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Krásné léto všem Počernickým
přeje redakce HPZ.

Kalendář akcí v červenci
OD 21. 6. DO 14. 9.
DO 14. 9.
DO 14. 9.
7. 7.
4. 8.
1. 9.
2. 9.
3. 9.
4. 9.
8. 9.

a srpnu 2014

   CESTA (NEJEN) DO PRAVĚKU SE ZDEŇKEM BURIANEM - INTERAKTIVNÍ VÝSTAva
CHVALSKÝ ZÁMEK
    
OBŘÍ LEPORELO ČESKÝCH DĚJIN
cHVALSKÝ ZÁMEK
    
HISTORICKÉ SKVOSTY – PAMÁTKOVÁ PÉČE V ČR
CHVALSKÝ ZÁMEK
19.00 „7“ – VERNISÁŽ VÝSTAVY MLADÝCH UMĚLCŮ
CHVALSKÝ ZÁMEK
17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY SDRUŽENÍ SOCHAŘŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
20.30 KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI: NICKYHO RODINA
20.30 KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI: VEJŠKA
20.30 KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI: POLSKI FILM
20.30 KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI: PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?
16.00 VEŘEJNÉ FORUM: 10 PROBLÉMŮ
CHVALSKÝ ZÁMEK
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně Dana Mojžíšová: První vysvědčení ve FZŠ Chodovická a hurá na prázdniny!

STATISTIKA ČINNOSTI
HORNOPOČERNICKÝCH STRÁŽNÍKŮ
Není třeba se přít o tom, že statistika má
cenné údaje, dokonce nemusí být ani nudná, záleží na jejím zpracování. Statistika
Obvodního ředitelství Městské policie
Praha 14 vypovídá o činnosti pražských
strážníků v Horních Počernicích v roce
2013.
V průběhu loňského roku bylo strážníky zjištěno celkem 1 479 přestupků, za které bylo
uloženo 522 pokut v celkové výši 170 200
Kč. Zdejší okrsek je svěřen deseti strážníkům
okrskářům, kteří mají k dispozici z důvodu
zefektivnění výkonu služby jedno služební
vozidlo Škoda Octavia, dva motocykly Honda Varadero a dvě horská kola.

Veřejný pořádek

V oblasti veřejného pořádku bylo v uvedeném období řešeno celkem 303 přestupků. Z celkového počtu výše uvedených
přestupků se jedná o cca 20,5%. Zejména
se jednalo o rušení nočního klidu, znečistění veřejného prostranství, neoprávněné
založení skládek, neuposlechnutí výzvy, ale
i přestupky proti pořádku ve státní správě
a přestupky proti pořádku v územní samosprávě.
Celkem bylo ve veřejném pořádku uloženo
31 pokut v celkové výši 13 700 Kč.

Doprava

Na úseku dopravy se v uvedeném období
řešilo celkem 1 119 přestupků. Přestupky
v dopravě tvoří nejfrekventovanější kategorii v rámci všech řešených přestupků a na
jejich celkovém množství se podílely cca
z 75,6%. Nejčastějšími prohřešky neukázněných řidičů bylo zejména nedodržení

zákazu vjezdu, zákazu zastavení či zákazu
stání na chodníku. Řešeny byly také desítky
přestupků neukázněných chodců. Celkově
bylo v dopravě uloženo 472 pokut v celkové
výši 140 400 Kč.

Ostatní přestupky

Mezi ostatní přestupky řadíme zejména přestupky na úseku majetku nebo přestupky
proti občanskému soužití. Jsou zde zahrnuty drobné krádeže v obchodech, přestupky
v rozporu s „tabákovým zákonem“ (kouření
na místech zakázaných), navíc také porušení
povinnosti chovatelů psů v souvislosti
s jejich evidencí či uhrazením povinného
místního poplatku ze psů.
Za sledované období bylo zjištěno celkem
57 přestupků, tj. cca 3,8%. Celkem bylo za
tyto přestupky uloženo 19 pokut, v celkové
výši 16 100 Kč.

Realizované akce

V daném období probíhaly průběžně akce
zaměřené zejména na kontroly živnostenských provozoven s důrazem na zákaz
podávání a prodeje alkoholických nápojů
a tabákových výrobků osobám mladším
18 let, prověření lokalit s výskytem osob bez
přístřeší, squatů apod., ověření dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů
a jiných návykových látek v souvislosti s provozem na pozemních komunikacích, pátrání
po hledaných a pohřešovaných osobách
a také na pátrání po odcizených vozidlech.
V ranních hodinách strážníci vykonávali
dohled na přechodech pro chodce v souvislosti s bezpečnou docházkou žáků
základních škol. V odpoledních hodinách
zase dohled nad bezpečným odchodem
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dětí ze základních
škol pod názvem Školní policie. U přestupků
v dopravě se zaměřovali strážníci prioritně
na přestupky, které hrubým způsobem
narušují bezpečnost a plynulost silničního
provozu, na přestupky tzv. bodované, ale
také na respektování parkovacích míst
vyhrazených pro vozidla přepravující
osoby těžce zdravotně postižené, osoby
s tělesným postižením. Dále se zaměřovali
na porušování zákazových dopravních
značek a neoprávněné parkování vozidel na
chodnících v místech, kde to není dovoleno dopravním značením, ale také akce
v dopravě v pohybu, zaměřené převážně
na kontrolu provozu nákladních vozidel,
často porušujících místní úpravu silničního
provozu. Dále probíhaly kontroly chovatelů
psů, výskytu vraků vozidel, případně záborů
veřejného prostranství. Odhaleny byly celkem čtyři osoby, po kterých bylo vyhlášeno
pátrání Policie ČR. Šest osob bylo na Policii
ČR předvedeno. V pěti případech bylo strážníky zajištěno místo trestného činu. Ve třech
případech bylo nalezeno vozidlo v pátrání
Policie ČR, ve dvou případech došlo k nálezu registračních značek vozidla.
Na koho se z vedení Městské policie Praha
14 obrátit? Kromě ředitelky Městské policie
Praha 14 Dany Hetzlové na jejího zástupce
Richarda Bauera.
Osobně na adrese Vlčkova 1067, Praha 9,
telefonicky na čísle 222 025 754, nebo
e-mailem na zastupce2.p14@mppraha.cz.
Richard Tauer,
Obvodní ředitelství MP Praha 14

Slovo starostky
K mnoha faktorům, které ovlivňují
naše zdraví, nepochybně patří
i kvalita lékařské péče. Letos v létě
jsme na Chvalech otevřeli další dvě
ordinace pro odborného a praktického lékaře. Jedna ordinace bude
sloužit pro praktickou lékařku pro
dospělé, druhou nadále nabízíme
k pronájmu. Symbolicky v roce, kdy
si připomeneme 90. výročí otevření
první lékařské ordinace v Horních
Počernicích.
Rozdíl mezi městy a venkovskými obcemi ve zdravotní péči byl ještě
před sto lety propastný. Podle tehdy platného rozdělení příslušely
Chvaly a Svépravice s Xaverovem ke zdravotnímu obvodu dolnopočernickému a obce Čertousy a Horní Počernice ke zdravotnímu
obvodu vinořskému. Lidé museli za lékařem dojít nebo se dopravit,
někdy naopak musel lékař za nemocnými sám. Podle vážnosti onemocnění pak rozhodl o případném léčení v pražské nemocnici. Až
na počátku třicátých let poskytoval službu přepravy pacientů Sbor
chvalských hasičů.

První místní praktický lékař MUDr. Josef Kudrnovský otevřel svou
ordinaci v původní obci Horní Počernice 11. srpna 1924. Jeho obvod
zahrnoval obce dnešní městské části Praha 20, dále Radonice,
Dehtáry a Zeleneč. Jak uvádějí kroniky, činil tak za paušální odměnu
1.500 korun, zdarma pak léčil obecní chudé z chudobince a sirotky.
Odměny se vzdal a ponechal ji obci jako základ pro vybudování jeslí
a mateřské školy. Z jeho iniciativy byla 20. 10. 1937 otevřena poradna pro ochranu matek a dětí, kterou po řadu let vedl. Otevření jeslí
se dočkal až v r. 1951. Svými znalostmi a zkušenostmi obětavě léčil
občany téměř padesát let.
Od té doby se hodně změnilo. Dnes působí v Horních Počernicích
devět praktických lékařů a téměř dvacet specialistů, máme zde i vyhlášenou oční kliniku, také polikliniky a nemocnice v okolí jsou pro
občany dostupné. Stále je co zlepšovat, ale troufám si říct, že zdraví
obyvatelv naší městské části svědčí o její vyspělosti, ekonomické
situaci i celkovém dobrém stavu.
Přeji dětem i dospělým krásné prázdniny i celé léto v plném zdraví.
Hana Moravcová, starostka

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ Zapomenutý kříž

Student Jakub Moudrý nás upozornil na
jedno krásné, ale trochu zapomenuté
a neutěšené místo v blzkosti hornopočernického hřbitova, kde stojí kříž. Rád by ho
opravil tak, aby přežil i pro další generace.
Navrhl terénní úpravy v okolí křížku a podle možností i zrestaurování podstavce
s křížkem. Práce chce provést vlastními
silami, v případě nezbytných rozsáhlejších
úprav za finančního přispění MČ Praha 20.

■ Hřiště Čertousy

RMČ uzavřela darovací smlouvu na oplocení a herní prvky v lokalitě Čertousy. Realizace hřiště je plánovaná během letních
prázdnin.

■ Protihluková opatření

V druhé polovině června proběhla schůzka
na Ředitelství silnic a dálnic za účasti ředitele úseku pro strategický rozvoj a koncepci Ladislava Štefana a ředitele závodu
Praha Jana Kroupy. Hlavním tématem
jednání byla výstavba protihlukových stěn
na silničním okruhu kolem Prahy.

■ Záplavová zóna

Zadali jsme zpracování projektové dokumentace a zpracování nového výpočtu na
aktivní záplavovou zónu ve Svépravicích
s termínem dodání 15. 8. 2014.

■ Kruhový objezd

Stavba kruhového objezdu u VGP bude
zahájena letos v červenci a bude probí-

hat v jednotlivých etapách tak, aby nebyl
omezen provoz.

■ MÚK Beranka

V červnu proběhlo jednání na Odboru městského investora Magistrátu hl. města Prahy
u náměstka primátora Jiřího Nouzy a za
účasti náměstka hejtmana Středočeského
kraje Miloše Petery. Jednání se týkalo hlavně
koordinace připojovacích komunikací na
mimoúrovňovou křižovatku Beranka.

■ Nízkopodlažní autobusy
do Čertous

3. Dodržování stanovené rychlosti
4. Kontrola průjezdu nákladní dopravy z ul.
Bystrá na ul. Náchodskou po stanovení
zákazu vjezdu nákladní dopravy v Satalicích
5. Agresivita lidí bez domova vůči občanům
Horních Počernic
6. Krádeže v zahradách ve Svépravicích a na
Chvalech

■ Park u Canaby

Bylo zadáno zpracování projektové dokumentace na park mezi lokalitou Canaba
a Jizbická.

Na schůzce se zástupcem firmy ROPID (Regionální organizátor pražské integrované
dopravy) jsme řešili zintenzivnění linky
č. 221. Od 10. června jezdí na této lince nízkopodlažní autobusy.

■ Bezpečné
Horní
Počernice

Na pravidelných schůzkách se zástupcem Městské policie jsme jednali
o těchto problémech:
1. Průjezd nákladní dopravy objízdnou trasou
ulicí Komárovská
2. Zajištění bezpečnosti
dětí v ulici Komárovská

2– 3

Zastupitelstvo hlasovalo o kauze Xaverov
Ztratily v roce 2006 Horní Počernice možnost – díky vzdání se „předkupního“ práva –
– aktivně rozhodovat o dění v SC Xaverov?
Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 20
ze dne 7. března 2011 byl kontrolní výbor
pověřen „Kontrolou správnosti hospodaření
s majetkem a zhodnocením vloženého majetku MČ Prahy 20 do společnosti SC Xaverov“.
Na zpracování závěrečné zprávy se společně
podíleli členové kontrolního výboru ve složení J. Kočí, M. Herian, M. Matura, E. Fojtová
a D. Holzmannová. Celá zpráva kontrolního
výboru je k dispozici na www.pocernice.cz.
Zpráva kontrolního výboru (KV) byla předložena a poprvé projednána na Zastupitelstvu MČ,
které se konalo dne 14. dubna 2014. Ve zprávě
se mimo jiné píše o možném pochybení ze
strany bývalého vedení obce, v čele s tehdejším starostou I. Liškou, při správě svěřeného
majetku. Poměrně dlouhé období od zadání
k finální zprávě bylo způsobeno náročností
vyhledávání, shromažďování a následného
analyzování všech dostupných materiálů.

Zastupitelé k výsledku předložené zprávy nezaujali dne 14. dubna 2014 žádné stanovisko.
Byl tak vytvořen prostor pro připomínkování
předložených závěrů a k podání vysvětlení
bývalému vedení obce.
Na základě závěrů KV a nepřesvědčivého
vyjádření bývalého starosty obce k těmto
závěrům byl na jednání zastupitelstva dne
16. června 2014 opět podán návrh na provedení forenzního auditu, jehož provedení
nepřímo doporučil i kontrolní výbor ve své
zprávě. Hlasovalo se jmenovitě z důvodu
vážnosti problému a potřeby osobní odpovědnosti zastupitelů.
Zastupitelé H. Moravcová, J. Beneda,
A. Kohoutová, D. Mojžíšová, P. Herian,
P. Wágner, K. Bonková , A. Štrobová ,
A. Šefčíková, V. Čáp, B. Jagerová, J. Kotouč
a J. Kočí st. hlasovali pro audit, zastupitelé
J. Konhefr, T. Kádner a J. Danda hlasovali
proti auditu. Jednání zastupitelstva se
nezúčastnili zastupitelé J. Kočí ml., M.
Glozar, T. Spilková a M. Blahovec. Zastupitelé

Z. Foglarová, I. Liška, P. Měšťan a R. Stára se
hlasování zdrželi.
Na základě usnesení Zastupitelstva MČ bude
tedy proveden audit hospodaření s vloženým majetkem MČ Prahy 20 do společnosti
SC Xaverov. Je víc než pravděpodobné, že
po tomto důležitém a náročném hlasování
lze očekávat invektivy a argumenty, proč by
se audit realizovat neměl. Věříme, že audit
nakonec v nejbližší době proběhne a odborná firma posoudí, zda při správě svěřeného
majetku skutečně byl či nebyl porušen zákon.
Děkujeme všem zastupitelům, kteří svým
hlasováním pro nezávislý audit umožnili nezávislé prošetření celé kauzy. Po členech Rady
MČ budeme následně požadovat veškeré
informace o transparentním výběru auditorské firmy a výsledcích celého auditu.
Jiří Beneda, radní

Proč stavět novou sportovní halu?

Při otázce, proč stavět novou sportovní
krytou halu, se nabízí jednoduchá a prostá
odpověď. Jisté je, že kryté sportoviště tamní
kluby, oddíly a školy nutně potřebují. Někteří
sportovci nemají dlouhodobě kde trénovat.
Od roku 1989 do současné doby, tj. 25 let
se do výstaveb krytých sportovišť finančně
neinvestovalo, kromě jedné výstavby, a to
tělocvičny pro ZŠ Stoliňská, která nutně potřebovala svým žákům zajistit vlastní plochu
pro sport, jelikož její žáci řadu let na hodiny
tělesné výchovy docházeli do provizorní
místnosti v prostorách restaurace Na Růžku.
Po roce 1989, kdy začala v obci Horní Počernice rychlá výstavba nových rodinných a bytových domů se s rychlým rozvojem výstavby
zvýšil i počet jejích obyvatel, který rok od
roku neustále stoupá. Není proto možné při
současném stavu vyhovět všem sportovcům.

Projekt multifunkční sportovní haly v Horních
Počernicích je veden záměrem vytvořit pro
děti a mládež moderní krytou sportovní halu
s potřebným zázemím , který bude sloužit
v dopoledních hodinách, tj. v době vyučování žákům a studentům hornopočernických
škol, v odpoledních hodinách by je vystřídaly
volnočasové aktivity a večerní hodiny by
sloužily pro komerční pronájem. Sportovní
hala bude využívána pro rozvoj sportovních
aktivit dětí i dospělých a bude tak zároveň
přispívat k jejich kladnému vztahu ke sportu.
Nezanedbatelným významem je skutečnost,
že organizovanými činnostmi, výchovnými
akcemi a sportovní nabídkou může sportovní centrum sehrát důležitou roli v rámci
prevence proti nevhodným a patologickým
vlivům. V neposlední řadě mohou sportovní
akce a činnosti v důsledku tohoto záměru
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oslovit další podnikatele a sponzory v rámci
propagace a zvýšit tím tak prestiž Horních
Počernic.
Hala by měla být vybudována v místech
u Základní školy Ratibořická (zadní část školní
jídelny – kdysi bývalé hřiště MŠ Ratibořická)
a u FZŠ Chodovická a měla by umožňovat
provozování většiny kolektivních sportů
(florbal, házená, futsal, basketbal, volejbal,....)
i individuálních (kurty na tenis, badminton
atd.). Zároveň by součástí haly bylo i sociálně
administrativní zázemí – zejména se jedná
o šatny, umývárny, sprchy, záchody i pro venkovní areál FZŠ Chodovická, potřebné sklady,
klubovna a zázemí pro správce objektu.
Popřípadě fit centrum, relax centrum,
či občerstvení.
Jaroslav Kočí a Petr Měštan,
předseda a místopředseda sportovní komise HP

Investiční záměr výstavby sportovní haly
Zpracovaná dokumentace pro územní řízení
navrhuje umístit sportovní halu do pozemku tvořící nároží ulic Jívanská a Javornická.
Pozemek byl vybrán investorem z důvodu
potřebné úzké vazby sportovní haly na
areál školy. Navržené stavebně architektonické řešení předpokládá maximální
možné zapuštění stavby pod stávající terén,
při zachování podmínky bezbariérového
přístupu,jak z ulice Jívanská ( hlavní vstup
), tak i z areálu školy ( školního hřiště ). Celý
objekt je navržen způsobem, který umožňu-

je výstavbu po jednotlivých etapách, které
budou tvořit samostatný funkční celek.
První etapu představuje vlastní hala včetně
nezbytného zázemí, druhou etapu následně
přístavba východním směrem, kde bude
umístěno zázemí pro venkovní sportoviště a další prostory jako sál fitnes, bufet,
klubové zázemí a třetí etapa předpokládá
vytvoření diváckého zázemí pro venkovní
hřiště. Vlastní hala je navržena jako víceúčelová s vybaveností na všechny požadované
míčové sporty, základní instalaci gymnastic-

kého náčiní, floorbalové hřiště s mantinely
a v neposlední řadě možnost rozdělení
haly na tři samostatné hřiště pro výuku, či
tréning více skupin současně.
V současné době je podána žádost o vydání
územního rozhodnutí a v případě, že tato
investice bude zahrnuta do rozpočtu MČ lze
první etapu realizovat v letech 2015 -2016.
Zdeněk Vavruška,
vedoucí OHSaI

Odbor Místního hospodářství

Zahájení rekonstrukce komunikací
Jak jsme vás již předběžně informovali v HPZ č. 03/2014 upřesňujeme informace o zahájení stavby Etapa 0020 Čertousy. Investor hl. m.
Praha zastoupený firmou Zavos a zhotovitel stavby PORR poskytly
tyto údaje a harmonogram výstavby pro r. 2014
Etapa 30. 6 – 31. 8. 2014
Etapa 1. 9. – 29. 11. 2014

Rekonstrukce ulice Otovické – je schválena radou hl. m. Prahy.
V průběhu prázdnin bude vypsáno výběrové řízení. Předpoklad
zahájení stavby je říjen 2014.
Jaroslav Píša
vedoucí odboru místního hospodářství

V případě dotazů ve věci výstavby komunikací Vám informace
poskytne Odbor místního hospodářství p. Píša – na tel.: 271 071 690
nebo na adrese: ul. Lipí 2642/4.

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad
ve II. pololetí 2014
Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli od 9.00 do 13.00 na
těchto místech:
1. Parkoviště u křižovatky Mezilesí – Běchorská za čerpací stanicí
Benzina
2. Ratibořická (u odbočky k DDM a ZUŠ)
Termíny přistavení: 13. 7., 10. 8., 7. 9.,12. 10., 9. 11. 2014

3. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická (u barevných kontejnerů na
tříděný odpad)
4. Křovinovo nám.
Termíny přistavení: 27. 7., 24. 8., 21. 9., 26. 10., 23. 11. 2014
Irena Dorňáková
asistentka odboru místního hospodářství
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informace z Odboru sociálních věcí a školství

Akční konec školního roku
Poslední dny školního roku znamenají ve
školách doslova smršť úžasných akcí a aktivit, které sympatickým způsobem dávají najevo, co všechno se děti během školního roku
naučily. Tanec, básně, písničky, výtvarné
soutěže, na závěrečných vystoupeních bylo
na co se dívat. Aby toho nebylo málo, naši
školáci si dokonce vyráběli i zmrzlinu.
Na zmrzlinu do fyziky
Překrásná Školní akademie v přírodním divadle ZŠ Spojenců, Talent Horních Počernic na
Chvalském zámku, kde se prezentovaly svými
výkony děti ze ZŠ Stoliňská, šňůra sportovních závodů ve FZŠ Chodovická, kde poskytli
zázemí i tour zdravotně handicapovaných
sportovců Přes Česko na kole na handbiku,
tricyklu, Jarní výstava v ZŠ praktické a speciální Bártlova, která sice komplet propršela, ale
moc se povedla. Vystoupení našeho skvělého
stepaře Marka Mečíře v Národním divadle.
Tolik výčet některých akcí spojených s koncem školního roku. V ZŠ Ratibořická se na
posledním kroužku fyziky dokonce vyráběla
zmrzlina. Stačí vám usilovně míchat smetanu
s vanilkovým cukrem v misce umístěné v ledu,
který stejně usilovně přisolujete. S kolegyněmi
radní Alenou Šefčíkovou a Helenou Víchovou

z OSVŠ jsme za mladými fyziky ve výrobě sice
lehce zaostávaly, ale nakonec se i nám třem
podařilo v učebně fyziky vyrobit chladný
a dobrý zázrak.
Singers of United Lands na Chvalském
zámku
Pod záštitou senátorky Miluše Horské probíhá
v České republice turné světového pěveckého kvarteta Singers of United Lands. Čtyři
zpěváci ze čtyř různých zemí a jejich vedoucí
Marcus putují napříč kontinenty a prezentují různorodou kulturu svých domovů. Na
Chvalském zámku vystoupili v rámci projektu
Setkávání pro děti z DC Paprsek, ZŠ Bártlova
a ZŠ Stoliňská, protože náš projekt je velmi
zaujal. Pěvecké kvarteto tvoří Sonja z Chorvatska, Andrew z Nigérie, Gabriel z Uruguaye
a ShihHao z Taiwanu. Svým výkonem dokázali
děti strhnout. Zpívalo se, hrálo, mladí zpěváci
dostávali v pauzách od dětí i nejrůznější
otázky. Na to, jak se u nich doma žije, co mají
rádi, jak se vlastně potkali, jaké muzice dávají
přednost. Gabriela z Uruguaye na malou chvíli
uzemnil dotaz –„ Máš doma koně“?
Atmosféra byla zkrátka otevřená a bezprostřední, nenásilnou formou jsme získali
informaci o hudbě, tradicích a stylu života

v různých koutech světa a ocenili přitom vynikající výkon čtyř mladých umělců. Chvalský
zámek byl příjemným a důstojným zázemím
mezinárodní kulturní akce.
Přeji všem krásné léto a prázdniny plné zážitků.
Alena Štrobová, radní

Komunitní setkání v galerii ArtAtak
V rámci Komunitního plánování sociálních
služeb jsme spolu s kolegyní radní Alenou
Šefčíkovou iniciovaly v galerii ArtAtak
v Bystré ulici setkání se zástupci počernických spolků. V galerii ArtAtak jsme přivítaly
místostarostu Tomáše Kádnera, dále ze
Svazu dobrovolných hasičů – pány Mudru,
Pospíšila, Friče a Karocha, TJ Sokol Horní Počernice – Ivana Lišku, ze Svazu postižených
civilizačními chorobami Zdeňku Jaklovou,
z Molechetu Jiřího Stibora, zástupce Skautů
Anežku Havránkovou a Karla Švejdu, za Honitbu Horní Počernice – honebního starostu
Tomáše Kádnera, z Mysliveckého sdružení
Horní Počernice – Miroslava Vokřínka a za
Svaz zdravotně postižených – Oldřicha Abta.
Každý z účastníků setkání stručně svůj spolek představil – historii, počet členů, činnost,
jaké se členové věnují. Tématem besedy
byl i způsob a především další možnosti
spolupráce představitelů spolkového života
a městské části.
Z KPSS jednoznačně vyplynulo, že spolkům
v městské části citelně schází společenský
sál. Prostor pro setkávání a společenské

události, plesy, taneční zábavy, přítomní
myslivci nostalgicky zavzpomínali na kdysi
oblíbené poslední leče. Diskuze se proto
stočila k rekonstrukci objektu stodoly
v areálu Chvalské tvrze. Podobné zázemí
by měla v budoucnu nabídnout. Projevila
se i potřeba kluboven. Hovořili jsme tudíž
o možnostech využití budoucích klubovních
prostor po rekonstrukci objektu Náchodská
754, kde sídlí knihovna.
Hasiči nabídli akce a přednáškové cykly pro
žáky počernických základních škol.
Dalším zajímavým podnětem je vytvoření
archivu obecní historie.
Hasiči upozornili na
cenný archiv z pozůstalosti pana Kupra, který
je provizorně uložen
v ZŠ Stoliňská. Stejně tak
existuje archiv TJ Sokol
Horní Počernice a archiv
dokumentující činnost
divadelníků. Každý z nich
je významným dokladem
historie naší městské
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části, blízce se dotýká života jejích obyvatel. Shodli jsme se v tom, že bude vhodné
dokumenty zpracovat a uložit do odpovídajících prostor jako cenné svědectví vývoje
Horních Počernic Po prázdninách určitě
zrealizujeme další setkání s představiteli
počernických spolků. Velký dík si zaslouží
Eliška Furčáková, kurátorka galerie ArtAtak,
kde jsme pro naše spolkové setkání nalezli
příjemné zázemí.
Alena Štrobová, radní

Turné Přes Česko na kole
S kolegyní a radní pro školství Alenou
Štrobovou jsem se 2. 6. zúčastnila velmi
zajímavé akce - startu turné Přes Česko

na kole, handbiku a tricyklu. Heslem bylo:
Pojeď s námi, bariéry neexistují – příležitost
je v nás. Akci pořádal Tomáš Pouch ze sdružení Černí koně, podporující
handicapované cyklisty, kteří se
dokázali vzepřít osudu a umí si
život vychutnat.
Počasí nám přálo a na hřišti
mezi školami Chodovická a Ratibořická se sešlo velké množství
lidí. Žáci z obou škol namalovali
obrázky pro vítěze, kterými se
stali Filip Mareš, Jan Král a Jiří
Chroust z FZŠ Chodovická.
K dobré náladě hrála skupina
Nebe. Mistr světa v bikecrossu
Josef Dressler předvedl několik
skvělých triků na kole. Jedna
z podporovatelek akce Kateřina
Klasnová předala sportovcům
šek a spolu s Pepou Dresslerem
se k závodníkům přidali. Děti si
mohly se závodníky, prohlédnout si nebo vyzkoušet jejich

kola, handbiky a všechna ta
nápaditě upravená vozítka.
Za asistence Městské policie bylo odstartováno a vlna žlutočerných trikotů se dala
do pohybu. Na své cestě navštíví peloton,
který tvoří zdraví sportovci i ti se zdravotním
postižením, celkem 12 měst. Cílem byl 5. 6.
daleký Zlín, kde probíhal filmový festival.
Všechny sportovce za jejich odvahu a pozitivní přístup k životu velice obdivujeme.
Start cyklotour handicapovaných sportovců
podpořila svou účastí také FZŠ Chodovická. „Do mezinárodního projektu, při němž
cyklisté projeli téměř celou republiku a ve
dvanácti městech navštívili více než 4000
dětí, se naši žáci zapojili doprovodnou
akcí – výtvarnou soutěží na téma handicap
a bezpečnost silničního provozu. Vydařená
akce naplnila heslo projektu Pojeď s námi,
bariéry neexistují – příležitost je v nás,“
uvedla Renata Vitvarová z FZŠ Chodovická.
Alena Šefčíková, radní

Výtvarná dílna s Vladimírem Kočičkou
Na konci května poctil naši třídu 3. A počernický malíř a fotograf Vladimír
Kočička. Jeho obrazy jste mohli vidět v předsálí Divadla Horní Počernice,

vystavoval také v kočárovně Chvalského zámku. Jeho
fotografie Náplavka v Praze se umístila na 3. místě v soutěži
Praha a Horní Počernice v proměnách.
Pan Kočička si za velkého zájmu dětí sestavil pravý malířský
stojan a vysvětlil jim postup při malování krajiny. Děti
obyčejně začínají stylem: tráva, dům, strom – velké bílé nic
a nahoře obloha. Malíř začal obráceně – na pozadí kopce,
před nimi les, výrazný strom a teprve vepředu trsy trávy.
Děti tiše sledovaly, jak několika rychlými črty uhlem vzniká
pohled na šumavskou krajinu. Pan Kočička jim poradil,
jak velmi jednoduše namalovat jehličnatý strom, jak se
vystínují mraky, jak se vytvoří sluneční paprsky… Žáci se
pak pustili do vlastních obrazů. Padlo mnoho dotazů, jak se
maluje listnatý strom, skála, suchý strom… Během jediné
hodiny výtvarník namaloval čtyři různé obrazy. Nejlepší
dětské práce jsme pak zafixovali lakem a dali na nástěnku.
Příští hodinu jsme naplánovali přímo v přírodě u svépravického rybníka. Moc se těšíme!
Alena Šefčíková, radní
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Seminář pro seniory o dluzích a exekucích
stat. Velice zranitelnou skupinou jsou v tomto
ohledu senioři. V pátek 30. května 2014 jsem
proto pozvala na Chvalský zámek zástupce
společnosti Iuridicum Remedium, kteří pro
seniory připravili seminář o problematice dluhů a exekucí. Téma je natolik důležité, že jsme

Mgr. et Mgr. Jana Vobořila, advokáta, požádali
o shrnutí informací i do Hornopočernického
zpravodaje. Ve svém příspěvku chystané série
se zaměřil právě na téma dluhy a exekuce.
Alena Štrobová, radní

Půjčky a ochrana slabší strany u formulářových smluv
v Novém občanském zákoníku
Mnoho z nás si v životě půjčilo větší či menší obnosy peněz. Půjčky si nejčastěji bereme u bank, ale i u různých nebankovních poskytovatelů, či dokonce u různých podezřelých společností, které lze bez nadsázky označit za lichvářské. V řadě
případů společnost, která půjčuje, zneužívá finanční tísně dlužníka a do smlouvy propašuje nejen nehorázně vysoké úroky,
ale například i velmi vysoké smluvní pokuty za opoždění se splácením, nesmyslně vysoké poplatky za upomínky nebo jiná
pro dlužníka jednostranně nevýhodná smluvní ustanovení.

Zásada ochrany slabší strany

Jednou ze zásad Nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), který nabyl účinnosti od
1. ledna tohoto roku, je zásada ochrany slabší
strany. V tomto článku se budu věnovat jedné
takové novince a to jsou ustanovení NOZ
týkající se tzv. adhezních smluv.
Adhezní smlouvy jsou smlouvy, které mají
nejčastěji podobu různých formulářů. Vyplní
se do nich pouze několik údajů o smluvní
straně, jsou dopředu předtištěny. Setkáme
se s nimi nejčastěji u dodavatelů energií,
telefonních operátorů nebo právě u různých
bank a nebankovních subjektů, které poskytují
půjčky a úvěry. U těchto smluv nemáme možnost jakkoli o obsahu smlouvy vyjednávat,
jednoduše na podmínky přistoupíme nebo
nám služba nebude poskytnuta. Při studiu
smluvních podmínek je nám často předloženo
několik stran hustě popsaných malými písmeny, jejichž přečtení by samo o sobě zabralo
desítky minut nebo i hodiny. Laik pak těmto
právnicky formulovaným větám není schopen
porozumět. Často podepíše smlouvy, u nichž
vlastně neví, k čemu se zavazuje a co od nich
může čekat. Výsledkem pak může být vznik
dluhu, který končí i exekucí.

Hrát otevřenou hru

NOZ vyžaduje, aby strana, která pro někoho
připraví tuto adhezní smlouvu, a je tedy ve
smluvním vztahu silnější stranou, před svým

smluvním partnerem nic neskrývala a hrála
s ním otevřenou hru. Mají to zajistit zejména
§§ 1798-1801 NOZ, které se adhezním smlouvám věnují.
Druhá strana musí být seznámena s každou
doložkou, která není součástí samotného
textu smlouvy. Toto pravidlo obsažené
v § 1799 NOZ znamená, že je na tom, kdo
předkládá formulářovou smlouvu, aby prokázal, že toho, kdo je slabší stranou, seznámil se
všemi obchodními podmínkami, které jsou
součástí smlouvy, ale nejsou uvedeny v jejím
textu. To se v minulosti často nedělo, lidé
nedostávali různé další smluvní podmínky do
ruky a pouze v textu smlouvy byl na ně odkaz.
Až později se pak divili, k čemu se vlastně
smlouvou zavázali.
NOZ se ale věnuje i smluvním doložkám, které
najdeme přímo v textu smlouvy. § 1800 odst.
1 bojuje proti malým písmenkům ve smlouvách a proti obtížné srozumitelnosti textu.
V praxi toto prokazovat bude dosti obtížné
a bude to motivace ke zestručnění smluv
a zvýšení jejich srozumitelnosti.
§ 1800 odst. 2 NOZ pak jde ještě dál, když říká,
že pokud je nějaká doložka ve smlouvě pro
slabší stranu zvlášť nevýhodná, aniž je pro to
rozumný důvod a není to v obdobných případech obvyklé, tak je bez dalšího neplatná.
§ 1801 NOZ pak obsahuje pojistku, aby předchozí pravidla nešla ve smlouvě zrušit, když
říká, že se nelze od těchto ustanovení odchýlit.

Nedejte se!

Účinná obrana proti podvodům ve finanční oblasti neexistuje. Proto je dobré mít
informace, orientovat se alespoň přibližně
v nových právních normách. Vědět, jaká jsou
v případě problémů vaše práva a možnosti
a jakým způsobem se z dluhové spirály do-

Smlouvy čtěte pozorně!

Ustanovení o adhezních smlouvách jsou poměrně silnou zbraní proti těm, kteří zneužívají
toho, že běžný člověk není právník a snadno
se ztratí v bludišti odkazů a právních formulací
ve složitých smlouvách. Měla by tak přispět
k zjednodušení smluv a ke snížení rizika, že
se do formulářových smluv nepozorovaně
podaří propašovat nějakou nepravost. Pokud
k tomu přeci jen dojde, může se slabší strana,
v případě půjček tedy dlužník, domáhat u soudu určení, že problematická ustanovení nebo
třeba i celá smlouva jsou neplatné.
V případě, kdy vzniknou ve smluvním vztahu
problémy, je tak dobré pamatovat na to, že
existuje ochrana zakotvená přímo v zákoně,
od níž se nelze odchýlit ani podepsanou
smlouvou. V žádném případě by to ale nemělo
znamenat, že budeme na toto spoléhat a budeme podepisovat smlouvy, které si předtím
nepřečteme. Lepší je požáru předcházet, než
ho pak hasit, i když nám někdo dal do ruky
poněkud lepší hasicí přístroj.
Jan Vobořil, advokát
Text vznikl ve spolupráci s Iuridicum Remedium, o. s., provozovatelem bezplatné právní
poradny zaměřené na problematiku dluhů
a exekucí u seniorů.
www.iure.org, tel. 776 703 170

Akcelerace podporuje podnikání v městských částech
Rozvojové projekty Praha, a.s., připravila
v rámci svého projektu Akcelerace – program
podpory podnikání v hlavním městě Praze
letní roadshow po pražských městských
částech. Pracovníci Kontaktního centra pro
podnikatele tak během léta budou vyjíždět
se svou poradnou přímo za podnikateli.
Kontaktní centrum pro podnikatele navštíví
v rámci své letní roadshow postupně pražské
městské části, které se do projektu zapojily,
a přivezou tak ochutnávku svých služeb pod-

nikatelům přímo do míst jejich podnikání. Ti
se tak budou moci přijít v určených termínech
poradit v otázkách nastartování či rozvoje
podnikání. Budou moci získat informace například o postupu při zahájení podnikání včetně
povinností, které jsou s tímto krokem spojeny.
Jakým způsobem získat finanční prostředky na rozvoj podnikání, jaké jsou možnosti
dotačních programů na území hlavního města
Prahy a budou si moci dohodnout termíny pro
bezplatné právní či daňové poradenství.
Některé výjezdní dny budou spojeny i se zají-
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mavými semináři. Realizační tým tak navštíví
podnikatele v MČ Praha 7, Běchovice, Čakovice, Coworkingové centrum Mumraj v Horních
Počernicích a mnohé další.
Nabídka roadshow platí pro všechny pražské
městské části či podnikatelská sdružení. V případě zájmu je třeba se hlásit
na tel.: 606 761 106
nebo na adrese akcelerace@rprg.cz.
Aktuální informace o termínech a místech
výjezdů realizačního týmu najdou podnikatelé
na www.akcelerace-praha.cz.

Miroslav Rovenský: Chvalský zámek vám závidím!
Pane náměstku, jak se stalo, že
jste se octl na Chvalském zámku
v Horních Počernicích?
Chvalský zámek znám už velmi dlouho
a pravidelně ho navštěvuji se svými dcerami,
obzvlášť od doby, co se zde pořádají výstavy
pro děti. Máme však rádi i tradiční akce, jako
Živý betlém, zavírání Vánoc se třemi králi, lampionový průvod Počernická světýlka a jsme
pravidelnými návštěvníky Čarodějnic a Svatoludmilské pouti. Při posledním lampionovém

abych předával ceny při příležitosti vernisáže
soutěžní výstavy výtvarných děl, kterou jste
v ZŠ Chvaly nazvali Pohádkový vodní svět
a jejíž 7. ročník na zámku pořádáte.

Jak se vám líbí výstava
dětských prací?
Velmi oceňuji vysokou úroveň prací, máte tu
opravdu talentované děti! Líbí se mi však i to,
že vystavují také učitelé, je to hezký příklad
pro děti. Co mě rovněž nadchlo, je výstava
komiksů malovaných dětmi
u výstavy Čtyřlístek, to je naprostý unikát!

Co víte o kulturním
dění u nás?

průvodu mě velmi překvapilo, kolik i za nepříznivého počasí, přišlo rodičů s dětmi. Ale moje
holky se nejradši toulají zámeckými výstavami
a oceňují, že si tu mohou kreslit, hrát a všechny ty věci náležitě prožít. No a právě dnes
(pozn. 12. června) jsem přijal vaše pozvání,

Budete se divit, ale opravdu
mnoho. Víte, bydlím ve středočeské vesnici Mnichovice,
ale takový komunitní život
rozhodně nemáme. Snažíme se
tam o různé akce, ale nejsme
tak úspěšní, jako se vám to
daří v Horních Počernicích.
U vás perfektně spolupracují
příspěvkové a neziskové organizace i spolky a je to opravdu
vidět. Výborně fungující kamenné divadlo,
letní festival ochotnického divadla, kulturní
centrum, knihovna, rodinné centrum MUM,
šikovná ZUŠ i DDM, zapojení škol, nově i Dům
umění a v čele všeho Chvalský zámek. Ten vám
upřímně závidím.

Proč zrovna Chvalský zámek?
Řekněte mi, která městská část se může pochlubit takto krásným historickým objektem,
který si zachovává svou reprezentativnost
a majestátní ráz při velkých kulturních akcích
a svatbách a zároveň je živým místem, kde potkáte na výstavách spoustu dětí s rodiči, vídám
zde školy i seniory, v galerii moderního umění
jsem se setkal s mnoha známými umělci,
nezapomíná se ani na koncerty, vystavují zde
také studenti.
Jak jsem už říkal, u nás doma ale vedou
výstavy pro děti. Letos jsme tu byli s dcerami na výstavě strašidel a pak na Čtyřlístku
a igráčcích. Moc se nám líbily. Dokonce nás
provázela jedna moc hezká princezna, myslím,
že Šípková Růženka. Chtěl bych poděkovat
ředitelce Alexandře Kohoutové, že to dělají
výborně a že zase přijdeme s celou rodinou.
Určitě se těšíme na Cestu nejen do pravěku.
Pochvala však patří veškeré kultuře v Horních
Počernicích: smekám!
Za rozhovor děkuje Eva Březinová,
učitelka ZŠ Chvaly
Náměstek ministra kultury Miroslav Rovenský
(KDU-ČSL) je absolventem pražské konzervatoře
a Pedagogické fakulty UK v oboru primární
pedagogiky. Celý profesní život působí jako
hornista v různých hudebních souborech. Je
stálým členem Akademie für Alte Musik v Berlíně,
se kterou letos koncertoval i v Carnegie Hall.
Jako učitel působil na různých typech škol.

Z redakční pošty
Ráda bych reagovala na úvodník, ve kterém
paní starostka píše, že „Naše obecní pokladna nedávno inkasovala sto tisíc korun
jako výdělek z hazardu.“ Myslím, že by bylo
správné, abychom znali celkovou výši všech
příjmů, které jsou výsledkem čerpání dotací
získaných z provozování VHP a loterií, teprve poté můžeme diskutovat o tom, zda se
naše městská část bez těchto příjmů obejde
či nikoliv.
Ve zprávě o hospodaření MČ za rok 2013 lze
dohledat, že v loňském roce byla obdržena z dotací VHP a loterií prostřednictvím
neinvestiční dotace z MHMP mnohem větší
částka než je zmiňovaných sto tisíc. Díky
tomu mohly být rozděleny granty a finanční
podpory v oblasti sportu ve výši 938 tis.,
školám se přispělo na nákup sportovního
náčiní částkou 441 tis., DDM byla poskytnuta dotace ve výši 416 tis, celkem tedy
minimálně 1,8 mil.
Svým příspěvkem nechci spustit emotivní
diskuzi o hracích automatech v naší městské
části. Souhlasím s tím, že většina z nás má

v této otázce jasno a víme, že je třeba záležitost řešit koncepčně. Nicméně je třeba znát
skutečné příjmy z výherních automatů a až
pak si dělat úsudek o tom, zda v rozpočtu
MČ Praha 20 jsou tyto příjmy zanedbatelné
či nikoli.
Miroslava Altmannová
Velice si cením jednoznačného postoje paní
starostky Moravcové k hernám na území
Horních Počernic. Hazard je společenské zlo,
které spoustu jednotlivců i rodin přivedlo
na mizinu, ale majitelům heren vynáší tučné
zisky, dostatečné zřejmě i k tomu, aby si
koupili podporu většiny zdejších radních.
Bylo by záhodno zveřejnit, kdo jak o této
otázce v obecním zastupitelstvu hlasoval,
aby to občané v příštích volbách mohli vzít
v úvahu. Voliči mají zajisté právo na informaci, jak je jimi zvolení zástupci v daném
případě zastoupili.
Pavel Mareš
Vážení příznivci, chtěli bychom Vás informovat, že v uplynulých volbách do Evropského

parlamentu odevzdali občané Horních
Počernic nejvyšší procento hlasů pro kandidáty za KSČM z celé Prahy. Děkujeme všem,
za odevzdaný hlas.
ZO KSČM Horní Počernice
Velmi děkujeme Nadačnímu fondu Šance –
Šance pro Počernice za finanční příspěvek ve
výši 19 600 Kč, díky kterému se může celkem
sedm žáků naší školy zúčastnit školy v přírodě.
Rodiny těchto žáků by nebyly schopny zaplatit
celou částku spojenou s náklady na školu
v přírodě. Jsme rádi, že podobné nadace
fungují i v dnešní ekonomicky náročné době
a vážíme si tak jejich podpory.
Za MŠS, ZŠP a ZŠS,
Praha 9, Bártlova 83 Ladislav Klusák
Omluva: V HPZ 6/2014 byl na str. 11 chybně
uveden popisek u fotografie červeného
vozu Aero 50, který zvítězil v divácké
soutěži o nejhezčí automobil. Majiteli vozu
Františku Pahandlovi i autorovi textu se
redakce omlouvá.
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Fotograf Igor Gilbo:
Majdan mi dodával v těžkých dnech
sílu a naději
Fotografie z bouřlivých dnů na kyjevském Majdanu, které
otřásly Ukrajinou, vystavovali ve foyer hornopočernického
divadla tři význační fotografové: Ukrajinec Igor Gilbo, Čech
Karel Cudlín a Němec Björn Steinz. Na výstavě s názvem
Tak to začalo nechyběla žádná z důležitých událostí v Kyjevě, které nakonec vedly ke svržení ukrajinského prezidenta
Viktora Janukovyče.
Hlavní host výstavy, sedmdesátiletý rodák z ruského
Archangelska, fotograf, novinář a vydavatel Igor Gilbo byl
v dějišti zimních protestů v Kyjevě mezi prvními. Nasazoval
život, aby pořídil stovky fotografií a podal pravdivě svědectví
o atmosféře revolučních události v centru Kyjeva a zároveň
dokumentoval rozdíl současného Majdanu před deseti lety.
Nejdramatičtější okamžiky zachytil kamerou v unikátním
dokumentu bez jediného komentáře. Velmi sugestivní film
o třech měsících v ulicích hlavního města Ukrajiny během
vernisáže také promítal.

Fotograf Igor Gilbo se svým kolegou Karlem Cudlínem

Před portréty jednotlivců i snímky zachycujícími účastníky
protestu nebo scenériemi z kyjevského centra Igor Gilbo řekl:
„Mám dvě milované země: Ukrajinu a Rusko. Pouze na ty, co
vládli a vládnou, nemáme štěstí. Nemohl jsem zůstat stranou.
Navíc jsem chtěl pochopit, proč lidé dnem i nocí stojí v mraze, cítit všechny jejich naděje, zklamání a zaznamenat tuto
unikátní atmosféru. Majdan mi dodával v těžkých dnech sílu
a naději.“
Igor Gilbo žije na Ukrajině už téměř padesát let, ale Rusko je
jeho druhá vlast, kde má všechny příbuzné. Je přesvědčen, že
na východní Ukrajině nejde o konflikt mezi Rusy a Ukrajinci.
„Je to výsledek špinavé politiky minulých let. Vyvolávání
extremismu a vůbec napětí na Ukrajině hraje do karet proruským politikům. To, co se děje v ruské společnosti, je velmi
nebezpečný jev, který se dál šíří. Evropa už ve 30. letech něco
podobného zažila a dopadlo to katastrofálně,“ řekl. Budoucnost země ale vidí optimisticky. Ví, že Ukrajina má miliony
lidí, kteří chtějí myšlenku Majdanu dotáhnout do konce a žít
v normální zemi a v míru.
-redFoto Marie Šandová a Vladimír Mojžíš jr.

Foto Igor Gilbo
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Ředitelka divadla Hana Čížková představuje fotografy Björna Steinze, Igora
Gilbo a Karla Cudlína.

Dům umění představuje
unikátní výstavu nábytku
Až do 21. září je možné navštívit výstavu
s názvem Nábytkové styly v průběhu staletí, kterou na konci června otevřel Atelier
Fiala v Domě umění na Chvalské tvrzi.
Na výstavě jsou k vidění originální kusy
nábytku, které prošly rukama vynikajících
odborníků z restaurátorské dílny Atelier
Fiala. Jednotlivé kusy i kolekce z období
baroka, Louis Phillippe, biedermeier, raného
i užitého Art Deca či funkcionalismu tvoří

unikátní soubor, jemuž vévodí modernistický nábytek z počátku minulého století – velký příborník, sloupové hodiny, stůl a židle.
Na zakázku si jej nechal zhotovit maďarský
továrník židovského původu, který zahynul
v koncentračním táboře. Výroba nábytku
trvala asi patnáct let, je sestaven z jednotlivých segmentů kulatých tvarů, bohatě intarzovaný orientálními dřevinami a řemeslně
dokonale zpracovaný. Jeho restaurování
trvalo tři roky.

David Fiala ochotně sdělí podrobnosti
o jednotlivých exponátech a ukáže návštěvníkům i jiný pohled na design nábytku, než
který můžeme sledovat u většiny dnešních
bytových návrhářů.
-redFoto Vladimír Mojžíš jr.
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Má ještě Robotnice šanci II aneb Robotnice šanci má,
pokud bude vůle
V květnovém čísle Hornopočernického zpravodaje jsme si mohli přečíst rozhovor s Jiřím
Benedou, radním MČ Praha 20, který vyslovil
svůj zásadní nesouhlas s masivním zastavěním
lokality Robotnice. Projekt rozsáhlé výstavby
připravuje developer BH Realty navzdory tomu,
že MČ Praha 20 deklarovala, že majoritní plochy
v její obytné části by měly být zastavěny maximálně izolovanými rodinnými domy.
Jaká je vlastně realita? Kdo jsou vlastníci
jednotlivých pozemků? Co lze dělat a kdo
může Robotnici zachránit? Vzhledem
k tomu, že problematika je velmi složitá,
v úvodu shrnujeme základní fakta a v odborné části se věnujeme podrobně všem
náležitostem.
Stručné shrnutí: Robotnice šanci má a nemusí tam vzniknout nové sídliště. V lokalitě Robotnice patří několik pozemků soukromým
osobám a jeden pozemek – ten ústřední,
centrální a klíčový – je ve vlastnictví městské
části. Výstavbě tedy nelze zcela zabránit
u soukromých vlastníků, ale lze ji významně
omezit a redukovat, jen pokud bude vůle
u představitelů vedení městské části.
Devepolerská firma BH Realty, jež vlastní dva
pozemky, již před několika lety představila
studii, která počítá se zastavěním celého území.
Ptáme se, jak je to možné? Žádné smlouvy
a dohody o odkoupení onoho centrálního pozemku městské části totiž neexistují a městská
část o prodání pozemku neuvažuje. Co tedy
vede developera k tomu, že aniž by měl zajištěna majetková práva k pozemku MČ, prezentuje
ve své studii masivní výstavbu a počítá v ní
i s tímto pozemkem? Developer může postavit
několik objektů pro bydlení na svém pozemku
s ohledem na plochy vymezené územním
plánem k zastavění. Na nic víc nemá v tomto
okamžiku nárok.
Hana Moravcová, starostka

Odborná část:

Některé názvosloví a pojmy dané stavebním
zákonem.
Informace ke stavební uzávěře:
Pokud nařízení obce o stavební uzávěře není
v souladu s dokumentací územního plánování,
dostává se tak do rozporu se stavebním zákonem a současně se závaznými částmi územního
plánu. Stavební uzávěru lze sice stanovit i pro
území, v němž územní plán povoluje výstavbu jen jako dočasné opatření. Územní plán
i rozhodnutí o stavební uzávěře má podstatný
vliv na vlastnická práva majitelů pozemků,
jež jsou těmito právními akty dotčeny, a to
zvláště kdy jsou předmětné pozemky na jedné
straně územním plánem určené k zastavění
a na druhé straně pak rozhodnutím o uzávěře
tvrdě omezíme vlastníka pozemku ve výkonu
vlastnického práva.
Omezení vlastnického práva lze pouze ve veřejném zájmu, na základě zákona a za náhradu.
Dle § 102 stavebního zákona: „Vlastníkovi pozemku nebo stavby, jehož práva byla při užívání
pozemku nebo stavby na základě územního

opatření o stavební uzávěře omezena, náleží
náhrada“.
Dále dle Listiny základních práv a svobod čl. 11
odstavec 4: „Vyvlastnění nebo nucené omezení
vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu,
a to na základě zákona a za náhradu.“
Stavební pozemek je pozemek, jeho část nebo
soubor pozemků, vymezený a určený k umístění stavby územním rozhodnutím anebo
regulačním plánem. Zastavitelná plocha je
plocha vymezená k zastavění v územním plánu
nebo v zásadách územního rozvoje.
Developer může tedy zastavět pouze zelené
plochy, které jsou územním plánem určené
k zastavění. Zároveň je však potřeba dodat, že
vydání územních plánů je a bylo plně v rukou obce a rozhoduje o něm zastupitelstvo.
A tak samozřejmě může docházet k účelovým
a nekoordinovaným změnám územních plánů
na objednávku investorů, jež mohou negativním způsobem ovlivnit nejen vzhled prostředí
a fungování jeho složek.
Územní plán Horních Počernic, tak jak ho dnes
známe, byl vytvářen a schvalován převážně
v 90. letech. Žádné další závažné a výrazné
změny a přeměny ploch v evidenci zeleň městská a krajinná nebyly vedením úřadu od roku
2010 povoleny či schváleny.

Vedení MČ Praha 20 - Horní Počernice
má nemalé slovo a podstatný vliv celou
zástavbu Robotnice výrazně omezit. Pokud
pozemek parc. č. 4417/13 vedení úřadu neprodá nebo neuzavře s investorem smlouvu
o právu provést stavbu, nelze část plánované výstavby realizovat.
Karla Polydorová
Na grafických přílohách je vidět, které pozemky
patří soukromým společnostem a které MČ Praha
20. Dále je patrné, která část se smí zastavět
(OB-B, OV-D) a která nadále zůstane jako zeleň
městská a krajinná (ZMK).

Návrh na zástavbu území 2013

Citace Ochránce veřejných práv: „Následky
pochybení a nezvládnutí procesu územního
plánování se projeví s časovým zpožděním, po
velmi dlouhou dobu však negativním způsobem
determinují území...“
Územní plánování ve veřejném zájmu chrání
a rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty
území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom
chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí
života obyvatel a základ jejich totožnosti. Není
tedy s podivem, že megalomanské projekty
schvalované v 90. letech, se dnes mohou jevit
s ohledem na naléhavou potřebu ochrany
přírody, krajiny a pohody bydlení a hlavně s výrazným časovým odstupem, kdy všude kolem
zeleně neskutečně ubývá, jako přinejmenším
velice nešťastné.
Územní plán hlavního města Prahy je sice
závazný i pro územní plán vydaný pro
vymezenou část území hlavního města
Prahy, neznamená však povinnost stavět.
Rozhodnutí, jakým způsobem se možnost
daná územním plánem využije, tj. zda v maximálním rozsahu možných limitů či mírnější
zástavbou, je na vlastníkovi pozemku. I zde
hraje důležitou roli příslušná obec a její
vedení, které může záměr investora ovlivnit.
Současně však skutečně není v silách úřadu MČ
Praha zakázat na pozemcích územním plánem
určených k zastavění výstavbu, která bude
s jasnými vlastnickými právy, řádně projednána s DOSS (správci sítí) a bude plně v souladu
s vyhláškou 26/1999 SB,. a jejími prováděcím
předpisy a především v souladu se stavební
zákonem povolena.
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Návrh na zástavbu území 2007

Mapa - katastr nemovitostí

Územní plán

Zdravá městská část Horní Počernice
Hornopočernické děti jedou bezpečně
na prázdniny
V rámci kampaně Dny bez úrazů, organizované
Národní sítí Zdravých měst ČR, se v ZŠ Stoliňská
uskutečnil první ročník akce na podporu bezpečnosti v silniční dopravě s názvem S kolem
bezpečně na prázdniny. Preventivní akci organizovala MČ Praha 20 pod záštitou starostky
Hany Moravcové a je součástí projektu Zdravé
město Horní Počernice.
Na dopravním hřišti v areálu chvalské školy se
za dohledu městských policistů soutěžilo v jízdě
podle předpisů i zručnosti, děti se učily poskytovat
první pomoc, řešily elektronické testy a vyplňovaly
pracovní listy s konkrétními situacemi, které mohou nastat v běžném silničním provozu. Na všech
stanovištích se postupně vystřídaly děti pátých
ročníků ze všech hornopočernických škol, a z jejich reakcí bylo jasné, že se jim akce moc líbila.
Podíleli se na ní také Jaroslav Kučera z BESIPu
a Olga Boučková z TSK Praha, kteří rozdávali dětem propagační předměty, zajistili potřebné vybavení a asistovali na jednom ze stanovišť. Každý si
mohl na trenažéru vyzkoušet náraz v rychlosti 30
km/h, nebo otestovat populární „opilecké brýle“,
simulující jednotlivá stádia opilosti a její vliv na
koncentraci při řízení.

Hasičský záchranný sbor Praha prezentoval profesionální techniku, místní dobrovolní hasiči nechali
děti vyzkoušet, jak je náročné udržet stříkající
proudnici při hašení požáru, firma Bike Ranch
zajistila bezplatný servis kol.
„Premiéra akce S kolem bezpečně na prázdniny se
povedla. Opět se potvrdilo, že dopravní výchově
dětí je třeba věnovat hodně času i nad rámec povinného učiva,“ uvedla Lenka Tomsová z MČ Praha
20, hlavní organizátorka akce. Ředitel ZŠ Stoliňská
Martin Březina s ní souhlasí: „Negativní chování
dospělých v dopravě se promítá i do chování dětí,
například do neschopnosti správně odhadnout
rychlost, respektovat světelnou signalizaci nebo
dodržovat základní pravidla bezpečnosti.“
„Velké poděkování patří řediteli Březinovi, učiteli
Jůzovi, paní Svobodové a paní Vaňkové ze ZŠ Stoliňská, kteří poskytli prostory školy a vlastní síly při
organizaci i průběhu celé akce. Děkuji také desítce
seniorů pod vedením paní Juklové, kteří zajišťovali
vyhodnocování jízdy zručnosti a celé soutěže,“
dodala Lenka Tomsová.
-redFoto Martin Březina a Jiří Hubený

připravujeme pro vás akci s názvem

VEŘEJNÉ FÓRUM – 10 PROBLÉMŮ
v pondělí 8. září 2014 od 16.00 na Chvalském zámku

K čemu fórum slouží? Definujete potřeby v kvalitě života a udržitelném rozvoji
městské části pro následující období.
Máte možnost se vyjádřit k problémům,
které si podle vás zaslouží pozornost.
Jak bude fórum probíhat? U stolů se
zaměřením na ekonomiku, správu obce
a urbanismus, životní prostředí a dopravu, školství, sociální oblast a zdravotnictví, volnočasové aktivity a cestovní
ruch a stůl mládeže budete mít možnost
zaznamenat všechny vaše náměty

a připomínky. U každého stolu budete
mít možnost dvěma preferenčními hlasy
upřednostnit dva problémy z každé
oblasti, které postoupí do závěrečného
pořadí deseti nejdůležitějších problémů.
Co se stane s takto označenými
problémy? Budou ověřeny veřejnou
anketou, ke které se mohou vyjádřit
všichni obyvatelé městské části. Výsledky
se předkládají Radě a Zastupitelstvu
městské části ke stanovení úkolů a odpovědnosti.

Budou volby, má to smysl?
Pokud se bude chtít nová Rada a Zastupitelstvo městské části Praha 20 chovat
v duchu Strategie udržitelného rozvoje
ČR, schválené vládou ČR a Místní agendy
21, musí vaše problémy znát. Proto si
přes prázdniny vše promyslete a v září
přijďte na Chvalský zámek.
Lenka Tomsová, koordinátorka projektu
Zdravé MČ Horní Počernice a MA21
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Pavel Wágner: Péče o zeleň vyžaduje
systematičnost a průběžnou péči
Začalo léto a zeleň kolem nás bují v plné síle. Jak s odstupem času hodnotí zeleň a životní prostředí kolem nás, jsme se zeptali
Ing. Pavla Wágnera, zahradníka s téměř třicetiletou praxí, soudního znalce se specializací na péči o stromy (arboristiku), rodáka ze Svépravic, člena komise životního prostředí a zastupitele naší MČ za Šanci pro Počernice.

Jaký je stav stromů v naší městské části
pohledem odborníka?
Na tuto zdánlivě jednoduchou otázku
není snadná odpověď. Každý se totiž na
stromy díváme poněkud jinou perspektivou. Pro mne, jako arboristu a zahradníka,
je důležité, aby stromy plnily svou funkci,
byly přiměřeně bezpečné a jejich stanoviště zůstávala zachována. I když se nemusí
vždy podařit zachovat konkrétního jedince, je třeba se postarat o jeho nástupce. To
nejde bez určité systematičnosti a průběžné péče. V tomto ohledu se v naší obci
podařilo učinit řadu konkrétních kroků.
V roce 2012 byla dokončena inventarizace
a zhodnocení 2083 stromů ve vybraných
ulicích a parcích po celé městské části.
Díky podrobné evidenci můžeme dnes
nejen monitorovat stav stromů, ale pomáhá nám při plánování péče o ně.
V posledních dvou letech prošly takovouto evidencí a následnou realizací například
stromy v ulicích Třebešovská, Ratibořická,
Jívanská, Mezilesí, Chodovická, Ve Žlíbku,
Jeřická, ale i řada dalších stromů v parcích
a ulicích.
Kdo se péčí o stromy a dřeviny zabývá?
Pozitivně hodnotím kvalitu prací, zejména
řezů, což je vidět nejen při péči o mladé
stromy, ale také u dospělých stromů.
I když si jednodušší práce snaží udělat odbor místního hospodářství svépomocí, na
složitější práce si sjednává profesionální
arboristy - stromolezce. Ti svou odbornost
prokazují nejen příslušným vzděláním či
certifikáty, ale také kvalitně odvedenou
prací.
Někdy však může i dobře provedený zásah
vyvolávat rozporné reakce. V některých
místech je snaha předržet stromy co
nejdéle, a tak jde někdy zajištění nutné
provozní bezpečnosti na úkor estetiky,
i když by jejich jednorázová výměna byla
efektivnější a levnější. Srovnat můžeme
třeba část ulice Běchorská mezi ulicí
Spojenců a Vysokovská a alej v ulici Jeřická
. V obou případech se v roce 1995 jednalo
o úplné výměně všech stromů. V Běchorské byly původní lípy úplně nahrazeny,
v Jeřické předrženy a postupně obměňovány. S odstupem času si tak můžeme

udělat obrázek o tom, jaké mají oba přístupy výhody i nevýhody. Důležité však je,
že v obou případech stromy dnes v těchto
ulicích rostou a v budoucnu porostou.
Myslíte si, že máme v Horních Počernicích stromů dostatek?
S množstvím stromů v našich ulicích
nejsem úplně spokojený. Udržení stávajících stromů i založení nových výsadeb je
složitý proces, ve kterém se musí hledat
kompromis mezi potřebami parkovacích
míst, provozních profilů korun a vedením
různých sítí s jejich ochrannými zónami.
Zároveň nelze opomíjet požadavky občanů bydlících v blízkosti jak stávajících stromů nebo plánované výsadby, aby jejich
nemovitosti nebyly nadměrně zastíněny.
V posledních letech věnuje OMH mnohem
větší pozornost výběru vhodných druhů
stromů pro výsadby na základě jejich
růstových vlastností. Poměrně čerstvou
novinkou je také poněkud netradiční tvarování korun stromů, které svou velikostí
nevyhovují okolnímu prostoru. Příkladem
jsou některé přerostlé kulovité javory
v úzkých ulicích jako je Jívanská, redukce
lip v ulici Chodovická nebo zatvarování
mladých korun lip rostoucích v těsné blízkosti budov v Otovické. Tímto způsobem
je snaha některé problematické stromy na
místě zachovat, než je kácet či vyměňovat
z prostorových důvodů.
Veřejná zeleň nejsou jenom stromy, jak
jste spokojený s údržbou dalších ploch?
Viditelné je zvýšení intenzity sekání trávníků a rozšíření péče o další travnaté plochy
včetně ulic, kde ještě není hotová rekonstrukce povrchů. Městská část provedla
podrobnou revizi pozemků, které vlastní,
a snaží se o ně více starat. V letošním roce
například přibylo celkem 1,2 hektarů travnatých ploch do intenzivního sekání.
Pozitivně hodnotím i rozšiřování květinových výsadeb, třeba v areálu Chvalské
tvrze v místě ohniště a na sloupech veřejného osvětlení, které zpříjemňují vzhled
městské části. Škoda jen, že se najdou
občané, a není to bohužel ojedinělý jev,
kteří si tyto květinové výsadby odnášejí
domů.
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Co považujete za největší úspěch v oblasti životního prostředí v naší městské
části?
Bezesporu to je zahájení provozu komunitní kompostárny v květnu 2013. Tento
projekt byl přes různé nesnáze započat už
v minulém volebním období, a o složitosti
celého procesu svědčí i fakt, že od záměru
k realizaci uběhlo více než šest let.
Na vybudování zpevněných ploch a vybavení kompostárny technikou (traktor,
překopávač a mísič) se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí
ČR ve výši 7.687.628 Kč. Zbývající částka
z celkových nákladů 9.310.118 Kč byla
investována z prostředků MČ.
Ve vlastní komunitní kompostárně můžeme legálně zpracovávat biologicky rozložitelný odpad jak z ploch veřejné zeleně, tak
i od občanů. Zároveň jsme ale připraveni
na zákonnou povinnost kompostování,
vyplývající z připravované evropské legislativy, která by měla vstoupit v platnost
už v příštím roce. Kompost z našich zelených ploch se tak bude používat zpět pro
obohacení výsadeb a travnatých ploch ve
veřejné zeleni. Možnost získat bezplatně
0,5 m3 hotového kompostu na každé popisné číslo ročně je příjemným bonusem
pro naše občany.
Co se naopak v naší obci v oblasti
životního prostředí ještě nepodařilo
uskutečnit?
Je ještě celá řada věcí, které se nepovedlo dořešit, a čekají nás i nové problémy.
V letošním roce by se snad měl zásadně
zlepšit problém se zápachem z čističky
v Čertousích.
Velkým problémem je stále narůstající
doprava, která nás zatěžuje hlukem i exhaláty. Věřím však, že pokud se každý rok
podaří udělat alespoň několik konkrétních
kroků ke změně, bude se situace v životním prostředí v naší obci postupně dále
zlepšovat.

Ohniště na chvalské tvrzi je po akci Čarodějnice osazováno květinami v barvách znaku Horních Počernic

Ulice Jeřická – stabilizace korun lip obvodovým
redukčním řezem v rámci postupné obnovy aleje.
Staré koruny jsou odlehčovány jako prevence
rozlomení a zároveň uvolňují prostor pro rozvoj
mladých stromů.

Výtvarná soutěž Pohádkový vodní svět má své vítěze
Chvalská škola pořádala 7. ročník výtvarné
soutěže, letos na téma Pohádkový vodní svět.
Slavnostní zahájení výstavy a předání cen vítězům se uskutečnilo na Chvalském zámku. Porota
ve složení: A. Adamcová,
P. Slaninová, A. Kohoutová, D. Fiala,
H. Moravcová a A. Štrobová neměla lehký úkol,
neboť zdařilých prací se sešlo tolik, že zaplnily
přízemí zámku. Ceny malým výtvarníkům předala
starostka Hana Moravcová a učitelka Emília Krajňáková. Žáci chvalské školy pod vedením svých
pedagogů předvedli své umění také ve zpěvu,
tanci, recitaci a hře na hudební nástroje, historické tance tančily dívky ze skupiny Molechet.

Vernisáž moderovaly Tereza Medřická a Sylvie
Votavová z 9. ročníku. Další ocenění převzali žáci
chvalské školy za vítězství v celoročním školním
projektu Pohádky čteme s chutí, který organizovala učitelka P. Lamplotová. Ta ceny předala spolu
Miroslavem Rovenským, náměstkem ministra
kultury. Děkujeme porotě, A. Kohoutové, O.
Sedláčkovi a L. Boudovi z Chvalského zámku za
pomoc a podporu při realizaci výstavy, učitelkám
z chvalské školy a žákyním z devátých ročníků za
pomoc s organizací výstavy.
Eva Březinová, ZŠ Stoliňská
Foto: Votava
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Učíme se poskytovat první pomoc
Každý z nás se může dostat do situace, kdy
bude někomu muset poskytnout první pomoc, nebo ji bude naopak sám potřebovat.
Smutnou pravdou však je, že většina z nás
základy první pomoci příliš neovládá.
Jak správně poskytnout první pomoc při
zlomenině dolní končetiny, při infarktu
myokardu, otevřeném pneumotoraxu
nebo při silné alergické reakci? To a mnohé
další se 19. června učili žáci 4. a 1. A. Cílem
projektu Záchranářský výcvik, který jsme
pro žáky připravili, bylo zvládnutí základů
první pomoci.
V první fázi byli žáci teoreticky školeni v poskytnutí první pomoci, druhá pro ně byla
zajímavější. Byli vystaveni pěti modelovým
situacím, ve kterých museli využít získaných

znalostí a hlavně se naučit spolupracovat
v týmu. Všechny situace zvládli velmi dobře.
Martin Janda a Jakub Hromas

Neposeda uspořádal oborovou konferenci
Organizace Neposeda, která se zaměřuje na
poskytování sociálních služeb a společensky
prospěšných aktivit, uspořádala v pátek
13. června 2014 celorepublikovou oborovou
konferenci Sdílení dobré praxe v nízkoprahových službách 2014. Na organizaci se
podílela rovněž Česká asociace streetwork
a Pražská pracovní skupina pro nízkoprahová zařízení pro děti a mládež a terénní
programy Župan. Program konference se
zaměřoval na aktuální oborové trendy,
mezi něž patří například práce s komunitou, sdílení zahraničních zkušeností či
využití screeningových metod. Příspěvky
jednotlivých přednášejících byly oboha-

ceny o dotazy z řad
posluchačů. Diskuse
probíhaly i během
přestávek v kuloárech.
Akce se zúčastnilo
na 80 osob z různých
pracovišť, svou účastí
nás poctili i zástupci
MPSV a Magistrátu hl.
města Prahy.
Vanda Zemanová

Aktivační centra před prázdninami
Poslední setkání klientů našich Aktivačních
center v letošním školním roce jsme si
opravdu užili. Nejprve jim byla slavnostně
předána osvědčení za celoroční účast a pak
už jsme využili pozvání Darii Češpivové,
místopředsedkyně Klubu vodního lyžování
TJ Neratovice, a vyrazili přímo na základnu

vodních sportů na jezeře Ovčáry.
Mohli jsme si vyzkoušet vodní zábavu na
vlastní kůži. Na lyže jsme si zatím netroufli,
ale jízda člunem po jezeře byla opravdu
úžasná! Pro všechny děti neuvěřitelný zážitek, který možná sotva něco během prázdninových měsíců překoná. Jsme velice rádi
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za pozvání, milé přijetí, ale především za
čas, který nám mladí vodní lyžaři věnovali.
Náš výlet byl opravdu pěkným a důstojným
zakončením školního roku a paní Češpivové
a Klubu vodního lyžování TJ Neratovice za
krásný den děkujeme.
Alžběta Cibochová, Aktivační centra

Kosagym se opět pozlatil
V současné době dosahuje Kosagym Horní
Počernice výborných výsledků. Na mezinárodním turnaji v kickboxu Bohemia open
v Kadani, kam se sjelo 108 závodníků získali
zlato Josef Melek, Hana Kopecká, Simon
Mareš a Josef Ptáček. Tři další přidali stříbro.
Na snímku zlatem ověnčení závodníci
Mareš a Ptáček – ten je mimochodem v této
sezoně ve svých kategoriích k neporažení.
Po vítězství na dvou turnajích v kickboxu

Češi jsou evropskými přeborníky v třídění
odpadů, v recyklaci plastů jsou dokonce
úplně první v Evropě. Vyplývá to ze statistiky evropské agentury Eurostat.
Věděli jste, že také textil nemusí končit
v odpadu a že 98 % lze recyklovat?
Díky sběru textilu se snižuje množství
odpadu na skládkách, snižuje se i tlak na
využívání primárních zdrojů při výrobě
nových textilií a dalších výrobků jako jsou
např. čistící hadry.
Dále se snižují negativní vlivy, které by
textil na skládkách způsobil. Umělá vlákna
se rozkládají velmi obtížně. Přírodní vlákna
se sice rozkládají lépe, ale při jejich rozkla-

du vzniká metan, amoniak a skleníkové
plyny.
Existuje tedy mnoho důvodů, proč je
dobré textil recyklovat!
Sesbíraný textil se může znovu použít
nebo recyklovat různými cestami. Nositelný textil se dostane k potřebným nebo
ekonomicky znevýhodněným lidem.
Textil, který již nositelný není, slouží
k výrobě čisticích hadrů nebo se rozmělní
na vlákna, která se pak stanou součástí
nových výrobků, jako jsou např. izolace,
deky, výplně autosedaček, kobercový
podklad nebo i papír.
V Praze a blízkém okolí se aktivním
sběrem nepotřebného textilu zabývá
společnost Potex, která skloubila předchá-

zvítězil i na závodech v brazilském jiu- jitsu ASURA CZECH OPEN a dostalo se mu
nabídky prestižního turnaje ve fightingu,
kde vybojoval ve vyšší kategorii 2. místo.
Na fotografii dále hlavní trenér klubu Petr
Tahal, jenž přidal stříbrný kov a asistentka
trenéra Martina Ptáčková, která se při svém
zranění nemohla zúčastnit.
Josef Ptáček

zení vzniku odpadů s pomocí vybraným
neziskovým organizacím (např. Klokánek,
Pomocné tlapky, o. p. s., Pro Contact
a další).
Stejně, jako společnosti zaměřující se
na recyklaci plastu, skla a papíru, nabízí
i Potex lidem snadnou a ekologicky přátelskou cestu, jak se zbavit již nepotřebného
oblečení.
V loňském roce Potex odklonil ze skládek
více než 3000 tun textilu.
Pokud se naučíme vhazovat textil do
oranžových sběrných kontejnerů, může to
být i mnohem více!
V Horních Počernicích najdete kontejnery
například v ulici Náchodská a Chodovická
nebo se podívejte na www.potex.cz
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Program divadla v červenci a v srpnu 2014
PŘEDPRODEJ

Přehled představení:

Vstupenky na měsíc září můžete kupovat již nyní v pokladně Chvalského zámku
(denně od 10 do 16 hodin) nebo on-line na adrese www.divadlopocernice.cz.
Od úterý 26. srpna bude otevřena také pokladna v Divadle Horní Počernice
(po – čt od 16 do 18 hodin a hodinu před každým představením pro veřejnost).
Současně bude zahájen i prodej vstupenek na říjen 2014.

20. 9. ve 14.00 a v 17.00
PRODANÁ NEVĚSTA

E – VSTUPENKA

21. 9. v 15.00
KOCOUR V BOTÁCH
21. 9. v 18.00
ŠITÉ OBRAZY

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

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ

Dopolední představení jsou zadaná pro školy a školky. Maminky s dětmi je mohou navštívit po
předchozí domluvě na tel. 281 920 326. Jejich přehled najdete na www.divadlopocernice.cz

22. 9. v 19.30
VZTAHY NA ÚROVNI
26. 9. v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM
Festival amatérského divadla, který
založili počerničtí ochotníci k poctě
proslulému scénografovi a kamarádovi
Milanu Čechovi. Od konce padesátých
let minulého století hrál často s místními ochotníky a navrhl pro ně desítky
scén. V roce 2007 odešel navždy.

Sobota 20. září ve 14.00 a 17.00
Karel Sabina, Bedřich Smetana

PRODANÁ NEVĚSTA
Lidová hra se zpěvy a tanci
Režie: Bohumil Gondík
V unikátním, ojedinělém
a neobvykle pojatém
představení hrají:

Zadané
představení

sová, Kristýna Cincibusová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Miroslav Novák, Tomáš Urban
Klasická pohádka o chytrém kocourkovi,
který uměl mluvit a pomohl Honzíkovi ke
štěstí a k princezně.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Členové sokolského divadla z Lázní Toušeň

27. 9. v 18.00
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Neděle 21. září v 18.00

Členové ochotnického spolku Sokola
Pyšely

Alena Schulz

28. 9. v 15.00
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL

Členové národopiseckého souboru Formani ze Sokola Slatiňany

28. 9. v 19.30
HESLO MORÁLKA

Členové smíšeného pěveckého souboru Gaudium Praha ze Sokola Královské
Vinohrady
a I. LF Univerzity Karlovy Praha
Jednotné vstupné 100 Kč

Zápis do jazykových kurzů
pro dospělé
1. – 11. září vždy v pondělí až čtvrtek
od 16 do 19 hodin v Divadle Horní
Počernice

ŠITÉ OBRAZY
Počernická rodačka Alena Schulz, rozená
Hájková, vystavuje šité obrazy z posledních
let, acryl na plátně.

Pondělí 22. září v 19.30
Edward Taylor

Neděle 21. září v 15.00

VZTAHY NA ÚROVNI

Jan Prokeš

Divadelní společnost Háta
Režie: Antonín Procházka

KOCOUR V BOTÁCH
DDS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudba: Jiří Hubený
Texty: Petr Urban
Hudební spolupráce: Gabriela Cincibu-

Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2014

Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní
komedie ze zákulisí vysoké politiky, která
nevynechává ani milostný život mužů
sedících na vlivných křeslech v Evropské
obchodní komisi.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/ Olga

Želenská/Vlasta Žehrová, Viktor Limr,

především s jejich osudy a jejich srdci.

Martin Sobotka/ Martin Zounar, Monika
Absolonová/ Kateřina Hrachovcová,

A že je co poslouchat…

Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková/
Vlasta Žehrová, Pavel Nečas/ Zbyšek
Pantůček
Vstupné 280, 260, 240 Kč

Pátek 26. září v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU
V NOCI
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová a Iva Ptáčková
Hudba: Jiří Hubený a staré židovské
písně
Text písní: Petr Urban
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Scéna: Petr Kořínek, Martin Pařízek,
Eva Bartoňová, Petr Šimral
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
a svépomocí
Pouto lásky mezi rodiči a dětmi může být
někdy velmi silné. Zvláště pak mezi matkou a synem, kteří žili v domácnosti bez
otce. Starý mládenec Manuel pravidelně
chodí ke hrobu své maminky a povídá si
s ní. Když jí oznámí, že se konečně chystá
oženit, očekává ho po návratu domů neuvěřitelné překvapení.
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena Víznerová, Michal Král, Michal Klich, Eva Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata Sýkorová,
Ondřej Krásný
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 27. září v 18.00
Petr Strnad

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI
DS Na tahu Červený Kostelec
Režie: Jana Jančíková
Tragikomedie o čtrnácti ženách čtyř
generací, které prošly jedním mužským
životem.
Všechny ženy, od dcer přes první lásku,
manželky, milenky až po tchyni a babičku,
spolu žijí v místě, odkud téměř není úniku:
v jeho velkém, možná až příliš velkém srdci. V průběhu hry se setkáváme prostřednictvím vzájemných velmi otevřených
dialogů nejen s jejich vztahem k Markovi
(jak se muž v centru zájmu jmenuje), ale

Jednotné vstupné 100 Kč, studenti
a senioři od 65 let snížené poloviční vstupné
Představení uvádíme v rámci festivalu
Čechův divadelní podzim.

Neděle 28. září v 15.00
Hana Stará a Ivan Remta

JAK VENDELÍN S ČERTY
VAŘIL
Hudba: Milada Karez
Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný jazýček.
A kdo z nich je nejmlsnější? No
přece samotný Lucifer! Ono to není jen tak
uvařit to nejlepší jídlo v celém
pekle, a když je navíc v sázce pekelný trůn
a do čertovské kuchyně se připlete i jedna
nevinná lidská dušička, je to najednou
ještě složitější. A věřte nevěřte, v pekle se
může dařit i lásce a nemusí to být jen ta,
která prochází žaludkem.
Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka pro děti od 4 let
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 28. září v 19.30
E. E. Schmitt

HESLO MORÁLKA
Divadlo Palace
Režie: Petr Slavík
V loveckém zámečku barona Holbacha
pózuje polonahý Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se kterou vede velmi
„galantní“ rozpravu, když tu je z milostných
hrátek vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář: Je třeba, aby Mistr okamžitě
napsal příspěvek do slavné Encyklopedie
- Heslo Morálka. Tak začíná Diderotův
bláznivý den, během kterého je populární
osvícenský filozof neustále vyrušován při
svých pokusech jak v oblasti filosofie, tak
i při svých milostných spádech.
Autor ve hře využívá brilantní znalost
francouzské filozofie a obratně ji kombinuje s pronikavým smyslem pro situaci
a ironický postřeh.

Říjen 2014
předprodej vstupenek
od 26. srpna
Pátek 3. října od 19.30
Pavel Kohout

DVANÁCT
DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Petr Vilímovský
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Příběh absolventů DAMU, kteří se po
ukončení studia rozhodli jít společně do
jednoho angažmá. Tuto hru napsal Pavel
Kohout jako absolventské představení pro
4. ročník DAMU, ve kterém měl své kamarády jako např. Ivu Janžurovou, Ladislava
Křiváčka, Václava Mareše, Marii Drahokoupilovou a další.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 5. října od 18.00
Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška

RYCHLÉ ŠÍPY
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hudba: Alena Jelínková
Výprava: Kristýna Altmanová, Petr
Kořínek, Filip Minařík
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Mirek Novák
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený do jevištní podoby
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonožka… kdo by neznal slavný klub
Rychlých šípů. Chlapce statečné, hrdé,
čestné, veselé a podnikavé. Nebo raději
dáváte přednost plantážníkům z Bratrstva
kočičí pracky? Ať je to tak či tak, neváhejte a vydejte se s námi zpět do doby, kdy
každá dívka byla dámou a muži pravými
gentlemany.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

V hlavních rolích Miroslav Etzler a Nela
Boudová, dále hrají Kateřina Pindejová,
Ivana Stejskalová, Michaela Sejnová, Václav
Šanda/ Josef Veverka
Vstupné 280, 260, 240 Kč

18– 19

Úterý 7. října od 19.30

Pátek 10. října od 19.30

Sobota 18. října od 19.30

Dan Gordon

Ferdinand Oliva

Jean Barbier

CENA ZA NĚŽNOST

POJĎ NA MÉ SRDCE

MÁ ŽENA SI VYŠLA

Divadelní agentura Appart
Režie: Viktorie Čermáková

Amatérský divadelní soubor Počátek

Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška, Matěj Čech
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Mirek Novák, Petr Beneš, Martin
Pařízek

Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle
stejnojmenného filmu, který v roce 1984
získal hned pět prestižních filmových
Oscarů, včetně Oscara za nejlepší film. Hra
stejně jako film zdařile osciluje na hranici
komedie a melodramu, předvádí téměř
30 let vztahu dvou žen, matky a dcery.
Aurora je velmi autoritativní žena, poněkud výstřední vdova, která se své dceři
Emmě snaží organizovat a kontrolovat
život. V průběhu hry sledujeme Emminu
snahu vymanit se z matčina područí, která
vyvrcholí manželstvím s floutkem Flapem,
se kterým má tři děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak by si matka přála. Pak ale
Emma onemocní rakovinou a vztah obou
žen se mění, u Emminy smrtelné postele si
věčně nespokojená Aurora konečně uvědomí, jak dceru miluje. Osvěžující komediální akcent vnáší do hry krom neustálého
špičkování se matky s dcerou i postava
bývalého astronauta, opilce a sukničkáře
Garretta, který se vytrvale pokouší získat
nedostupnou Auroru.
Hrají: Jitka Čvančarová, Jan Kačer, Jana
Janěková, Alexej Pyško, Daniela Choděrová,
Marcela Holubcová.
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Komu se líbí film či divadlo typu Hostinec
u kamenného stolu, ten se bude bavit. Hra
Pojď na mé srdce je z období dvacátých-třicátých let, žádné drogy, žádná mravní
narušená mládež, žádná avantgarda či satira a politika už vůbec ne. Představení má
vtip, spád, pohodu, zkrátka to, čeho máme
v současné době poskrovnu.

Sobota 11. října
od 18 hodin ČDP
Carlo Goldoni

POPRASK NA LAGUNĚ
DS při TJ. Sokol Lázně Toušeň
Režie: Milan Schejbal
Svěží hravé představení ve stylu comedia
dell´arte. O jejím vzniku a sepětí s vlastními
zážitky Goldoni píše: „Žil jsem v mládí nějaký
čas v Chiozze jako koadjutor kancléře. Měl
jsem tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným
z rybářů, námořníků a ženských, kteří všichni
nemají jiné shromaždiště než ulici. Seznámil jsem se s jejich mravy, jejich zvláštním
dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich
veselou letoru i jejich prohnanost. Dovedl
jsem je tedy vylíčit, jak náleží.“

Čtvrtek 9. října od 19.30

Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři
od 65 let snížené poloviční vstupné

Jaroslav Sypal

Představení uvádíme v rámci festivalu Čechův divadelní podzim.

KŠANDA
DA Nordproduction
Režie: Rostislav Kuba
Skvělé divadelní představení známého
komika Jaroslava Sypala ze současnosti.
Komedie je nabitá dějem a originálním
humorem. Dialogy ostré jako bič a strhující tempo nenechají diváky ani na chvíli
vydechnout. Ne náhodou aspiruje Kšanda
na nejlepší českou komedii roku 2014.
Hrají: Jaroslav Sypal, Michaela Kuklová, Petr
Jančařík, Martin Maxa, Tereza Šefrnová,
Miluše Bittnerová, Milan Pitkin, Rostislav
Kuba a Miroslav Šimůnek.
Vstupné 280, 260, 240 Kč

Neděle 12. října od 15.00

BOB A BOBEK NA
CESTÁCH

Jak to dopadne, když si Gilles pozve domů
na oběd svého šéfa Bernarda de Montgallet a zapomene o tom informovat svoji
ženu Stephanii? Dokáže situaci zachránit
služebná Henrietta? A jak všechno zkomplikuje zahradník Pierre, nebo nečekaný příchod Jacqueliny? Vše se dozvíte ve vtipné
komedii plné omylů a nečekaných záměn
a s překvapivým rozuzlením.
Hrají: Eliška Povolná, Petr Urban, Saša Vytlačilová, Michal Král, Eva Bartoňová, Milan
Rutner
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 19. října od 15.00

VESELÁ POUŤ
Divadlo Loudadlo
Jak již název napovídá, představení se odehrává na pouti. Jak se asi bude Jůhelákům,
Mufovi a dalším na pouti líbit? V představení
se na Vás Těší nevrlý medvěd panda v roli
dravé šelmy, strašidla, kterých se nikdo
nebojí, fakír s hady a další.
Do loutkové revue jsou zakomponovány
působivé černo-divadelní scény. Loutky,
vystupující v představení, jsou v nadživotní
velikosti a uvádějí v úžas nejen děti, ale
i dospělé diváky.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska

Středa 22. října od 19.30

Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna, se vydávají na cestu
kolem světa. Kam je jejich létající klobouk
zanese? Nechte se překvapit. Jisté však je,
že to bude putování dobrodružné. Jaké
příhody je asi čekají na Divokém Západě,
za polárním kruhem či na Měsíci? Známé
večerníčkové postavičky ožijí ve veselém
představení plném písniček na motivy knih
Pavla Šruta a procestují ve svém létajícím
klobouku celý svět.

POZVÁNÍ NA VEČÍREK

Vstupné 90, 70, 50 Kč
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Neil Simon
DA Marcus
Režie: Pavel Trávníček
Pozvání na večírek je hra o životě, neboť
život je smutný i veselý a člověk se musí
naučit ho takový brát. Je to komedie, která je
mistrovskou sondou do všech záhybů lidské
duše, někdy veselá, často trochu smutná,
hodně něžná, tichá nebo pobuřující, ale
vždycky je nějaká, protože Neil Simon je

vynikající autor a umí si s lidskou duší hrát.
V žádném případě Vám postavy na jevišti
nebudou lhostejné, neboť přesně takový
život žijete i Vy.
Hrají: Pavel Trávníček, Jana Švandová,
Ladislav Frej, Světlana Nálepková, Radim Jíra,
Kateřina Janečková
Vstupné 280, 260, 240 Kč

Sobota 25. října od 18.00
Pavel Kohout

DVANÁCT
DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Petr Vilímovský
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Příběh absolventů DAMU, kteří se po
ukončení studia rozhodli jít společně do
jednoho angažmá. Tuto hru napsal Pavel
Kohout jako absolventské představení pro
4. ročník DAMU, ve kterém měl své kamarády jako např. Ivu Janžurovou, Ladislava
Křiváčka, Václava Mareše, Marii Drahokoupilovou a další.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 26. října v 15.00

KOUZELNÉ KŘESADLO
Divadlo Pohádka
Hudební pohádka na motivy klasického příběhu světoznámého vypravěče
pohádkových příběhů Hanse Christiana
Andersena Křesadlo. Setkáváme se s vysloužilým vojákem Jankem, jehož dobré
srdce a veselá mysl ochrání před úmysly zlé
babice, získá tak Kouzelné křesadlo a s pomocí mocného strážce pak vše zlé obrátí
v dobré. Navíc získá srdce princezny.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 28. října v 18.00
Peter Shaffer

AMADEUS
Rádobydivadlo Klapý
Režie: Jaroslav Kodeš
Překlad: Martin Hilský
Hra Amadeus od anglického dramatika Petera Shaffera vychází z některých historických
faktů, ale není to rekonstrukce historických
událostí. Autor se pouze inspiroval romantickou legendou, která vznikla ještě za života
Antonia Salieriho, a sice že průměrný skla-

datel Salieri, který žárlil na Mozartovo dílo,
skladatele otrávil.
Rádobydivadlo Klapý už překročilo čtvrt století své existence a patří mezi přední amatérské divadelní soubory v České republice. Za
dobu trvání nastudovalo čtyřicet inscenací,
hraje především na zájezdech po republice,
ale také se zúčastňuje řady mezinárodních
divadelních festivalů. Například v Německu,
Belgii, Španělsku, Estonsku, Litvě, Rakousku,
Chorvatsku, Maďarsku, Slovensku, Polsku,
Ukrajině, Lucembursku.
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři
od 65 let snížené poloviční vstupné
Představení uvádíme v rámci festivalu
Čechův divadelní podzim.

Čtvrtek 30. října v 19.30

O SEXU PŘEVÁŽNĚ
NEVÁŽNĚ
Nový úspěšný pořad doktora
Radima Uzla a Pepy Štrosse
Poutavé, poučné, ale nesmírně humorné
vyprávění známého sexuologa je protkáno
písničkami a básněmi Villona, Preverta
a Kainara v podání Pepy Štrosse. Čekají vás
dvě hodiny vkusné zábavy a humoru na
téma ještě nedávno tabuizované.
Radim Uzel se s námi podělí o pikantní zážitky ze své ordinace a samozřejmě odpoví
i na vaše anonymní dotazy. Nenechte si ujít
tuto jedinečnou příležitost položit otázky,
na které jste vždy chtěli znát odpovědi, ale
styděli jste se je položit nahlas.

sedmi premiér, a tak příprava a organizační
zajištění festivalu znamená velkou časovou
a finanční zátěž. Proto jsme se rozhodli, že
se budeme každý věnovat tomu, co nás
baví a co umíme: ochotníci hraní a Kulturní
centrum HP pořádání festivalu.
Čechův divadelní podzim trochu jinak
Změní se forma festivalu, nově vás představení označená logem ČDP budou provázet
celým podzimem, od září do prosince, vždy
jedno až dvě představení v měsíci. Jediným
kritériem pro výběr hostů je kvalita představení a věříme, že se nám povedlo vybrat
tituly, které vás zaujmou a přivedou do
hlediště. Přinejmenším se o to pokoušíme.
Čechův divadelní podzim trochu stejně
Festival zůstane i nadále otevřený všem
divadelním žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám.
Zůstane také příležitostí k vzájemné inspiraci, setkáním amatérských divadelníků
a příjemnou společenskou událostí.
Čechův divadelní podzim za příjemné
vstupné
I když během ČDP uvádíme výhradně
představení ochotnických divadelních souborů, musíme počítat s náklady na dopravu
a autorské honoráře. Vstupné na jednotlivá
představení jsme stanovili na 100 a 50 Kč
(studenti a senioři). Pravidelným návštěvníkům nabízíme zakoupení permanentní
vstupenky na všech 6 představení v ceně
300 Kč.
Změna programu vyhrazena.

Vstupné 200, 180, 160 Kč

Zápis do
jazykových kurzů

ČECHŮV DIVADELNÍ
PODZIM

pro dospělé na příští školní rok se
bude konat ve dnech 1. – 11. září
vždy pondělí až čtvrtek od 16 do 19
hodin v Divadle Horní Počernice.

Čechův divadelní podzim je festival amatérského divadla
Jeho tradici založili počerničtí ochotníci
k poctě proslulému scénografovi a kamarádovi Milanu Čechovi, který pro amatérské divadlo v Horních Počernicích hodně
udělal. Od konce padesátých let minulého
století hrál často s místními ochotníky
a navrhl pro ně desítky scén. Milan Čech
nikdy nezapomínal na své přátele, i když ho
mimořádný talent zavedl do různých koutů
světa. Byl to skutečný umělec s velkou fantazií, který v roce 2007 odešel navždy.
Čechův divadelní podzim mění od
letošního 7. ročníku pořadatele. Místní
ochotnické sdružení má během roku
spoustu práce s nastudováním pěti až

Pravidelná výuka bude zahájena
v týdnu od 15. září v kulturním středisku
Domeček ve Votuzské ulici. Po ukončení
hlavního zápisu můžete doplňovat
případná volná místa průběžně, v úředních hodinách pro kurzy, které jsou do
konce září denně pondělí až čtvrtek od
17 do 19 hodin.
Bližší informace o připravovaných
kurzech a cenách najdete na www.
divadlopocernice.cz/kurzy.
Přejeme vám všem krásné léto, příjemnou konverzaci během dovolené v zahraničí a těšíme se na vás opět v září.
Hana Čížková, ředitelka divadla
Foto jiří březina
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Skončil 44. festival Divadlo v přírodě
Rychlé šípy, Kocour v botách, Doba kamenná, Dobrodružství Toma Sawyera, Dvanáct,
Vinnetou - pokrevní bratrství. Celkem šest
premiérových představení připravilo Sdružení ochotníků Horních Počernic pro letošní
44. ročník festivalu Divadlo v přírodě. V jeho
průběhu se v letním divadle představilo také
několik hostujících divadelních souborů
a v samém závěru mohli diváci vidět kultovní
představení naší letní scény - Vančurovo
Rozmarné léto.
„Festival přinesl hodně radosti a krásných
překvapení. Náladu nikomu nezkazilo ani
špatné počasí, které ostatně v posledních
letech provází festival pravidelně. Kvůli němu
se první titul programu Rychlé šípy na venkovní scénu vůbec nedostal, Kocour v Botách
měl premiéru v proudech deště stejně jako
hostující Víťa Marčík s úžasným Robinsonem
Crusoe. Také při dalších představeních se diváci příliš neohřáli a do varu je dostávaly hlavně
výkony herců. Věřím, že příští jubilejní 45.
ročník budou provázet jenom teplé a voňavé
letní večery,“ hodnotí letošní festival ředitelka
Divadla Horní Počernice Hana Čížková. Během
dvou měsíců se odehrálo 52 představení, na
která přišlo přes pět tisíc diváků.

Rychlé šípy

Kocour v botách

„Děkujeme všem, kteří pomáhají udržovat
ojedinělou tradici našeho festivalu Divadlo
v přírodě. Sponzorům za finanční a věcné
dary, pracovníkům ZŠ Spojenců za vstřícnost,
Odboru místního hospodářství ÚMČ Praha
20 za ochotu a bezproblémovou spolupráci
a také všem obyvatelům v sousedství divadla
za pochopení a toleranci,“ uvedla Čížková.
Sponzoři festivalu: Pekařství Moravec, RNDr.
Barbora Krásná, KNTL, a.s., Trouw Nutrition
Biofaktory s.r.o., JD a VD s.r.o., Globus Černý
Most, Hotel Čertousy, p. Jiří Březina
-redFoto Jaroslav Bzenecký, Jiří Březina

Doba kamenná

Dobrodružství Toma Sawyera

Vinnetou - pokrevní bratrství

Dvanáct

Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2014

Tak jsme se konečně všichni dočkali!
Jsou tu prázdniny a to znamená dovolenou, tábory, les, moře a sluníčko. Stále
je tu však váš Chvalský zámek, který
opravdu má co nabídnout a v teplých
i chladnějších dnech zde najdete to
nejlepší útočiště!
Po celé léto vás budou těšit a bavit výstavy Cesta nejen do pravěku se Zdeňkem Burianem a Obří leporelo českých
dějin. Na své si přijdou všichni – dospělé
potěší vtipné ilustrace dějin i již klasické
ilustrace Burianovy, děti si mohou hrát,
bavit se, ale taky se velmi příjemnou
formou učit něco nového. Vyrobit si
indiánskou čelenku na výstavě Zdeňka
Buriana však mohou zkusit i rodiče či
prarodiče!
Dospělé jistě zaujme i naučná výstava
na zámeckých chodbách, nazvaná Historické skvosty – památková péče v ČR.
Galerie a kočárovna zámku hostí v červenci výstavu mladých umělců nazvanou „7“ a v srpnu zase zajímavé sochy
od Sdružení sochařů Čech, Moravy
a Slezska.
My jsme však už v plné polní s přípravami na září – neboť po letním oddechu
vás v září čeká oblíbený Kinobus, děti
Tajemná noc na zámku, vás všechny
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
a fanoušky výborné hudby koncert
Ivana Hlase na nádvoří zámku, který se
koná 14. září od 19 hod. a vstupenky už
můžete koupit v předprodeji v recepci.
Dovolte mi popřát vám nádherné
a zábavné léto, mnoho pohody, odpočinku a výborné nálady! Nezapomeňte
– máme otevřeno i po celé prázdniny
denně od 9 do 17 hodin – a jsme tu pro
vás.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

VÝSTaVY PRO VŠECHNY
od So 21. 6. do Ne 14. 9., sklepení

od So 21. 6. do Ne 14. 9., 1. patro

Obří leporelo
českých dějin

Cesta (nejen) do
pravěku se Zdeňkem
Burianem

– interaktivní výstava s hrami a ilustracemi
Přijďte se potěšit klasickými ilustracemi a obrázky výjimečného ilustrátora
Zdeňka Buriana. Přijďte si hrát, soutěžit,
dozvědět se zajímavosti z Burianova
života, složte si kostru dinosaura či
velké puzzle. Výstava pro děti, dospělé, seniory, školy i dětské kolektivy.
Pokračujeme v komiksovém roku na
Chvalském zámku.

Výstava pro všechny – čeká vás
procházka českými dějinami formou
obřího obrázkového leporela. Vtipné
výjevy z historie a interaktivní procházka bude to pravé pro děti, dospělé
a určitě se bude moc líbit i našim seniorům. Připravili jsme i komentované prohlídky pro dětské skupiny a příměstské
tábory.

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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vá, Roman Lutkov, Leoš Suchan, Olga
Yakubovskaya, Mariana Alasseur. Jste
zváni i na slavnostní vernisáž s hudbou,
která se koná 7. 7. od 19 hodin.
Od 5. do 31. 8., slavnostní vernisáž
4. 8. od 17 hod., nádvoří
od So 21. 6. do Ne 14. 9., 1. patro

Historické skvosty –
památková péče v ČR
Výstava představuje péči o památky
v českých zemích na 24 panelech.
Panely stručně seznamují se základními údaji z památkové péče od jejích
počátků v Rakousku - Uhersku a poté
v Československu, dále přes problematiku památkových zón a disciplinu
památkové technologie až po soupis
památek zapsaných na listině UNESCO.
Výstava se poprvé představila v Bruselu, v budově Stálého zastoupení České
republiky při Evropské unii.

Akce pro všechny
So 30. 8. od 18 do 22 hod.

Hradozámecká noc
2014: Večerní prohlídky
s pohádkovými
bytostmi
Večerní a noční prohlídky s pohádkovými bytostmi začínají vždy každou
půlhodinu (18, 18.30... do 21.30),
prosíme o rezervaci času prohlídky na
tel. 281 860 130. Pohádková postava
(princezna nebo skřítek) vás provede
výstavami Cesta nejen do pravěku se
Z. Burianem a Obří leporelo dějin ve
večerní atmosféře a čeká vás nevšední
překvapení. Chvalský zámek tímto
vstupuje do projektu Hradozámecké noci, kterou organizuje Národní
památkový ústav. Jedna skupina může
zahrnovat max. 15 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.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA
od 1. 7. do 3. 8, slavnostní vernisáž
7. 7. od 19 hod.

„7“ – výstava mladých
umělců
Srdečně zveme na prodejní výstavu
mladých umělců. Vystavují Nataliya
Gaus, Alexi Goubarev, Zuzana Kiefero-

Sdružení sochařů Čech,
Moravy a Slezska
Sdružení vzniklo 2. 11. 1990 a sdružuje renomované sochaře z celé České
republiky, jejichž reprezentativní díla
můžete vidět v galerii Chvalského
zámku.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
od 1. do 4. 9. 2014, promítání
cca od 20:30 hod.

Kinobus na Chvalské
tvrzi
Je nám radostí oznámit, že oblíbený
Kinobus, organizovaný DPP, se vrací do
Horních Počernic na Chvalskou tvrz,
a to od 1. do 4. září 2014 do prostoru za
Stodolou. Přibližný čas promítání: cca
od 20:30 hod. Můžete se těšit na tyto
české filmy:
1. 9. 2014: Nickyho rodina
2. 9. 2014: Vejška
3. 9. 2014: Polski film
4. 9. 2014: Přijde letos Ježíšek?
Změna programu vyhrazena.
Vstup zdarma.
So 13. 9. 2014 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 výstav Cesta nejen do
pravěku se Zdeňkem Burianem a Obří
leporelo českých dějin se koná v sobotu 13. září 2014 mezi 18. a 21. hodinou. Budete soutěžit s princeznami
Šípkovou Růženkou, Popelkou a Zlatovláskou, princeznou Koloběžkou I.,
královnou, rytířem, vílou Ohnivkou,
Meluzínkou, hodnou čarodějnicí,
zámeckou kuchařkou, sluhou i zahradníkem. Nenechte si ujít třetí ročník
oblíbené akce!
Ne 14. 9. 2014 od 10 do 18 hod.

Svatoludmilská pouť
na Chvalské tvrzi
Oblíbená pouť v prostoru Chvalské
tvrze s kolotoči, stánky, občerstvením,
soutěžemi pro děti se koná v neděli
14. září 2014 od 10 do 18 hod. Vstup

Hornopočernický zpravodaj – červenec/srpen 2014

na pouť zdarma. Připravujeme i doprovodný program.
Ne 14. 9. 2014 od 19 hod.

Koncert na nádvoří
zámku: IVAN HLAS
& TRIO
Tradiční zářijový koncert na
krytém nádvoří
Chvalského
zámku vám
přinese živé vystoupení Ivana
Hlase, talentovaného zpěváka a skladatele,
autora mnoha
hitů. Předprodej vstupenek
od 1. 7. 2014
na zámecké recepci. Vstupenka v předprodeji 250 Kč,
v den koncertu 300 Kč.
od 20. 9. do 23. 11., 1. patro

Zelený Raoul, politická
satira a další tvorba
Štěpána Mareše
Vyvrcholením letošního komiksového roku na Chvalském zámku bude
výstava známého ilustrátora Štěpána
Mareše, tvůrce a autora dnes již legendárního, byť stále velmi aktuálního
politického komiksu „Zelený Raoul“
z časopisu Reflex. Výstava je pořádána
k dvacetiletému výročí komiksu, který
vychází nepřetržitě od roku 1995.
A bude to stát za to :-).

Vítězové fotografické soutěže
Praha a Horní Počernice v proměnách
V minulém čísle jsme vás informovali o vítězích fotografické soutěže
Praha a Horní Počernice v proměnách
o nejlepší fotografie pro kalendář MČ
Praha 20 na rok 2015.
V úterý 3. června 2014 se na Chvalském zámku uskutečnilo velmi
příjemné setkání vítězů s hodnotící
komisí. Starostka Hana Moravcová,
radní pro kulturu a školství Alena
Štrobová a vedoucí OSVŠ Monika
Brzkovská blahopřály vítězům. Ceny
předala a setkání moderovala Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského
zámku, který byl už potřetí pořadatelem oblíbené soutěže.
Milá atmosféra setkání přinesla i další
zajímavé podněty, které – jak doufáme – budou v budoucnu realizovány.
Vítězové fotografické soutěže s hodnotící komisí
Blahopřejeme vítězům a připomínáZleva: Alexandra Kohoutová, Petr Boček (zvláštní cena), Ladislav Lanský (2. místo), Jan Podešva (1. místo),
me, že kalendář bude v prodeji už
Monika Brzkovská, Jiří Šrubař (3. místo), Hana Moravcová, Vladimír Kočička (3. místo), Alena Štrobová
ve druhé polovině září 2014. Všem
účastníkům soutěže děkujeme.
			
-ak-

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za květen 2014
Milé děti, v květnu jste stále ještě hojně navštěvovaly výstavy Čtyřlístek na Chvalském zámku a Fenomén Igráček. Jak
zněla tentokrát otázka víly Ohnivky? Ptala se, jakou barvu šátku má Igráček-kovboj, kterého jste
mohly najít na výstavě ve sklepení zámku. Správná odpověď: modrou. Správných odpovědí bylo 419
z celkových 427. Štěstí měla Nela Rybáková, žákyně 4. třídy z Prahy 8, která náš zámek navštěvuje pravidelně s rodiči i sourozenci. Nela získává volnou vstupenku pro celou rodinu na prohlídku s pohádkovou postavou či na zářijovou Tajemnou noc na Chvalském zámku a také věcnou cenu. Zkuste i vy
uhádnout další zvědavou otázku víly Ohnivky, výhra rozhodně stojí za to!

-ak-

První ročník hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech
Chrámy, kostely a kaple byly od nepaměti
centrem nejen náboženského, ale i kulturního
života. Byly a jsou místem, kde se především
hudební kultura nejen na vysoké úrovni provozovala, ale také vznikala. Farní chrám v Praze
na Chvalech je pro provozování hudby dobře
disponován nejen svou střídmou velikostí,
ale i díky nedávné výstavbě nových varhan
od slovinské firmy Škrabl. Na tento v poměrech nejen Prahy, ale i ČR mimořádný nástroj
významným způsobem přispěla i městská část
Horní Počernice.
Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily
v Praze na Chvalech se rozhodla pokusit se

založit tradici hudebního festivalu, který by byl
každoročně časově soustředěn kolem svátku
patronky kostela. Hlavním cílem je napomoci
rozvoji kulturního dění v městské části Praha
20 - Horních Počernicích prostřednictvím řady
koncertů tzv. vážné hudby. Za zásadní impuls
pro organizování prvního a zakládajícího
ročníku festivalu je nutno považovat velkorysou finanční podporu městské části Praha 20
- Horní Počernice, která farnosti udělila grant.
Bez tohoto kroku by jakékoli úvahy o hudebním festivalu nebyly myslitelné.
Hudební festival u sv. Ludmily v Praze na Chvalech bude ve svém prvním ročníku sestávat

z trojice koncertů. Zahajovací koncert v pátek
18.9. 2014 bude vystoupením čtyř trombonů
– Trombonetta quartet. Druhý koncert v pátek
25.9. 2014 bude věnován skladbám pro zobcové flétny a cemballo. Vystoupí Julie Braná
a Edita Kegkerová. Na závěrečném koncertu
v pátek 3.10. 2014 bude účinkovat přední český trumpetista Jan Verner a titulární varhanice
baziliky sv. Jakuba v Praze Irena Chřibková.
Začátek všech koncertů je plánován na 20.00
hodinu.
Pavel Jansa

Program
Pátek 18. 9. 2014 ve 20.00
Trobonetta quartet
Pátek 25. 9. 2014 ve 20.00	Julie Braná – zobcové flétny, Edita Keglerová - cemballo
Pátek 3. 10. 2014 ve 20.00	Jan Verner – trubka, Irena Chřibková - varhany		
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NAŠI JUBILANTI V červenci
Marie Sedláčková
Karel Trutnovský
Anna Borovanová
Karel Hampejs
Otakar Pohůnek
Marta Vrzalová
Jaroslava Zelinková
Marie Outlá
Karel Schovanec
Ernest Fuks
Mária Hejnová
Věra Jiřičková
Anna Kludská
Vlasta Pádivá
Alžběta Jiroutová
Miloslav Franěk
Vlasta Trávníčková
Jaroslav Fröhlich

Karolína Kostková
Helena Grublová
Ema Palugyaiová
Lubomír Šlechta
Jaroslav Habrun
Božena Nedvědová
Anna Doušová
Zdeněk Ekrt
Jaroslava Jirušková
Jindřiška Cihelková
Jaroslava Tichá
Vladimír Hora
Hana Hýžďalová
Miloslav Kožíšek
Jiří Šrubař
Božena Kunstová
Antonín Matušů
Růžena Bitnarová

Jarmila Ruseva
Jaroslav Šátral
Milada Kožíšková
Josef Rais
Karel Barbora
Božena Ditrychová
Pavel Hussar
Hana Kristenová
Vlasta Zouzalová
František Šonka
Jaroslava Dvořáková
Pavel Strolený
Věnceslava Červenková
Bohumil Kleinberg
Milada Štrobová
Ladislav Hubený
Karel Toman
Miloslav Drbohlav

NAŠI JUBILANTI V srpnu
Zdeněk Tuček
Dagmar Hrabětová
Ludmila Volkeová
Julie Siváková
Jiří Kellner
Karel Kubánek
Hanna Svobodová
Jindřich Kazimour
Mária Šmehýlová
Marie Havelková
Hana Urchsová
Josef Šimůnek
Naděžda Housková

Jaroslav Tvrdík
Zdeněk Řezníček
Jiří Křížek
Bohuslav Štěpánek
Otto Vnuk
Alena Koudelová
Eliška Urbánková
Zdenka Ryjantová
Jaroslava Horká
Alena Šlechtová
Helena Bečvářová
Růžena Žáčková
Jiří Hampacher

Nedožité šedesátiny Bronislava Eigla
Dne 28. 7. 2014 by se dožil krásného životního jubilea. S láskou vzpomínají sestra Helena a Jiřina.

Josef Sokol
Helena Libicherová
Lubomír Kuchař
Luď ka Hlaváčková
Jaroslava Minarčíková
Eliška Špaková
Olga Morávková
Božena Straková
Věroslava Hurtová
Václav Řehoř
Eliška Michálková
Božena Sýkorová
Věra Urbánková

Manželé Šlechtovi oslaví
diamantovou svatbu
Dne 3. 7. 2014 manželé Šlechtovi diamantovou
svatbu. Hodně štěstí, zdraví a lásky do dalších
společných let přeje dcera s rodinou.

Nadační fond Šance obdaroval paní Srbovou
O nadační příspěvek na rehabilitační šlapadlo požádal
manžel paní Srbové, který
chtěl svou ženu překvapit
k jejím narozeninám. Dárek
jí předala zastupitelka Klára
Bonková. Šlapadlo bylo
v plné výši uhrazeno Nadačním fondem Šance.
-rb-
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Prodlužujeme výpůjční dobu
o prázdninách
Do 18. července máte možnost vypůjčit si
knihy na léto, aníž bychom vám posílali
upomínku. Zapůjčené knihy můžete mít do
1. září. Neotálejte a přijďte se předzásobit
čtivem z knihovny.

Rekonstrukce knihovny ve stádiu
příprav
Chceme vás ujistit, že provoz zůstane
zachován, byť v provizorních podmínkách. V současné době hledáme vhodné
prostory, které bychom mohli používat po
nezbytnou dobu.
Bude to pro nás období náročné, ale
knihovna získá po rekonstrukci další
prostory pro studovnu a čítárnu, které
nám opravdu chybí. O aktuálním dění vás
budeme informovat.
Přejeme vám příjemné prožití prázdnin
a dovolených.
Za kolektiv knihovnic Božena Beňová

Literární výročí v dubnu
Vladimír Neff
† 2. 7. 1983

Karel Klostermann
† 6. 7. 1923

Josef Kainar
* 29. 7. 1917

Ignát Herrmann
* 12. 8. 1854

Lynne Coxová

John Lanchester

Antarktická míle

Chceme to, co máte vy

Lynne Coxová přeplavala
všechny světové úžiny a velké
jezerní plochy, aby si slnila svůj
sen. Antarktická míle je životní
příběh ženy, jejímž snem bylo poddat se elementární vášni a objevit v moři zrcadlo duše.
Fantastické líčení života ve vodě, stavů bolesti
i štěstí, které se člověku dostanou, když překoná sám sebe. Spisovatel Oliver Sacks tvrdí,
že Lynne Coxová píše o moři a plavání stejně
krásně jako Antoine Saint-Exupéry o létání.
Mimořádný zážitek nejen pro každého, kdo si
chce splnit své dětské sny.

Pepys Road je obyčejná ulice v Londýně. Každý dům, který zde stojí, se během sto
padesáti let stal svědkem různých osudů – viděl narození, lásku, samotu, zoufalství a smrt,
dobře ví, jak vypadají rozmary Štěstěny, co je
bída a co rozmařilý přepych, zažil léta tučná
i hubená.
Román vypráví příběh obyvatel této ulice
a líčí, jak do jejich osudů zasáhne celosvětová finanční krize. Kniha Johna Lanchestera
navazuje na tradici anglické společenské satiry
a představuje vytříbenou ukázku klasického
románu.

Edward Rutherfurd

Christopher Clark

Paříž
Autor obrací pozornost k Paříži a k životu mužů a žen, kteří
po dvě tisíciletí proměňovali
skromnou římskou obchodní
stanici na bahnitých březích
Seiny v nejkrásnější a nejoslavovanější hlavní
město na světě. Každá historie Paříže je dějinami jejích staveb – gotické majestátnosti Notre
Dame, masivního tělesa Louvru, oslnivého
lesku Versailles a do nebe čnící železné jehly
Eiffelovy věže.
Rutherfurd tyto budovy zabydluje reálnými
lidmi, kteří bojují, kteří dovádějí, kteří lžou
a šidí, kteří žijí a milují od založení města za
Římanů až po nadčasový milostný příběh Abelarda a Héloise a mučednictví Johanky z Arku,
od pozlacené nádhery bourbonských králů až
po hrůzy francouzské revoluce, od blyštivého Napoleonova císařství až po nacistickou
okupaci a neuvěřitelný zápas francouzského
hnutí odporu.

Bohumil Kubišta
* 21. 8. 1884

Milena Štráfeldová

Josef Svatopluk Machar

Guláš pro Masaryka

* 29. 8. 1864

Kniha je zčásti fiktivní rodinnou kronikou
vyhlášené hostinské z jihomoravských
Židlochovic, která skutečně vařila guláš pro
prezidenta T. G. Masaryka. Kuchařka Poldinka
je ale jen jednou z těch obyčejných ženských,
které dokážou své blízké pokaždé chránit tím
nejprostším způsobem: uprostřed nejhorší
válečné bídy postaví na stůl mísu s gulášem.
A na pozadí této kroniky bouří velké dějiny.
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Náměsíčníci: Jak Evropa
v roce 1914 dospěla k válce
Okamžiky, v nichž Gavrilo
Princip přistoupil k automobilu, který zůstal bezmocně
stát na místě, a zastřelil
arcivévodu Františka Ferdinanda i jeho choť, snad patří
k nejosudnějším v celém
novověku. Teroristický čin
ohromující účinnosti dosáhl svého cíle – původně chtěl osvobodit Bosnu od habsburské
vlády a nakonec vytvořil silné moderní Srbsko,
ale zároveň způsobil pád čtyř významných
impérií, smrt milionů lidí a zkázu civilizace.
Hrozné následky zřetězení událostí, jež ten čin
rozpoutal, jsou dobře známé, zato faktory, jež
způsobily, že zdánlivě prosperující a samolibá
Evropa nedokázala odolat důsledkům zmíněného atentátu, jsou mnohem méně zřejmé
a sporné. Christopher Clark v knize Náměsíčníci líčí, jak došlo k vypuknutí první světové
války a jaké byly její příčiny.

Jonas Jonasson

Analfabetka, která uměla
počítat
Román plný neuctivého humoru, představivosti a surrealismu. Podobně jako v jeho
Stoletém staříkovi, který vylezl z okna a zmizel,
rozehrává strhující příběh.
Kniha je výsměchem lidem, kteří se chovají
jako loutky, za jejichž provázky tahá někdo
jiný. Vypráví o pokrytectví vládnoucí třídy
i o fundamentalismu ve všech jeho podobách.
Je to jiný pohled na věc. Jonas Jonasson si
všímá i druhé odvrácené strany příběhu, která
se velmi liší od oficiální verze pro tupé davy.

Barbora Zálohová: Naším
posláním je spokojenost
rodičů i jejich dětí
Coworkingové centrum Mumraj
úspěšně funguje už rok
Vznik coworkingového centra v rámci
rodinného centra MUM v Horních Počernicích v květnu 2013 vycházel z třináctileté
zkušenosti a dokonalé znalosti konkrétních potřeb cílové skupiny, tedy rodičů na
mateřské a rodičovské dovolené. Na oslavu
prvních narozenin přišli hosté ze Středočeského kraje, obce i ministerstev, aby společně se zástupci firem a coworkery zhodnotili
uplynulý rok a diskutovali o tom, jak jeho
fungování ještě vylepšit. Nejen o závěrech
jednání u kulatého stolu, ale i dalších aktivitách neziskové organizace MUM si povídáme s její předsedkyní a vedoucí projektů
Barborou Zálohovou.

kingovým centrem MUMraj a co nabízí?
Naší snahou bylo a je usnadnit rodičům
návrat na trh práce. Díky podpoře Evropské
unie v rámci projektu Práce a život v rovnováze jsme mohli vloni centrum otevřít.
Je určeno rodičům pečujícím o děti do patnácti let, kteří bydlí v Praze. Každý si může
vybrat jednu vzdělávací aktivitu, například
rekvalifikační kurzy na počítači, bilanční
a pracovní diagnostiku nebo jazykové kurzy.
To vše zdarma, navíc se zajištěnou péčí
o děti, takže se rodiče mohou plně soustředit na práci či studium a zároveň vědí, že
dětem je poskytována kvalitní péče a jsou
od nich nadosah.

Občanské sdružení MUM vzniklo v roce
2000. Jak uvádíte ve vaší internetové
prezentaci, jeho posláním je vytvářet
prostor pro děti, rodiče i prarodiče,
kde mohou navazovat nová přátelství
a setkávat se, vyměňovat si zkušenosti,
vzdělávat se. Jak vznikl nápad s cowor-

Kdo má o služby MUMraje největší
zájem?
Největší zájem mají maminky na mateřské či
rodičovské dovolené. Díky dotaci z Evropské
unie nabízíme hodinovou sazbu včetně hlídání dětí do 40 Kč. Nízká cena umožňuje, že
je coworkingové centrum dostupné oprav-

du všem. K dispozici je zde sdílená kancelář
s notebooky a multifunkční tiskárnou, dílna
s šicím strojem a overlockem, nabízíme také
prostor pro prodej vlastních výrobků nebo
studio péče o tělo s masážním lehátkem. Během ročního fungování využilo jeho aktivit
64 rodičů, kteří zde odpracovali 670 hodin.
Nejsou to jen počerničtí, jezdí k nám maminky z Vinohrad nebo okolních městských
částí a obcí, obvykle dvakrát až třikrát týdně.
Co vyplynulo z diskuse u kulatého stolu
a jaké máte další plány?
Ukazuje se, že zaplatit všechny náklady
na provoz MUMraje není v silách rodičů
pečujících o malé děti. Z diskuze vyplynulo,
že jsou schopni zaplatit maximálně 60 Kč za
hodinu práce v coworkingu včetně hlídání.
Velký zájem je o rozšíření provozu přes
poledne. Rodiče by také uvítali možnost
stravování a místo, kde by děti mohli odpoledne spát.
Nízká cena za služby coworkingového centra je velkou výhodou, ale zároveň je limitujícím faktorem pro další rozvoj MUMraje.
Jsem ráda, že představitelé naší městské
části naše aktivity podporují. Coworkingové
centrum je významným aktérem při podpoře myšlenky práce na dálku
-red-
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Hornopočernický atletický víceboj
1. ročník Hornopočernického atletického
víceboje, pořádaný DDM, se konal 17. května.
Přes nepřízeň počasí se ho zúčastnilo 73 dětí
ve věku od dvou do patnácti let. Nejmenší
poměřili síly v dětské atletice, ti školou povinní
závodili v běhu, sprintu, hodu a skoku do
dálky. Rodiče i trenéři z atletických oddílů jim
skvěle fandili.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli
s organizací soutěží.
Pavla Bejčková, trenérka atletiky DDM

Den dětí
V sobotu 7. června s námi mnozí z vás oslavili
Den dětí. Na travnatou plochu mezi Jívanskou
a Ratibořickou ulicí a do DDM přišlo téměř 400
dětí a mnoho dospělých. Svou práci představil
jízdní oddíl Městské policie hl. m. Prahy a oddíl
psovodů se služebními psy, strážnice OŘ Prahy
2 vydávaly dětem za správně vyplněné testové
otázky a zvládnutí jízdy zručnosti dětské řidičské průkazy, díky OŘ Praha 1 měly děti k dispozici skákací hrad s obrovskou skluzavkou.
Sledovali jsme práci dobrovolných hasičů ze
Chval, vystoupili pejsci a králíci z Pet Centra.
Děti soutěžily v běhu přes překážky v ploutvích, skákaly v pytli, šermovaly, malovaly

Foto archiv DDM

na keramiku, chodily na chůdách, střílely ze
vzduchových zbraní, jezdily na elektrických
vozítkách, nebo šplhaly po horolezecké stěně
a skákaly na bungee trampolínách. Pohádková
stezka provedla děti od draka přes vodníka,
víly, čerta, čarodějnici a zakletou žábu až
do DDM, kde na děti čekala velká digitální
autodráha.
Na pódiu vystoupily děti z tanečních a hudebních kroužků DDM a kapela Posmrtné
zkušenosti.
Za spolupráci děkujeme MČ Praha 20, Městské
policii hl. m. Prahy, ZŠ Ratibořická, Hasičskému
sboru ze Chval a všem dobrovolníkům, kteří se
na realizaci Dne dětí podíleli.
Finančními nebo věcnými dary akci podpořili:
POPE servis s. r. o., Lékárna Chodovická, Trow
Nutrition Biofaktory, s.r.o., Ing. Petr Kořenek,
Eva Tůmová - Ovoce – zelenina, IKEA Česká republika s. r. o., Papírnictví A.S.A., Jana Humlová
– nákup a prodej. Všem moc děkujeme.
Fotografie z akce najdete na našich webových
stránkách nebo na facebooku.

Zápis do kroužků na školní rok
2014/2015
Nabídka všech kroužků bude zveřejněna
nejpozději 31. 8. 2014 na webových stránkách

DDM www.ddm-hp.cz. Zápis do kroužků bude
zahájen od 1. 9. 2014 od 9.00. Ti, kteří kroužky
v DDM již navštěvovali a mají heslo pro přihlášení ke svému účtu na webových stránkách
DDM, mohou si od tohoto data rezervovat
místo v kroužku i prostřednictvím internetu.
Podepsanou přihlášku je pak nutné doručit
do DDM do pěti dnů od rezervace. Noví klienti
musí provést registraci přímo v DDM.

Letní dětské tábory
Po celé léto můžete na facebooku DDM
(https://www.facebook.com/ddmhp) sledovat
fotografie z jednotlivých táborů. Na letošní
léto jsme pro děti připravili taneční, hudební,
sportovní a střelecký tábor, všeobecně zaměřený tábor ve Vranově nad Dyjí, florbalové
soustředění a čtyři příměstské tábory.
Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na
setkání ve školním roce 2014/15.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM
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Studenti z Brunsbüttelu přijeli v doprovodu
oficiální delegace
Letos uplynulo deset let od
podpisu smlouvy o spolupráci
mezi severoněmeckým městem
Brunsbüttel a Prahou 20. V rámci každoročního výměnného
pobytu studentů proto tentokrát do Horních Počernic přijela
i dvanáctičlenná delegace vedená starostou města Stefanem
Mohrdieckem a místostarostkou Karin Süfke. Desáté výročí
spolupráce přilákalo do Prahy
i některé radní, manažera úřadu, ředitelku kulturního centra,
učitele i novináře z tamního tisku. Bohatý program pro hosty
i studenty gymnázia připravili
společně s vedením ZŠ Ratibořická a Rodinným centrem MUM
členové zahraničního výboru
Prahy 20.
Hned první setkání se neobešlo
bez vzpomínání na uplynulá léta, během kterých se uskutečnila
celá řada studentských výměnných pobytů, koncertů, výstav či
sportovních a vzdělávacích akcí, ale i osobních přátelských setkání
v Německu a v Praze. Zavzpomínat přišel také bývalý starosta Ivan
Liška, který aktivity mezi oběma městy podporoval a společné akce
organizoval už dlouho před podpisem oficiální smlouvy. Na rozdíl
od studentů, kteří v hornopočernických rodinách zůstali celý týden,
delegace u nás pobyla pouze necelé tři dny.
„Návštěva Stefana Mohrdiecka a jeho kolegů mě velmi potěšila.
Mnozí zde byli poprvé, a tak je samozřejmě lákaly krásy Prahy. To ale
neznamená, že by se nezajímali o dění v Horních Počernicích. Program měli doslova nabitý a během dvou dnů stihli nejen prohlídku
historického centra Prahy, ale navštívili například školu v Ratibořické,
radnici, Dům dětí a mládeže, Chvalský zámek, divadlo kamenné i přírodní, dokonce i volnočasové centrum Plechárna na Černém Mostě,“
vypočítává starostka Hana Moravcová a dodává, že večerní neformální, společná i soukromá setkání, byla pro hosty poděkováním za
jejich pohostinnost při našich návštěvách v Brunsbüttelu.

Studenti z Německa v DDM
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„Pro studenty i dospělé bylo těch několik společně strávených dnů
velmi inspirativní. Děti si osvěžily němčinu, i když dobře víme, že
spolu často mluví také anglicky. Důležitý je ale především pobyt
v rodinách, komunikace s dětmi i dospělými, poznávání života, kultury a zajímavostí země, kterou navštíví. Byl to náročný, ale krásný
týden. Jsem ráda, že naše spolupráce dobře funguje už dlouhá léta
a vztahy jsou skutečně přátelské. Zásluhu na tom mají všichni, kteří
se přípravě těchto akcí věnují,“ uvedla Jana Neudertová, ředitelka ZŠ
Ratibořická.
Spolupráce mezi městy pokračuje i o prázdninách. Už v červenci
odjíždí na krátkou návštěvu do Brunsbütellu malá delegace z hornopočernického MUMu. „Zúčastníme se 10. ročníku charitativní akce
Wattolypmiade a letos ještě nabídneme tamním organizacím a obyvatelům workshop o coworkingu, který připravujeme ve spolupráci
s radnicí města Brunsbüttel,“ uzavírá předsedkyně RC MUM Barbora
Zálohová.
-redFoto Vladimír Mojžíš jr. a Zdeňka Horváthová

Zleva: Jana Neudertová, Ivan Liška, Dana Mojžíšová, Hana Moravcová
a Stefan Mohrdieck

Indiáni vyrazili ze Chval
na Pražský hrad
Padesátka motocyklů legendární
americké značky Indian z České
republiky, Polska, USA, Nizozemska a Německa se sjela v pátek 20.
června na Chvalskou tvrz. Účastníci
mezinárodního srazu majitelů a příznivců motocyklů Indian představili
své nádherné stroje, většinou temně
rudé barvy se zlatým nápisem
Indian na nádrži, na akci All Iron
Indians Weekend 2014 v Horních
Počernicích a během cesty Prahou.
Poprvé ve své historii pořádal tento
sraz Indian Motocycle South Bohemia Club ve spolupráci s Městskou
částí Praha 20, KHV Praha a Jiřím
Zezulkou, akci zaštítilo Velvyslanectví
USA v ČR.
Hlavní program začal v sobotu
přivítáním účastníků srazu starostkou
Hanou Moravcovou, následovala výstava a odpolední spanilá jízda přes
Počernice do Prahy, s první zastávkou na Náměstí Jiřího z Poděbrad,
průjezdem Václavským a Karlovým
náměstím až před velvyslanectví
USA. Dlouhá kolona motocyklů v doprovodu policistů, vozů Dopravních
podniků, servisních vozidel a historického autobusu s hosty budila nadšení v turisty doslova zaplavené Praze.
Silný dunivý zvuk dvouválcových
motorů přitahoval pozornost všech
už z dálky. Nadšené mávání, úsměvy,
focení a potlesk provázely motocykly
až na Loretánské náměstí.
Protože město nepovolilo vjezd na
Hradčanské náměstí, přijel kardinál
Dominik Duka ochotně až před Loretu, aby strojům i jejich majitelům po-

žehnal a popřál šťastný návrat domů
z každé cesty. „Velice si toho vážím,
že pan kardinál mezi nás přijel, když
my jsme nemohli k němu. Požehnání
jakékoliv věci jejího majitele zavazuje, aby s ní nakládal dobře. J. E. Duka
si pak motocykly prohlížel, zajímal se
o jejich historii a poznamenal: ´Vždyť
jsou to stroje mého mládí!´ Okamžitě
také poznal, že Böhmerland mezi
Indiany nepatří,“ sdělil své pocity
ze setkání s kardinálem Jiří Zezulka,
spoluorganizátor srazu.
Americké motocykly Indian se vyráběly od roku 1901 ve Springfieldu ve
státě Massachusetts v USA do roku
1953 a nejúspěšnějším modelem byl
Indian Scout. „Také v Praze na Smíchově byl velmi silný dealer pan Mařík až do roku 1933, než zkrachoval
během hospodářské krize. Motocyklů
Indian dovezl tisíce a měly perfektní
kvalitu,“ uvedl hlavní pořadatel letošního srazu Zdeněk Šimák z Indian
Motocycle Club South Bohemia.
K večeru se kolona historických strojů
v pořádku vrátila na Chvaly, a chuť na
pivo po celodenním programu byla
neodolatelná. „Bez problémů dojeli
všichni, přestože nejstarším motocyklům Indian bylo více než sto let. Většina účastníků ale přijela na strojích
z 20. a 30. let,“ vyjádřil se pochvalně
o pečlivě udržovaných strojích Jiří
Zezulka, a s úlevou, že už má všechny
starosti s náročnou akcí za sebou, se
s rozkoší napil piva.
-redFoto Vladimír Mojžíš jr.
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Rozloučení s absolventy
Maturitní maraton skončil s posledním
květnovým dnem a začátkem června
převzali úspěšní absolventi maturitní vysvědčení v konferenčním sále školy. Slavnostního aktu se zúčastnili nejen samotní
maturanti, učitelé a vedení školy, ale také
mnoho rodičů a přátel studentů.
Nejlepší absolventi, kteří po celou dobu
studia spoluutvářeli dobré jméno školy,
převzali z rukou ředitele školy Romana Lišky zvláštní ocenění. Všichni
maturanti pak mohou získat certifikát IES, který jim otevře cestu ke
studiu v zahraničí nebo usnadní získat prestižní pracovní pozici.
Všem absolventům přejeme úspěšný start do života.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Spolupracujeme s francouzskou školou
Do SOŠ pro administrativu EU zavítali studenti ze Střední odborné
školy Jean-Jaures z Malabry Chatenay na předměstí Paříže. V průběhu osmidenního pobytu navštívili Prahu, kde je zaujalo historické
centrum města, byli přijati na Městském úřadu v Horních Počernicích, navštívili Terezín a v doprovodu studentů domov pro seniory ve
Vysočanech.
Francouzští studenti strávili několik dní se studenty naší školy
v rámci společných aktivit, během kterých plnili úkoly ze zadaného
projektu. Zúčastnili se prezentací studentů SOŠ, díky kterým se seznámili se školou, se školským systémem v ČR a s hlavním městem.
Obě strany považují setkání studentů obou škol za velmi přínosné,
protože osobní setkání přispěla k navázání přátelských vztahů
a k prohloubení znalostí francouzského jazyka.
Blanka Podracká, učitelka SOŠ

Spokojená třída
První červnový víkend strávili studenti prvního ročníku na jedné
z preventivních akcí v Dolních Mísečkách. Pod názvem Spokojená
třída se skrývá mnoho aktivit, jejichž cílem je pomoci při tvorbě
kvalitního třídního kolektivu. Studenti spolu prožijí dva zajímavým
programem nabité dny a mnozí z nich si odvezou vzpomínky, které
je provázejí po zbytek studia.
-pb-

Adoptujeme
SOŠ pro administrativu Evropské unie zapojuje své studenty do
mnoha charitativních projektů. Jedním z nich je i adopce zvířat
z pražské zoologické zahrady. Domov mládeže organizuje tyto adopce již mnoho let. Letos se podařilo vybrat tolik peněz, že jsme kromě
agamy stepní adoptovali také gekona modrého, čichavce zeleného
a švába egyptského.
-pb-

NĚKOLIK VOLNÝCH MÍST VE FZŠ
V TŘÍDĚ S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TV
V 9. třídě s rozšířenou výukou TV ve FZŠ Chodovická je od září školního roku 2014/15 několik
volných míst. V případě zájmu nás kontaktujte na tel.: 281922171 nebo info@fzschodovicka.cz.
Pavel Wild, ředitel školy
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Přípravami na školní akademii žije celá škola
V závěru školního roku se žáci ZŠ Spojenců
zúčastnili sportovních i vědomostních soutěží – poměřili svoje síly ve fotbale, florbale,
vybíjené, ale také v matematice či dopravních znalostech a dovednostech. Nejvíce se
radovalo družstvo žáků 4. třídy, které zvítězilo v obvodním kole dopravní soutěže BESIP.
Nejočekávanější událostí bývá v předprázd-

ninovém čase školní akademie. Přípravami
žije celá škola, nejvíce ale určitě naši páťáci.
Pro ně je akademie rozloučením s naší
školou a často i se spolužáky – od září už
jejich cesty povedou do jiných škol. Tak jako
každý rok akademii sledovalo rodiči zcela
zaplněné hlediště divadla v přírodě. Děti ve
svých vystoupeních ukázaly, že toho umí

ještě mnohem více, než jsme mohli během
roku poznat ve školních lavicích. Při závěrečné společné písni Okoř už byly prázdniny
docela blizoučko …
Učitelky ZŠ Spojenců

Za reportérem Karlem Rožánkem do České televize
Od exkurze do ČT na Kavčích Horách nás
vedro neodradilo. Do budovy zpravodajství,
kde nás očekával Karel Rožánek, jsme dorazili natěšeni a plni očekávání. Naše prohlídka začala v prostorách velínu, kde se skládají
večerní Události, ale i rychlé denní zprávy.
Je až neuvěřitelné, kolik lidí se podílí na
hodinovém bloku zpráv. Pan Rožánek nám
přiblížil, jak vznikají finální zpravodajské
pořady a umožnil nahlédnout do některých
studií. Nevynechali jsme ani maskérnu
a střižnu, kde si děti mohly zkusit střih.
S panem Rožánkem jsme se neradi loučili,
protože nám byl skvělým průvodcem.
Jana Valentová

Mikroklima okolí školy
Žáci ze 7. B ZŠ Stoliňské se zapojili do projektu Mikroklima okolí školy. Žáci již prozkoumali kvalitu ovzduší v okolí školy. Problematice se věnovali několik vyučovacích hodin a celý projektový den.
Svá měření prováděli na dvou lokalitách. Jako problematickou lokalitu z hlediska
kvality ovzduší vytipovali křižovatku silnic Náchodská a Stoliňská u autobusové zastávky
Chvaly. Kontrolní lokalita je na školním dvoře. Žáci sami odvodili, kde bude vyšší prašnost,
a posléze si pomocí stěru prachu z listů okolních stromů svůj předpoklad ověřili. Zabývali
se podrobněji funkcí zeleně ve městě a koloběhem vody v městské krajině. Většina dětí se
nejen učila, ale i bavila při hře na spalovací proces.
Až žáci dokončí svá bádání v okolí školy, výsledky zveřejní na internetu. Zajímá Vás, k jakým
dalším zjištěním žáci dojdou? V jakém životním prostředí žijeme? Sledujte webové stránky
projektu www.mestodokapsy.cz, sekce Mikroklima okolí školy.
Projekt vytvořila ZO ČSOP Koniklec s finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy a MŽP. Kromě ZŠ Stoliňská se ho účastní také dalších jednadvacet škol z celé Prahy.
Klára Píšová, ZŠ Stoliňská a Lenka Winterová, ZO ČSOP Koniklec
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Sportovní rekapitulace školního roku 2013/2014
v ZŠ Ratibořická
Přespolní běh starší žáci
1. místo obvodní kolo, 7. místo krajské kolo
Daniel Blažek , Dominik Koudela , Adam Šufliarský, Vojtěch
Vomáčka, Lukáš Dupal, Dominik Hanuš
Přespolní běh mladší žáci
4. místo obvodní kolo
Dominik Machotka , Jakub Herian, Martin Černovský, Jan Radil,
Ondřej Brož
Basketbal starší žáci
1. místo obvodní kolo, 12. místo krajské kolo
Martin Starosta, Petr Herian, Ondřej Herian, Jiří Trachta,
Dominik Koudela, Adam Šufliarský, Dominik Hanuš, Daniel
Blažek, Matěj Latečka, Martin Rameš
Florbal mladší žáci
1. místo obvodní kolo, 10. místo krajské kolo
Jan Radil, Martin Černovský, Stanislav Čihák, Jakub Herian,
Martin Švarc, Tomáš Svoboda, Václav Paukner, Martin Soukup,
Dominik Machotka, Matyáš Durčan
Florbal starší žáci
2. místo obvodní kolo
Martin Starosta, Daniel Blažek, Michal Kalina, Martin Remeš,
Petr Herian, Ondřej Herian, Martin Šulc, Vojtěch Vomáčka , Jan
Buček, Dominik Koudela
Volejbal starší žákyně
4. místo obvodní kolo
Tereza Kostková, Julie Strachoňová, Petra Soukupová, Veronika
Juklová, Jitka Pachtová, Lucie Pochmanová, Kritýna Kosařová,
Barbora Ševčíková
McDonald´s Cup
4. místo obvodní kolo
Jan Kopecký, Milan Kubelka, Josef Hřeben, Jakub Maršál, Ondřej
Kříž, Kryštof Hájek, Natálie Scherancová, Filip Herian, Milan
Soukup
Pohár rozhlasu (atletika) mladší žáci
3. místo obvodní kolo
Dominik Machotka, Tomáš Pinkava, Ondřej Brož, Martin
Černovský, Jakub Herian, Matěj Švarc, Jan Radil, Václav Paukner

Florbal mladší žáci 26. 11. 2013
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Malá kopaná 4. 6. 2014

Pohár rozhlasu (atletika) starší žáci
2. místo obvodní kolo
Martin Starosta, Milan Arsič, Dominik Koudela, Vojtěch Vomáčka, Lukáš Dupal,
Jiří Trachta
Pohár rozhlasu (atletika) starší žákyně
4. místo obvodní kolo.
Veronika Švábová, Kristýna Flachsová, Veronika Dobiášová, Natálie Nováková,
Šárka Zemanová, Adéla Březinová, Jůlie Strachoňová, Lucie Pochmanová, Eva
Radilová,Tereza Křížová, Tereza Kostková
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
2. místo obvodní kolo, 6. místo krajské kolo
Vojtěch Vomáčka, Milan Arsič, Dominik Machotka, Jan Radil, Jiří Trachta,
Tomáš Pinkava,Tereza Křížová, Nikol Petříková, Karolína Spitzerová, Nela
Formanová, Kateřina Švábová
Malá kopaná, starší žáci
1. místo obvodní kolo
Ondřej Herian, Petr Herian, Tomáš Herian, Jakub Herian, Lukáš Bartošík, Lukáš
Dupal, Martin Černovský, Ondřej Brož, Matyáš Durčan, Vojtěch Vomáčka,
Štěpán Kysel
Děkuji všem žákům za jejich nasazení během závodů a příkladnou
reprezentaci školy, neboť i další umístění a samotná účast v mnohdy
náročných soutěží jsou úspěchem a dobrou zkušeností. Všem závodníkům
přeji pěkné prázdniny.
Petr Měšťan, učitel ZŠ Ratibořická

Basketbal starší žáci 5. 11. 2013

Volejbal starší žákyně 15. 4. 2014

Celé Česko četlo dětem, i Jaromír Bosák
K čemu všemu je dobré sáhnout po knížce? Stačilo se zeptat populárního sportovního komentátora a moderátora Jaromíra Bosáka, který
v rámci projektu Celé Česko čte dětem přišel na besedu na Základní
školu Ratibořická. Lepšího advokáta pro čtení byste hledali jen stěží.
„Je to jednoduché: Čtěte. Nic neztratíte, jen získáte. Je to velké dobrodružství, obohatí vás, někam nasměruje. Čím víc čtete, tím víc o světě víte,“ řekl
na úvod Bosák. „Neumím si představit, jak bych bez knížek fungoval. Každý
si vyberete, co je vám nejbližší. A mimochodem: Když půjdete na rande,
můžete se na něm bavit pěti šesti způsoby, a ne jen stylem Tobě to sekne,“
dodal a nikoli poprvé rozesmál publikum.
Sám listoval stránkami odmala, zakrátko přelouskal celou knihovnu
svého dědečka i rodičů. „Snad jen vyjma naučných slovníků. Byla to moje
druhá nejoblíbenější činnost hned po sportu. Když jsem přišel z basketu
nebo fotbalu, třeba pět hodin jsem si četl,“ vzpomínal. Mezi jeho nejoblíbenější knihy z dětství patří třeba Hobit od J. R. R. Tolkiena. Poprvé ho
vzal do ruky ve dvanácti třinácti letech a nechal se jím hodně ovlivnit.
„Hodně mnou zacloumal,“ svěřil se Bosák. „Přistupoval jsem k němu jako
k pohádce, ale pak jsem zjistil, že to tak není. Ten příběh je vlastně zasazený
do reálného života. Zjistíte z něho, že občas vítězí i ti zlí, i ti dobří umírají, ale
vždycky pro něco. Poznáte, že má cenu bojovat, i když to přináší oběti. To
mě dost zformovalo.“
I u Hobita přitom dodnes platí, že si známé příběhy raději přečte, než
aby pohodlně zhlédl jejich filmový přepis. „Když si čtete potmě příběhy
ze slují a skal a nebezpečných míst, je to něco jiného než jít v poledne
s kamarády do multikina,“ myslí si. Stejně obhajuje i tradiční papírovou
knihu před jejími elektronickými sestrami. „Jsem stará páka. Knížku mám
rád jako artefakt, s krásnou obálkou, ilustracemi, s papírem, který voní,
tiskařskou černí. To vám tablet nikdy nedá,“ je si jistý.
Právě i díky četbě si každý všimne, že od známého komentátora, jenž
má rád i Terryho Pratchetta či Karla Čapka, při televizních přenosech
slyší bohatou češtinu i vtipné průpovídky. „Stačí mi dvě tři minuty poslouchat kolegy, abych poznal, jestli čtou, nebo ne,“ prozradil. Jakmile se pak
ozval dívčí hlas s otázkou „Když ještě zabrousíte do dětství, kterou postavu
jste měl nejraději?“, měl Bosák hned jasno. „Vy čtete hodně, že?“ kontroval.
„Zabrousit, to by moc vašich vrstevníků neřeklo…“

Vedle prózy měl sportovní expert, který sám napsal
přes deset knížek, většinou deníků z fotbalových
šampionátů (další chystá po MS v Brazílii), vždy rád i drama
či poezii. Například básně Václava Hraběte. „Bylo mi sedmnáct osmnáct,
chodil jsem po městě a recitoval jsem si, ševelil Být, či nebýt… Lidi mě museli mít za regulérního blázna,“ smál se. Jenže recitace či hlasitá četba mu
významně pomohly i v jeho profesi. „Číst hodinu denně nahlas můžu jen
doporučit. Takhle jsem to dělal třeba právě s Hobitem. Strašně to pomáhá,
zvyknul jsem si na hlas, naučil jsem se pracovat s jeho melodií, dobře frázovat, nepolykat slova,“ vysvětlil.

A aby po více než hodině příjemné besedy nezůstalo jen u teorie,
vytáhl z tašky knihu Vladislava Vančury Rozmarné léto, jednu ze svých
nejmilovanějších, a přečetl první stranu. Tu, v níž se čtenář rázem ocitne
v ospalém letním dni ve fiktivních lázních Krokovy Vary. „Všemi těmi
slovy Vančura vlastně napsal, že se v nich nic neděje. Ale mají barvu, vůni,
chuť…“
Štěpán Filípek

Indiáni u svépravického rybníka
Letos byl Den dětí ve znamení indiánů a kovbojů. Do tradiční akce
pořádané Rodinným centrem MUM se letos poprvé zapojili také
skauti z hornopočernického střediska Oheň. Připravili tři stanoviště
s velkým indiánským tee-pee, ve kterém obvykle spí na táboře.
Mnoho úkolů s tematikou divokého západu plnilo v lese 320 dětí,
s doprovodem sourozenců v kočárcích a rodičů prošlo lesem bezmála na 1000 návštěvníků. Na akci se podílelo 45 dobrovolníků z řad
členů a přátel RC MUM a skautů.

Za podporu děkujeme MČ Praha 20,
Oční klinice Horní Počernice, Martinu
Vrzalovi a firmě Kik-Textil a Non-Food,
za způjčení kostýmů Evě Bartoňové
a Filipu Minaříkovi.
Výtěžek z akce bude použit na nákup
nového koberce v herně RC MUM.
Tým RC MUM a hornopočerničtí skauti
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Mladí rybáři se sešli
po sedmadvacáté
Termín závodů byl stanoven na 31. května. Po předchozích třech propršených víkendech si ráno všichni oddechli, že nebe nekřižují žádné
černé mraky plné dešťových kapek.
V půl osmé bylo v klubovně do závodu zapsáno patnáct dětí nejen
z Horních Počernic, ale také z Vysočan a Kobylis. Potěšilo nás, že přišlo i několik nováčků, kteří si zkusili ulovit svou první rybu v životě.
Po zapsání do startovní listiny a vysvětlení pravidel si závodníci vylosovali místa pro lov a přesunuli se ke Koupališti.
Teprve u vody bylo vidět, kolik má který závodník členů “svého
týmu“. Dospělých bylo nejméně dvakrát tolik, což nás opravdu těší.
Zájem o naše závody se každý rok zvyšuje také u rodičů a kamarádů
závodníků.
Sluníčko už bylo dávno vysoko nad lesem, když mladí rybáři a rybářky začali zdolávat své první úlovky. Nejvíce chutnaly připravené nástrahy čerstvě nasazeným kaprům, ale ulovilo se i pár cejnů a několik
plotic. Celkem 73 ryb.
Na první místo stačilo Václavu Tomičovi ulovit patnáct ryb, druhý
Honza Vintrlík chytil ryb devět, ale protože se u nás počítá celková
délka úlovků a ne počet kusů, skončil na místě třetím s dvanácti kusy
Jakub Kocáb.
Po občerstvení, které nám dodal Jíří Chvalník, jsme vítězům předali
poháry, diplomy a především ceny, o které se celé dopoledne soutěžilo. Několik jich věnoval Vojtěch Tomi a finančně se díky grantové-

mu programu
podílela také MČ
Praha 20.
Za celkový bezvadný průběh
závodů je třeba
poděkovat nejen členům výboru naší místní
organizace, ale i několika řadovým členům. Všem ještě jednou díky
a těšíme se na podzimní závody opět na Koupališti někdy v říjnu.
Pro nové zájemce o rybaření začne v září pracovat v DDM rybářský
kroužek.
Za výbor MO Martin Pachta

Už jsem školák!
S těmito slovy na rtech usínaly děti, které zůstaly v mateřské školce
přes noc, samozřejmě bez maminky.
Čtvrtek 12. 6. byl pro předškoláčky ze školky U Dráčka dnem, kdy se
z malých předškoláků stali odvážní a velcí školáci. Byl to jejich den.
Vše začalo dopoledne, kdy na zahradní slavnosti vystoupil klaun Cecilka a pobavil všechny děti svými veselými kousky. Odpoledne se již
jen předškoláci vydali na honbu za pokladem. Cesta plná dobrodružství a úkolů je zavedla do háječku, kde po chvíli usilovného hledání
našla každá třída svůj poklad, ale také Hejkala, který poklad hlídal.
To pravé překvapení čekalo děti opět na školní zahradě. Roveři
z místního skautského střediska Oheň, šermířská skupina KNALGA,
předvedla urputný boj muže proti muži, ze kterého vyšel jako vítěz
rytíř Balbín.
Ten potom přečetl předškolácký slib a svým mečem pasoval všechny
předškoláky na školáky. Holčičky se rázem proměnily na vznešené
Lady a kluci na Siry, kterým předali i ostatní rytíři šerpy a glejty,
opravňující je pyšnit se titulem „ŠKOLÁK“.
Po takovém zážitku bylo opravdu těžké dostat děti do postýlek. Na
štěstí se unavily na pyžamovém bále a pak už jen spaly a spaly.
PS: Páni rytíři jsou bývalými žáčky naší „dračí školky“.
Za kolektiv MŠ U Dráčka M. Karlecová
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Hornopočernický fotbal v sezoně 2013–2014
Hornopočernický fotbal vstoupil do soutěžního ročníku 2013–2014
s členskou základnou 35 hráčů v soutěži mužů a 102 dětí v soutěžích
mládeže. Během soutěžního ročníku došlo k mírnému nárůstu členské základny. V rámci Pražského fotbalového svazu jsme se zúčastnili
některých soutěží pořádaných tímto svazem. Po delší době jsme se
opět snažili navázat na dlouhodobou tradici hornopočernického
fotbalu v kategorii dospělých a přihlásili jsme jedno družstvo. Dále
jsme se v rámci Pražského fotbalového svazu zúčastnili v kategorii
mládeže soutěže starší přípravky a dvou soutěží mladších přípravek.
Mimoto pracujeme s dětmi mladšími šesti let, které nemohou být
ještě registrovány, ale hrají pravidelné soutěže neregistrovaných
v Mini Star. O všechnu mládež se stará 15 trenérů, kteří mají trenérské licence, jejich práci kontroluje a koordinuje šéftrenér Karel Piták.

Stručný přehled výsledků
Muži: vítězství ve III. třídě a po ročním startu postup do II. třídy
Starší přípravka ročník 2003–2004: 8. místo v závěrečné tabulce,
rapidní zlepšení v jarní části soutěží. Starší přípravka se zúčastnila osmi turnajů, na kterých vybojovala 3× 3. místo, 4× 4. místo
a 1× skončila na 7. místě. Největším úspěchem je 3. místo na silně
obsazeném halovém turnaji na Děkance. Poslední turnaj ji čeká
22. 6. 2014 v rámci akce Pražského fotbalového svazu Neberte nám
naši hru.
Mladší přípravka ročník 2005: U této přípravky se nevedou v soutěžích tabulky, proto jen výčet mistrovských utkání. V rámci soutěže
Pražského fotbalového svazu sehráli 22 mistrovských utkání s bilancí
20 výher, 1 remíza a 1 prohra. Zúčastnili se deseti turnajů s bilancí 3×
1. místo, 3× 3. místo, 2× 4. místo, 1× 5. místo, 1× 6. místo, v zimní lize
skončili hráči přípravky na 3. místě
Mladší přípravka ročník 2006: U této přípravky se nevedou v soutěžích tabulky a tak jen výčet mistrovských utkání. V rámci Pražského fotbalového svazu sehráli kluci 16 mistrovských utkání s bilancí
14 výher a 2 remízy, bez prohry. Zúčastnili se 11 turnajů s bilancí 9×
1. místo a 2× 2. místo. Mimo tuto bilanci se zúčastnili mezinárodního
turnaje v Bissingenu, kde v konkurenci předních bundesligových
mužstev obsadili z 32 účastníků 6. místo a jen malý krůček je dělil od
postupu do semifinále. Vyvrcholení přišlo o víkendu 14. – 15. června
v Benešově při Ondrášovka cupu, kde se sešla vynikající konkurence
všech českých ligových mužstev a řady zahraničních soupeřů. A výsledek? 1. Zbrojovka Brno , 2. SC Xaverov Horní Počernice, 3. Slavia
Praha, 4. Sparta Praha, 5. Bohemians 1905.
Přípravka 2007 a mladší nehraje žádnou pravidelnou soutěž a zúčastnila se dvaceti turnajů s následující rekapitulací. 7× 1. místo, 3×
2. místo, 6× 3. místo, 1× 4. místo, 2× 5. místo a 1× 15. místo. Největší
úspěch v sezóně je 3. místo v turnaji Mini Star, účast ve zlaté skupině
mezi 18 účastníky a 3. místo na halovém turnaji v Jablonci v tomto pořadí: 1. Viktoria Žižkov, 2. Sparta Praha, 3. SC Xaverov Horní
Počernice, 4. Dukla Praha, 5. FC Hradec Králové, 6. Slovan Liberec,
7. FK Jablonec atd.

Jak vstoupíme do sezóny 2014 – 2015
Chtěli bychom navázat na sportovní úspěchy ze sezóny 2013 – 2014.
V sobotu 30. srpna začneme turnajem mládeže 1. Ročník memoriálu Pavla Krále, budeme startovat ve II. třídě dospělých, kam jsme
postoupili ze III. třídy, nově jsme přihlásili
kategorii mladších žáků, dvě družstva
budou startovat v kategorii starších přípravek, dvě v kategorii mladších přípravek

a samozřejmě budeme pokračovat v kategorii Mini Star, což se nově
týká ročníku 2008 a mladší.
Závěrem chci jménem vedení SC Xaverov Horní Počernice poděkovat radnici Prahy 20 za maximální podporu, všem trenérům za obětavou a profesionální práci, rodičům za pomoc a sportovní fandění.
Obracíme se na všechny příznivce našeho fotbalu, aby nám pomohli
při hledání tréninkových prostor během zimního období. Přivítáme
také pomoc rodičů při naší sportovní činnosti.
Svatopluk Malina, sportovní manažer SC Xaverov Horní Počernice

Další informace najdete na webu Pražského
fotbalového svazu v textu: Xaverov hlásí
comeback a hned slaví postup, mládežníci
porážejí Spartu i Slavii.
http://www.fotbalpraha.cz
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Historie dávná i nedávná – 72
Události

Mimo odchodu téměř poloviny mužů do
válečné vřavy a převzetí většiny jejich úkolů
ženami, vznikl mezi dalšími potížemi strach
o peníze uložené v peněžních ústavech. Nastalo jejich horečné vybírání, které bylo okamžitým nařízením limitováno obnosem 200 korun
jednotlivci denně. Další a větší nesnáz však
nastala tím, že si lidé uschovali nejen všechny
zlaté a stříbrné mince, ale i drobné niklové,
takže bylo pravým uměním proměnit deseti
nebo dvacetikorunovou bankovku. A tak se
stávalo, že host v hostinci neznámý předložil
po najedení a napití větší bankovku, na kterou
neměl hostinský nazpět, a host bez zaplacení
odešel. Hostinští počali u neznámých hostů
požadovat před konzumací prokázání, že mají
drobné. Občané řešili nedostatek drobných
tak, že si u obchodníka, řezníka, pekaře či hostinského složili bankovku a chodili si pro zboží
do vyčerpání její hodnoty. Po třech měsících
bylo tomuto stavu odpomoženo vydáním
papírových dvoukorun.
Mnohou událost zažili pak ti, kteří potřebovali
k dopravě použít železnici. V prvních pěti
týdnech po vyhlášení mobilizace bylo velmi
obtížné až nemožné civilistovi takto cestovat.
Po počátečním úplném vyloučení civilistů
z dopravy byla po třech týdnech pro nutné
případy cestování vydávána legitimace, opravňující k cestě nejkratším způsobem do vyznačeného cílového místa. Svízele zapsal učitel
zdejší školy, který se před mobilizací potřeboval vrátit z návštěvy v Jičíně. Až po čtyřech týdnech se mu podařilo na hejtmanství v Jičíně
vymoci si legitimaci na jízdu, která před válkou
trvala tři a půl hodiny, nynější započala o šesté
hodině ranní a skončila o půl sedmé hodině
večerní, ale s radostí, že se dojelo.
S válkami v minulosti přicházely i různé nakažlivé nemoci, zvláště cholera, z níž byl největší
strach. Podle receptů otiskovaných porůznu
v novinách připravovaly se i v mnohých rodinách našich obcí různé „účinné“ léky. Naštěstí
je nikdo užívat nemusel. Ve svých úkrytech totiž postupem času všechny zplesnivěly a staly
se samy životu nebezpečné.
V únoru 1915 se událostí stal všeobecný nedostatek soli. Do obchodu paní Šplechnerové na
Chvalech, která měla větší zásobu, docházelo tehdy mnoho lidí nejen ze sousedních
Svépravic, H. Počernic či Satalic, ale i z míst
vzdálených vyprosit si kousek soli. Dosud
známá pohádková pravda, že sůl je nad zlato,
se tehdy stala skutečností. Nedostatku bylo
odpomoženo tím způsobem, že na trh byla
dodána tzv. sůl dobytčí – sůl smíšená se zemí.
Událostí, která se v časových intervalech pak
opakovala po celou dobu trvání války, byl růst

cen všeho zboží hned na samém jejím
počátku. Přes vládou vyhlašované
maximální ceny, jejichž dodržování
však zejména na venkově téměř nikdo
nesledoval a předražovatele netrestal,
přestaly být brány na vědomí. V březnu
1915 (v osmém měsíci války) dosáhly
už ceny např. těchto hodnot (v závorce
je cena předválečná): mouka pšeničná 1 kg 70 hal. (40 hal.), káva 1 kg 11
korun (3 koruny), švestky 1 kg 2,20
korun (50 hal.), česnek 1 kg 4,70 korun
(65 hal.), rýže 1 kg 4 koruny (70 hal.),
cibule 1 kg 80 hal. (25 hal.), maso hoPomník obětem
vězí 1 kg 8,80 korun (1,68 korun), pivo 1. světové války na
1 litr 56 hal. (28 hal.), mýdlo 1 korunu Křovinově náměstí
(12 hal.).
Postupující válečný stav přinášel však
současně i ubývání zásob, takže například už
na jaře 1915 pekaři v našich obcích postupně přestali péci chleba. Ten se nejprve do
vyčerpání zásob mouky pekl podomácku na
pekáčích, potom se pro chleba chodilo s nůší
po okolí, nejprve do Satalic a Zelenče, později
až do Brandýsa nad Labem. Nejdéle se od nás
chodilo do Jenštejna, kde však přede žněmi
přestali přespolním prodávat chleba také.
Růst cen a zejména pak nedostatek zboží vedl
k zavedení systému směnného obchodování
„něco za něco“. Vedle toho rozkvétal také
způsob obchodu nedostatkového zboží za
hodně peněz, kterému se říkalo „keťasování“.
Ve směnném obchodování se postupně druh
směny ustálil, takže například za tabák se
žádala mouka, za mouku uhlí, stříbro nebo
zlato se dávalo za ošacení, za obilí se žádal
petrolej, za mýdlo se dával mák atd. Za práci
nebyly požadovány peníze, ale bylo žádáno
jídlo, mouka, tabák apod. Vzrůstající keťasování přestalo být časem hanbou. Bez povolení k obchodování se mnoho lidí vrhlo na
překupnictví všeho možného zboží, při kterém
okrádání přinášelo zisk sto i více procent.
Tak mezi zámožnými byla v krátké době řada
milionářů a mezi chudšími mnoho válečných
zbohatlíků, z nichž mnozí takto nabyté peníze
ukládali do kupovaných nemovitostí. Většina
poctivých lidí však o ušetřené prostředky
v této době přišla.
Pokusem usměrňování trhu zboží bylo císařské
nařízení zavádějící lístkový systém. Událostí se
tak stalo vydání prvních chlebových lístků dne
26. března 1915. Tím začal přídělový systém,
který postupně zahrnul všechny hlavní potraviny a v dalších letech války i ostatní výrobky
včetně uhlí. Za poměrně krátký čas se ukázalo,
že tento přídělový systém nijak nezaručuje
skutečné získání lístky daného množství zboží,
přestože množství se postupem času stále
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snižovalo.
První vyPomník padlým vojínům ve
daný chle- světové válce 1914–1918
bový lístek v Březecké ulici na Chvalech
opravňoval
dospělou osobu k získání a spotřebě 1,96 kg
chleba nebo 1,4 kg mouky na týden. Současně
bylo místodržitelským nařízením zavedeno
pečení jednotného pečiva (žemle) za 4 haléře.
Na další dlouhá léta tak zmizely z pultů vypečené a křupavé rohlíčky a houstičky.
Jako úsporné opatření ve spotřebě masa byly
nařízením ze dne 18. 5. 1915 zavedeny v týdnu
dva bezmasé dny, středa a pátek, kdy v restauracích musela být podávána bezmasá jídla
a řezníci a uzenáři nesměli v tyto dny maso
a uzeniny prodávat.
Ve válečném dění se 23. 5. 1915 stalo událostí
to, že dosavadní spojenec Rakouska-Uherska
Itálie ze spojenectví vystoupila a naopak
Rakousku-Uhersku vypověděla válku a stala
se přímým účastníkem válečného konfliktu na
straně dohodových států.
V průběhu roku zmizel z trhu korek a k dostání
nebyly ani zátky, stejně jako zboží gumové.
Nebývale vysokých cen doznaly i obnošené
šaty a boty. Z obilných polí rázem zmizeli
strašáci na plašení vrabců, na ně použité staré
záplatované oděvy a klobouky bylo možno
nyní ještě výhodně prodat nebo nějak použít.
O dalších událostech opět v pokračování.
Hubert Antes, kronikář

Počernické gymnastky uspěly na třech důležitých závodech
Mistrovství republiky
Brno 6. – 8. června 2014
Na Mistrovství republiky se kvalifikovalo celkem 12 počernických gymnastek. Nejlepšího
umístění v kategorii žen B dosáhla Barbora
Čadová – 5. místo, Eva Kopecká byla sedmá
a Denisa Hošková devátá.
V kategorii juniorek B se Nicol Petříková umístila na krásném 6. místě, Kateřina Švábová byla
dvacátá.
Mezi 44 žákyněmi B vybojovala Anna Černická
velmi úspěšnou 11. příčku, Denisa Tománková 34. a Gabriela Bohatová 39. Starší žákyně
reprezentovala dvojčata Králových, Kristýna
byla 36., Natálie 38., z celkového počtu 56.
závodnic. V kategorii žákyň A obsadila Lucie
Zahradníčková 26. a Adéla Zedková 37. místo.

OPIČKY – závod tandemů
V sobotu 21. června reprezentovaly čtyři dvojice náš oddíl na závodě tandemů nazvaném
Opičky ve Všetatech. Závodilo se celkem v šesti kategoriích na dvou nářadích – na kladině
a v prostných. Naše děvčata stála ve čtyřech
kategoriích na stupních vítězů.
Ve čtvrté kategorii zvítězila naše Gabriela
Bohatová s Lucií Zahradníčkovou. V kategorii třetí, páté a v tzv. zlatých tandemech
(žákyně+trenérka ) obsadily naše dvojice
bronzové příčky: Karolína Kučerová a Viktorie
Brožová, Karolína Spitzerová a Jana Zahradníčková, trenérka Monika Řeřichová a Viktorie
Pechanová.

O vázu Horních Počernic
a Veterániáda
V neděli 22. června uspořádal náš oddíl už
36. ročník tradičního závodu O vázu Horních
Počernic a odpoledne 30. ročník Veterániády
– závodu gymnastek nad 20 let na ženském
nářadí. V letošním ročníku závodily poprvé

trojice: žena/dorostenka, starší žákyně a mladší
žákyně. Účast byla vysoká, celkem 61 závodnic
a 12 veteránek z osmi oddílů: Vítkovic, Liberce,
Vysokého Mýta, Brna, Ostravy-Poruby, Soboňky,
Prahy Modřan a Horních Počernic.
Závod zahájila starostka Horních Počernic Hana
Moravcová a předávala všechny ceny, podívat
se přišel i předseda TJ Sokol Ivan Liška. V hlavním závodě zvítězila naše trojice ve složení Aneta Kreibichová, Anna Černická a Barbora Čadová
před trojicí z GK Vítkovice a SG Liberec. Celkem
závodilo 21 počernických gymnastek. V závodě
nad 20 let zvítězila v kategorii A K. Vrchovecká
z Liberce, naše M. Sedláková byla druhá. V kate-

gorii B se na prvním místě umístila J. Škvorová
z Dejvic, naše L. Vincencová byla sedmá.
Podrobné výsledky naleznete na našich
webových stránkách www.sohopo-gymnastika.
estranky.cz
Oddíl SG a AE přeje všem čtenářům HPZ
příjemné léto.
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu
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Zaměřeno na prevenci
Dokola kolem a prevence
úrazu
Prázdniny jsou pro děti rizikovým obdobím.
Preventivní přednáška, na kterou pozvala zástupce
sympatického uskupení Dokola kolem na Chvalský
zámek radní Alena Štrobová, měla tudíž počátkem léta hluboký
smysl. Dva mladí sportovci, Filip a Tomáš, při nejrůznějších klukovinách přišli k úrazu a ochrnuli na dolní a částečně i horní končetiny.
O okamžiku, kdy se jim úraz stal, s našimi školáky velmi otevřeně
a bez obalu hovořili. V životě ale nic nevzdali, perou se s ním dál.
Momentálně se chystají na velkou prázdninovou výpravu, kdy chtějí
na vozících a čtyřkolkách pokořit jezero Bajkal. Cestu, kterou chtějí
motivovat k aktivitě a odvaze bojovat s postižením i další vozíčkáře,
finančním darem podpořila RMČ Praha 20. Beseda, kterou citlivě
vedla koordinátorka projektu Dokola kolem Romana Šupitarová,
měla mezi školáky z počernických škol velký ohlas. Na závěr setkání
si odvážlivci z řad školáků vyzkoušeli jízdu na vozíčku na nádvoří
Chvalského zámku.

Čipování jízdních kol
Krádeže jízdních kol nejen v naší městské části každoročně rostou.
Podporujeme zájem občanů o aktivní ochranu majetku, kam patří
i zefektivnění a popularizace evidence jízdních kol. Podali jsme žá-
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dost o dotaci na Ministerstvo vnitra ČR, která by měla finanční prostředky na čipováníkol prostřednictvím syntetické DNA zajistit. Je
to způsob, jaký dnes v rámci prevence kriminality úspěšně využívají
v mnoha městech a obcích. V případě, že projekt naší městské části
MV ČR podpoří, budeme vás informovat o místech a podmínkách,
za kterých si můžete nechat své kolo zabezpečit. Více informací se
dozvíte v zářijovém čísle HPZ.
Monika Brzkovská,
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

ŠANCE PRO POČERNICE
na čem pracujeme a co připravujeme
pro občany Horních Počernic
Našimi ústředními tématy jsou dvě oblasti
VÝSTAVBA a DOPRAVA.
V září 2014 jsme připravili cyklus setkání našich členů
s občany, jejichž hlavním tématem bude výstavba,
rozvoj, doprava a životní prostředí v jednotlivých
částech Horních Počernic.
• Út 9. září 2014 od 18 hod., Chvalský zámek
Územní rozvoj, výstavba a doprava v oblasti Chvaly
a Svépravice + setkání s představitelkou Iniciativy za
rozumný okruh JUDr. Petrou Šubrtovou
• St 10. září 2014 od 18 hod., restaurace Čertousy
Územní rozvoj, výstavba a doprava v oblasti
Čertousy
• Čt 11. září 2014 od 18 hod., KC Domeček
Územní rozvoj, výstavba, doprava (MÚK Beranka)
v oblasti východu Horních Počernic

ŠANCE PRO POČERNICE

Důležitá je taky
ZÁBAVA
A SPORTOVNÍ VYŽITÍ
Velmi nám záleží na dalším osudu fotbalového klubu
SC Xaverov a máme velkou radost, že malí kluci opět
„kopou“ za tento oddíl a že dosahují úspěchů i v zahraničí.
Připravili jsme pro vás a vaše děti
rozloučení s prázdninami:

neděle 31. srpna 2014 od 14 hod.,
fotbalový stadion SC Xaverov:

Konec prázdnin: dětský a fotbalový den
se sdružením Šance pro Počernice
•
•
•
•

exhibiční fotbalové utkání hvězd
soutěže pro děti, občerstvení
aktualizace programu na www.sancepropocernice.cz
vstup zdarma

Veškeré náklady spojené s uspořádáním těchto akcí jsou
hrazeny z prostředků Šance pro Počernice.

i

VAŠE PODNĚTY ČI DOTAZY:
info@sancepropocernice.cz
www.sancepropocernice.cz

podporuje Iniciativu
za rozumný okruh Prahy
Obchvat Prahy je potřebný. Jsme však pro rozumný okruh,
a nikoli pro 50 let starou, z hlediska vývoje přežitou variantu
okruhu přes Prahu propojením dálnice D1 ve stávající
východní spojce, jak ji prosazuje Ministerstvo dopravy.
Nepřipusťme, aby v těsném sousedství Chval a Svépravic
vznikla pravděpodobně šestiproudová mezinárodní
tranzitní doprava!

Petiční místa pro ty, kdo nevyužijí odkaz na Iniciativu
za rozumný okruh:
• Ovoce a Zelenina
(Běluňská 2846, P9, pí Tůmová)
• Spodní prádlo
(Běchorská 1124/41, P9, pí Rosová)

Silně postiženými oblastmi by byly celé Horní Počernice,
Běchovice, Černý Most a další sousedící městské části.

• Studio 66 & Partners, s.r.o.
(Náchodská 493/156, P9, pí Hrušková)

Pro více informací uvádíme odkazy na
www.okruhprahy.cz, kde se můžete podívat, jak by měl
budoucí okruh po dokončení vypadat.

• Pekařství Moravec, s.r.o.
(Cukrárna Ratibořická, Pekařství Běchorská 2012,
Pekařství Jívanská 635, P9)

O tom, co všechno to pro Horní Počernice znamená
(rozsah stavby, hluk, emise), včetně plného textu
petice a možnosti ji podpořit, se dozvíte na odkazu na
Regionální variantu návrhu – Iniciativa za rozumný okruh
Prahy www.rozumnyokruh.cz

i

INFORMACE A PETICE
www.rozumnyokruh.cz
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DO VOLEB JDEME SPOLEČNĚ
Občanská demokratická strana a hnutí Nezávislé Horní Počernice
Společnými silami navážeme na vše
dobré, co se v posledních letech
v Počernicích udělalo.
Naším cílem je:
• naprosto otevřená politika a správa
městské části vůči všem našim
občanům
• snaha vyřešit nadměrný hluk, který naší
městskou část zatěžuje
• demokratická redakce a využívání
komunálních informačních prostředků
• změna v názoru na hospodaření městské části
• důsledné využívání všech finančních zdrojů pro stanovené účely beze zbytku
• respektování soukromého vlastnictví občana a podpora svobodného podnikání
• podpora rodin s dětmi a spravedlivé využívání všech programů a prostředků k podpoře sociálně potřebných včetně
důsledné kontroly tohoto systému
• podpora volnočasových programů pro děti a mládež
• spravedlivá a aktivní podpora spolkového života v městské části
• nastavení jasných pravidel pro účinnou údržbu a výstavbu místních komunikací a chodníků
• posílení všech vlivů správy obce na prostředky zajišťující bezpečnost občana všech věkových kategorií
• nulová tolerance vůči hazardu, program sociálních nástrojů k osvětě i prevenci občanům ohrožených předlužením
• více strážníků v ulicích a jejich aktivní činnost na ulici
Jan Škrle, Martin Drlička, Zuzana Foglarová, Richard Stára a Petr Měšťan
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