÝ ÚVAZEK (3-4
DNY V TÝDNU NA 6-7 H). PRÁCE S ELAS.
MATERIÁLY. NABÍZÍME SLUŠNÉ
PROSTŘEDÍ, PRAVIDELNÝ PLAT.
CYKLOSCHEIN, NÁCHODSKÁ 164,
TEL.: 281 920 253, 724 168 522
BD LHOTSKÁ 2203-04 PRONAJME
SAMOSTATNÝ PROSTOR
2 MÍSTNOSTI+SOC. ZAŘÍZENÍ 60 M2
V PŘÍZEMÍ DOMU, VHODNÉ PRO
KANCELÁŘ. BLIŽŠÍ INFO TEL.: 602 174 179
NEBO E-MAIL 2203.2204@SEZNAM.CZ
NABÍZÍME PRONÁJEM MENŠÍ TĚLOCVIČNY
(7 X 10 M, VÝŠKA 3,7 M) S PROTISKLUZOVÝM POVRCHEM V ZŠ BÁRTLOVA 83
V H. POČERNICÍCH. PRONÁJEM VE VŠEDNÍ
DNY MEZI 15. - 18. HODINOU, CENA 150
KČ/HOD. NEVHODNÁ PRO MÍČOVÉ HRY!
MOŽNOST ZAPŮJČENÍ TĚLOCVIČNÉHO
NÁŘADÍ A NÁČINÍ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU
NÁS KONTAKTUJTE – TEL.: 281 920 835
NEBO 731 582 581,
E-MAIL ZVS.BARTLOVA@ZRIS.MEPNET.CZ
MALÍŘSKÉ, NATĚRAČSKÉ PRÁCE
DLE DOHODY. TEL.: 724 249 986
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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, 29m2 - 58m2
Náchodská, Horní Počernice

PRODEJ

RD 3+1/G, na pozemku 263m2
Vršovka, Horní Počernice

Vaše
nemovitost
mohla být i
ZDE.

PRODEJ

RD 5+2/T/G, na pozemku 792m2
Na Bačálkách, Horní Počernice

Najdeme vám
NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU
Ing. Kateøina Linhartová
certifikovaný hypoteèní makléø

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.
Pro klienty zajišťuji:
hypoteèní úvìry, pøípadnì jejich refinancování
spotøebitelské úvìry
konsolidaci úvìrù
Akèní nabídka úrokových sazeb od 1,69%.

720 238 902

e-mail: katerina.linhartova@gpf.cz

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

PRODEJ

Mezonetový byt 5+kk/G/T, 118m2

V Javorech, Horní Počernice

