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Přejeme vám krásné jaro 
i velikonoční svátky



Kalendář akcí v Horních Počernicích v  dubnu 2014
do 6. 4.   AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA! VÍLY, SKŘÍTKOVÉ A BUBÁCI CHVALSKÝ ZÁMEK

do 6. 4.   VLADIMÍR KOČIČKA: VNÍMÁNÍ (VÝSTAVA NOVOSURREALISTICKÝCH OBRAZŮ) CHVALSKÝ ZÁMEK

od 12. 4.  VÝSTAVY ČTYŘLÍSTEK A FENOMÉN IGRÁČEK  CHVALSKÝ ZÁMEK

do 20. 4.   JANA SEDLÁKOVÁ: OBRAZY NEJEN Z HORNÍCH POČERNIC  CHVALSKÝ ZÁMEK

do 20. 5.   VLADIMÍR KOČIČKA: FOTOGRAFIE VÝSTAVA VE FOYER DIVADLA H. POČERNICE

1. 4.   19.30 HVĚZDA  DIVADLO H. POČERNICE

4. 4.   9.00 VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ  DIVADLO H. POČERNICE

4. 4.   18.00 KONCERT TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. CHMELAŘOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

5. 4.   10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA S BLUDNÝM RYTÍŘEM, STRAŠIDLY A SKŘÍTKY CHVALSKÝ ZÁMEK

5. 4.   19.30 DIVADLO PRO SLEPÉ  DIVADLO H. POČERNICE

6. 4.   10.00-17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE SE ZLATOVLÁSKOU, SKŘÍTKY A STRAŠIDLY CHVALSKÝ ZÁMEK

6. 4.   19.30 DIVADLO PRO SLEPÉ  DIVADLO H. POČERNICE

6. 4.   15.00 O JEŽIBABÁKOVI  DIVADLO H. POČERNICE

7. 4.   9.00 VESELÉ VELIKONOCE  DIVADLO H. POČERNICE

7. 4.   17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY PODOBY UMĚNÍ (SŠ UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ Z N. ZLÍCHOVA) CHVALSKÝ ZÁMEK

7. 4.   17.30 KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY Š. MISTROVÉ A SBORU MALÍČEK MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ

7. 4.   18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY K. VACKA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

8. 4.   14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S REŽISÉRKOU MAJKOU ŠANDOVOU  CHVALSKÝ ZÁMEK

9. 4.   11.15–11.45 DIVADÝLKO HRNEČKU VAŘ RC MUM, MEZILESÍ 2058

10. 4.   10.00-18.00 OSLAVA DNE ZEMĚ  PŘED ZŠ RATIBOŘICKÁ 1700/28 

10. 4.   19.30 ZAMILOVAT SE  DIVADLO H. POČERNICE

11. 4.   9.00 NA TOM NAŠEM DVOŘE DIVADLO H. POČERNICE

11. 4.   15.00–18.00 BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB RC MUM, MEZILESÍ 2058

12. 4.   9.00–12.00 BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB RC MUM, MEZILESÍ 2058

12. 4.   14.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY ČTYŘLÍSTEK ZA ÚČASTI JAROSLAVA NĚMEČKA CHVALSKÝ ZÁMEK

12. 4.   15:30 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE, HRAJE DIVADLO D5.  CHVALSKÝ ZÁMEK

12. 4.   9.00–12.00 ŠITÍ PRO ZAČÁTEČNÍKY – WORKSHOP  RC MUM, MEZILESÍ 2058

12. 4.   14.00 SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTA  DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

12. 4.   15.00 O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE DIVADLO H. POČERNICE

13. 4.   15.00–17.00 POČERNICKÉ KUŘE ALEJ V JEŘICKÉ ULICI

14. 4.   18.00 VII. HUDEBNÍ VEČER – TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY  SÁL ZUŠ

14. 4.   20.00–22.00 KURZ 1. POMOCI (1. ČÁST)  RC MUM – MEZILESÍ 2058

15. 4.   9.00 O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH  DIVADLO H. POČERNICE

15. 4.   18.30 KONCERT ODDĚLENÍ ŽESŤOVÝCH NÁSTROJŮ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

16. 4.   16.00 VERNISÁŽ SPOLEČNÉ VÝSTAVY VÝTVARNÉHO OBORU (H. POČERNICE A ČAKOVICE)  ZUŠ RATIBOŘICKÁ

16. 4.   17.00 VYSTOUPENÍ (LITERÁRNĚ-DRAM. OBORŮ ZUŠ H. POČERNICE A ČAKOVICE) KC DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

16. 4.   18.00 SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ (ZUŠ H. POČERNICE A ČAKOVICE) KC DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

16. 4.   19.30 MÁ ŽENA SI VYŠLA DIVADLO H. POČERNICE

19. 4.   10.00–14.00 KLUBOVÁ VÝSTAVA PSŮ PLEMENE SHELTIE  NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU

22. 4.   19.30 ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ DIVADLO H. POČERNICE 

23. 4.   19.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY FESTIV´ART: OBRÁZKY Z MIONS, FRANCIE) CHVALSKÝ ZÁMEK

25. 4.   9.00 O ČARODĚJNÉ KRČMĚ DIVADLO H. POČERNICE

25. 4.   16.00–18.00 VOLNÁ MONTESSORI HERNA  RC MUM, MEZILESÍ 2058 

26. 4.   9.00–11.00 VOLNÁ MONTESSORI HERNA  RC MUM, MEZILESÍ 2058

26. 4.   10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA S PRAVOU ČARODĚJNICÍ, ČTYŘLÍSTKEM A IGRÁČKY CHVALSKÝ ZÁMEK

26. 4.   10.00 VETERÁN PARTY CHVALSKÁ TVRZ

26. 4.   14.00-17.00 ZÁKRUTA 2014  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ZŠ STOLIŇSKÁ

26. 4.   19.30 LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY DIVADLO H. POČERNICE  

 27. 4.   15.00 LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA DIVADLO H. POČERNICE

28. 4.   20.00–22.00 KURZ 1. POMOCI (2. ČÁST)  RC MUM, MEZILESÍ 2058

29. 4.   18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY K. VACKA KD KYJE

29. 4.   14.00 BESEDA S VYCHÁZKOU PO H. POČERNICÍCH S KRONIKÁŘEM H. ANTESEM  KLUBOVNA JÍVANSKÁ 635

30. 4.   14.00–22.00 ČARODĚJNICE: YO YO BAND, MICHAL HRŮZA A KAPELA HRŮZY  AREÁL CHVALSKÉ TVRZE

30. 4.   18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. SEDLÁKOVÉ GALERIE 14 – ČERNÝ MOST

7. 5.   14.30 PŘEDNÁŠKA ÚTVARU PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE O PRVNÍ POMOCI KLUBOVNA JÍVANSKÁ 635

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

Foto na titulní straně: 
Lubomír Lanský se umístil na 2. místě v loňském ročníku fotogra� cké soutěže Horní Počernice známé neznámé.
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Píši tento úvodník v plném jarním 
slunci, a vědomí, že vstupujeme do 
nejharmoničtějšího období roku, 
mi dělá radost. Čeká nás období 
znovuzrození a vzkříšení ze zimního 
spánku. Světlo a teplo jsou pro nás 
zdrojem energie, kterou k životu 
potřebujeme. Pro mnohé z nás jsou 
zdrojem energie blížící se Velikono-

ce, velké téma, které díky historickým a náboženským souvislostem 
dokáže být velmi emotivní. Velikonoční svátky jsou pro mnohé puto-
váním výhradně duchovním, pro jiné pouze cestou odkazující ke stále 
se obnovující mu přírodnímu principu.

Stará lidová pověra říká, že se zemské poklady otevírají v přesně vy-
měřeném čase na Velký pátek, když se v kostele zpívají pašije. Pokud 
nemáme na mysli materiální bohatství a pokud máme dost sil k tomu, 
abychom si uvědomili, že mnohem důležitější je přenesené vnímání 

slova poklad, tedy bohatství duchovní, jsme také připraveni naslou-
chat velkému příběhu o drama tu lidského života.
Pašije nejsou a nemohou být pro nikoho příběhem cizím, starým 
dva tisíce let, který se nás už netýká. Je to obraz lásky a smrti blízký 
každému, kdo sám sebe nevnímá jako solitéra stojícího mimo 
společnost a lidské vztahy. Paši je jsou v nějaké podobě příbě-
hem každého z nás. Najdeme v nich lásku, soucit i oběť, zároveň 
nám ale připomínají, co znamená zradit nebo opustit naše zásady 
a předsevzetí.

Dnešní lidé hledají stále něco výjimečného. Velikonoční události nás 
vyzývají, abychom hledali pravdu. Velikonoční čas je velkou příležitos-
tí zapomenout na ideologické přístupy a vrátit se k přírodě a přírod-
ním zákonům. Velikonoce a svátky jara se budou slavit za každého 
režimu, vláda přírodních zákonů je naštěstí nezkorumpovatelná.

Přeji vám všem krásné jaro i velikonoční svátky.
Hana Moravcová

Slovo starostky

Z DIÁŘE RADNICE

■ Čistírna odpadních vod 
Čertousy

Z jednání s generálním ředitelem Praž-
ské vodohospodářské společnosti (PVS) 
Petrem Žejdlíkem vyplynulo, že zastře-
šení tří stávajících kalových nádrží v ČOV 
Čertousy bude přednostně realizováno 
ještě v letošním roce. Současně zde bude 
instalována vhodná technologie pro čištění 
odtaženého vzduchu. PVS zahrnula tento 
projekt jako samostatnou akci do investič-
ního plánu v roce 2014. O harmonogramu 
prací více na str. 4.

■ Stavba nové pošty 
se oddaluje

K dokumentaci ke stavbě nové pošty v Hor-
ních Počernicích byly doplněny podklady 
pro vydání územního rozhodnutí, týkající 
se nahrazení a doplnění zrušených par-
kovacích míst, návrhu pěších komunikací 
a úpravy rozměrů navržených komunikací 
včetně parkovacích stání. I přes všechny 
tyto zapracované připomínky podal tentýž 
občan znovu námitku k uvedeným dopl-
něným podkladům. Tím se tedy vydání 
územního rozhodnutí a stavebního povo-
lení oddálí a stavba pošty se bohužel opět 
časově posune.

■ Bezbariérové Počernice
Po intenzivním jednání s Technickou 
správou komunikací a hl. m. Praha se mi 
konečně po třech letech a mnoha inten-
zivních jednáních podařilo domluvit nejen 

přisvícení čtyř přechodů pro chodce, ale 
hlavně jejich bezbariérovou úpravu, která 
bude provedena v letních měsících letošní-
ho roku. Úprava se týká těchto třinácti pře-
chodů pro chodce: Náchodská × Rožnovská, 
Náchodská × Vojická, Náchodská × Tlustého, 
Náchodská × Bártlova (s přisvětlením), Ve 
Žlíbku × Třebešovská, Ve Žlíbku × Štveráko-
va, Náchodská × Lipí, Náchodská × (u hřbi-
tova), Náchodská × (u Penny), Náchodská 
× Spojenců, Náchodská × NN 4157 (D&D 
Náchodská) a Božanovská × Khodlova.

■ Návštěva v partnerském 
městě Mions

V polovině března jsem byla společně se 
členy našeho zahraničního výboru na krátké 
návštěvě v našem partnerském městě Mi-
ons. Desetiletá vzájemná spolupráce mezi 
oběma městy pokračuje, přestože na konci 
dubna proběhly ve Francii komunální volby 
a vedení tamní radnice se změnilo. Součástí 
našeho pobytu byla i výstava mladého 
českého umělce Filipa Minaříka s vernisáží 
17. března (více na str. 17). Na přelomu 
března a dubna nás vystřídala čtyřčlenná 
skupina z hornopočernického DDM, aby zde 
pro velký úspěch v několika minulých letech 
opět prezentovala tradiční české Velikonoce 
v mionských školách pro děti a v kulturním 
centru pro veřejnost.

■ Spuštění nových 
webových stránek 
až v dubnu

Nadále intenzivně pracujeme na redesignu 
webu Prahy 20. Jak jsme slíbili občanům, 
už v březnu byl zkušebně spuštěn zatím jen 
pro zaměstnance Úřadu městské části. V mi-
nulých dnech ale došlo k technickým kom-
plikacím ze strany � rmy, která vyhrála výbě-
rové řízení na tvorbu našeho nového webu. 
Zaměstnanci IT oddělení, kteří této � rmě 
poskytují veškeré informace a poklady pro 
nové stránky, nenesou na zdržení žádnou 
vinu. Doufejme tedy, že se do konce dubna 
vše vyřeší a nový web bude nejen vizuálně 
atraktivní, ale také uživatelsky přívětivý. 
Každý zde rychle najde vše, co potřebuje 
a co ho zajímá. Výraznými prvky nového 
webu budou hlavně jednoduchá a stylová 
navigace, množství informací a špičkové re-
ferenční fotogra� e. Nový je také backround 
s krásnými fotogra� emi z naší městské části. 
Děkujeme za pochopení a věříme, že se vám 
nové stránky budou líbit.

■ Díky vašim hlasům 
budou mít děti ve 
Svépravicích nové hřiště

Děkuji všem občanům, kteří v únoru rea-
govali na mou výzvu a hlasovali v soutěži 
o Rákosníčkovo hřiště. Váš zájem a hlavně 
množství hlasů, které jste do soutěže pro-
střednictvím sociálních sítí poslali, vynesly 
hornopočernickým dětem krásné nové 
hřiště. V dubnu se uskuteční schůzka se 
zástupci � rmy Lidl, která soutěž vyhlašuje, 
abychom jednali o jeho umístění. Na zákla-
dě ankety mezi občany to bude s největší 
pravděpodobností ve Svépravicích. (více 
na str. 4)

AKTUÁLNĚ
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Paní starostko, v aktualitách uvádíte, 
že došlo k výraznému posunu při 
jednání o zastřešení čistírny odpad-
ních vod v Čertousech. Kdy tedy pře-
stane občany obtěžovat nepříjemný 
zápach z těchto míst?

Začátkem letošního února byla vypra-
cována Pražskou vodohospodářskou 
společností čistopis studie proveditel-
nosti pro potřebné stavební úpravy 
čističky. V současné době zahajuje PVS 
projektovou přípravu, v níž řeší nejen 
zastřešení kalových nádrží, ale i vhod-
nou technologii pro čištění odtaženého 
vzduchu. Konkrétnější časový plán 
bude znám po dopracování dalšího 
stupně projektové dokumentace a po-
drobný harmonogram realizace stavby 
bude předmětem nabídek uchazečů 
v rámci výběrového řízení na zhotovi-
tele stavby. Půjde-li vše tak, jak vedení 
PVS slíbilo, mohla by celá akce začít v srpnu 
a skončit v říjnu 2014.

Volební období se pomalu chýlí ke konci. 
Mohla byste zrekapitulovat, co se poda-
řilo v resortu dopravy a jaké investice 
vedení obce plánuje?

Řešení dopravy a zmírnění jejích nega-
tivních vlivů na život občanů Horních 
Počernic je pro vedení naší městské části 
stále prioritou. Naše představy o budouc-
nosti v oblasti dopravy jsou jasné také 
díky tomu, že jsme k rozhodování přizvali 
i veřejnost v rámci tvorby Strategického 
a územního plánu. Občané měli možnost 
říci svůj názor a určit, co považují pro 
budoucnost Horních Počernic za důležité, 
a potvrdilo se, že je to právě doprava, 
která je trápí nejvíc. Součástí změny 
Územního plánu v naší městské části je 
uspořádání části vybrané komunikační 
sítě, která umožní převedení tranzit-
ní dopravy z obce. Je to především 
přetížená Náchodská ulice, kudy se 
od rána do večera doslova valí stovky 
automobilů v obou směrech, a potřeba 
odvést tranzitní dopravu zcela mimo 
náš katastr. Jedná se konkrétně o silnici 
od Poděbrad, která bude na okraji Prahy 
odkloněna do nové trasy směrem na jih 
s napojením do navržené mimoúrov-
ňové křižovatky s dálnicí D11 v lokalitě 
Beranka. Tato křižovatka umožní rovněž 
napojení z oblasti Klánovic a Šestajovic.

V řešení tohoto problému jsme znač-
ně pokročili díky neustálým jednáním 
s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) 
o stavbě mimoúrovňové křižovatky 
(MÚK) Beranka, k níž povede spojka ještě 
před vjezdem do Horních Počernic na 

východním okraji obce. ŘSD už pracuje na 
projektu, nyní nás čekají jednání s vedením 
hl. m. Prahy o koordinaci stavby. Povedlo 
se nám také prosadit zásadní změnu, a sice 
přeložení spojky ulice Ve Žlíbku s MÚK na 
jižní stranu dálnice, tedy blíž k bývalým drů-
bežárnám na Xaverově, kde bude schovaná 
za dálničním valem. Změnou územního 
plánu jsme také dosáhli narovnání spojky 
na Klánovice. Úplně prvním úspěchem ale 
byla rekonstrukce ulice Bystrá, která byla 
skutečně v havarijním stavu.

Další významnou stavbou, která začne ještě 
letos, je kruhový objezd v ulici Ve Žlíbku, 
v oblasti VGP Parku. Co se týká jižní části 
této ulice, zde se nám podařilo prosadit 
zákaz vjezdu a od dubna projde komuni-
kace v úseku Náchodská ve směru na jih 
rekonstrukcí.

Opravy čekají například ulici Božanovskou 
nebo Hartenberskou, kde se bude také 
stavět kruhový objezd. Podrobný přehled 
harmonogramu těchto prací připravil 
vedoucí místního hospodářství Jaroslav 
Píša v březnovém čísle HPZ, nyní nabízíme 
přehlednou mapu důležitých dopravních 
staveb, kterou připravil referent odboru 
výstavby a územního rozvoje Pavel Harwot.

Další problém související s dopravou je 
neúměrný hluk z dálnic, které nás obklopují. 
Několik jsme se snažili vyjednat u minister-
stva dopravy snížení rychlosti v části úseku 
hradecké dálnice od Chval po Beranku. To se 
nepodařilo s odůvodněním, že zpomalení 
rychlosti by mělo negativní dopad na bez-
pečnost dopravy. Snažili jsme také o odpo-
platnění některých úseků dálnice, aby byli 
řidiči motivováni pro jejich použití při příjez-

Se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Praze 20 
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du do Prahy. Ani to ministerstvo dopravy ne-
povolilo. Ale nevzdáváme se. Nyní jednáme 
s novým ministrem o vybudování protihlu-
kových stěn. Původně navrhovanou verzi 
s protihlukovým valem jsme zavrhli. Jednalo 
by se o přesun obrovského množství zeminy, 
která by se musela vozit přes naše území, ale 
takovou zátěž pro obec a občany nemůžeme 
připustit. Dálnice kopírující jižní část Horních 
Počernic, tedy od sjezdu na Chlumecké 
v oblasti Chval až po Hummer centrum na 
východě, se bude rozšiřovat. Toho chceme 
využít a už před zahájením rozsáhlých prací 
docílit instalace protihlukových stěn.

Je toho opravdu hodně, co je třeba udělat. 
Ale každý dílčí úspěch nás těší, i když snaha 
o rozvoj dopravní infrastruktury v první řadě 
naráží na zásadní nedostatek � nančních 
zdrojů. My se ale nevzdáváme.

Od konce února bojovalo celkem 
175 měst a městských částí o dvacet dět-
ských hřišť v soutěži Rákosníčkovo hřiště. 
Jak už víme, Horní Počernice v soutěži 
také uspěly.

Stejně jako v loňském roce byl i letos závěr 
hlasování napínavý a průběžné pořadí měst 
ve čtyřech kategoriích se měnilo doslova 
každý den. Z našeho úspěchu mám samo-
zřejmě radost, V naší městské části jsou 
ještě místa, kde hřiště pro děti chybí, a naší 
snahou je neustále zlepšovat podmínky pro 
zdravý vývoj dětí. Rákosníčkovo hřiště má 
rozměry 14 × 17 metrů, je oplocené, skládá 
se z osmi herních prvků a splňuje bezpeč-
nostní požadavky dle příslušných platných 
norem. Jeho součástí je i pět laviček, odpad-
kový koš a tabule na informační a provozní 
řád. O jeho umístění rozhodneme v dubnu.
Prosím tedy ještě jednou všechny, kdo by 
měl nápad, kde toto hřiště umístit, aby nám 
co nejdříve svůj námět napsal.

V březnu jste navštívila naše partnerské 
město ve Francii. Co je u našich přátel 
nového? 

Naše návštěva byla vlastně loučením se stá-
vajícím vedením radnice, protože na konci 
března proběhly ve Francii komunální volby. 
Dosavadní starosta Paul Serres, se kterým 
jsme po dobu trvání naší Jumelage velmi 
úspěšně spolupracovali, už nekandidoval. 

Jak víme z tisku, v prvním kole francouz-
ských komunálních voleb zaznamenala 
výrazné zisky pravicově populistická Národ-
ní fronta a její vůdkyně Marine Le Penová 
označila dosavadní výsledky za konec bipo-
larismu v politickém životě Francie. Stejně 
jako v mnoha jiných především jihofran-
couzských městech, také v Mions opouštějí 
vedení radnice dosud vládnoucí socialisté, 
kteří za opozičními konzervativci hodně 
zaostali. Bez ohledu na konečný výsledek, 
který budeme znát až poté, co dubnové 
číslo HPZ vyjde, se neobávám, že by se naše 
přátelské vztahy měly změnit.
Součástí našeho třídenního programu byla 
také vernisáž výstavy Festiv'Art, kde letos 
představil své obrazy mladý malíř Filip Mi-
nařík. (Píšeme o ní podrobněji v tomto čísle, 
pozn. red.) Tentokrát nás Fancouzi pozvali 
také na výlet do Savojska, další den jsme 
viděli Avignon, velké město papežů a po 
dlouhá staletí jedno z hlavních kulturních 
center Francie.

V kombinaci s přátelským chováním 
Francouzů a krásným jarním počasím to 
byl opravdu výjimečný zážitek. Těm, kteří 
si neodpustí poznámku o výletu za peníze 
z obecní pokladny, připomínám, že cestu si 
všichni členové delegace platili sami a uby-
továni jsme byli v rodinách. Stejný systém 
uplatňujeme, když hosté přijedou k nám.  

Letos v červnu uplyne deset let od 
podepsání smlouvy o partnerství mezi 
Horními Počernicemi a německým Brun-
sbüttelem, příští rok stejné výročí právě 
s Francouzi. Jak si budete společných 
deset let připomínat?

Právě z důvodů, které jsem uvedla, připo-
mněli jsme Francouzům už letos, že 18. 
března, tedy v době naší návštěvy v Mions, 
uplynulo deset let od podpisu memoranda, 
které signatuře o� ciální smlouvy o part-

nerství mezi oběma městy v roce 2005 
předcházelo. Starosta Paul Serres dostal od 
vedení naší radnice a zahraničního výboru 
pamětní list k této události. Jeho mottem je 
výrok Jeana Baretha, jednoho ze zaklada-
telů Rady evropských obcí a regionů, které 
zní: „Partnerská spolupráce měst znamená, 
že se dvě komunity spojí, aby pořádaly 
akce s evropskou perspektivou, s cílem 
řešit své problémy a vytvářet mezi sebou 
stále pevnější vazby přátelství.“ Tato slova 
jsou pro obě strany zavazující a chceme se 
jimi řídit i nadále.

Už v dubnu přijedou do Horních Počernic 
zástupci nového vedení mionské radnice, 
se kterými budeme o dalších společných 
plánech jednat. Doprovázet je budou 
přátelé z Comité de Jumelage a vítězové 
výtvarné a fotogra� cké soutěže, z nichž 
někteří svá díla představí na výstavě pod 
názvem Festiv'art: Obrázky z Mions na 
Chvalském zámku.

Co se týká desátého výročí naší spolupráce 
s Němci, připomeneme si ji v červnu, kdy 
v rámci výměnného pobytu mezi školami 
přijede z Brunsbüttelu společně s dětmi 
i početnější delegace z tamní radnice, 
kterou povede starosta Stefan Mohrdieck. 
Doprovázet ho bude redaktor měsíční-
ku Brunsbüttel Magazin, který se zajímá 
o dění v Horních Počernicích a rád by 
o nich napsal reportáž. Na francouzskou 
i německou návštěvu se už moc těším.

Děkuji za rozhovor. 

Dana Mojžíšová, foto autorka

Večeře na rozloučenou se starostou Mions Paulem Serresem a francouzskými přáteli.
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Duben znamená jaro v plném proudu 
a pro školy pozvolný posun k závěreč-
nému období školního roku. Deváťáci 
v červnu odejdou na střední školy a jarní 
část projektu Setkávání se proto nesla 
v duchu hledání nových posil. V šestých 
a sedmých třídách jsme oslovili děti, které 
v rámci školního vyučování budou mít 
zájem pravidelně se setkávat s dětmi se 
zdravotním postižením v DC Paprsek. 
Výsledek byl úžasný.

S nováčky, šesťáky a sedmáky ze ZŠ Stoliň-
ská, zamířil do DC Paprsek ředitel školy Mar-
tin Březina a dobré duše projektu Alžběta 
Cibochová a Hedvika Zmeková. „Naše škola 
je součástí projektu Setkávání už několik 
let,“ říká ředitel Březina. „Nejen já osobně, 
ale všichni zúčastnění ho hodnotíme jako 
jeden z nejpovedenějších v oblasti školství 
v Horních Počernicích. Setkávají se děti 

zdravé s dětmi s různým druhem a stupněm 
postižení, aby prožily společné dopoledne 
a měly příležitost se vzájemně poznat a pro-
pojit své světy. Úspěšnost tohoto projektu 
dokládá i skutečnost, že jeho účastníci, dnes 
už středoškoláci, aktivně působí na pozici 
dobrovolníků v Aktivačním centru, věnují 
svůj volný čas práci s handicapovanými 
a cítí radost ze skutečnosti, že mohou být 
užiteční dalším lidem.“ 
Šestnáct školáků ze ZŠ Stoliňská se vydalo 
do Paprsku s nesmělým očekáváním a podle 
slov ředitele Březiny si vedli skvěle. „Premié-
ru zvládli na výbornou,“ říká. „Byli skutečně 
úžasní, stejně jako ti, za kterými jsme jeli. 
Integrace byla přirozená a v duchu naprosté 
jednoty také díky personálnímu obsazení 
DC Paprsek, který naše žáky přijal jako své 
vlastní. Zpívalo se, hrálo, tančilo i společně 
tvořilo při výrobě masopustních masek. 
Krásné dopoledne s přesahem do světa 

jiných hodnot mnohým otevřelo oči: to, že 
něco je, ještě neznamená, že to tak bude na-
vždy. Štěstí není nový mobil, štěstí je třeba 
jen přijmout něčí úsměv, někam patřit.“
Všichni přítomní si pochvalovali spontánní 
přirozenost prvního setkání. „Zazpívali jsme 
si a zatleskali“, říká učitelka Zmeková. „Pro-
hlédli jsme si školu, která je jiná než naše. 
Třídy jsou jen pro dva a v jedné je dokonce 
vodní postel. Také obsah toho, co se děti 
učí, je úplně jiný. Každý přijímá informace 
podle svých schopností. Neodmítli jsme ani 
pozvání na masopustní rej, s vlasnoručně 
vyrobenými maskami jsme se společně dali 
do tance!“
Den v Paprsku se povedl. Zde jsou některé 
dojmy školáků, kteří do světa dítěte s posti-
žením nakoukli vůbec poprvé. „Než jsem ve-
šla do Paprsku, měla jsem trochu strach, ale 
když jsem viděla, jak děti baví zpívat nebo 
tančit, tak ze mě všechno spadlo a začala 
jsem je vnímat úplně stejně jako nás, říká 
Bára ze 7. třídy. „Cítila jsem se velice příjem-
ně a vítaná. Moc se mi tam líbilo, lidi jsou 
moc fajn,“ reagovala Veronika z 6. tř. „Jsem 
ráda, že jsem se zúčastnila. Děti s různými 
druhy handicapu, který jim neumožňuje žít 
běžný život, byly oproti mému očekávání 
veselé a přátelské. Děkujeme za pozvání 
a slibujeme, že přijdeme zase,“ dodala Šárka 
z 6. třídy. 
Nezbývá, než poděkovat řediteli ZŠ Stoli-
ňská Martinu Březinovi, Hedvice Zmekové 
a Alžbětě Cibochové, pedagogům ze ZŠ 
praktické a speciální Bártlova, a DC Paprsek 
za to, že mi vytrvale pomáhají projekt Setká-
vání realizovat.

Alena Štrobová, radní
Foto: Martin Březina

Srdečně zveme na Zámecké posezení se známou režisérkou dokumen-
tárních � lmů Majkou Šandovou, které se koná v úterý 8. dubna 2014 od 
14 hodin na Chvalském zámku.
Majka Šandová je vynikající � lmařka a připravila si pro nás ukázky z � lmů 
Klenba života, Přitažlivost věže, Cesty ke světlu a Vzkaz Otakara Leiského. 
Můžeme se těšit na krásné dokumenty s magickou atmosférou a poutavé 
vyprávění jejich autorky.

aš

Přijdeme zase, vzkazují počernické děti do Paprsku

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Pozvánka na Zámecké posezení s režisérkou 
Majkou Šandovou
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Zástupci občanského sdružení Život 90 
nám při setkání na radnici představili 
zajímavou službu. Je určena seniorům, 
kteří žijí v domácím prostředí. Žijí doma, 
ve svém prostředí, v místě, kde jim je 
hezky. Často je ale trápí obavy z osamě-
losti a řeší otázky, co dělat, když se jim 
něco přihodí, vyskytne se problém nebo 
zdravotní komplikace. Jak se o nich někdo 
dozví? Jak přivolat pomoc? 

Podobné úvahy často vedou k tomu, že 
senior podává přihlášku do domova pro 

seniory, přestože jeho skutečné přání je jiné. 
Život 90 chce po maximální možnou dobu 
udržet soběstačnost a nezávislost starších 
a zdravotně postižených lidí v jejich vlast-
ním prostředí a zmírnit jejich sociální izolaci. 
Vydatným pomocníkem je v tomto směru 
právě tísňová péče Areíon.
Areíon je terénní sociální služba, která po-
skytuje možnost neustálé distanční hlasové 
a elektronické komunikace s lidmi vystave-
nými vysokému riziku ohrožení zdraví nebo 
života. Reaguje na náhlé zhoršení jejich 
zdravotního stavu nebo schopností. Je to 

geniální zařízení, 
díky kterému 
je senior stále 
spojen s dispečin-
kem schopným 
24 hodin denně 
a sedm dní v týd-
nu přivolat oka-
mžitou odbornou 
pomoc. Obavy 
z neposkytnutí 
pomoci tím 
pádem odpadají. 
Tento typ služby 
ale hlavně skvěle 
reaguje ve chvíli, 
kdy se prudce 
zhorší klientův 

zdravotní stav, dojde k pádu, zranění nebo 
napadení. Dispečink je se svými klienty 
stále v kontaktu a službu je možné nastavit 
přesně tak, jak sami senioři chtějí. V případě, 
že se klienti rozhodnou službu využívat, je 
samozřejmě nutné vyjádření lékaře, sociální 
pracovnice, dokonalý výběr zařízení a jeho 
montáž. Život 90 je klientům průvodcem 
i v této přípravné fázi. 
Technika je často poruchová a proto jsem se 
Elišky Fouskové, která je vedoucí terénního 
sociálního programu Areíon, ptala i na tento 
problém. „Pokud se objeví během posky-
tování služby nějaký technický problém, je 
součástí našeho standardu bezplatná revize 
zařízení. Jde-li o závadu, kterou způsobí 
svým jednáním nebo zacházením přímo uži-
vatel, pošleme na místo technika, ale revizi 
by hradil uživatel,“ uvedla Fousková.
Tísňová péče je obrovskou pomocí nejen 
seniorům a zdravotně postiženým lidem, ale 
i jejich pečujícím rodinám. Do vašeho života 
může přinést klid a tolik potřebný pocit 
jistoty a bezpečí. Pokud máte další dotazy 
k této terénní sociální službě o.s. Život 90, 
můžete se obrátit přímo na její sociální 
pracovnice na tel. čísle 222 333 546 nebo na 
email zajemciosluzby@zivot90.cz, případně 
na dispečink 222 333 540–543 a ujasnit si 
vše, co vás k tématu tísňové péče zajímá. 

Alena Štrobová, radní

Život 90 nabízí tísňovou péči Areíon

Jana Neudertová vyznamenána ministrem školství
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ Na výročí narození učitele národů Jana 

Amose Komenského udělil ministr škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Marcel Chlá-
dek medaile 57 vynikajícím pedagogům. 
Mezi oceněnými byla také ředitelka ZŠ Ra-
tibořická Jana Neudertová, která z rukou 

ministra převzala medaili za dlouhodobé 
a vynikající působení v resortu školství. 
Letos byl také 28. březen poprvé zařazen 
do kalendáře mezi významné dny. 

Místem, které vedení ministerstva pro 
slavnostní setkání vybralo, byl Zlatý 
salonek Lichtenštejnského paláce na 
pražské Kampě, slavnostnímu dopoledni 
byl přítomen také náměstek ministra pro 
vzdělávání Jindřich Fryč. Medaile Minister-
stva školství, mládeže a tělovýchovy ČR se 

uděluje od roku 1997 jako nejvyšší ocenění 
působení v resortu školství za významnou 
pedagogickou, výchovnou, vědeckou nebo 
uměleckou práci, dlouhodobé a vynikající 
působení v resortu školství nebo mimořád-
ně záslužný čin při zajišťování a zlepšování 
podmínek pro výchovu a vzdělávání v Čes-
ké republice. Uděluje se ve dvou stupních 
jednotlivcům, výjimečně kolektivům a in-
stitucím v rámci resortu školství, mládeže 
a tělovýchovy.

Text a foto Dana Mojžíšová

Jana Neudertová převzala ocenění od ministra školství Marcela Chládka, gratuluje náměstek Jindřich Fryč.
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Čištění komunikací a chodníků 
Pracovníci místního hospodářství zahájili 
díky příznivému počasí čištění chodníků 
a komunikací už v polovině února. Využívají 
k tomu nový zametač Multicar pořízený 
s devadesátiprocentní dotací z Evropské 
unie. Díky tomuto menšímu stroji lze oproti 
velkým zametacím vozům lépe provádět 
čištění u obrub a parkovacích míst zejména 
v obytných zónách. 

Zimní údržba zeleně 
V prvním čtvrtletí letošního roku prová-
děli pracovníci oddělení zeleně místního 
hospodářství zimní údržbu zeleně. V okolí 
konečné autobusu č. 273 prořezali a zprů-
hlednili zeleň z důvodu větší bezpečnosti, 
v Bořetické ulici až po cyklistickou stezku 
na Klánovice provedli prořez stromů a keřů. 
Současně byla v tomto úseku odstraněna 
přebytečná zemina z krajnic a vozovka roz-
šířena. Letitý keřový porost při ulici K Hrázi 
před bývalým koupalištěm byl prořezán 
a prostor pod keři vyčištěn. 
Pracovníci oddělení zeleně také zkracovali 
a tvarovali koruny stromů a provedli mnoho 
dalších akcí při údržbě obecní zeleně. 
Významnou měrou se na této činnosti 
podílejí pracovníci z Úřadu práce na základě 
smlouvy s naší městskou částí. Této možnos-

ti maximálně využíváme, navíc dlouhodobě 
nezaměstnaní u nás získají pracovní smlou-
vu na jeden rok. Veškeré mzdové prostředky 
pro tyto pracovníky jsou městské části 
refundovány Úřadem práce. 

Rozšiřujeme sekání uličních 
ploch 
Od letošní sezóny rozšiřuje naše městská 
část sekání uličních pásů a krajnic. Nyní 
bude zajišťovat pravidelné sekání uliční 

zeleně v částech ulic Třebe-
šovská, Mezilesí, Lískovická, Trní, Bříšťanská, 
Meziluží, Machovská, Na Pozorce, Zájezdní, 
Semonická, Podůlší, Všelipská, Lipí, Kramol-
ná, Leštínská, Kalvodova a Jasenná. 

Velkoobjemové kontejnery 
na bioodpad 
Kontejnery budou přistaveny 6. dubna 
a 26. října 2014 (neděle) od 9.00 do 12.00 
na těchto místech: Parkoviště u křižovatky 
Mezilesí – Běchorská za benzínovou pum-
pou Benzina, Jeřická – křižovatka s Chvalko-
vickou u barevných kontejnerů na tříděný 
odpad a na Křovinově náměstí. 
Na určená místa bude přistaven kontejner 
o objemu 9 m3. Po jeho naplnění už další 
přistaven nebude. 
 
Výdej kompostu už od března
Výdej zeleného kompostu (zahradního 
substrátu) začal letos díky příznivému 
počasí od začátku března, tedy o měsíc 
dříve než obvykle. Zájemci si mohou přijet 
do komunitní kompostárny v lokalitě 
bývalého Böhmova zahradnictví v Božanov-
ské ulici (za dálnicí D11, vedle servisu BMW) 
každou středu až do 15. 11. 2014 od 8.00 
do 12.00, sobotní výdej v hlavní sezóně 
je od 1. 5. 2014 do 15. 6. 2014 a od 1. 9 do 
15. 10 vždy od 8.00 do 12.00. Občané naší 
městské části si mohou vyzvednout 0,5 m3 
na číslo popisné za kalendářní rok. 

Jaroslav Píša, 
vedoucí odboru místního hospodářství 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do EP

Volební místnosti
V naší městské části se jedná o 12 volebních okrsků:
č. 20001 (01) Stoliňská 823
č. 20002 (02) ZŠ Stoliňská 823
č. 20003 (03) ZŠ Spojenců 1408
č. 20004 (04) ZŠ Spojenců 1408
č. 20005 (05) ÚMČ Jívanská 635, zasedací místnost, suterén
č. 20006 (06) ZŠ Ratibořická 1700
č. 20007 (07) ZŠ Ratibořická 1700
č. 20008 (08) ZŠ Ratibořická 1700
č. 20009 (09) ZvŠ Bártlova 83
č. 20010 (10) KC Domeček, Votuzská 322, 1. patro
č. 20011 (11) KC Domeček, Votuzská 322
č. 20012 (12) ZŠ Chodovická 2250

Voličské průkazy
Voličský průkaz vydává
a) obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo 
nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden,
b) zastupitelský úřad voliči, který je státním občanem České republiky, 
má bydliště v jeho územním obvodu a je zapsán ve zvláštním seznamu 
voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Můžete si už nyní požádat ÚMČ Prahy 20, jste-li u tohoto úřadu zapsán 
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, a nebude moci 
nebo nehodláte volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam 
veden:

• osobně – od 8. května 2014 včetně (pracovnice OŽOSA Vám bude 
k dispozici i ve svátek od 8:00 do 16:00) na Úřadě městské části Praha 20, 
Jívanská 647, přízemí - Odbor živnostenský a občanskosprávních agend, 
do 21. května 2014 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají voličské seznamy;

• podáním doručeným nejpozději do 8. května 2014, ÚMČ Praha 20, 
Jívanská, to ve třech formách:

• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
• v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým 

podpisem voliče;
• v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Úřad MČ Praha 20 předá nejdříve 8. května 2014 voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej 
voliči zašle na jím uvedenou adresu a to i do zahraničí. Voličský průkaz 
opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování 
v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení 
voleb a to písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče, 
doručeným nejpozději do 8. května 2014 také zastupitelskému úřadu. 
Zastupitelský úřad nejdříve 8. května 2014 předá voličský průkaz 
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným 
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo jej voliči 
zašle. Zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Minis-
terstva vnitra ČR sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů 
v jiném členském státě.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

Informace o hlasování ve vobách do EP najdete v příštím čísle HPZ.
Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA

Volby do Evropského parlamentu 
se na území České republiky konají 

v pátek 23. května 2014 od 14.00 do 22.00 
a v sobotu 24. května 2014 od 8.00 do 14.00

Dejte nám ŠANCI POKRAČOVAT
Děkujeme vám za hlasy, které získalo sdružení občanů Šance pro Počernice v komunálních volbách 2010. 
Díky vašim hlasům hájí vaše zájmy našich sedm zastupitelů. 
Co je za námi: Spousta dokončené práce, často takové, která předtím nebyla řešena desetiletí (dokončení 
kanalizace, zateplení domů v Mezilesí, dostavba MŠ Chodovická, přestavba sklenářství, podpora školství, rozvoj 
kultury, sportu a společenského života, podpora rodin s dětmi a seniorů, podpora potřebných díky Nadačnímu 
fondu Šance, výrazné zvýšení čistoty obce apod.) 
Co je před námi: Je toho mnoho, co bychom ještě rádi dokončili a zlepšili, neboť období čtyř let zdaleka nesta-
čí na vše, co bychom si přáli. 
Co udělat pro to, abychom mohli pokračovat v práci?
Nejsme politická strana, a proto k účasti v komunálních volbách potřebujeme vaše podpisy. Petiční archy s prů-
vodním dopisem s našimi cíli pro další volební období budou k dispozici od dubna 2014 na většině míst, kde 
jste se s nimi mohli setkal před čtyřmi lety. 

www.sancepropocernice.cz
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Rád bych se ještě dodatečně vyjádřil k otázce 
práce zastupitele naší MČ Praha 20. V posled-
ních komunálních volbách jsem se dostal 
do zastupitelstva za místní sdružení ODS. 
V současné době jsem i předsedou místního 
sdružení ODS a členem rady městské části, čle-
nem sportovní komise a komise výstavby, ale 
zároveň chci též naznačit, že práce zastupitele 
na úrovni městské části není ani tak o politic-
ké příslušnosti, ale naopak o chápání potřeb 
městské části a jejích obyvatel. Samozřejmě 
se každému nezavděčím, neboť jsou témata, 
o kterých se rozhoduje jako o celku, co to 
v budoucnu pro městskou část přinese. Jedním 
takovým tématem je územní plán Prahy, kde 
je i naše městské část rozdělena do barevných 
skupin pozemkových celků. Tyto barvy nám ur-
čují, jak se pozemek může užívat. Tady je někdy 
velký problém neznalosti občanů, ale i někte-
rých zastupitelů, co se týká platného územního 
plánu. Tento dokument je jedním z nejdůleži-
tějších prvků v rozhodování, jakým směrem se 
bude naše městská část ve vývoji ubírat. Ano, 
nic není dokonalé, ale rada a zastupitelstvo 
se musí snažit využít maximum možného pro 
naší městskou část. Zde chci upozornit někdy 
na nepochopitelné námitky vůči investorům, 
které někdo chápe jako uchvatitele a zlato-
kopy. Jako zastupitel musím dávat přednost 
městské části a jejím potřebám, ale v současné 
době, kdy stát nefunguje tak jak má a � nanční 
prostředky nejsou zdaleka tak dobré, aby-

chom z nich mohli vybudovat vše potřebné, 
musíme se umět s investory domluvit, co navíc 
pro městskou část vybudují. Že postaví sítě 
a komunikace pro vlastní projekty a ty potom 
následně převedou zdarma do užívání, je dnes 
už považováno za normální stav. Ale že nám 
pomohou vybudovat školská zařízení, zařízení 
pro sociální potřeby či sportovní zařízení, nebo 
jiným způsobem přispějí na chod veřejného 
dění v naší městské části, to považuji za velmi 
významnou práci zastupitele, kdy se musí 
umět rozhodnout přistoupit ke kompromisu 
tak, aby obě strany byly uspokojeny a zároveň 
si neuzavřely možnosti pro další spolupráci 
v budoucnu. Třetí strana, kterou je občan, se 
někdy o tato jednání nezajímá, a potom se cítí 
poškozena.

Z těchto důvodů doporučuji sledovat o� ciální 
stránky naší městské části, ale i jiné zdroje 
informací, kterými jsou také zastupitelé a radní 
a kteří mohou poskytnout radu nebo informa-
ci. O práci zastupitele se každý může dočíst ze 
zápisů z průběhu jednání jak zastupitelstva, 
tak rady městské části. Jinak si nemyslím, že 
je důležité v našem Zpravodaji uvádět, co vše 
jednotlivý zastupitel a radní udělal. Někdy by 
to byla nuda a v obecním časopise má být více 
místa pro veselejší zprávy, například co se po-
dařilo našim sportovcům, školským zařízením 
a studentům, různým spolkům působících na 
našem území v kulturní sféře, divadelníkům, 

našim seniorům a dalším. Omlouvám se, po-
kud jsem na někoho zapomněl.

Jsem neuvolněný radní pro strategický plán 
a cestovní ruch. Strategický plán je plný 
statistických údajů, ale zároveň je to živý do-
kument, který se bude doplňovat a upravovat 
dle potřeb městské části a jejího rozvoje. No 
a cestovní ruch je v naší městské části chápán 
jako nulová činnost. Ale my máme přece co 
nabídnout, co stojí za návštěvu naší městské 
části. To je domácí cestovní ruch.

Přeji všem, aby život v naší městské části byl 
chápán pozitivně.

Richard Stára, radní

Horní Počernice mají tři nové občanky
Ve dnech 14. a 20. března 2014 bylo uděleno státní ob-
čanství České republiky Taťáně Meško, Natálii Kuchaříkové 
a Taťáně Varyvodě, původně občankám Ukrajiny. Taťána 
Meško žije v ČR už 12 let spolu se svým synem a před deseti 
lety se zde provdala za českého občana. Pracuje jako admi-
nistrativní pracovnice. Natálie Kuchaříková žije v ČR 15 let, 
je provdána za českého občana, má dva syny a pracuje jako 
kadeřnice. Taťána Varyvoda žije v ČR 11 let spolu se svou 
dospělou dcerou a pracuje jako průvodkyně.

Martina Procházková, matrikářka, OŽOSA

Richard Stára: S investory 
se musíme umět domluvit
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Historie Dne Země se začala psát roku 1970 
v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil 
studenta Harvardovy univerzity Denise 
Hayese organizací série environmentálních 
protestních setkání a výukových programů 
s cílem podpořit environmentální hnutí po 
celých Spojených státech. 
První Den Země slavil úspěch a ve Spojených 
státech vedl mimo jiné k založení Americké 
agentury pro ochranu životního prostředí 
a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona 
o čistotě vody a Zákona o ohrožených dru-
zích. V následujících letech se iniciativa Dne 
Země postupně šířila také do zahraničí. Dnes 
slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 
státech světa. 
Také naše městská část se tradičně zapojuje 
do oslavy tohoto svátku. V průběhu jarních 
měsíců realizujeme několik akcí zaměřených 
ke Dni Země. Jednou z těchto aktivit je jarní 
úklid městské části. Prostřednictvím pracov-
níků odboru místního hospodářství a s vy-
užitím pracovníků z Úřadu práce se provádí 

díky příznivému počasí už od druhé poloviny 
února úklid vozovek, chodníků, veřejných 
prostor a zeleně. Školy si zajišťují úklid v rám-
ci svých areálů. Žáci ze ZŠ Stoliňská uskuteční 
jarní úklid na vytipovaných plochách veřejné 
zeleně ve spolupráci s místním hospodář-
stvím. Úřad městské části děkuje občanům, 
kterým není lhostejný vzhled okolí sjejich by-
dliště a sami pomáhají s úklidem. Občanům, 
kteří budou provádět úklid veřejných ploch 
ve svém okolí, nabízíme pomoc s odvozem 
a likvidací nasbíraného odpadu. Na tele-
fonním čísle 271 071 690 odboru místního 
hospodářství je možné požádat o zajištění 
jeho odvozu.
Pro letošní rok jsme ve spolupráci se ZŠ Rati-
bořická a ZŠ Stoliňská připravili nultý ročník 
ekologické olympiády, kde budou mezi 
sebou soutěžit družstva z 3. a 7. ročníků, 
součástí olympiády bude i tvorba výrobků 
z přírodních materiálů, se kterými se můžete 
seznámit na prezentaci škol 10. dubna před 
ZŠ Ratibořická. Slavnostním zakončením této 

olympiády bude 
vysázení stromů 
v přilehlém parku 
u ZŠ Ratibořická. 
Svůj strom zasadí i zástupci ZO Senioři. 
K dalším aktivitám patří tradiční akce před ZŠ 
Ratibořická, o které si více přečtete v tex-
tu Novotné z OŽPD. Letos bude program 
doplněn o prezentací rukodělných výrobků 
z přírodních materiálů od členů Klubu seni-
orů pod vedením paní Doušové. Můžete se 
také seznámit s větrnou turbínou, která zde 
bude vystavena, odborníci vám vysvětlí, jak 
tento stroj za pomoci i slabého větru dokáže 
vyrábět elektřinu. 
Srdečně vás zveme 10. dubna od 10 hodin 
k načerpání zajímavých informací o činnosti 
žáků našich škol v oblasti ekologické výcho-
vy, prohlédnout si výrobky šikovných rukou 
a také zajímavé technologie šetřící přírodní 
zdroje naší Země. 

Lenka Tomsová, 
koordinátorka pro NSZM a MA21

Zdravá městská část Horní Počernice
Oslavy Dne Země se uskuteční 10. dubna 
před ZŠ Ratibořická

Zdravá městská část Horní Počernice 
Srdečně zveme na Oslavy Dne Země

10. dubna od 10 hodin 
před ZŠ Ratibořická

Těšíme se na vaši účast

Den Země je mezinárodním svátkem 
životního prostředí, jehož cílem je 
upozornit obyvatele planety na dopady 
civilizačních procesů na životní prostředí 
a zároveň hledat cestu k nápravě. Tato 
informační kampaň je určena široké 
veřejnosti a je zaměřena na poznávání 
přírody a ochranu životního prostředí.
U příležitosti oslav tohoto svátku připravil 
Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci 
s jednotlivými městskými částmi infor-
mační kampaň pro veřejnost k problema-
tice odpadů, ochrany životního prostředí, 
zdravého životního stylu atd.

Na území MČ Praha 20 se oslavy Dne 
Země uskuteční 10. dubna 2014 v prosto-
ru před ZŠ Ratibořická 1700/28 (silnice 
a chodníky bez provozu). Začátek akce je 
plánován na 10.00 a konec v 18.00.
Vedle tématiky odpadů, jejich třídění, 
recyklace a následného využití budou 
děti i dospělí seznámeni s ukázkami 
sběrných nádob a svozové techniky. 
Nebude opomenuta ani problematika 
zeleně, lesních porostů či cyklostezek. Do 
programu budou zařazeny hry a soutěže 
pro děti, které zábavnou formou prověří 
a doplní jejich znalosti v oblasti proble-

matiky odpadů, úspor energie, veřejné 
zeleně a lesnictví.
Lesy hl. m. Prahy se budou prezentovat 
stanovištěm záchrany živočichů v Praze 
a stanovištěm prezentace a poznává-
ní českých ptáků, především pěvců. 
K dispozici budou zdarma různé letáky, 
informační materiály, tištěné hry a pla-
káty. Přislíbena je také prezentace škol 
z oblasti ekologické výchovy.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte se 
pobavit i poučit.

Marie Novotná, OŽPD

Odbor životního prostředí a dopravy
Oslavy Dne Země
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V úterý 8. 4. 2014 proběhne mobilní tříděný sběr nebezpeč-
ných složek komunálního odpadu. Provozovatelem mobilního 
sběru je Papkov, s.r.o. (V korytech 179, Praha 10) na základě 
smlouvy s hl. m. Praha. Občané mohou v příslušný čas na 
zastávkových místech odevzdat nebezpečný odpad do sběr-
ného vozidla. 
Při mobilním sběru bude obsluha sběrných vozů na uve-
dených stanovištích přijímat: baterie, akumulátory, nádoby 
od sprejů, zahradní chemii, mazací oleje a tuky (ne jedlé či 
potravinářské tuky), ředidla a barvy, léky a teploměry, kyseliny 
a hydroxidy, lepidla a pryskyřice, detergenty (odmašťovací pří-
pravky), fotochemikálie, pesticidy (přípravky na hubení hmy-
zu, hlodavců, plevelů, odstraňování plísní), zářivky a výbojky.

SETKÁNÍ 
BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE 
V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJÍCH PŘÁTEL

V SOBOTU 12. DUBNA VE 14.00
V KC DOMEČEK 

Časový 
harmonogram 
svozu:

15.00–15.30 ul. Ve Žlíbku 
 (roh Třebešovská,  
 proti restauraci)
15.40–16.10 ul. Chodovická (roh Běluňská)
16.20–16.50 ul. Božanovská (stanice bus Svépravice, u kamenictví)
17.00–17.30 křižovatka ul. Jeřická – Dolská
17.40–18.10 ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)
18.20–18.50 ul. Stoliňská (Chvaly, naproti bráně do ZŠ)

Marie Novotná, OŽPD

Pozvánka na ples webu ePočernice a Restaurace Sezóna
Vážení spoluobčané Horních Počernic, sousedé, kamarádi a přátelé, dovolujeme si vás srdečně pozvat na 

4. reprezentační ples nezávislého webu Horních Počernic – ePočernice a Restaurace SEZÓNA

v sobotu 26. dubna 2014 od 19 hodin 
v prostorách Restaurace SEZÓNA, Na Chvalské tvrzi 858/11. 

Další informace a rezervace vstupenek na www.epocernice.cz. 
Přijďte společně s námi prožít krásný večer. 

K dobré náladě bude hrát výborná počernická kapela BUENO, občerstvení zajistí Restaurace SEZÓNA.

Za organizátory Petr Rýpar, Zuzana Foglarová a Richard Stára

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
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NAŠI JUBILANTI V DUBNU

Korcová Hana
Pěknic Vojtěch
Slavík František
Hejhal Jaroslav
Hora Antonín
Kabíčková Anna
Macchia Markéta
Kebísek Ladislav
Řeřichová Hana
Andrlová Olga
Švejnohová Jiřina
Jirotková Jiřina
Krejčová Květoslava
Pšádová Jiřina
Stibor Alois
Volejníková Venuše

Živcová Jarmila
Hejhalová Miloslava
Horáková Taisa
Horáková Verona
Srb Josef
Bosáková Zdeňka
Jehlářová Františka
Kvasničková Vlasta
Szeniawská Marie
Tučková Marie
Váchalová Libuše
Vomáčka Jaroslav
Červenka Jiří
Hrnčířová Marie
Kabourek Jiří
Krajňáková Drahomíra

Podr Jiří
Stoklasa Vladimír
Volfová Věra
Žebrová Irena
Pankratzová Libuše
Smažíková Libuše
Stuchlíková Jaroslava
Šimandlová Milena
Český Ladislav
Dostálková Barbora
Křivánek Miroslav
Mazurová Jiřina
Pištěk Jaroslav
Skoblík Jiří

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V DUBNU 2014
úterý 1. dubna
VÝLET DO VRÁŽE U BEROUNA
Sraz v metru Černý Most v 8.35
vede Miroslav Frouz

úterý 8. dubna ve 14.00 
ZÁMECKÉ POSEZENÍ S REŽISÉRKOU 
MAJKOU ŠANDOVOU

středa 16. dubna
ZÁJEZD VLAKEM DO OLOMOUCE
Sraz v 6.45 před nádražím H. Počernice, 
odjezd v 7.02
Vedou Dalibor Fadrný a Libuše Frouzová

pondělí 21. dubna
DENDROLOGICKÁ ZAHRADA
Sraz v metru Černý Most v 8.15, odjezd z metra C 
Opatov autobusem č. 325 v 9.40
Vede Věra Fleišerová, do Opatova Ilona Juklová

čtvrtek 24. dubna
TURISTICKÝ VÝŠLAP PRO ZDRAVÍ KOLEM HRÁDKU 
VÁCLAVA IV.
Sraz v 8.00 v metru Černý Most
Vede Ilona Juklová

středa 30. dubna
BESEDA S VYCHÁZKOU PO HORNÍCH POČER-
NICÍCH S KRONIKÁŘEM HUBERTEM ANTESEM 
Antesem. Sraz ve 14.00 v klubovně 

středa 7. května ve 14.30
PŘEDNÁŠKA ÚTVARU PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE
První pomoc při úrazu, úpalu, úžehu, kousnutí hadem

Za výbor ZO Senioři Horní Počernice
Ilona Juklová a Libuše Frouzová

Kontakty: 721 002 992, 607 172 008 

Vzpomínka na Františka Kareše
Dne 12. dubna 2014 uplyne smutný 
rok, co nás opustil.

Vzpomíná celá rodina.

JURTA KLUB aneb BĚCHOVICKÁ JURTA
Občanské sdružení Jurta klub je malé rodinné centrum na okraji Prahy. Založeno 
bylo na podzim 2012 a jurta postavena v červnu 2013. Naší cílovou skupinou jsou 
především mladé rodiny, těhotné ženy nebo ženy krátce po porodu, rodiče na RD/
MD, miminka a děti do čtyř let. Jelikož si uvědomujeme mocnou sílu „ruky, která 

hýbe kolébkou“, chceme stávající gene-
raci rodičů podpořit k  lepší, kvalitnější 
výchově a  těm nejmenším zkvalitnit 
a  zkrásnit dětství neopakovatelnými 
podněty pro zdravější vývoj. Věříme, že 
to je jedna z nejefektivnějších cest, jak 
povznést další generaci o několik úrov-
ní výš.
Čím je Jurta klub výjimečný? 
Podívejte se na: WWW.JURTAKLUB.CZ

Text a foto Veronika Kropáčková

Vzpomínka na Oldřicha Hřiba
Dne 13. dubna 2014 uplyne rok od úmrtí tatínka, 
dědečka a pradědečka pana Oldřicha Hřiba.

S láskou a úctou vzpomíná rodina.

Vzpomínka na Jaroslavu Jelínkovou
Dne 3. 4. 2014 uplynou dva roky 
od úmrtí Jaroslavy Jelínkové. 

Vzpomínají manžel, děti, vnučky a matka.

Stuchlíková Jaroslava
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Chtěl bych navázat na příspěvek Hany 
Vaněrkové v č. 2/2014 Hornopočernické-
ho Zpravodaje, týkající se zřízení jízdního 
pruhu pro cyklisty v ulici Ratibořické 
mezi ulicemi Lipí a Jívanskou. 

Jsem hlavní inženýr projektů na rekonstrukci 
místních komunikací mezi ulicemi Vojickou 
a Dobšickou, na severu pak mezi ul. Mezilesí 
k uvedené ul. Ratibořické ve vaší MČ Praha 20. 
Pracuji ve společnosti APIS s.r.o. a projektové 
práce provádíme pro Odbor městského inves-
tora hl. m. Prahy. Předmětná ulice Ratibořická 
je zařazena mezi připravované rekonstrukce 
ulic v rámci etapy 0020 Čertousy. Stavba je 
vysoutěžená, má tedy dodavatele a bude letos 
zahájena (není mi však známo, kterými uličními 
úseky začne). Některé ulice již byly upraveny 
v předchozích letech (např. Vojická, Sekeřická, 
Spojenců, Rožnovská). Při mé nedávné pochůz-
ce v terénu jsem byl velice nemile překvapen 

zřízením cyklopruhu v úzké jednosměrné 
ulici Ratibořické, zvláště v místě manipu-
lační a výstupní zastávky BUS MHD. Jako 
projektant-silničář vím, že podobná úprava by 
neměla proběhnout bez schválení zástupce 
Dopravního inspektorátu Policie ČR, i když 
hlavní a rozhodující slovo má místní odbor do-
pravy a životního prostředí. V návrhu zmíněné 
rekonstrukce ul. Ratibořické zůstane v úseku 
před domky (od křižovatky s Lipí) šířka vozovky 
nezměněna, tj. 5,50 metrů, při okraji přilehlém 
k parku však přibudou podélná odstavná stání 
vozidel. V dalším úseku u zastávky MHD bude 
rozšířen stávající pravostranný chodník na dva 
metry a vozovka na šest metrů. Pro zastávku 
BUS je tak vyhrazena pravá polovina vozovky 
v šířce tři metry, druhá polovina téže šířky 
slouží pro objíždění stojících autobusů. Komu-
nikace zůstává i po rekonstrukci jednosměrná. 
O návrhu cyklopruhu se zde nikdy neuvažo-
valo, byla možnost vybudovat cyklostezku po 

okraji parku (podél rozšířené komunikace), 
nikdy však takový návrh ze strany MČ Praha 
20 nepadl. Chystaná rekonstrukce má platné 
stavební povolení včetně dopravního značení 
a to bez cyklopruhu. Zřídit zde cyklopruh po 
provedené rekonstrukci bude velmi ztíženo zří-
zením odstavných stání při parku před domky, 
a pochybuji, že si někdo vezme na zodpověd-
nost případnou kolizi cyklisty s autem vyjíždějí-
cím ze zaparkovaného místa. Dle mého názoru 
lze bezpečnou cyklostezku jednoduše zřídit za 
krajem vozovky při okraji parku, nežli riskovat 
zdraví cyklistů, hlavně dětí, krkolomným 
návrhem cyklistického pruhu v jednosměrné 
úzké ulici.

Josef Štěpán, 
hlavní inženýr projektů rekonstrukcí komunika-

cí etapy 0020 Čertousy v Horních Počernicích

Všude teď čteme různá vyjádření o sou-
časné situaci ve světě, rozbory, co se dělo 
na Ukrajině, co se děje na Krymu, kdo 
má pravdu, kdo nemá, kde se bojuje, kdo 
s kým je či není, kdo co udělal či udělá.

Odvádí nás to od jedné důležité věci: ty boje 
neprobíhají daleko od nás, někde na obrazovce 
či v jiné zemi, to jen my jim rádi či neradi přihlí-
žíme a sledujeme je. Zapomínáme, že bitevní 
pole, obrazně řečeno Ukrajina či Krym jsou 
uvnitř v nás. Je to opačný pohled, je to pohled 
zvenku dovnitř. Uvnitř nás vedeme války ve 
svých vztazích, války s druhými lidmi, války 
v rodině, se sebou samými a často i s Bohem, 
pokud v něj věříme, ale i když v něj nevěříme.   
Mnozí z nás jsou „Na Majdanu“, zabarikádo-
váni a čekají na to, až si nás někdo všimne, až 

nás vyslyší, až uslyší naše volání po tom, že je 
něco nesprávně. Další už to vzdali, zůstávají si 
na svých domácích bitevních políčkách a nic 
jiného je nezajímá.
Když to dám do spojitosti s Velikonocemi, 
a možná si dost troufám, i tady vidím cestu 
Krista ve světě. Ježíš byl rebel, říkal věci, které 
se neříkaly, nebál se chodit tam, kde se nemělo, 
stýkal se s vyvrhely, hříšníky, nemocnými, učil, 
co bylo neobvyklé. Byl to rebel a tak se nelíbil.
Říkal ale jednu důležitou věc, že je potřeba být 
rebelem pokoje. On nepotřeboval bojovat, jeho 
síla spočívala v tom, že to co říkal a kázal, to 
také dělal. A to naprosto. 
Velikonoce připomínají někdy pro lidi záhadu 
smrti a kříže, a trochu jim nerozumějí, ale 
Kristus na kříži jasně sděluje, že něco musí 
vždy umřít, aby to nové mohlo zase žít. Říká se 

tomu oběť. Jestli tomu aspoň trochu rozu-
míte, zkuste nebojovat uvnitř, zkuste někdy 
ustoupit z bitevního pole, nebo do něj vstoupit 
s modlitbou, se zamyšlením, s klidem, jak to 
bylo vidět na Majdanu. Tyhle chvíle měly smysl, 
který přesáhne dějiny, ne nějaké tanky a zábory 
území. Obyčejní lidé, kteří odmítají válku. Venku 
i uvnitř nás. 
Inspirativní Velikonoce a dobré oběti 
vám přeje 

Eva Cudlínová, 
farářka Církve československé husitské

Naše bohoslužby velikonoční můžete 
navštívit 17. 4. na Zelený čtvrtek v 17.00 
a v neděli 20. 4. na Hod Boží velikonoční 
v 9.00 v naší modlitebně.

Omlouváme se čtenářům za překlepy v HPZ 3/2014: V textu Aktivační centra jsou místem... (str. 10) bylo chybně uvedeno jméno Pavlíny Šabatkové. V textu 
Aby se něco podobného... (str. 31) bylo chybně uvedeno jméno Miloslava Beneše. Redakce se tímto omlouvá také oběma jmenovaným občanům.

Od 15. ledna 2014, kdy nabyla účinnosti novela 
zákona o ochraně spotřebitele, jsou provozova-
telé předváděcích akcí povinni oznamovat ČOI 
místo, datum a další podrobnosti konání před-
váděcí akce, jakož i identi� kaci výrobků a slu-
žeb, které budou na takové akci prezentovány. 
Mají též povinnost uvádět tyto skutečnosti na 
pozvánkách, které jsou zasílány spotřebitelům.
Naše organizace se však neustále setkává s tím, 
že jsou tyto zákonné povinnosti obcházeny. 
Gerta Mazalová, předsedkyně SOS – Asociace 
k tomu uvádí: „Novela zákona představuje jistou 
komplikaci ve využívání nekalých obchodních 
praktik. Slušní prodejci nemají problém tyto 
zákonné podmínky dodržovat, ti neslušní, pro něž 

se vžilo označení „šmejdi“, se však snaží zákon vše-
lijak obcházet.“ Naše organizace se tak setkala 
například s tím, že spotřebitelé dostávají osobní 
pozvání na nejrůznější hody a slavnosti, které 
mají vypadat jako soukromé akce. Tyto pozván-
ky zákonné náležitosti neobsahují. Uvedené 
soukromé akce však nejsou ničím jiným, než 
předváděcí akcí. Prodejce tak porušuje zákon.
Jiným příkladem snahy o obcházení zákona 
je situace, kdy pořadatel oznámí ČOI konání 
předváděcí akce na několika místech současně, 
z nichž na většině míst se akce ve skutečnosti 
nekoná. Skutečné místo konání akce je tak 
zastřeno a pořadatel se vyhýbá státní kontrole. 
Dle našeho názoru by takové jednání mělo být 

sankcionováno jako porušení zákona. 
Gerta Mazalová k tomu dodává: „Uvítali 
bychom zpřísnění sankcí za takové obcházení 
zákona. Navíc považujeme za chybu, že nebyl 
přijat náš návrh, aby byli spotřebitelé i ČOI infor-
mováni také o ceně nabízených výrobků. Spotře-
bitel by si tak mohl lépe rozmyslet, zda mu vůbec 
stojí za to, na takovou akci chodit. ČOI by si zase 
mohla lépe rozvrhnout své priority při provádění 
kontrol.“ Tyto návrhy chceme v nejbližší době 
opět předložit zákonodárcům ke zvážení.

Gerta Mazalová, 
předsedkyně SOS – Asociace, 

tel.: 542 210 778

Zamyšlení velikonoční 

Z redakční pošty

Šmejdi se snaží obcházet zákon
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(Odpověď Hany Moravcové na dotaz Mirky 
Altmannové, zda společnost Pekařství 
Moravec, s.r.o. nárokuje snížení nájmu v nově 
vzniklé provozovně v Ratibořické ulici 2325)

Původně jsem se k tomuto tématu nechtě-
la vyjadřovat a nic vysvětlovat, protože 
jsem nepociťovala potřebu obhajovat svou 
práci a podnikání a zároveň z obavy, abych 
tyto poměry ještě více nezhoršila. To se asi 
nakonec po zveřejnění této mé reakce dá 
předpokládat. V první řadě mě ani nenapadlo, 
že k jednání v souladu se zákonem nápravou 
dané věci, to bude zapotřebí. Přirozeně však 
z důvodu neustálého hanobení mojí osoby 
v této souvisloti ze strany několika jednot-
livců, cítím povinnost uvést konkrétní fakta 
a snad tím zamezit šířícím se klepům, pomlu-
vám a spekulacím.

Po odevzdání klíčů od objektu bývalé tra� ky 
u Alberta zástupcem TJ Sokol, rada MČ zjistila, 
že tento objekt je v majetku MČ a nikdy ne-
existoval žádný smluvní vztah k této budově 
a tudíž ani žádné nájemné. Je s podiven, že 
tato skutečnost na rozdíl od dnešního postu-
pu nikomu nevadila. Tento nebytový prostor 
se tedy uvolnil, informace o skončení provozu 
tra� ky a Sazky byla na dveřích tohoto objektu 
minimálně dva měsíce.

Kdokoliv měl možnost o prostory projevit 
zájem. Právě tak , jako mohl kdokoliv jiný, 
požádala si naše � rma (Pekařství Moravec) MČ 
Praha 20 o pronájem těchto prostor 

s nabídkou měsíčního nájmu 10000 Kč bez 
poplatků za energie a vložením vlastních 
� nančních prostředků na rekonstrukci ve výši 
100000 Kč s využitím pro cukrárnu a prodej 
lahůdek. Záměr pronájmu byl zveřejněn dle 
zákona na úřední desce. Po dobu zveřejnění se 
přihlásil další zájemce s nabídkou 4000 Kč mě-
síčního nájmu s využitím objektu pro občerst-
vení, grill bufet a prodej uzenářských výrobků. 
Po uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru byl 
tento návrh na pronájem opět projednáván 
v radě, kde bylo rozhodnuto o uzavření smlou-
vy. Osobně jsem se těchto jednání a projed-
návání výsledku rozhodnutí neúčastnila, aby 
nešlo o střet zájmů.

Nebudu se rozepisovat, kolik vlastní fyzické 
práce musela celá naše rodina a hlavně můj 
tatínek do práce na úpravě tohoto objektu 
vložit. Prostory byly ve velmi špatném tech-
nickém stavu. Původně plánovaná měsíční 
rekonstrukce nakonec trvala čtyři měsíce. 
Odhadovaná částka na investici se navýšila 
na více než půl milionu korun, konkrétně na 
562399 Kč. Na tyto neplánované � nance jsme 
si museli vzít půjčku. Návratnost těchto pro-
středků byla propočítána na osm let. Srovná-
ní, jak vypadal objekt před a po rekonstrukci 
si může každý občan udělat sám.

Takto vynaložené � nanční prostředky do 
cizího majetku nelze dle daňového zákona 
považovat za uznatelné výdaje � rmě, požádali 
jsme radu MČ o započtení nákladů staveb-
ních prací ve výši 457589 Kč dle předlože-

ného rozpočtu vůči nájmu. Neuplatněných 
104810 Kč jde na vrub naší � rmy, tak jak bylo 
v předložené nabídce. Většina � nančních 
prostředků byla použita na stavební práce, 
nové rozvody elektro a vody, částka 30000 Kč 
byla za zabezpečovací systém, který zůstane 
jako součást nemovitosti. Tento úkon byl vždy 
uplatňován i u jiných pronajímatelů, kteří 
investovali vlastní prostředky do majetku 
MČ , např. v objektech areálu Chvalské tvrze 
Pizzerie, Hotel Chvalská tvrz, Restaurace Mondi 
a Dům umění ve Špejcharu. Pokud se tedy 
někomu zdá, že jsme získali tento pronájem za 
výhodných a nadstandartních podmínek, tak 
jeho úvahy jsou naprosto mylné. Následně byl 
radou schválen dodatek k nájemní smlouvě 
o započtení těchto nákladů vůči nájmu.

Všechny tyto zápisy z jednání rady MČ jsou 
uveřejněny na webových stránkách úřadu MČ 
a jsou všem dostupné.

Po dobu uzavření tra� ky ani při zveřejnění 
záměru se nikdo o tento prostor nezajímal. 
Nikdo neřešil, že bývalý nájemce neplatil ná-
jem MČ a že to bývalé vedení neřešilo. Až po 
otevření cukrárny se objevilo několik jednot-
livců, kteří začali tito věc řešit a to způsobem, 
který jste jistě zaznamenali.

Jak jsem uvedla v úvodu nebojím se věci, které 
jsou vidět a nebráním se otevřené komunikaci 
s kýmkoliv, kdo má pochybnosti. S každým, 
kdo má zájem se si věci vyjasnit a zjistit skuteč-
nou podstatu věci.

Ad: úvodník starostky Hany Moravcové v HPZ 3/2014

Nebojím se věcí, které jsou vidět. Horší jsou věci, které vidět nejsou

Reakce lidí v okolí, v mateřské školce, škole 
a počernických prodejnách mě přiměly 
k tomu, abych na záměr paní Moravcové 
reagoval tímto příspěvkem, jelikož se cítím 
občanem demokratické země. Své děti chci 
vychovávat v obci a v prostředí, kde jsou 
respektovány principy demokratické spo-
lečnosti, především pak Listina základních 
práv a svobod. Podle té má každý právo sám 
nebo s jinými se obracet na státní orgány 
a orgány územní samosprávy s žádostmi, 
návrhy a stížnostmi. Každý má právo vyja-
dřovat své názory slovem, písmem, tiskem, 
obrazem nebo jiným způsobem, jakož 
i svobodně vyhledávat, přijímat a rozšiřovat 
ideje a informace.
Slovo starostky paní Moravcové a smýšlení 
podle jejího vyjádření v březnovém vydání 
Zpravodaje existenci těchto základních práv 
zcela popírá. Společenská nebezpečnost 
názoru „Peníze za stížnosti“, se kterým se 
paní Moravcová prostřednictvím zpravodaje 
svěřila, je o to více hrozivá, pokud zazní z úst 
starostky.
Paní starostka spolu s několika zastupiteli 
uctila v nedávné době památku Václava 
Havla ve francouzském městě Mions. Jak 
paradoxní by bylo otištění Slova starostky 

z březnového Zpravodaje vedle projevu 
z Mions ve vztahu k odkazu celosvětově 
uznávané osobnosti Václava Havla? Nebu-
de těžké odhadnout, jaký názor bychom 
slyšeli od člověka, který byl za své smýšlení 
a celoživotní úsilí o dodržování lidských 
práv několikrát nominován na Nobelovu 
cenu míru, pokud by se mohl vyjádřit k zá-
měru paní Moravcové a jejímu nápadu na 
zpoplatnění stížností či její neochoty otisk-
nout názor občanského sdružení Chvalská. 
Věřím, že potěšen by nebyl.

 Jiří Hájek

Odpověď:
Vážený pane Hájku,
příliš jste mě svým dopisem nepřekvapil. 
Vím já a víte i Vy, že patříte k onomu zvlášt-
nímu druhu lidí, jimž stěžovat si na cokoliv 
činí potěšení. A v okamžiku, kdy se kdokoliv 
v nadsázce proti Vaší stížnosti (jakékoliv) 
ozve, stihne ho spravedlivý hněv. Ještě že se 
v těchto dnech slavilo 100 let od narození 
Bohumila Hrabala, jednoho z největších 
mistrů nadsázky, jehož komunisté srazili na 
kolena a donutili k poslušnosti právě proto, 
že se nemohli zbavit permanentního pocitu, 
že si z nich dělá legraci. Václava Havla si 

velmi vážím, a věřte mi, že způsob, jakým 
jste ho použil proti mně, přesně odpovídá 
typologii postav vystupujících v jeho hrách 
i esejích.
Slibuji, že příště, až budu psát úvodník či 
nějaký článek podobný tomu, který jste 
znectil, pošlu Vám napřed koncept, abych 
se Vás náhodou něčím nedotkla. Taky by mě 
potěšilo, kdybyste na důkaz podpory svých 
tvrzení a názorů uvedl jména ze školky, 
školy nebo alespoň z jedné počernické pro-
dejny. Já takové informace nemám. Naopak 
ti, kteří na můj text nějakým způsobem 
reagovali, pochopili správně, že se jedná 
o nadsázku. To mě samozřejmě těší, když 
vím, že většina hornopočernických občanů 
má smysl pro humor a přesně pochopí, na 
koho jsem tím návrhem mířila. Zjistila jsem, 
že od roku 2012 jste podal šest stížností na 
náš úřad, 13 námitek z podjatosti a 15 žá-
dostí o informace podle Zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
a to nepočítám Vaše stížnosti směrované na 
magistrát. Gratuluji Vám a přeji vše dobré.

Hana Moravcová
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Provětrejte s jarem a Potexem vaše šatníky

Veřejný činitel, který dělá veškerou a to 
i svou podnikatelskou činnost otevřeně, je 
slovně napadán z nekalých praktik právě 
pro svou otevřenost. Je tedy lepší dělat věci 
skrytě a schovávat se za jiné osoby, jak jsme 
v mnoha případech zvyklí? I přes všechny 
tyto kritiky a osočování jsem přesvědčena, že 

to není správné. Budu se vždy chovat tak, jak 
jsem byla vychována, tedy otevřeně a upřím-
ně. I když to někteří nedokáží přijmout.

Domnívám se , že je to způsobeno hlavně 
dlouhodobou špatnou náladou společnosti , 
všeobecným znechucením a zklamáním z po-

litiky, každodenním podezříváním všeho , co 
se dá podezřívat, být za každou cenu otráven 
i z pozitivních událostí a zpráv . Však, i když 
tak trochu pro mnohé naivně nepřestanu 
věřit, že je Šance dělat věci správně.

Hana Moravcová 

Jaro pro mnohé z nás znamená také jarní 
úklid. Kromě mytí oken a různých zákoutí do-
mova přijdou často na řadu i skříně a botníky. 
Známe to skoro všichni: skříň přetéká, ale 
nemáme co na sebe. Jak se rozhodnout, které 
kousky vyřadit? A co s nimi potom?
Odpovězte si na otázky: Měl/a jsem to na 
sobě v posledních 12ti měsících a budu to 
ještě někdy nosit? Je to poškozené, opravím 
to vblízké době? Cítím se sebejistě, když to 
nosím?
Díky odpovědím na tyto otázky bude pro vás 
snazší se rozhodnout, co si ponechat a co 
vyřadit. Je jasné, že je vám mnoha věcí líto, 
ale nezoufejte. Až 98 % textilu, bot a doplňků 
je znovu použitelných díky společnosti Potex, 
která textil sbírá a dále zpracovává. Vaše ob-
lečení buď poslouží někomu dalšímu, nebo 

se z něj vyrobí např. čistící hadry, izolace, 
nová vlákna pro textilie nebo dokonce papír. 
Kromě toho, že odlehčíte svému šatníku, 
pomůžete chránit životní prostředí, protože 
díky vám a oranžovým sběrným kontejnerům 
Potex textil neskončí na skládkách.
Potex zároveň � nančně podporuje několik 
vybraných neziskových organizací, např. 
Klokánek, Pomocné tlapky nebo Pro-Contact. 
Vhozením textilu do oranžových sběrných 
kontejnerů Potex tak také můžete pomoci 
získat prostředky pro neziskové organizace.
V Horních Počernicích můžete textil vhodit 
třeba do kontejnerů v ulici Mezilesí, Náchod-
ská a Chodovická. Další místa najdete na 
www.potex.cz.

-red-

Pohotová fotografka Blanka Musílková, od 
níž jste mohli v Hornopočernickém zpra-
vodaji vidět už nejednu krásnou fotogra� i, 
nám tentokrát poslala snímky mu	 ona, kte-
rý v první jarní den pobíhal po Svépravicích 
a Chvalech a poté zamířil na Černý Most. 
„Hájil si své teritorium tím, že nepouštěl 
kolemjdoucí dál a strkal do nich. Podařilo se 
mi zachytit muže, jak si bránil své mužství 
vlastním batohem, který předtím nesl na 
zádech. Mu	 on nakonec souboj o volnou 
cestu vyhrál a muž utekl směrem na Černý 

Most,“ uvedla Blanka Musílková, které za 
unikátní fotogra� e děkujeme. Zda mířil 
mu	 on taká za nákupy do CČM, nevíme. 
Víme jen, že se tato zvířata vyskytují na-
příklad v Krčském lese. Před několika lety 
dokonce kolovala na internetu fotogra� e 
stáda mu	 onů v areálu Thomayerovy 
nemocnice v Krči, kteří na cestě ke svému 
domovu neriskovali a vzorně zvolili nejbez-
pečnější trasu přes přechod pro chodce.

-red-

První jarní den si mu� on vyšel na nákupy
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Vernisáž obrazů Filipa Minaříka na Salonu de Printemps Festiv'Art v Centre culturel Jean-Moulin 
v Mions zahájil starosta města Paul Serres.

Kulturní projekty jsou nedílnou součástí 
spolupráce partnerských měst. Jejich 
prostřednictvím se navazují a prohlubují 
vazby mezi kulturními institucemi, sdru-
ženími a umělci samými. Po loňské úspěš-
né výstavě fotografa Karla Cudlína ve 
francouzském Mions dostal letos nabídku 
k prezentaci mladý umělec Filip Minařík.
Jeho obrazy s dostihovou tematikou jsou 
ceněny pro věrnost zobrazení, zachyce-
ní dynamiky a atmosféry dostihového 
sportu. Chápe koně nejen jako ušlechtilé 
zvíře, ale především jako věrného přítele 
a pomocníka člověka. Kůň je pro něj sym-
bol, kterým oslavuje harmonii přírody 
a života. 
Vernisáž výstavy obrazů Filipa Minaříka 
na Salonu de Printemps Festiv'Art, jehož 
kurátorkou byla Monique Chapat, se 
uskutečnila 17. března v Centre culturel 
Jean-Moulin v Mions v rámci o� ciální 
návštěvy delegace z Prahy 20. 

Absolvent Mistrovské školy uměleckého 
designu v Praze v oboru užitá malba se 
výtvarné činnosti věnuje od dětství. Od 
roku 1998 se účastní výstav s pražskou 
galerií Equiart, kde také poznal svou poz-
dější manželku, rovněž malířku a koňařku. 
Společně pak cestovali za koňmi i uměním 
do Irska a Anglie, vystavovali v přední 
irské galerii sportovního umění Redmond 
Fine Art, odkud se jejich práce dostaly do 
nejvyšších dostihových kruhů. Nejvíce si 
ale Filip Minařík cení účasti na Salónu brit-

ských malířů koní v Londýně v roce 2007, 
kde byl jeho obraz oceněn časopisem Hor-
se and Hound titulem Nejlepší dostihová 
malba roku. 

„Dostihová tématika procvičí malíře ve 
všem, čemu se dosud naučil: ve � gurální 
malbě, krajinomalbě i v malování zvířat. 
Nejčastěji pracujeme s manželkou na 
portrétech koní, ale malujeme samozřejmě 
i jiná témata. Mým největším malířským 
vzorem je Sir Alfred J. Munnings,“ říká Filip, 
který se snaží skloubit dohromady své 
tři vášně: jezdectví, malování a divadlo. 
„Koním a výchově jezdců se věnuji hlavně 
ve své jezdecké škole Minarik Dressage na 
Benešovsku. Dříve jsem jezdil dostihy, ale 
po těžkém pádu moje kariéra dostihového 
jezdce skončila. Nyní se věnuji hlavně dre-
zuře, při níž člověk dlouhodobým tréninkem 
poznává své nedostatky i dobré vlastnosti 
a snaží se je uvést v harmonii s vlastnostmi 
koně, což je ale malířsky nezobrazitelné,“ 
vysvětluje se smíchem Filip. 

Herectví jej provází rovněž dlouho. Začínal 
v Dětském divadelním studiu, poté hrál 
v dětské roli dvě sezóny v divadle ABC. Od 
roku 1997 působí s přestávkami v Divadle 
Horní Počernice v souboru Právě začínáme. 
Ve Francii není poprvé; v rámci kulturních 
vztahů mezi Prahou 20 a Mions si zde spolu 
s kolegy z divadelního sdružení zahrál 
v minulých letech v představení s názvem 
Výtečníci a vloni v rámci festivalu amatér-

ského divadla v dramatizaci pohádky H. Ch. 
Andersena Sněhová královna.

„Přijetí a pohostinnost našich francouzských 
přátel je vždycky vřelé, pokaždé pro nás 
připraví zajímavý program. Tentokrát kromě 
výletu do Savojska, k jezeru Bourget, nebo 
prohlídky slavného města Lyonu jsem byl 
nadšen prohlídkou papežského paláce 
v Avignonu. To byl fantastický zážitek, a to 
nemluvím o výtečné kuchyni, která nejen že 
skvěle chutná, ale navíc je i zdravá,“ popisuje 
Filip čerstvé dojmy z návštěvy ve Francii. 

Vraťme se ale k jeho výstavě na Salonu de 
Printemps, kde se každoročně kromě fran-
couzských amatérských umělců představuje 
i jeden zahraniční host. Filip Minařík vystavil 
čtrnáct pláten - olejů a akrylů s tematikou 
dostihového prostředí. Vedle zcela nových 
obrazů zde byly k vidění i ty z pobytu v Irsku 
a Anglii.
„Snažím se vyjádřit hlavně pohyb koní, změť 
barev a adrenalin dostihů, a také zajímavou 
kombinaci přírody s absolutní civilizací, kte-
rou pohled na dostihy nabízí. Chci, aby mé 
obrazy nejen vyjadřovaly atmosféru tohoto 
sportu, ale aby byly především symbolem 
privilegia soužití lidí s koňmi a přinášely 
všem radost,“ uvedl Filip Minařík při vernisá-
ži pro lyonský deník Le Progrès, který přinesl 
následujícího dne o mladém umělci a jeho 
výstavě obsáhlý článek. 

Dana Mojžíšová

Tři velké vášně Filipa Minaříka: malířství, jezdectví a  herectví 

Mladý umělec vystavoval ve Francii 
obrazy s jezdeckou tematikou
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Program divadla v dubnu 2014
POKLADNA

Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 
a hodinu před začátkem všech představení pro veřejnost. 

Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do 16.00.

NOVINKA
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou. 

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné www.divadlopocernice.cz 

a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. 

Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

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

DO 20. KVĚTNA 
VÝSTAVA VE FOYER DIVADLA 
VLADIMÍR KOČIČKA: FOTOGRAFIE

ÚTERÝ 1. DUBNA V 19.30
HVĚZDA 

PÁTEK 4. DUBNA V 9.00
VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ

SOBOTA 5. A NEDĚLE 6. DUBNA 
V 19.30
DIVADLO PRO SLEPÉ

NEDĚLE 6. DUBNA V 15.00
O JEŽIBABÁKOVI

PONDĚLÍ 7. DUBNA V 9.00
VESELÉ VELIKONOCE

ČTVRTEK 10. DUBNA 19.30
ZAMILOVAT SE  

PÁTEK 11. DUBNA V 9.00 
NA TOM NAŠEM DVOŘE  

SOBOTA 12. DUBNA V 15.00
O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE

ÚTERÝ 15. DUBNA V 9.00
O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH 

STŘEDA 16. DUBNA V 19.30
MÁ ŽENA SI VYŠLA   
    
ÚTERÝ 22. DUBNA V 19.30
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ  

PÁTEK 25. DUBNA V
O ČARODĚJNÉ KRČMĚ

SOBOTA 26. DUBNA V 19.30
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY  
 
NEDĚLE 27. DUBNA V 15.00
LOUPEŽNÍK A PRINCEZNA ANKA

OD 15. KVĚTNA DO 29. ČERVNA
44. ROČNÍK FESTIVALU 
DIVADLO V PŘÍRODĚ 

Výstava ve foyer divadla do 20. května

VLADIMÍR KOČIČKA: 
FOTOGRAFIE

Úterý 1. dubna v 19.30

Patrik Hartl

HVĚZDA
Studio DVA 

Sobota 5. a neděle 6. dubna v 19.30

Petr Urban

DIVADLO PRO SLEPÉ
Divadelní soubor Slepýš
Režie: Petr Urban
Autorské drama o síle pravdy, strachu, ale i o lás-
ce a nezdolnosti lidského ducha ukazuje, jak 
snadné může být navždy umlčet pravdu a ztratit 
se v pohodlí všeobjímající společnosti., dokud 
vám někdo neotevře oči.

Na divadelní přehlídce Tyjátrfest v Mostě v roce 
2008 byly herečky Kateřina Soudková a Martina 
Panešová oceněny cenou za výjimečný herecký 
výkon. 

Choreogra� e Jana Hlavsová 

Jednotné vstupné 100 Kč

Neděle 6. dubna v 15.00

Milan Duchek

O JEŽIBABÁKOVI

Divadelní společnost Josefa Dvořáka
V zastrčené chatrči v lese žije Ježibabák, který 
se své čarodějnické rodině nepovedl. Místo aby 
strašil a škodil lidem, všechno poplete. O tom se 
přesvědčí i vesnické děvče Eliška, které se v cha-
trči schová před bouřkou. Snaží se z Ježibabáka 
udělat člověka, ale její plány kazí čarodějnice 
Haračára, Ježibabákova teta. Přes její mnohé 
nástrahy nakonec dobro vítězí nad zlem, tak jak 
to v pohádce má být.

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 10. dubna 19.30

Noel Coward

ZAMILOVAT SE 
Divadlo Kalich

Sobota 12. dubna v 15.00

O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE
Liduščino divadlo
Humorně laděný příběh se odehrává jednoho 
jarního odpoledne, kdy současný mladík Honza 
usne na louce za vsí. Najednou se ocitne v době, 
kterou znal jen z vyprávění prababiček. Potká 
hospodyni, která právě chystá oslavu Velikonoc. 
Honza v chaloupce zůstane, spřátelí se s tou-

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO
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lavou ovečkou a ta ho o Velkém pátku zavede 
do lesa ke kouzelné skále. Copak ho asi čeká za 
překvapení?

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 16. dubna v 19.30

Jean Barbier

MÁ ŽENA SI VYŠLA
Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška 
(scéna), Matěj Čech (program)
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Mirek 
Novák, Petr Beneš, Martin Pařízek
Jak to dopadne, když si Gilles pozve domů na 
oběd svého šéfa Bernarda de Montgallet a za-
pomene o tom informovat svoji ženu Stephanii? 
Dokáže situaci zachránit služebná Henrietta? 
A jak všechno zkomplikuje zahradník Pierre, 
nebo nečekaný příchod Jacqueliny? Vše se 
dozvíte v této vtipné komedii, plné omylů a ne-
čekaných záměn, s překvapivým rozuzlením.
Hrají: Eliška Povolná, Petr Urban, Saša 
Vytlačilová, Michal Král, Eva Bartoňová, 
Tomáš Kučera
Inscenace vznikla za � nanční podpory z granto-
vého programu MČ Praha 20.

Vstupné 120, 100, 80 Kč

Úterý 22. dubna v 19.30

Carole Greep

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Divadlo v Rytířské

Sobota 26. dubna v 19.30

Marc Camoletti 

LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY 
Právě začínáme

Režie: Jana Sůvová
Výprava: Martin Pařízek, Jaroslav Pištěk
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Tomáš 
Kříž a Mirek Novák
 „Dvě by bylo málo a více by bylo únavné. Tři je 
ideální,“ říká Bernard, který si své vyvolené vybí-
rá zásadně z leteckých společností. Snoubenky 
se střídají v jeho pařížském bytě přesně podle 
letových řádů až do dne, kdy mu bouře nad 
Atlantikem značně zkomplikuje život. 
Hrají: Milan Rutner, Iva Ptáčková, Lucie 
Hendrychová, František Vohralík, Klára 
Šimicová a Zdeňka Víznerová
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 27. dubna v 15.00

LOUPEŽNÍK 
A PRINCEZNA ANKA
Divadlo Andromeda

Princezna Anka z chudé královské chalupy je 
nezbedná uličnice, proto ji odnese čert. Ne však 
daleko, zanechá ji v lese v loupežnické chatrči 
k velké nelibosti loupežníka Bidla. Ten chce Anku 
poslat domů, ale ta se rozhodne využít příleži-
tosti a zinscenovat své „vysvobození“. K tomu 
je ovšem zapotřebí sehnat draka a nějakého 
prince. Zda se jí to podaří, uvidíte v naší veselé 
pohádce s písničkami.

Vstupné 90, 70, 50 Kč

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 

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

Pátek 4. dubna

VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ
Umělecká agentura Petra Kubce

Komponovaný pořad o Velikonocích od 
pohanských dob až po současnost. 

Pondělí 7. dubna

VESELÉ VELIKONOCE
Liduščino divadlo

Pohádkové leporelo o velikonočních zvycích 

Pátek 11. dubna 

NA TOM NAŠEM DVOŘE
Divadlo Koloběžka

Veselá pohádka pro nejmenší děti plná zvířá-
tek a rytmických písniček.

Úterý 15. dubna

O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láry fáry

Námořnická pohádka o čestném a dobrém 
kapitánu Hromovi 

Pátek 25. dubna

O ČARODĚJNÉ KRČMĚ
Divadlo Andromeda

Kouzla, čáry, víly a spousta písniček. 

Všechna dopolední představení začínají 
v 9.00, při větším zájmu také v 10.30. 

Vstupné: 50 Kč, informace o volných místech 
na tel. čísle 281 920 326.

Na květen připravujeme:

V Divadle Horní Počernice uvedeme v květnu 
předpremiéru hry Jeana Barbiera 

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA, 
TATÍNKU

V produkci umělecké agentury Harlekýn 
a v režii Jana Nováka se v hlavní roli představí 
Petr Nárožný. Informace o termínu a předpro-
deji vstupenek najdete v květnovém HPZ a na 
webových stránkách divadla.

Středa 28. května od 18 hodin 

TAK TO ZAČALO 

SVĚDECTVÍ TŘÍ FOTOGRAFŮ 
O REVOLUČNÍ UKRAJINĚ
Vernisáž výstavy fotogra� í

Tři fotografové, tři různé národnosti, tři pohle-
dy na současné dění na Ukrajině
Igor Gilbo, Ukrajina 
Karel Cudlín, Česká republika
Björn Steinz, Německo

Hana Čížková, ředitelka divadla

VYPRODÁNO

LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY 

OBNOVENÁ PREMIÉRA

MÁ ŽENA SI VYŠLA
PREMIÉRA

Létající snoubenky.
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UVIDÍTE:
Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška

RYCHLÉ ŠÍPY 
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hudba: Alena Jelínková
Výprava: Kristýna Altmanová a Petr Kořínek
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora a Miro-
slav Novák
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený 
do jevištní podoby.

Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonož-
ka… kdo by neznal slavný klub Rychlých šípů. 
Chlapce statečné, hrdé, čestné, veselé a pod-
nikavé. Nebo raději dáváte přednost plantáž-
níkům 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.

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Teátr Víti Marčíka – host festivalu
Komediant vypráví příběh, který osobně prožil, 

vše viděl a lidé mu to musí uvěřit. Sám oživí 
loutkového krále, královnu, princeznu, sudičky, 
prince i babici Aranu. K tomu živě zahraje na dvě 
	 étny najednou a na kytaru. Důvěrně známá 
pohádka se odehrává v zajímavě řešené dřevěné 
kulise. 

ROBINSON CRUSOE
Teátr Víti Marčíka – host festivalu
 „Závidím vám, že dnes uvidíte Robinsona 
Crusoa v plné své kráse.“ Po těchto slovech je 
rozehráno představení plné nejen krkolomných 

44. ROČNÍK FESTIVALU DIVADLO V PŘÍRODĚ
KVĚTEN 2014

DATUM 17.00 hodin 21.00 hodin

Čtvrtek 15. 5. RYCHLÉ ŠÍPY
Zeptejte se kocoura

Pátek 16. 5. RYCHLÉ ŠÍPY – Zeptejte se kocoura
Sobota 17. 5. RYCHLÉ ŠÍPY – Zeptejte se kocoura RYCHLÉ ŠÍPY  – Zeptejte se kocoura

Neděle 18. 5. ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Teátr Víti Marčíka, host festivalu

ROBINSON CRUSOE
Teátr Víti Marčíka, host festivalu

Pátek 23. 5. KOCOUR V BOTÁCH
Počerníčci

Sobota 24. 5. KOCOUR V BOTÁCH – Počerníčci KOCOUR V BOTÁCH – Počerníčci

Neděle 25. 5. KOCOUR V BOTÁCH – Počerníčci
Pátek 30. 5. DVANÁCT – Výtečníci
Sobota 31. 5. VODNÍK MAŘENKA – Máj Praha DVANÁCT – Výtečníci

44. ROČNÍK FESTIVALU DIVADLO V PŘÍRODĚ – ČERVEN 2014
DATUM 17.00 hodin 21.00 hodin

Neděle 1. 6. BĚTUŠKA A KLEOFÁŠEK – Máj Praha DVANÁCT – Výtečníci
Pátek 6. 6. DOBA KAMENNÁ– Počerníčci
Sobota 7. 6. DOBA KAMENNÁ – Počerníčci DOBA KAMENNÁ – Počerníčci
Neděle 8. 6. DOBA KAMENNÁ – Počerníčci

Pátek 13. 6.
DOBRODRUŽSTVÍ 
TOMA SAWYERA – Počerníčci 

Sobota 14. 6. DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA  
Počerníčci

DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA  
Počerníčci

Neděle 15. 6. DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA  
Počerníčci

Čtvrtek 19. 6. VINNETOU 
– pokrevní bratrství – Právě začínáme  

Pátek 20. 6. VINNETOU – pokrevní bratrství
Právě začínáme

Sobota 21. 6. ČERT A KÁČA TROCHU JINAK 
– Dipona Srbín

VINNETOU – pokrevní bratrství
Právě začínáme

Neděle 22. 6. FIMFÁRUM 
Hynkovo hravé divadlo Litoměřice

VINNETOU – pokrevní bratrství
Právě začínáme

Čtvrtek 26. 6. ROZMARNÉ LÉTO – Právě začínáme
Pátek 27. 6. ROZMARNÉ LÉTO – Právě začínáme
Sobota 28. 6. ROZMARNÉ LÉTO – Právě začínáme
Neděle 29. 6. ROZMARNÉ LÉTO – Právě začínáme

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Právě začínáme  
PREMIÉRA
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kousků, dramatických okamžiků a humoru, ale 
také zamyšlení nad samotou člověka, přátel-
stvím a smyslem všeho dění. Představení plné 
životních zkušeností. Robinson Marčík vás 
přesvědčí, že ostrov v jeho podání není vůbec 
opuštěným místem. 

Jiří Teper

KOCOUR V BOTÁCH
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudba: Jiří Hubený
Texty: Petr Urban
Hudební spolupráce: Gabriela Cincibusová, 
Kristýna Cincibusová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Miro-
slav Novák, Tomáš Urban
Klasická pohádka o chytrém kocourkovi, který 
uměl mluvit a pomohl Honzíkovi ke štěstí 
a k princezně.

Vlastimil Novák, Stanislav Oubram

VODNÍK MAŘENKA
DS Máj Praha

Děj pohádky nás zavede do mlýna, kde žije 
mlynář s mlynářkou a sirotek Bětka, která mlýn 
zdědila po rodičích. Zlá mlynářka a chamtivý 
mlynář chtějí mlýn pro sebe a Bětka jim stojí 
v cestě. Nezastaví se před ničím a dokonce upíší 
svou duši ďáblu, aby odnesl Bětku do pekla. 
Naštěstí je tu ale Vodník Mařenka. A jak už to 
v pohádkách bývá, dobro nakonec zvítězí a zlo 
je po zásluze potrestáno.

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 ukon-
čení 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.

Jindřiška Netrestová 

BĚTUŠKA A KLEOFÁŠEK 
DS Máj Praha
Kde je i peklo v ouzkých, tam pomůže láska. 
Pohádka pro děti a dospělce, kteří se jen tak 
nějakého toho rohu nezaleknou.

Pavel Němec

DOBA KAMENNÁ
DS Počerníčci
Režie : Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Technická spolupráce : Tomáš Kříž 
Hudební spolupráce: Iva Ptáčková
Kostýmy: Zdena Víznerová

Komedie z doby kamenné je důkazem, že lidi se 
za dlouhou dobu, která nás dělí od doby lovců 
mamutů, vůbec nezměnili. V tlupě se setkáváme 
s neschopným náčelníkem, zbytečným písařem, 
bojácným lovcem, kariéristickou písařovou, 
mužů chtivou lovcovou, naivní náčelnickou 
dcerou, zkrátka s lidmi, které potkáváme každý 
den a budeme se s nimi zřejmě potkávat navěky. 
Stejně jako s touhou po bezpracném a pohodl-
ném životě.

Hanuš Burger, Stefan Heym

DOBRODRUŽSTVÍ TOMA 
SAWYERA
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Jiří Hubený, Gabriela 
Cincibusová, Kristýna Cincibusová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Miro-
slav Novák, Tomáš Urban
Příběh Toma a jeho kamarádů podle námětu 
Marka Twaina.

Karel May

VINNETOU - POKREVNÍ 
BRATRSTVÍ
DS Právě začínáme
Scénář a režie: Filip Minařík
Asistenti režie: Barbora Jelínková, Jana 
Keilová, Michal Pivarči 
Kostýmy: Eva Bartoňová, Martina Nekolo-
vá, Jiří Rohlíček a syn 
Hudba: Martin Boettcher. Za laskavé svolení 
k použití hudby Wilder Westen, Heisser 
Orient děkujeme společnosti Bear Family 
z Německa. 
Představení, které oslavuje padesáté výročí 
natočení � lmové adaptace mayovek, připomene 
divákům, jak je důležitá pravda a láska v boji 
proti lži a nenávisti. 

Věnováno jako pocta pánům Stanislavu Fišerovi 
a Pierrovi Briceovi.

Petra Krutská

ČERT A KÁČA TROCHU JINAK
Dipona Srbín 
Veselá pohádka o tom, že každá lidská špatnost 
se dá odčinit a o tom, že i nešikovný čert může 
být k lidskému užitku.

Jan Werich

FIMFÁRUM 
Hynkovo hravé divadlo Litoměřice
Pohádka podle úspěšné knižní předlohy Jana 
Wericha pro děti i dospělé s písničkami trojice 
Voskovec+Werich+Ježek.

Byl jednou jeden zámek a v něm jedna stará 
Jasnost knížepán. A tomu „dobře“ radil jeho 
první lokaj. A pod tím zámkem byla vesnice 
a v ní kovárna s poctivým pracovitým kovářem, 
kterému „dobře“ radila jeho záletná žena se svou 
ctižádostivou matkou. V pohádce Jana Wericha 

se tyto archetypy spolu s postavami čerta a vod-
níka zamíchají do půvabného příběhu. Asi ho 
znáte všichni, ale pojďte se s námi podívat, jak 
potrestat zlou mysl.

Vladimír Vančura

ROZMARNÉ LÉTO
DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková, Michal Pivarči 
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
 „Tento způsob léta“, děl vposled, odvraceje se od 
přístroje Celsiova, „zdá se mi poněkud nešťast-
ným.“

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

Divadlo v přírodě najdete na adrese: 

zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408, Praha 20 
– Horní Počernice. 

Dopravní spojení: do Divadla v přírodě dojedete 
z konečné metra B Černý Most autobusy 

261 do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla)

223 a 296 do stanice Vysokovská (cca 5 minut 
od divadla)

221, 273, 303, 304, 323, 353 do stanice Vojická 
(cca 15 minut od divadla)

Vstupné:

Odpolední představení: děti od 3 do 12 let 30 Kč, 
všichni ostatní 50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč 
(2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti)

Večerní představení: jednotné vstupné 50 Kč

Ušetřit můžete zakoupením permanentní 
vstupenky v ceně 500 Kč, která platí na všechna 
představení pro veřejnost pro dvě osoby nebo 
v ceně 250 Kč pro jednoho.

Pořadatel festivalu: Kulturní centrum Horní 
Počernice, Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20 
– Horní Počernice, tel. 281920326, www.divadlo-
pocernice.cz, e-mail: divadlo@pocernice.cz 

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA 
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Fotoreportáž z vernisáže výstavy fotogra� í Vladimíra Kočičky 
ve foyer divadla v neděli 16. 3. poslala do Hornopočernického zpravodaje 

Zuzana Držmíšková. Na trubku hrál Jindřich Musil, vlastní básně ze sbírky Na dnešek 
jsem spal líp recitoval Lukáš Trejbal. Kurátorem výstavy je Vladimír Vondruška.

Z MINULÝCH ROČNÍKŮ FESTIVALU 

Princ a chuďas, O cikánské lásce

Malá mořská víla, Neználek, Ferda Mravenec

Koralína, Limonádový Joe, Rozmarné léto
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Pá 4. 4. v 18.00 sál ZUŠ 
Koncert žáků třídy dechových nástrojů P. Chmelařové

Po 7. 4. v 17.30 Modlitebna Církve bratrské  
Koncert žáků pěvecké třídy Š. Mistrové a  pěveckého 
sboru Malíček

Po 7. 4. v 18.00 sál ZUŠ 
Koncert žáků houslové třídy K. Vacka

Po 14. 4. v 18.00 sál ZUŠ
VII. Hudební večer – tradiční koncert žáků školy

Út 15. 4. v 18.30 sál ZUŠ
Koncert žáků oddělení žesťových nástrojů

Po 14. 4. v 18.00 Galerie 14 – Černý Most 
Hraje celá rodina – koncert klavírního oddělení, na kte-
rém se představí nejen žáci školy.

St 16. 4. 
ZUŠkový koktejl – druhý společný koktejl hornopočer-
nických žáků a  žáků ZUŠ Marie Podvalové, Praha 9 – 
Čakovice

V 16.00 ZUŠ Ratibořická
Vernisáž společné výstavy prací žáků výtvarného oboru

V 17.00 Sál KC Domeček 
Společné vystoupení žáků literárně-dramatického oboru

V 18.00 Sál KC Domeček 
Společný koncert žáků hudebního oboru

Út 29. 4. v 18.00 KD Kyje 
Koncert žáků houslové třídy K. Vacka

St 30. 4. v 18.00 Galerie 14 – Černý Most 
Koncert žáků pěvecké třídy M. Sedlákové

Koncerty ZUŠ v dubnu 2014
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Období blížícího se jara je spojováno s tradičními masopustními oslavami, které si už 
po mnoho let nenechají ujít ani obyvatelé a návštěvníci Horních Počernic. 
Pravé masopustní veselí, hemžení barevných 
masek, hudba, soutěže pro děti a nakonec stoly 
přeplněné zabíjačkovými specialitami přilákaly 
v neděli 2. března do průvodu i na Chvalský zámek 
zástupce všech věkových kategorií. 

Letošní masopustní průvod v Horních Počernicích 
připravili skauti, členové spolku Molechet, Rodinného 
centra MUM, Domu dětí a mládeže, vedení restaura-
ce Sezóna a zaměstnanci Chvalského zámku, jehož 
ředitelky Alexandry Kohoutové jsme se zeptali na 
její postřehy. „Den byl zalitý jarním sluníčkem, takže 
rozpustilé masky, veselé maškary, medvěd, zbroj-
noši, kobyla, bába s nůší a vůbec všichni účastníci 
tradičního průvodu byli spokojení. Účast byla letos 
opravdu hojná, vždyť průvod čítal dvě stě lidí,“ uvedla 
Kohoutová. 
Od školy v Ratibořické ulici vyjela v čele masopust-
ního průvodu bryčka s dvěma harmonikáři a jezdci 
na koních, za nimi vyrazily masky vedené rychtářem 
a další účastníci veselice směrem k radnici, požádat 
starostku Horních Počernic o udělení masopustního 

Masopustní průvod na Chvalský zámek 
byl hojný a veselý
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práva ke koledě. „Toho se ale pokusil zmoc-
nit lední medvěd, který starostku nečekaně 
přepadl. Po krátké potyčce se zbrojnošem 
bylo masopustní právo uhájeno a předáno 
rychtáři, takže koleda mohla začít. Hned 
u radnice tedy nechyběl přípitek pro velké 
a sladké koláče a bonbony pro děti,“ říká 
ředitelka zámku.
Průvod pak pokračoval ulicí Mezilesí až na 
hřiště ve Lhotské, kde děti přivítal veselý 
klaun a pozval je k soutěžím a atrakcím 
s názvem Cirkus MUM, na další zastávce 
u stodoly v areálu Chvalské tvrze zase 
probíhaly zápasy s medvědem, vlkodlakem 
či samotnou smrtkou, dospělí účastníci 
průvodu stihli ještě před vstupem do zámku 
přípitek s majitelem restaurace Sezóna. 
„U zámecké brány vítala všechny víla Oh-
nivka, na nádvoří probíhala soutěž o nej-
lepší dětské masky, vítězové získali krásné 

keramické medaile vyrobené dětmi v DDM 
a dárky od Chvalského zámku, harmonikáři 
vyhrávali a připíjelo se na zdar ma-
sopustu. Ochutnávka zabijačkových 
dobrot od Hypermarketu Globus 
Černý Most a sladkých koblih od 
Pekařství Moravec byla chutnou 
tečkou za vydařeným masopus-
tem, který byl letos opravdu hojný 
a veselý. Chtěla bych poděkovat 
všem, kdo se na jeho přípravě po-
díleli, Městské polici též za zajištění 
bezpečnosti. Masopustní oslavy 
konce letos poměrně přívětivé zimy 
jsou tedy za námi a je na čase plně 
se vrhnout do víru radovánek spoje-
ných s přicházejícím jarem,“ uvedla 
Alexandra Kohoutová.

-red-
Foto Vladimír Mojžíš jr.
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Jaro je v plném proudu a duben je na 
Chvalském zámku nejživějším jarním 
měsícem. Jakmile skončí výstava straši-
del, otevíráme novou unikátní výstavu 
Čtyřlístek na Chvalském zámku, která 
potěší děti několika generací i dospělé. 
Je to výstava hravá a živá, můžete si 
prohlížet komiksy, ale čekají vás i hry 
a objevování netušeného. 
Se Čtyřlístkem příjemně souzní výstava 
Fenomén Igráček, která vás zavede do 
dějin i tajů těchto oblíbených � gurek, jež 
pamatují mnozí dospělí a s nimiž si hrají 
i dnešní děti. Historie i současnost si tak 
vzájemně podávají ruku. Novými výsta-
vami vás může provést pravá čarodějni-
ce, nová členka naší pohádkové družiny. 
Jistě vás potěší i výstavy v zámecké 
galerii, kde budou vystaveny práce 
hornopočernických autorů, studentů 
Střední školy umělecké a řemeslné 
z Prahy 5 - Nového Zlíchova i zajímavá 
díla amatérských umělců z partnerského 
francouzského města Mions.
Duben vyvrcholí jubilejním 25. ročníkem 
oblíbených hornopočernických Čaro-
dějni se skvělým programem. Na děti 
čekají nejen oblíbené spolky a umělecké 
školy, ale také hudební skupina Pískomil 
se vrací, malování na obličej a výtvarné 
dílny, mladým se jistě bude líbit výbor-

ná kapela Nechte nás BEAT. Letošní 
Čarodějnice vyvrcholí večerem s bratry 
Tesaříky a Yo Yo Bandem, zazpíváme si 
s Michalem Hrůzou, bývalým frontma-
nem Ready Kirken a jeho kapelou Hrůzy. 
Už teď nám v hlavě zní hit ze seriálu 
Vyprávěj, Voda živá nebo 1+1. Piva i ob-
čerstvení bude dost. Přijďte, těšíme se na 
vás. Pozor, o Velikonočním pondělí 21. 4. 
máme na zámku otevřeno!

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNYVÝSTAVY PRO VŠECHNYVÝSTAVY PRO VŠECHNY

Do neděle 6. 4., v 1. patře i sklepení

POZOR KONČÍ VÝSTAVA Ať 
žijí strašidla! Víly, skřítkové 
a bubáci pro malé i velké
Chvalský zámek se změnil v zámek straši-
delný, neboť zde ještě chvilku sídlí Kočov-
né muzeum strašidel i hodní skřítci a víly 
Vítězslavy Klimtové. První patro zámku 
zabydlela strašidla, víly, vodníci, čerti, čaro-
děj, vlkodlak, oběšenec a kostlivec! Výstava 
je doplněna o básničky, zvukové efekty 
a interaktivní hry. Sklepení zámku vyhovuje 

milým skřítkům a vílám Vítězslavy Klimtové. 
Najdete tu čertíky, andílky i dílnu s kresle-
ním a omalovánkami strašidel. V sobotu 5. 
4. vás výstavou naposledy provede Bludný 
rytíř a v neděli 6. 4. princezna Zlatovláska.

Od soboty 12. 4. do neděle 15. 6., 
denně 9.00–17.00 
Slavnostní zahájení nové výstavy v sobotu 
12. 4. ve 14.00 za účasti Jaroslava Němečka 
+ divadelní představení Čtyřlístek v pohád-
ce (hraje divadlo D5).

Čtyřlístek 
na Chvalském zámku 
Uvidíte oblíbené dětské komiksy Jaroslava 
Němečka a Ljuby Štíplové, které provázejí 
už několik generací nadšených dětských 
čtenářů. Čeká vás procházka historií 
komiksu, velké postavičky Fi� nky, Bobíka, 
Myšpulína i Pindi, opravdový barevný do-
meček Čtyřlístku, Bobíkův koutek, Myšpu-
línův vědecký koutek, Pinďovo sportoviště 
či Fi� nčino krášlicí území, interaktivní hry, 
kostky, puzzle a mnoho dalšího.

Program zahájení výstavy 12. dubna 2014 
(dle počasí na nádvoří či v obřadní síni):
14:00 Slavnostní zahájení a předání cen 
vítězům dětské výtvarné soutěže O nejlepší 
komiks, beseda s Jaroslavem Němečkem
15:30 Divadelní představení Čtyřlístek 
v pohádce v opravdových kulisách zahraje 
divadlo D5. 
Připravujeme také komentované prohlídky 
pro školy, školky a dětské kolektivy, můžete 
k nám přijet i v rámci školního výletu. Zá-
roveň jsme připravili oblíbené pohádkové 
víkendy, kdy děti s rodiči provází pohádkové 
postavy. V sobotu 26. 4. od 10 do 17 hod. 
bude mít premiéru Pohádková sobota s pra-
vou čarodějnicí, Čtyřlístkem a igráčky. 

Od soboty 12. 4. do neděle 
1. 6. denně 9.00–17.00

Fenomén Igráček
Zámecké sklepení se promění v obydlí 
igráčků nejrůznějších povolání, vzezření 
a vzhledu. Dozvíte se také mnoho z histo-
rie, současnosti, vývoje a výroby igráčků. 
Připraven je interaktivní koutek s pravými 
igráčky na hraní.
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AKCE PRO VŠECHNYAKCE PRO VŠECHNYAKCE PRO VŠECHNY

Sobota 5. 4. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku 
s Bludným rytířem, strašidly 
a skřítky
Bludný rytíř k nám zavítal z časů, kdy do 
Čech vpadli Švédové. Vyprávěním o historii 
Chvalského zámku i bývalé tvrze zaujme 
děti i dospělé, provede vás výstavou Ať žijí 
strašidla! a bude vyprávět o zvycích strašidel 
i skřítků. Komentované prohlídky trvají 
40 minut a začínají vždy v celou hodinu 
(poslední prohlídka v 16.00. Na prohlídku 
je třeba se předem objednat. Kontaktujte 
recepci na tel.: 281 860 130.

Neděle 6. 4. od 10.00 do 17.00

Pohádková neděle na zámku 
se Zlatovláskou, skřítky 
a strašidly

Chtěli byste vysvobodit princeznu Zla-
tovlásku a plnit úkoly jako statečný Jiřík? 
Objednejte se na komentovanou prohlídku 
se zlatovlasou princeznou v poslední den 
výstavy Ať žijí strašidla! Uvidíte celý zámek, 
zasoutěžíte si a získáte sladkou odměnu. 
Komentované prohlídky trvají 40 minut 
a začínají vždy v celou hodinu (poslední 
prohlídka v 16.00). Informace a rezervace 
času prohlídky na tel.: 281 860 130.

Sobota 19. 4. od 10.00 do 14.00

Klubová výstava psů plemene 
sheltie 
na nádvoří Chvalského zámku
Vstup zdarma 

Sobota 26. 4. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota s pravou 
čarodějnicí, Čtyřlístkem 
a igráčky
Už vás někdy zámkem provázela pravá čaro-
dějnice? Chtěli byste vidět její sluj a pokusit 
se uvařit například čarodějný lektvar těsně 
před Čarodějnicemi? Pravá pohádková ča-
rodějnice provází výstavami Čtyřlístek a Fe-
nomén Igráček, celým zámkem i sklepením. 
Zasoutěžíte si a získáte sladkou odměnu. 
Komentované prohlídky trvají 40 minut 
a začínají vždy v celou hodinu (poslední 
prohlídka v 16.00). Informace a rezervace 
času prohlídky na tel.: 281 860 130.

Středa 30. 4. od 14.00 do 22.00
vstupné 60 Kč, děti do 
120 cm zdarma

Čarodějnice na 
Chvalské tvrzi

Tradiční Čarodějnice budou tentokrát 
opravdová pecka! V odpoledním programu 
čeká děti v 15.30 oblíbená hudební skupina 
Pískomil se vrací, vystoupení souborů 
a spolků, malování na obličej, výtvarné dílny 
a spousta zábavy. Mladí jistě ocení výbor-
nou hornpočernickou skupinu Nechte nás 
BEAT, která zahraje od 17.00. Nebudou chy-
bět kolotoče, stánky, hry pro děti a atrakce. 
Čeká vás soutěž o nejhezčí dětskou čaroděj-
nici a ceny pro každého od RC MUM. Večer 
otevře slavná skupina Yo Yo Band od 19.00, 
od 20:50 bude hvězdou večera Michal Hrů-
za a kapela Hrůzy. Jistě si rádi zazpíváte hit 
ze seriálu Vyprávěj, Zejtra mám, 1+1 apod. 
Michal je taky autorem velkého hitu Voda 
živá, který zpívá Aneta Langerová. Slavné 
hornopočernické Čarodějnice zakončí krás-
ný ohňostroj. Hlavním partnerem akce je 
společnost D&D REALITY NORD, s.r.o.

26– 27



Nápad vytvořit na Chvalském zámku 
kalendář pro MČ Praha 20 z fotogra� í 
občanů a příznivců Horních Počernic 
doznal takové obliby, že nás čeká už třetí 
ročník fotogra� cké soutěže, z níž vzejdou 
fotogra� e pro kalendář MČ Praha 20 na 
rok 2015. Těší nás mnoho příznivých ohla-
sů a úspěšný prodej kalendáře s vašimi 
fotogra� emi.
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 
20 vyhlašuje novou fotogra� ckou soutěž 
pro kalendář na rok 2015 na téma Praha 
a Horní Počernice v proměnách. 

Úroveň fotogra� í je stále vyšší a je stále těžší 
vybrat ty nejlepší. Amatérští fotografové 
často dosahují téměř profesionálních kvalit. 
Snažíme se proto využít i ty fotogra� e, které 
nevyhrály, například na titulních stranách 
Hornopočernického zpravodaje.
Nové téma fotogra� cké soutěže zní Praha 
a Horní Počernice v proměnách. Snažili jsme 
se tentokrát zohlednit Horní Počernice jako 
součást Prahy. Vaše fotogra� e tedy mohou 
zachycovat opět známá i neznámá místa 
z Horních Počernic, současnost i minulost, 
fotogra� e z nejrůznějších akcí, z přírody ale 
můžete putovat dál po celé Praze, neboť 
naše město je krásné. 

Zúčastnit se může každý 
občan či příznivec Hor-
ních Počernic od 13 let. 

Tvůrci nejlepších foto-
gra� í budou odmě-
něni poukázkami do 
Hornbachu:
1. cena 3.000 Kč
2. cena 2.000 Kč
3. cena 1.000 Kč

Zasláním odkazu ke stažení fotogra� e po-
skytuje účastník soutěže bezúplatné, nevý-
hradní, územně a časově neomezené opráv-
nění (licenci) k  použití fotogra� e v  rámci 
veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 
a Chvalského zámku.

Fotogra� e zasílejte ve formě odkazu ke 
stažení snímku přes úložný informační sys-
tém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz 
apod.) nebo přineste na CD/DVD na recep-
ci Chvalského zámku. Snímky musejí být ke 
stažení v  obvyklých souborových formá-
tech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP) 
v minimálním rozlišení 300 DPI ve � nálním 
rozměru (1:1), ve kterém se použijí (velikost 
cca 5 MB).

 
E-mail: ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte odkaz ke stažení fotogra� e – název 
fotogra� e – jméno a příjmení autora – adre-
su – kontaktní telefon a e-mail. Jeden autor 
může zaslat maximálně 15 fotogra� í.

Uzávěrka soutěže je 16. května 2014.

Těšíme se na vaše fotogra� e i na přípravu 
a práci na kalendáři na rok 2015.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Foto Lucie Turnová

Praha a Horní Počernice 
v proměnách 
Nová fotogra� cká soutěž 
pro kalendář na rok 2015

PRODEJNÍ GALERIE PRODEJNÍ GALERIE PRODEJNÍ GALERIE 
A KOČÁROVNAA KOČÁROVNAA KOČÁROVNA

Do neděle 6. 4., kočárovna

Vladimír Kočička: Vnímání
Výstava inspirativních novosurrealistických 
obrazů hornopočernického umělce. 

Od pondělí 7. 4. do neděle 4. 5., 
kočárovna

Vernisáž 7. 4. v 17.00, hraje 
školní kapela

Podoby umění: výstava Střední 
školy umělecké a řemeslné 
Nový Zlíchov
Studenti budou prezentovat své práce 
v oborech truhlář, čalouník-dekoratér, 
umělecký truhlář a řezbář, umělecký kovář, 
zámečník a pasíř. 

Do neděle 20. 4., prodejní galerie

Jana Sedláková: Obrazy nejen 
z Horních Počernic

Od středy 23. 4. do neděle 4. 5. 
Vernisáž 23. 4. v 19.00

FestivG'art: Obrázky z Mions
Amatérští umělci z Mions, francouzského 
partnerského města Horních Počernic, 
představí své obrazy a fotogra� e. Výstavu 
pořádá zahraniční výbor Prahy 20 a Comité 
de Jumelage v Mions ve spolupráci s Chval-
ským zámkem.
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V únoru jsme pokračovali úspěšnou výstavou Ať žijí strašidla a mnoho z vás nás poctilo i noční návštěvou Strašidelné 
noci na zámku. Otázka víly Ohnivky byla tentokrát legrační, ptala se, jak se jmenuje skřítek, který se podobá ježkovi. Po-
kud jste hádali, že to byl Mechura houbový, byla vaše odpověď správná. Tentokrát mě při losování čekala obrovská kupa 
odpovědí, celkem 532. Mohlo jich být i více, jenže z celkového počtu 578 odpovědí bylo 46 nesprávných. To je hodně, 
takže příště si dávejte na skřítky lepší pozor! Tentokrát je šťastným výhercem Vojtěch Gaďurek z Prahy 9 – Satalic. 
Vojta si může vybrat komentovanou prohlídku s čarodějnicí (26. 4. Pohádková sobota s pravou čarodějnicí, Čtyřlístkem 
a igráčky) nebo v květnu s Popelkou či skřítkem. A za takovou odměnu se přece vyplatí soutěžit!

-ak-

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za únor 2014
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Milí naši čtenáři,

dovolte mi podělit se s vámi o velikonoč-
ní zamyšlení Tomáše Halíka, duchovního 
a � lozofa, který nedávno získal prestižní 
Templetonovu cenu,  označovanou za 
Nobelovu cenu za náboženství: „Možná, že 
i ti, kterým je cesta na velikonoční obřady 
do křesťanských kostelů a sborů z různých 
důvodů obtížná, by mohli najít chvíli zamys-
let se nad příběhem, který je tam o každých 
Velikonocích už po dvacet století čten. 
Stará legenda, kterou zachytil Erben v básni 
Poklad, říká, že se na Velký pátek otvírají 
poklady. Možná je v této pověsti zašifrovaná 
zkušenost, že když se čte strhující pašijový 
příběh, mohou puknout skály v našem nitru, 
všechno, co v nás zkamenělo, ztvrdlo, okora-
lo, a to nejcennější hluboko v nás aspoň na 
chvíli zasvítí a stane se přístupným. Pašijový 
příběh je opravdu – jak mi jednou řekl herec 
Josef Vinklář – snad nejbarvitější drama 
dějin. Na scénu vystupují všechny mocnos-
ti: moc s tváří Piláta, tradice a náboženský 
establišment v šatu velerady, zrada s mas-
kou Jidáše, selhání v podobě Petra, soucit 
v závoji Veroniky a pravda, pravda opuštěná, 
pravda vzdorující moci, v bezmocném králi, 
který s trnovou korunou na hlavě říká: Ano, 
já jsem král. Já jsem se proto narodil, abych 
vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z prav-
dy, slyší můj hlas.
A když se na scénu vyhrne dav, aby byl 
rozhodčím, tak tento hlas pravdy překřikuje 
a volí Barabáše. A o těch, kteří svému Mistru 
slibovali věrnost až za hrob, je dříve psáno: 
tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. 
I Petr, který byl nazván skalou, svého Pána 
třikrát zapře. A do svědomí čtenářů zakokr-
há kohout. Pak nastupují kati.
Velikonoční příběh však nekončí tmou. 
Mnoho bylo těch, kdo se opakovaně v dě-
jinách pokoušeli – jak to vyjádřil básník Jan 
Zahradníček „aby dějiny nepřekročily odpo-
ledne Velkého pátku“. Jim navzdory však do 
tmy zrady, viny, bolesti a smrti, nakonec do 
tmy hrobu padá světlo.
Velikonoce říkají všem, kdo by snad chtěli 
kapitulovat: není žádný tak těžký kámen zla, 
aby nakonec nemohl být odvalen.“

Krásné svátky velikonoční vám za kolektiv 
knihovny přeje Božena Beňová.

Literární výročí v dubnu

Jakub Arbes 
† 8. 4. 1914 – 100 let od úmrtí

Karel Kryl 
* 12. 4. 1944 – 70 let od narození

Jarmila Loukotková 
* 14. 4. 1923 – 91 let od narození

Robert Galbraith
Volání kukačky

Když se slavná modelka Lula Landryová 
vrhne dolů ze svého zasněženého balkonu 
v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšet-
řovatelé k rychlému 
závěru, totiž že šlo 
o sebevraždu. Případ se 
zdá být uzavřen. Lulin 
bratr má však stále jisté 
pochybnosti. A najatý 
soukromý detektiv má 
za něj odhalit pravdu. 
Cormoran Strike je 
válečný veterán, který 
si z Afganistanu odnesl 
těžké zranění, i jizvy na duši. Během řešení 
případu proniká do světa distingovaných 
bohatých mužů a krásných svůdných žen, 
přichází na hrůzné souvislosti a sám se ocitá 
ve smrtelném nebezpečí. 

Cheryl Strayedová 
Divočina

Autobiogra� cký příběh 
ženy, která se po trau-
matických událostech 
rozhodne vyrazit na 1000 
mil dlouhou pěší pouť 
po celém americkém 
pobřeží. Během cesty 
zažívá nejrůznější emoce: odhodlání, hněv, 
beznaděj, ale nakonec katarzi a naplnění. 

Nell Leyshonová
Barva mléka

Barva mléka je drobný 
literární skvost těží-
cí z nejlepší tradice 
anglického realistického 
románu. Mary, jejíž vlasy 
mají barvu mléka, je 
patnáctiletá dívka, jež 
tráví dny tvrdou prací na rodném statku. 
Úmorná dřina, ze které se skládá život na 
anglickém venkově v roce 1831, kde se její 
příběh odehrává, nutně zasahuje i lidské 
vztahy, na něžné city moc místa nezbývá. 
Jiné poměry panují na místní faře, kam ji 
otec proti její vůli „prodá“ do služby. Mary 
je násilně přesazena ze značně surového, 

přitom ale přímočarého prostředí domova, 
do zjemněle kultivované rodiny a jen těžko 
si zvyká. Přes svůj selský původ, který jí 
neumožňuje žádnou cestu ke vzdělání, je 
přirozeně bystrá a inteligentní, vládne ost-
rým jazykem, tvrdohlavostí a výjimečným 
pozorovacím talentem. Když se ve vikářově 
domě naučí číst a psát, otevřou se jí nové, 
netušené možnosti. Především může začít 
psát svou vlastní knihu...

Petra Hůlová
Macocha

Nový, bezpochyby nejoso-
bitější a nejosobnější text 
Petry Hůlové prakticky 
rezignuje na vyprávění pří-
běhu a v mnoha ohledech 
překračuje četná tabu 
dosud v literatuře ctěná. 
V monologu autorky, která se bez ohledu na 
počáteční ambice stane úspěšnou spiso-
vatelkou druhořadé literatury, kráčíme od 
jednoho bolestného zauzlení k druhému: 
od rozpadu manželství, přes milostně-ne-
návistný vztah k vlastním dětem, které jí ani 
v dospělosti nedokáží odpustit, až k re	 exi 
vlastní tvorby. Tématům, kterých se zde 
autorka dotýká, se v životě vyhne málokdo. 
Zřídka je však někdo vyřkne s tak bezohled-
nou upřímností, s tak jasnou rezignací na 
konvence a s tak omračujícími jazykovými 
schopnostmi.

Jojo Moyesová
Poslední 
dopis 
od tvé lásky 

Mimořádně silný příběh 
vášně, nevěry a ztráty 
z pera respektované 
britské autorky Jojo 
Moyesové, který získal 
v roce 2011 prestižní ocenění The Romantic 
Novel of the Year Award. 
Novinářka Elllie při pátrání v archivu narazí 
na půlstoletí starý dopis, v němž neznámý 
muž žádá svoji milenku, aby opustila man-
žela. Elllie příběh, skrývající se za dopisem, 
okamžitě zaujme – i ona sama má poměr se 
ženatým mužem.
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LETNÍ TÁBORY
Každoročně pořádáme letní dětské tábo-
ry. Informace najdete na našich webových 
stránkách. Volná místa máme ještě na 
tanečním táboře a táboře se zaměřením 
na sportovní střelbu.

Taneční tábor 
Tábor od 30. 6. do 10. 7. 2014 v horské chatě 
Vilda v Jiřetíně pod Jedlovou (okres Děčín, 
Lužické hory) je určen pro děti ve věku 
10–18 let, pro začátečníky, mírně pokročilé 
i pokročilé tanečníky. 
Cena 3.100 Kč, případně 2.990 Kč (zvýhod-
něná cena pro děti, které v aktuálním škol-
ním roce navštěvují alespoň jeden kroužek 
DDM Horní Počernice). 
Děti si vyzkouší taneční styly break dance, 
hip hop a další streetové styly, latinsko-
americké tance, současný tanec a nově 
i „partneřinu“. Koncept tábora zůstává 
stejný: tréninky 3× denně s možností volby 
náhradního programu, výlety a typickými 
táborovými aktivitami – koupaliště, hrad 
Tolštejn a místní adrenalinové centrum.

Tábor se zaměřením na sportovní střelbu
Tábor pro děti ve věku od 9 let bude pro-
bíhat od 2. 8. do 9. 8. 2014 v Masarykově 
chatě v Deštné v Orlických horách. 

Cena 3.325 Kč, případně 3.175 Kč (zvýhod-
něná cena pro děti, které navštěvují alespoň 
jeden kroužek DDM v HP). Kromě střelecké 
výuky s odbornými lektory čeká na děti 
koupání, zajímavé výlety a další táborové 
aktivity.

VELIKONOCE
Velikonoční dílničky proběhnou v sobotu 
12. 4. 2014 od 10:00 do 12:30 a od 13:30 
do 17:00 v budově DDM.
Pro zdobení barevným voskem si nezapo-
meňte přinést jedno nebo dvě vyfouklá 
vejce. Pro techniku voskové batiky budeme 
mít pro vás připravená vařená barvená vej-
ce. Můžete si vyzkoušet � lcování, korálko-
vání, kraslice z marcipánového těsta a další 
výtvarné aktivity s velikonoční tematikou.

Velikonoční výtvarná soutěž 
1. Kategorie – kresba , malba, koláž (do 
formátu A1)
2. Kategorie – trojrozměrný objekt (mimo 
keramiku)
3. Kategorie – keramika
Práce opatřete jmenovkou, věkem a kontak-
tem. Odevzdejte nejpozději ve čtvrtek 10. 4. 
2014 do 16.00.

VÝTVARNÉ AKTIVITY
Koše z pedigu si vyrobíte v sobotu 17. 5. 
2014 od 13.30 do 17.30 v DDM, cena 350 Kč 
včetně materiálu. 
Fimo: v úterý 8. 4. 2014 od 17.30 do 20.00, 
cena 100 Kč

Pedig – miska: v úterý 13.5. 2014 od 17.30 
do 20.00, cena 150 Kč
Keramika pro mládež a dospělé: ve čtvr-
tek 10. 4. a 24. 4. a 22. 5. 2014 od 18:15 do 
19:40, cena 200 Kč vč. hlíny, glazury a výpalu

Účast na dílnách je možná pouze po předchozí 
rezervaci na tel. čísle 281 925 264 a 605 700 772.

JAZYKOVÉ KROUŽKY
Nabízíme pravidelné jazykové kroužky 
pro děti, ale i dospělé. Snažíme se v nich 
využívat moderní techniky, aby byla výu-
ka zajímavější a přitažlivější.

Anglický jazyk: Nabízíme čtyři kurzy 
angličtiny pouze pro děti. Kromě interak-
tivní tabule používají v hodinách tablety 
s operačním systémem Android a pracují 
v e-learningovém prostředí Moodle. K výuce 
a domácím úkolům nepotřebují sešity ani 
knihy, jedná se tedy o ekologickou výuku.

Francouzský jazyk: Nabízíme tři kurzy 
francouzštiny pro děti i dospělé. Do našich 
francouzských kurzů půl roku docházel 
spolu s naší lektorkou také Francouz Pierre 
Demeulenaere, který byl v DDM na praxi 
a hodiny výuky výrazně obohatil.

Španělský jazyk: Nabízíme dva kurzy špa-
nělštiny pro děti a dospělé.

Český jazyk a matematika: Vzhledem 
k zvyšující se poptávce nabízíme od letošní-
ho školního roku kurz češtiny jako přípravu 
pro přijímací zkoušky na gymnázia z páté-
ho ročníku. V těchto hodinách děti často 
využívají tablety a pracují v e-learningovém 
prostředí Moodle.

Zdeňka Horváthová, 
ředitelka DDM

DDM nabízí velikonoční výtvarné 
dílny, jazykové kroužky 

a termíny letních táborů.

Přijďte si do DDM vyrobit veselé 
jarní a velikonoční dekorace 
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Fakultní základní škola Chodovická 
informuje o svých aktivitách
Cizí jazyky v praxi
Také ve druhém pololetí školního roku nabízíme žákům možnost prohloubit si jazykové znalosti v angličtině 
a němčině. Ve spolupráci s English Extra proběhnou v jarních měsících opět tradiční anglické týdny pro žáky 5. - 9. 
ročníku. Pro ty, kteří už dříve některý z anglických týdnů absolvovali, je připraven kurz pokračovací. Nově se mohou 
naši žáci už od 3. ročníku hlásit na jednodenní One Day Workshopy s English Extra. Svou němčinu si v praxi mohou 
vyzkoušet účastníci dvoudenního poznávacího zájezdu do Českého Krumlova a Bavorského lesa 11. a 12. června. 
V rámci prohlídky Národního parku Bavorský les absolvují děti mimo jiné procházku unikátní stezkou v korunách 
stromů, vystoupají na tzv. Bavorskou Ei� elovku a dozvědí se v němčině řadu zajímavých informací. Své zážitky 
zpracují do závěrečné prezentace, samozřejmě také v němčině.

Jana Remešová

Poetické setkání
Celkem 33 žáků soutěžilo ve školním kole recitační soutěže s názvem Poetické setkání. V kategorii prvních tříd bodovali Aneta a Daniel, zvítězi-
la Martinka z 1. B. Mezi druháky a třeťáky se nejlepšími recitátory stali Aneta a Vojta z 2. A a Majda z 2. B. V kategorii čtvrtých a pátých tříd uspěli 
Tomáš ze 4. A, Šimon ze 4. B a Zuzka z 5. B. Všem výhercům gratulujeme. 

Naďa Što� lová

Návštěva knihovny
Do naší školní knihovny chodíme pravidelně a rádi si půjčujeme knížky. Tento-
krát jsme ale navštívili Místní veřejnou knohovnu v Horních Počernicích, kam 
někteří z nás s rodiči už chodí. Prošli jsme si dětské oddělení a četli zajímavé 
knihy, nahlédli jsme i do oddělení pro dospělé. Děkujeme knihovnicím za 
hezké dopoledne.

Putování s Comenia Script 
Ve druhém ročníku se pomocí písanek Comenia Script seznamujeme s jed-
notlivými světadíly a státy naší planety. Rodiče nám pomohli s prezentací, pro 
kterou jsme využili interaktivní tabuli v naší třídě. Někteří z nás si vybrali země, 
které už navštívili. Terezka nám třeba vyprávěla o Africe, a protože její tatínek 
je z Holandska, také mu tlumočila. Jejich zážitky i fotogra� e lánů plných tuli-
pánů se nám moc líbily. Aničko, děkujeme.

Žáci 2. C 

Masopustní týden ve školní družině
V týdnu od 3. března jsme s dětmi slavilmasopustní týden, četli si oněm 
a povídali. Každý den v týdnu byl speciálně zaměřen, například v pondělí 
přišlo každé oddělení v tričku barvy své družiny, v úterý děti vytvářely veselé 
brýle z papíru, ve středu čepice... V pátek byl masopustní karneval s bohatou 
tombolou, do které přispěli rodiče. Děkujeme.

Vychovatelky školní družiny
 
Výtvarná soutěž Moderní české zemědělství očima dětí
Žáci 2. C a 4. B se při hodinách výtvarné výchovy zapojili do výtvarné soutěže 
vyhlášené Zemědělským svazem ČR. Soutěže se zúčastnilo celkem 18 škol 
z celé republiky (250 prací), z nich bylo vybráno deset nejkrásnějších obrázků. 
Začátkem dubna vyberou návštěvníci zemědělského veletrhu Techagro na 
brněnském výstavišti trojici vítězů. Obrázky našich žáků Terezky, Agátky a Jáchy-
ma (nahoře) vybrala hodnotící komise mezi desítku nejlepších. Do hlasování je 
možné se zapojit i na facebooku nebo na www.zemedelstvizije.cz.

Růžena Vlčková

Přijímací talentové zkoušky do sportovní 6. B třídy pro školní rok 2014/2015 
se uskuteční v úterý 20. května 2014 od 9 hodin 

ve sportovním areálu FZŠ Chodovická.
 Přihlášky odevzdejte do 7. května 2014.

34Hornopočernický zpravodaj – duben 2014



Tahákové ruce zdobí recepci 
Nové scény
V rámci � nále Studentské Thálie se na Nové scéně konala v březnu doprovodná výstava vý-
tvarných prací pod názvem Jazykový experiment. Slovo a hra s ním byly hlavním námětem 
pro výtvarné práce žáků vybraných pražských škol. ZŠ Ratibořická se pochlubila objektem 
s názvem Tahákové ruce aneb co, jak, kam?, který v rámci výuky výtvarné výchovy vytvořily 
žákyně devátých tříd. Po skončení výstavy jsme byli požádáni, aby Tahákové ruce zůstaly na 
Nové scéně jako součást recepce. S radostí jsme souhlasili.

Text a foto Jana Jeřábková
autor textu i fotogra� e : Mgr.Jana Jeřábková

Začátkem března se v Jablonci nad Nisou uskutečnilo Halové mistrov-
ství ČR žáků a žákyň v atletice. V běhu na 60 metrů překážek zvítězil 
a titul mistra České republiky získal Adam Šu	 iarský (na fotogra� i 
vlevo) v čase 8.49 sekund, ve skoku dalekém obsadil 4. místo za výkon 
607 cm. Adam reprezentuje oddíl TJ Dukla Praha a je žákem ZŠ Rati-
bořická.

Milan Šu� iarský

Soutěž v rétorice Young 
Demosthenes
V regionálním kole mezinárodní soutěže Young Demosthenes se 
zaměřením na mluvený projev reprezentovala naši školu žákyně 9. 
třídy Zdeňka Horváthová. 
Po úvodním představení všech soutěžících bylo hned jasné, kdo je favoritem soutěže. Zdeň-
čin monolog na téma Já a divadlo byl zajímavý a její perfektní přednes naprosto uchvátil 
porotu. S přehledem vyhrála a postupuje do krajského kola této soutěže. Držíme jí palce.

Testování kol, které pro vás připravila komise sportu 
v Horních Počernicích ve spolupráci s prodejnou Bike 
Ranch, proběhlo navzdory nepřízni počasí úspěšně.

Na Křovinově náměstí v prostorách prodejny Bike Ranch 
se o víkendu pilně testovala nová kola od � rem GIANT, 
KELLYS, FELT a MERIDA. Celkem bylo možno vybírat 
z nabídky 67 kol. Nejdražší kolo bylo od značky Giant 
v hodnotě 160.000 Kč a nejlevnější od Kellys za 22.000 
Kč. Převážně to byla kola celoodpružená a byla zde mož-
nost vyzkoušet nový rozměr kol ve velikosti 27,5“ a 29“. 
O tato kola byl také největší zájem. Celkem se zde za oba 
dny vystřídalo 150 lidí, což je zejména k počasí, které 
o víkendu 15. a 16. března panovalo, velký úspěch.

Dále bylo kvidění sportovní oblečení od � rem Sýkora, 
Northwave a Silvini. Mohli jsme ochutnat i sportovní vý-
živu od německé � rmy Inkospor, projet se na elektrokole 
Giant, prohlédnout si nabídku plášťů na kola Schwalbe 
a využít slev v prodejně Bike Ranch.

První testování kol proběhlo úspěšně

Na podzim se pokusíme připravit podobnou akci a budeme doufat, že počasí 
nám tentokrát bude více přát.

Michal Douša
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V ZŠ Stoliňská se hodně čte a pracuje v oblasti 
výroby elektrické energie. Poděkování Ing. 
Tomáši Zatloukalovi a Občanskému sdružení 
Chvalská škola.
Zdá se vám, že úvodní věty nedávají smysl? 
Opak je pravdou. Skutečně se na naší škole 
začalo hodně číst, a pro někoho je třeba dodat, 
že vůbec poprvé, a současně jsme odstartovali 
projekt v oblasti výroby elektrické energie 
pomocí síly větru.
Začalo to monitoringem v oblasti čtenářské 
gramotnosti, který jsme provedli v rámci 
zkvalitňování činnosti školy. Děti dnes mnoho 
nečtou, některé skoro vůbec, a nutno přiznat, 
že na naší škole tomu nebylo jinak. Přemýšleli 
jsme, jak tento znepokojivý stav napravit. Čtení 
má význam pro všechny složky osobnosti 
člověka, rozšiřuje slovní zásobu, podporuje 
fantazii, slouží pro získávání informací, čtení 
je klíčové pro úspěšnost ve školním prostředí 
i v osobním životě. Navíc dnes děti nejsou ke 
čtení dost motivovány: knihu občas dostanou, 

ale dárky jsou pro mnohé spíše mobilní telefo-
ny nebo elektronické hry. 
Najednou přišla nečekaná nabídka Tomáše 
Zatloukala, tatínka jednoho našeho prvňáčka, 
že by chtěl pro školu a děti něco udělat. Nej-
prve jsme mluvili o tabletech pro jednu třídu 
a elektronice, nakonec ale zvítězila myšlenka 
nakoupit všem dětem prvního stupně mimo-
čítankovou četbu. Metodické sdružení udělalo 
výběr a za téměř 33 tisíc korun jsme zakoupili 
knihy, které zaplatil pan Zatloukal. Najednou se 
čtení na prvním stupni stalo něčím, co děti baví. 
Stačila pomoc ochotného rodiče a motivace 
učitelky. 
Ani na druhém stupni nezůstaly děti dlouho 
bez dárků, protože těm koupilo knihy za téměř 
18 tisíc korun OS Chvalská škola, o další tituly 
klasiků i současných autorů se rozrostla také 
naše školní knihovna.
A jak je to s využitím větru pro výrobu elek-
trické energie? Na samém počátku byla opět 
úžasná nabídka Tomáše Zatloukala na projekt 

spojený s větrnou 
elektrárnou v areálu 
školy, který se pomalu 
stává skutečností. Pan Zatloukal nám dodá 
větrnou turbínu, která bude žáky motivovat 
k hlubšímu studiu obnovitelných zdrojů i rozši-
řování vědomostí v ostatních přírodovědných 
předmětech. Turbína bude vyrábět elektrickou 
energii, která bude zásobovat světla nasvětlující 
fasádu školy, a děti budou pomocí internetové-
ho připojení monitorovat stav výroby elektrické 
energie. 
Žáci devátého ročníku už vytipovali možné 
umístění turbíny a v rámci výuky připravili pre-
zentace možností a budoucnosti využití ener-
gie větru. Nejúspěšnějším žákům slíbil Tomáš 
Zatloukal projížďku elektrickou lodí na konci 
školního roku. Za vedení školy jsem velmi rád, 
že stále existují rodiče, kteří jsou ochotni školu 
podporovat � nančně i v oblasti projektové 
výuky. Děkuji také za všechny žáky naší školy.

Martin Březina, ředitel školy

Barevný týden
Na ZŠ Stoliňská probíhal od 17. do 21. března barevný týden, v němž se žáci, učitelé i vedení školy oblékali dle rozpisu.
Pondělí modré, úterý červené, středa zelená, čtvrtek růžový a pátek žlutý. Také kuchařky vařily podle barev, například na červený den rajskou 
polévku a guláš, jako dezert červené jablko. Ostatní dny ladily stejně. Barvy se nám prolínaly i do všech vyučovacích předmětů. V angličtině se 
probíraly barvy, v matematice barevné slovní úlohy a barevné rýsování, v hudební výchově jsme zpívali písničky o barvách a ve výtvarné výcho-
vě malovali barevné jarní květiny. Píšeme i barevné básničky a ti nejhezčí oceníme malým dárkem. Na konci barevného týdne si děti vyplnily 
dotazník Barevník, do kterého psaly své pocity z dané barvy. Děti na prvním stupni byly z barevného týdne nadšené.

Lucie Svozilová

Na začátku bylo několik ochotných tatínků a naši chlapci z prvních a druhých tříd, kteří 
měli zájem hrát fotbal. Chtěli všem ukázat, jak budou za školu bojovat a jak se u nás na 
Stoliňské fotbal hraje. A tak se pomalu začalo trénovat, následovala přihláška do soutěže 
a pak už cesty na samotná utkání. Musíme přiznat, že kluci bojovali ze všech sil. Nakonec 
naše škola obsadila skvělé páté místo, což je v konkurenci 69 týmů skutečně velký úspěch. 
Během turnaje se hráči seznámili s maskotem Pražského fotbalového svazu lvíčkem Brun-
cvíkem a odnést si autogram od patrona letošního ročníku, bývalého ligového fotbalisty 
Karola Kisela. Ceny nejlepším týmům předal předseda Pražského fotbalového svazu 
Dušan Svoboda společně se zástupcem magistrátu a také bývalým úspěšným sportovcem 
Petrem Břízou.
Děkujeme našim reprezentantům Eliáši Pitákovi, Míšovi Jandusovi, Mikuláši Benešovi, 
Míšovi Richtrovi, Davidu Šta	 ovi, Davidu Švancarovi, Lukáši Skůpovi, Tomáši Vacíkovi 
a Matyáši Mičkovi, ale také organizátorům a současně trenérům a manažerům našeho 
týmu Jiřímu Šebkovi, Karlu Pitákovi a Václavu Jandusovi. 

Martin Březina

Zajímavosti Dětského fotbalového poháru: 69 týmů z 55 škol, 18 děvčat, 65 % neregistrovaných dětí, 262 utkání, 13 turnajů, 825 branek.
Pořadí prvních pěti týmů: 1. ZŠ Burešova, 2. ZŠ Nový Porg, 3. ZŠ Eden, 4. ZŠ Kuncova a 5. ZŠ Stoliňská

Poděkování za podporu činnosti školy

Úspěch fotbalistů ZŠ Stolinská
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Stalo se už tradicí, že žáci naší školy každoročně navště-
vují � lmový festival dokumentárních � lmů Jeden svět. 
O tom, že je � lmy vždy zaujmou, svědčí i jejich reakce: 
„Film Láska na smetišti docela silný � lm, který ve mně 
vyvolával jiné pocity, než jiné dokumenty. Ten pocit se nedá 
popsat. Že lidé žijí bez domovů, to jsem věděl, ale že lidé žijí 
na smetišti, to mě dostalo,“ uvedl Pavel, 7. tř. 
„Tyhle � lmy je dobré vidět, protože si člověk uvědomí různé 
situace lidí v tísni. Dokument mě překvapil. Oproti těmto 
lidem se máme nádherně,“ doplňuje Pavlova spolužačka 
Kristýna.
Účelem samozřejmě není děti šokovat, ale ukázat jim, že se opravdu točí i jiné � lmy, než jaké si v kině vybírají samy. 
Mají-li si naše děti udělat ucelený pohled na svět, měly by mít možnost vidět i rub naší společnosti, proto využíváme � lmy společnosti Jeden 
svět i při výuce. Hedvika Zmeková

Den v pravěku
Učitelka Iva Frauenterková: „Děti ze 4. třídy v ZŠ Stoliňská prožily den v pra-
věku. Pracovaly v „tlupách“, zamýšlely se nad způsobem života v pravěku, 

řešily úkoly 
z českého jazyka 
a matematiky, 
jejichž tématem 
byl samozřejmě 
pravěk, také se 
pokusily uhlem 
ztvárnit jeskynní 
malbu. Někteří 
žáci měli dojem, 
že se ten den 
vůbec neučili.“ 

Protože se v mnoha domácnostech určitě najdou dětské knihy, které už mají 
vaše děti přečtené a které zabírají místo novým, vyhlašujeme na 4. dubna 
2014 akci Vyměň si knihu aneb pošli knihu dál. 
Každé dítě na škole má možnost přinést do školy knihy, které ráno při přícho-
du předá ve vestibulu budovy 1. stupně a během dopoledne si může zase 
jiné knihy odnést. Zbylé knihy zařadíme do školní knihovny. Děkujeme, že 
i vy podporujete zájem svých dětí o knihy.

Hedvika Zmeková, ZŠ Stoliňská

V rámci projektu Pohádky čteme s chutí a předmětu 
Český jazyk – čtení navštívili prvňáci ZŠ Stoliňská 
Místní veřejnou knihovnu v Horních Počernicích. 
Příjemně mě překvapilo, že řada z nich v Knihovně 
byla již se svými rodiči, někteří dokonce patří ke 
čtenářům zdejšího dětského oddělení. Exkurze zača-
la nejprve krátkým povídáním, následně prohlídkou 
oddělení dětské části, kde byli žáci informováni o řa-
zení knížek, s orientací mezi regály a s podmínkami 
půjčování knížek. Malí čtenáři byli knihami nadšení. 

Při prohlížení obrázků a čtení krátkých úryvků jim 
radostí zářily oči. Mnozí prvňáčci si hned odnesli 
přihlášku, aby mohli získat čtenářské průkazky. Na 
závěr jsme se byli podívat i v od-
dělení pro dospělé čtenáře. 
Musím poděkovat všem rodi-
čům, kteří své děti ve čtenářské 
gramotnosti podporují.

Patricie Lamplotová

Pohádky čteme s chutí

Pošli knihu dál aneb na Stoliňské 
měníme knihy
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Posílili jsme tým rodilých mluvčích
Od 1. března rozšířil tým našich rodilých mluvčích Nick Meister, stu-
dent Friedrich Schiller Universität Jena, kteý bude u nás asistovat při 
výuce německého jazyka. Studenti tak mají jedinečnou příležitost 
procvičovat zejména konverzační témata na nejlepší možné úrovni, 
navíc v menších skupinách než je při výuce cizího jazyka obvyklé. 
Zejména maturanti si tuto možnost velmi pochvalují.

Petra Bergmannová, učitelka

Sýrie jak ji neznáme
V rámci výuky předmětu geopolitika nás navštívila naše absolventka 
Sára Assfourová. Sára je Syřanka, a tak velmi zasvěceně a pouta-
vě vyprávěla nejen o momentální situaci v Sýrii, ale i o příčinách 

současného stavu. Dozvěděli jsme se, co se v ulicích syrských měst 
opravdu děje. Přednášku doprovodily emocionální fotky.

V. Yordanova a K. Dumková, studentky

Návštěva z Lucemburku
Naši školu navštívil nvzácný host, člen Evropského účetního dvora za Českou republiku Jan 
Kinšt. Díky videokonferenčnímu propojení s naší partnerskou školou v Popradu seznámil 
naše i slovenské studenty s tím, co Evropský účetní dvůr dělá a jaké je jeho postavení v rámci 
struktury EU. Studenti pak využili možnosti položit Janu Kinštovi dotazy vztahující se k disku-
tovanému tématu.

Petra Bergmannová, učitelka 

Studenti navštívili festival dokumentárních � lmů o lidských právech 
Jeden svět. Tématem letošního ročníku se stala práce a její nejrůz-
nější podoby. Z bohaté nabídky � lmů jsme vybrali snímek s názvem 
Chicagogirl, který vyprávěl příběh devatenáctileté Ala‘y Basmet 
z Chicaga, a jejíma očima se blíže seznámili se syrskou revolucí. 
Ala‘a prostřednictvím facebooku informuje protestanty o aktuálním 
politickém dění, šíří fotky a videa nebo zprostředkovává syrskému 
odboji základní humanitární pomoc. 
Po zhlédnutí dokumentu následovala diskuse se syrskou koordiná-
torkou Člověka v tísni Jitkou Škrovánkovou. Akci ukončila výstava 
válečných fotogra� í ze Sýrie a Ukrajiny v pasáži Lucerna, která 
nás utvrdila v přesvědčení, že k těmto problémům nesmíme být 
lhostejní.

Jitka Pašková, učitelka

Klára 3847 aneb příliš mnoho hvězd
Číslo v názvu divadelního představení evokuje vzpomínku na iden-
ti� kační čísla vězňů v koncentračních táborů. Na scéně stojí dobová 
autentická brána s nechvalně známým heslem Arbeit macht frei. 
Sledovali jsme silný příběh umocněný faktem, že se jednalo o auto-
biogra� cké vyprávění. Hlavní role se zhostila vnučka Kláry Brodyové, 
která cítila potřebu předat poselství své babičky, vězněné v koncent-
račním táboře, také dalším generacím. 

S. Humlová a M. Tabačíková, studentky 
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Kvinty na lyžích a snowboardech
Jak je již na našem gymnáziu tradicí, jezdí si kvinty po jarních 
prázdninách zalyžovat do Postalmu, malého střediska v Salzbursku. 
Co se týče lyžování, zákon schválnosti se uplatnil v praxi: přijeli jsme 
v pondělí, bylo jasno a nad nulou, sníh rozbředlý. V úterý, ve středu 
a ve čtvrtek se téměř nic nezměnilo, sníh byl průměrný, ale na letoš-
ní poměry vlastně výborný, navíc stále padal. Byla ale taková mlha, 
že doopravdy jediná věc, kterou jsme viděli kromě bílé šedi, byla 
tyč značící okraj sjezdovky. Až v pátek se obloha vyjasnila, bylo nád-
herně, sníh byl tvrdý a hladký, zkrátka skvělý den k odjezdu. Přesto 
je zcela nemožné, aby se nám nelíbil týden volna na lyžích s partou 
nových i starých kamarádů.

Matěj Jureček

Naše gymnázium si v průběhu více než dvacetileté existence mohlo 
své budoucí studenty vždy vybírat, neboť počet zájemců převyšoval 
počet přijatých studentů. Letošní zájem je však rekordní! V evidenci 
máme 207 přihlášených uchazečů, ze kterých v rámci přijímacího 
řízení vybereme 60 do dvou prim. Přitom silné populační ročníky 
nastupují teprve do mateřských a základních škol.
Co vše ovlivňuje rozhodnutí rodičů při výběru určité školy? U žáků 
pátých tříd je to zcela jistě dopravní dostupnost a klidné prostře-
dí, ale samozřejmě spolupůsobí i dlouhodobé výsledky školy, 
úspěšnost absolventů, pestrá mimoškolní činnost, zajímavé školní 
projekty, absence šikany a problémů s drogami. Rozhoduje i dobrá 
osobní zkušenost a pozitivní hodnocení spokojených rodičů. Řada 
rodin k nám posílá své druhé i třetí dítě, máme i případ rodiny, která 

nám s důvěrou svěřila už pátého potomka. V letošním roce se k nám 
poprvé přihlásily i děti našich prvních absolventů. 
Při prohlídce přihlášek jsme zjistili, že pro příští školní rok se k nám 
hlásí asi 60 dětí z Černého Mostu, Hloubětína a Kyjí, k čemuž určitě 
přispěla i nákladná stavební rekonstrukce našeho detašovaného 
pracoviště. Ta je mimochodem naplánována v letošním roce i pro 
naši hlavní budovu v Horních Počernicích. Dále na přijímacích 
zkouškách očekáváme asi 100 dětí z širokého východního okraje 
Prahy. Zbývajících asi 40 dětí je z Horních Počernic.
Těšíme se na naše budoucí studenty, všem držíme palce u zkoušek 
a věříme, že se těm přijatým bude na našem gymnáziu líbit.

       Zuzana Suchomelová, zástupkyně ředitele

Rekordní počet přihlášek ke studiu

Jiu jitsu v Kosagymu
Sportovní klub Kosagym Horní Počernice zorganizoval závody 
v brazilském jiu jitsu. Kromě početné skupiny domácích závodníků 
startovaly i týmy z jiných klubů, například Kobra Kladno či Budo-
team Horoměřice. Mezi závodníky potvrdili opět roli favorita elitní 
� ghteři z hornopočernického Kosagymu Tobiáš Barták, Josef Ptáček 
a Andrej Dürian. Nesmíme však opomenout ani skvělé výkony mlad-
ších závodníků, kteří přijeli nasbírat cenné zkušenosti.
Velké poděkování patří celému vedení Kosagymu za bezchybnou 
organizaci a propagaci tohoto bojového umění.

Josef Ptáček
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Po ukončení 1. světové války a vzniku samo-
statné Československé republiky byl majetek 
Studijního fondu převeden do majetku státu 
pod správu Ministerstva orby, kam přešel také 
chvalský zámek se dvorem a  byl dále prona-
jímán. Prvním nájemcem byl pan Chloupek, 
v době okupace dosazený Němec. V roce 1949 
byl dvůr se zámkem převeden do správy jed-
noho ze zřizovaných státních statků. V tomto 
začlenění při častých organizačních změnách 
setrval až do zániku posledního Státního stat-
ku Praha. Nedostatečný zájem o pravidelnou 
údržbu jak zámku, tak hospodářských objektů 
přiléhajícího dvora, způsobil jejich značnou 
devastaci. V roce 1988 byl pod zvýšeným tla-
kem obce proveden stavebně historický prů-
zkum a architektonický rozbor objektu zámku 
a začala příprava celkové rekonstrukce. Mimo 
dílčí havarijní opravy však k  realizaci celkové 
rekonstrukce už nedošlo. Teprve po roce 1989 
se obnovené samosprávě obce po několika le-
tech intenzivního jednání podařilo za � nanč-
ního přispění z fondů Evropské unie celkovou 
rekonstrukci uskutečnit. Prvořadou událostí 
se pak stalo slavnostní otevření zámku 1. květ-
na 2008.

Po dostavění kostela a odchodu prvního kněze 
Josefa Jana Pánka dne 6. 7. 1802 do Mirošova 
se zde střídala řada dalších duchovních. V době 
působení některých kněží se staly důležité udá-
losti, z nichž si některé připomeneme.
Za faráře Jana Leonharda Mayerho� era, usta-
noveného 2. 12. 1819 byla roku 1825 k průčelí 
kostela přistavěna zvonová věž. Od 13. 1. 1856 
zde působil Jan Babtista Čermák z proseckého 
vikariátu, který zde zemřel a  ve svém odka-
zu věnoval čtyři tisíce zlatých Ústavu slepců 
v Praze. Po něm od 31. 1. 1859 zde administro-
val František Pondělík, který dostal z  bytu na 

zámku výpověď. Obec Chvaly 
pod hrozbou konzistoře, že far-
nost bez bytu zruší, nalezla ná-
hradní ubytování nejprve v  čp. 
15 a  později v  čp. 3., do něhož 
v  červnu téhož roku nastoupil 
farář Jan Gürke z  Českého Bro-
du. Po vyřešení bezplatného 
nájmu bytu v prvním poschodí 
zámku se do něj v  roce 1860 
přestěhoval. Až v  roce 1875 se 
mu podařilo přestavět zvono-
vou věž k zavěšení zvonů, které 
byly dodány už v roce 1860. Po 
ustavení děkanem se od nás 
v  roce 1879 vrátil zpět do Českého Brodu. Ke 
dni 28. 2. 1892 byl farářem ustanoven Josef Laš-
tovička, kaplan opět z Českého Brodu. Ten dal 
kostel uvnitř i zvenku opravit. Dne 2. listopadu 
1906 vysvětil novou rozšířenou část Chvalské-
ho hřbitova. Za něj byla postavena naproti 
kostelní věže nová farní budova, kam se v letě 
1908 ze zámku přestěhoval.
Ve dnech 2. ledna a  18. října 1917 byly k  vá-
lečným účelům násilím sňaty a rozbity kostel-
ní zvony. Po ukončení války organizoval farář 
Laštovička sbírky na jejich obnovu. V roce 1923 
byly pak ulity zvony nové. Velký Václav o váze 
498 kg s nápisem dar katolíků ze Chval a Své-
pravic, malý Marie o váze 240 kg s nápisem dar 
katolíků z Horních Počernic a Čertous a 11 kg 
vážící umíráček. Vlastního zavěšení zvonů se 
farář Laštovička nedočkal, zemřel o několik mě-
síců dříve a byl pochován v nové části chvalské-
ho hřbitova.
Nové zvony čekal osud předcházejících, který 
se naplnil 18. 3. 1942, kdy byly sňaty a odveze-
ny pro vojenské akce Německé říše.
O novou náhradu zvonů se zasloužil farář Fran-
tišek Štverák po svém návratu z  koncentrač-

ního tábora v  roce 1945. Jako 
delegát republiky získal v  roce 
1947 ze skladu dosud nezniče-
ných zvonů zajištěných v  Ně-
mecku několik desítek zvonů, 
z nichž dva historické zvony za-
koupil pro kostel ve Chvalech.
V nové historii byl kostel celko-
vě zrestaurován v letech 1997 - 
1999. Nové kostelní varhany vy-
světil kardinál Vlk 19.11. 2007.
Z  dochovaných staveních pa-
mátek je možno připomenout 
barokní kapličku z  roku 1770, 
zasvěcenou sv. Václavu a stojící 
na podkovovité návsi, dnešním 
Křovinově náměstí. 
Na návsi původní obce Své-
pravice se pak nachází kaplič-
ka zasvěcená sv. Antonínovi, 
která pochází z  prvé poloviny 
18. století . Obě stavby byly po 

zrestaurování dne 18. října 1992 nově vysvěce-
ny světícím biskupem ThDr. J. Škarvadou.
Vraťme se ale z  přítomnosti k  dalším udá-
lostem vzdálenější minulosti. Vyjdeme-li 
od prvních poznatků o  osídlení naší krajiny, 
je možno říci, že po období přecházejícího 
osídlování lidmi jednotlivých kultur ukazují 
archeologické nálezy z období konce prvního 
tisíciletí našeho letopočtu na existenci zákla-
dů několika trvalých osad, rozvíjejících se pod 
ochranou v té době hlubokých lesních hvozdů 
z  východu a  jihu, oddělující kmen Čechů od 
kmene Zličanů. Těmito obtížně prostupnými 
hvozdy procházely první obchodní stezky, ná-
znaky budoucích komunikací.
Rozvoj osídlení byl v  těch dobách velmi po-
zvolný, takže do doby prvních písemných 
záznamů se dají počítat staletí. Událostmi to-
hoto období byly většinou přírodní katastrofy, 
požáry a také časté válečné rozbroje, ve stře-
dověku pak vpády cizích vojsk, z nichž největ-
ší pohromou byla válka třicetiletá.
Ještě v šestnáctém století tyla v dokumentech 
uváděna jen změna jednotlivého vlastnického 
práva jako událost v  osídleném místě. První 
provedený přehled o  počtu domů v  osídlení 
z  roku 1785 udává, že v  historických jádrech 
původních obcí naší městské části jich bylo ve 
Chvalech 45, v Horních Počernicích a Čertou-
sích 67 a ve Svépravicích s Xaverovem 16. Šlo 
převážně o  zemědělské usedlosti, kde mimo 
budovy obytné byly ještě různé budovy hos-
podářské, např. chlévy, stodoly apod. Většina 
těchto budov byla ze dřeva a s doškovým kry-
tím. Činnost obyvatel byla soustředěna na ob-
hospodařování polí a  luk a chov zvířat. Vyro-
bené produkty sloužily k obživě jednotlivých 
rodin a  nadprodukce ke zpeněžení na trzích 
v blízké Praze.
Událostmi, které podstatně ovlivnily další roz-
voj v tomto a následném období, bylo zrušení 
nevolnictví v roce 1781 a zrušení roboty v roce 
1848.
O dalších událostech opět v pokračování.

 Hubert Antes, 
kronikář

Historie dávná i nedávná – 69
Události

Barokní kaplička sv. Václava z  roku 1770 na dnešním Křovinově 
náměstí a kaplička sv. Antonína ve Svépravicích z první poloviny 
18. století byly po renovaci nově vysvěceny 18. října 1992 bisku-
pem Jaroslavem Škarvadou. V té době působil ve farnosti sv. Lud-
mily na Chavelech kanovník Karel Kroupa.

Foto: Dana Mojžíšová
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Dne 4. dubna 2014 tomu bude 85 let, kdy byl 
v Horních Počernicích založen tenisový krou-
žek v rámci tehdejší Sokolské jednoty. Působil 
na prostorném letním cvičišti na rohu dnešních 
ulic Ve Žlíbku a Otovická a říkalo se mu letňák. 
Přes půl hektaru pozemků na tomto místě 
věnoval ke sportovním účelům tehdejší sta-
rosta Sokola Leopold Suchánek. V letech 1925 
– 1926 pak nadšeným úsilím členstva Sokolské 
jednoty vzniklo cvičiště s jedním tenisovým 
kurtem. Rokem 1929 se také datuje vznik teni-
sového oddílu TJ Sokol Horní Počernice. 
První tenisový kurt u nás vznikl pod vedením 
starosty Suchánka, náčelníka Aloise Zbořila 
a jednatele Václava Pařízka. Prvním předsedou 
oddílu, který zahájil svou činnost na kurtě už 
v červenci téhož roku, byl Rudolf Veselý, tech-
nickým vedoucím Antonín Zbořil. Oddíl měl 
tehdy 15 členek a 13 členů.
Už následující rok se tenisté zapojili do pravi-
delných soutěží, především s okolními teniso-
vými kluby z Čelákovic, Kyjí, Úval a Malešic. 
Velkou zásluhu na rozvoji tenisu v Horních 
Počernicích měl tehdejší technický vedoucí 
bratr Antonín Zbořil, který se zasloužil jak 
o zdokonalování kvality hry našich hráčů, 
ale i prosazení tohoto sportu mezi mládeží. 
Až do poválečných dob se v našich barvách 
vystřídala řada výborných tenistů a tenistek. 
Za všechny jmenuji sestry a bratry Činkovou, 
Holubovou, Dör	 erovou, bratry Veselé, Pittnera 
st., Barcala, Hlinomaze, Kuneše, Cittu, Kukala 
a Zemanského. 
Také ve funkci předsedy oddílu docházelo ke 
změnám, vzpomeňme na bratry K. Tomáše, A. 
Zbořila nebo E. Jalovce. Od roku 1952 do roku 
1965 působil jako předseda tenisového oddílu 
J. Pittner st. Z té doby si připomeňme hráče 1. 
družstva bratry M. a V. Vlachovy, J. Pittnera ml. 

s manželkou Alenou, manžele V. a A. Rosendor-
fovy, S. Bendla, P. Kučeru, J. Göttlichovou a A. 
Folkovou. Od roku 1965 až do konce devade-
sátých let byl předsedou oddílu Jaromír Šerc, 
který se zasloužil nejen o rozvoj areálu, ale 
i systematickou výchovu tenisové mládeže. 
Ve své bohaté historii pořádal tenisový oddíl 
Sokola Horní Počernice na svých kurtech 
tenisové turnaje, které se staly velkou tradicí 
a jejichž jméno se v tenisových kruzích dostalo 
hodně vysoko, například Zbořilův pohár, 
Memoriál J. Šťastného a Pohár MNV Horní Po-
černice s řadou vítězů zvučných jmen. Turnaje 
byly vypisovány také pro kategorie žactva 
a dorostu. V roce 1972 se stala vítězkou turnaje 
Hana Mandlíková, pozdější československá 
reprezentantka. 
Výraznými změnami také procházel tenisový 
areál, postupně byly vybudovány další tři kurty 
a postavena nová klubovna s šatnami. 
Po roce 2000 stáli v čele oddílu I. Hladký, J. 
Procházka a J. Podroužek, pod jehož vedením 
počernický tenis zaznamenal výrazný nárůst 
tréninkové základny dětí a mládeže. 
V roce 2010 byl areál zasažen výbuchem plynu 
z přilehlé ulice a následným požárem. Vznikla 
škoda za téměř tři miliony korun a trvalo dva 
roky, než TJ vyřešila potřebnou investiční 
připravenost na výstavbu zcela nové klubovny 
a obnovu kurtů. Po pečlivé přípravě se nako-
nec podařilo nový objekt i nové kurty postavit 
během půl roku a areál byl prakticky bez závad 
připraven k provozu na jaře roku 2012. Už bě-
hem první sezóny v novém se podařilo obnovit 
sportovní činnost oddílu ve všech směrech,  
kvalitě a rozsahu jako před požárem. 
Sezóna 2013 potvrdila vzrůst kvality našeho te-
nisu a do mistrovských soutěží se zapojila další, 
především žákovská družstva, rozšířila se výuka 

tenisové školy pro 
děti i další katego-
rie, vylepšil se areál 
obnovou oplocení 
do Otovické ulice a rekonstrukcí pátého kurtu 
na místě toho prvního z roku 1929. 
Od roku 2011 působí v oddílu jedenáctičlenný 
výbor v čele s předsedou Jiřím Trávníčkem. Od 
listopadu 2013 byla v areálu postavena přetla-
ková tenisová hala přes tři kurty, což umožňuje 
prakticky celoroční přípravu talentů v tenisové 
škole TJ i závodních hráčů v soutěžích hl. m. 
Prahy, kde jsme proti předchozím letům rovněž 
zanamenali výrazný posun do vyšších tříd.
V roce 85. výročí tenisu v Horních Počernicích 
stojí tenisový oddíl TJ Sokol na dobrých a pev-
ných základech, v jeho řadách je sto padesát 
členů a účastníků tenisové školy. Tenisový areál 
působí zcela konsolidovaně, je plně funkční 
a svou příjemnou tváří i kvalitou podmínek pro 
tenis velmi přitažlivý. K posezení láká i nová 
stylová klubovna v 1. patře klubovny. 
Všichni členové oddílu i tenisoví rekreanti se 
těší na zahájení nové sezóny na kurtech. Všem, 
kteří mají rádi tenis, nebo by s ním chtěli začít, 
přejeme dostatek odvahy, trpělivosti a dobrou 
pohodu v našem areálu. Všem, kteří se o tenis 
v Horních Počernicích v minulosti zasloužili, 
děkujeme za jejich úsilí a nadšení. Sportu zdar 
a tenisu zvlášť!

Za výbor tenisového oddílu 
TJ Sokol Horní Počernice Ivan Liška 

85 let tenisu v Horních Počernicích

V rámci celostátního turnaje žactva v Hor-
ních Počernicích dne 21. září 2014 bude 
na tenisových kurtech TJ v Otovické ulici 
vystaven slavný Davisův pohár se zapsaný-
mi posledními vítězi v letech 2012 - 2013 - 
Česká republika. Přítomen bude i dlouhole-
tý daviscupový reprezentant Karel Nováček. 
Zveme už nyní všechny příznivce tenisu na 
naše kurty. 

Výbor tenisového oddílu

Davisův pohár v  Horních PočernicíchDny otevřených dveří 
a nábory nových hráčů 
v sezóně 2014 
se uskuteční

3. 4. v 16.00 a 9. 4. v 17.00 
v tenisovém klubu v Otovické ulici 
v Horních Počernicích
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SPORTOVNÍ  GYMNASTIKA
Setkání s Věrou Čáslavskou
V rámci oslav Měsíce knihy pořádá OC Letňany různá setkání se známými osobnostmi. 
V neděli 9. března byla pozvána Věra Čáslavská a náš oddíl byl osloven, zda by mohl 
připravit vystoupení. Tohoto úkolu se s úspěchem ujala naše trenérka Lenka Šotolová, 
která s pěti svými svěřenkyněmi nacvičila vystoupení s prvky z Věřiných závodních sestav. Paní Věra nejen že tyto své prvky poznala, ale vy-
zdvihla i to, že děvčata cvičila na žíněnkách na tvrdém podkladu, stejně jako ona na začátku své závodní kariéry. Vystoupení se jí moc líbilo, 
děvčatům pogratulovala a popřála jim mnoho úspěchů v gymnastice, v krásném sportu, který jim otevře svět.

Počernické gymnastky dominovaly na Karlovarské číši
V sobotu 22. března se v Karlových Varech konaly tradiční mezinárodní gymnastické závody za účasti sedmi oddílů z Čech a čtyř oddílů 
z Německa. Náš oddíl reprezentovalo 31 závodnic, celkem závodilo 113 gymnastek z 11 oddílů. Ve všech kategoriích stála naše děvčata na 
stupních vítězů:

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu
Ženy: 
1. Veronika Švábová
2. Denisa Hošková
3. Klára Válková
Juniorky: 
3. Nicol Petříková
Starší žákyně:
1. Anna Černická
3. Lucie Zahradníčková 

Mladší žákyně: 
1. Kristýna Králová
2. Natálie Králová
Nábor: 
1. Laura Bohatová
2. Nikola Kurfürstová
3. Eliška Linková

Děvčatům gratulujeme za vynikající reprezentaci oddílu 
a Horních Počernic. 

Podrobné výsledky najdete na stránkách:
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz
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PŘIPRAVTE SE NA LÉTO U NÁS, 
NABÍZÍME ŠIROKÝ VÝBĚR 

spodního prádla (vel. A, B, C, D, E, F, G), 
plavek (vel. A, B, C, D, E, F, G) a nočního prádla a županů.

Spodní prádlo SEDRA najdete na rohu Chvalkovické a Náchodské 
ulice v Horních Počernicích, vedle dětské obuvi BIMO.

Otevírací doba: po-pá 9:00–18:00, so 9:00–12:00
Tel.: 604 241 650, 281 914 574 

www.luxusni-damske-spodni-pradlo.cz
Těšíme se na vaši návštěvu.
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KOMINICTVÍ NĚMEC 
OPRAVY, ČIŠTĚNÍ, REVIZE, 

T.: 775 132 921

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN. 
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.

TEL.: 605 567 053

VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ. 
VYKLÍZENÍ BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ, SKLEPŮ. 
ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU K LIKVIDACI. 

STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU. 
T.: 773 484 056

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE 

SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA.
TEL.: 281 924 588, 602 970 835

ÚČETNICTVÍ, DAŇĚ, PORADENSTVÍ, 
EKONOMIKA (ZA ROZUMNÉ CENY) 

E-MAIL: MILAN.MIKULAS@CZ 
TEL.: 602 395 677

FIRMA V HORNÍCH POČERNICÍCH PŘIJME 
VYSOKOŠKOLAČKU PRO ADMINISTRATIV-

NÍ PRÁCI FORMOU BRIGÁDY. 
PODMÍNKOU JE PRÁCE NA PC A PSANÍ 
VŠEMI DESETI. ŽIVOTOPIS ZASÍLEJTE 

NA SPORTSERVIS@VOLNY.CZ

HLEDÁME PEČLIVOU A SPOLEHLIVOU 
PANÍ NA ÚKLID KANCELÁŘÍ A RD 

MIN. 2× TÝDNĚ. INFO: 732 328 298

ŽEHLENÍ NA ZAKÁZKU – RYCHLE, LEVNĚ, 
S DOVOZEM DO DOMU.

TEL.: 776 738 587

PRODÁM POZEMEK HP UL. NA CHVALCE 
994 M2, CENA 4.000.000 KČ

TEL.: 608 526 353

STAVEBNÍ KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE
606 946 371. IZOLATÉRSKÉ PRÁCE – 

ASFALTOVÉ LEPENKY A PVC 776 780 143

HÁJEK – ZEDNÍK – MALÍR 
PROVÁDÍ VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, 

OBKLADAČSKÉ A BOURACÍ PRÁCE, 
ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN. REKONSTRUKCE 
BYTU, DOMU I NEBYTOVÝCH PROSTORŮ. 

777 670 326

PRONAJMU BYT 3+1/L V HORNÍCH PO-
ČERNICÍCH 77 M2. NÁJEM 10.000 KČ 
A POPLATKY CCA 4.000 KČ. VOLEJTE 
MAJITELI 774 197 567, 608 240 036.

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

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. 
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY. 

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, E-MAIL: 
LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, 

TEL.: 603 418 333, 281 920 134

PRODÁM ZAHRÁDKU VE SVÉPRAVICÍCH. 
CHATA, SKLENÍK, JABLONĚ, RYBÍZY. 

TEL.: 774 544 757

SÍDLO PRO S.R.O., MÍSTO PODNIKÁNÍ 
OSVČ V PRAZE 9 NEBO 10. 

TEL.: 728 991 247, 
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

PŘIJMU PRODAVAČKU 
NA PŮL ÚVAZKU NEBO BRIGÁDU.

INFO@TABAK-DARKY.CZ
TEL.: 281 925 060

FIRMA PŘIJME 
ZRUČNÉHO A SPOLEHLIVÉHO SERVIS. 
TECHNIKA K OPRAVÁM A MONTÁŽÍM 

HERNÍCH A SPORT. ZAŘÍZENÍ. 
SVÁŘ. PR. VÍTÁN, ŘP PODMÍNKOU. 
FLEXIBILITA A SLUŠNÉ JEDNÁNÍ 

JE U NÁS SAMOZŘEJMOSTÍ. 
ŽIVOTOPIS ZASÍLEJTE: 

ZANAP@VOLNY.CZ, 
INFO: 603 520 407
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Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic
Bydlím zde s Vámi!
martin.drlicka@re-max.cz

606 796 657

Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic
Bydlím zde s Vámi!
martin.drlicka@re-max.cz

606 796 657

Nabízím
Majitelům nemovitostí:

❙ bezplatnou konzultaci
❙  přípravu prodejní strategie 

a propagace
❙  účinnou inzerci na internetu i v tisku
❙  vlastní rozsáhlou databázi 

nemovitostí
❙  zařazení do vyhledávače nemovitostí 

RE/MAX

Zájemcům o nemovitost:

❙  smluvně ošetřené zakázky, 
pouze ověřené informace

❙  informace o novinkách ještě před 
zahájením inzerce

❙  rychlé vyřízení hypotéky u všech 
bankovních domů

❙  možnost nezávazné schůzky 
s hypotečním poradcem

❙  výběr z široké nabídky
❙  vyhledání nemovitostí na míru

Oběma stranám:

❙  profesionální přístup 
a zkušenosti

❙  právní ošetření u certifi kované 
advokátní kanceláře

❙  bezpečnou a pojištěnou úschovu 
fi nančních částek

❙  kompletní servis až do dokončení 
transakce

Zavolejte mi
a já přijedu za Vámi.

PRODEJ nového bytu 
4+kk/108m2, Domínská ul., 

Újezd nad Lesy.

PRODEJ cihlového bytu 4+kk
86m2, po rekonstrukci na klíč,
Novolhotská, Újezd nad Lesy.

PRONÁJEM bytu 
3+1/L 77m2,

Mezilesí, Horní Počernice.

PRODEJ velmi luxusního
rodinného domu, Domkovská,

Horní Počernice.

POSTOUPENÍ prosperující
restaurace, Na Chvalské tvrzi,

Horní Počernice.

PRODEJ bungalovu 5+1/2G
na pozemku 1.400m2,

Jeřická, Horní Počernice

PRODEJ bytu 3+1
v cihlovém domě,

Lipí, Horní Počernice.

Vaše 
nemovitost 
mohla být 

i zde.

RE/MAX prodává nejvíce realit na světě
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