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Kalendář aKcí v HoRnícH PočeRnicícH v PRoSinci 2015
cHvalSKý zámeK
do 6. 12.
Kytice v obrazech - olejomalby Jarmily Čerevkové

28. 12. – 14:00
slavnostní zahájení Vánoční výstavy Ivy Hüttne-
rové a beseda s autorkou

29. 11. – 10:00 až 17:00
Adventní trhy a Ježíškova pošta na Chvalské tvrzi

29. 11. – 10:00 až 17:00
Pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou 
a vánočními tradicemi

12. 12. – 10:00 až 17:00
Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou 
a vánočními tradicemi v 16 hodin.  
Informace a rezervace času prohlídky (nutná):  
tel. 281 860 130

13. 12. – 10:00 až 17:00
Pohádková neděle na zámku se skřítkem Matýs-
kem a vánočními tradicemi

20. 12. – 15:00
Soutěž Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních 
Počernicích: dopoledne přinesete cukroví, odpo-
ledne vyhlásíme vítěze!

24. 12. – 14:00 až 16:00
Živý betlém na zámku

do 3. 1. 2016
Radovan Pauch - Obrazy a sochy

do 3. 1. 2016
Vánoční výstava Ivy Hüttnerové

do 3. 1. 2016
Pohádková vánoční výstava ze dřeva a keramiky

3. 1. – 14:00 až 16:00
Zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy 

divadlo
2. 12. – 9:00 a 10:30
Štědrej večer nastal – Drak Hradec Králové

4. 12. – 9:00 a 10:30
Legenda o hvězdě - Divadlo Evy Hruškové a Jana 
Přeučila

6. 12. – 15:00
P. I. Čajkovskij - Louskáček

7. 12. – 9:00 a 10:30
Malá mše vánoční - Kühnův dětský sbor

7. 12. – 19:30
Neil Simon - Bosé nohy v parku

8. 12. – 18:00
Koncert ZuŠ Horní Počernice

9. 12. – 16:00 a 18:00
Vánoční show 2015

10. 12. – 19:30
Dan Gordon - Cena za něžnost
Činoherní studio Bouře 

10. 12. – 9:00 a 10:30
Vánoční pohádka o kapru Karlovi – DS Cylindr

12. 12. – 15:00
Rákosníček a hvězdy

13. 12. – 18:00
Sestry v roji 

14. 12. – 9:00 a 10:30
Setkání před betlémem – Divadlo Víti Marčíka

15. 12. – 9:00 a 10:30
Kde se vzaly Vánoce – umělecká agentura Petra 
Kubce

15. 12. – 18:00
FIT Studio D - Vánoční akademie

16. 12. – 19:30
Ray Cooney / John Chapman - Do ložnice vstupujte 
jednotlivě

17. 12.  – 19:30
O’Henry, Robert Anderson - Pět dolarů za lásku

18. 12. – 19:30
Naďa Válová a Petra Hapková - Vánoční koncert

18. 12. – 9:00 a 10:30
Vánoční zvoneček vypravuje – Liduščino divadlo

20. 12. – 17:00
Zpívání pod vánočním stromem

22. 12. – 18:00
Harfa Jany Bouškové a její hosté

mUm
2. 12. – 9:30
Kurz fotografování vlastních dětí

4. 12. – 9:00, 10:00 a 11:00
Mikuláš v MuMu

ddm
9. 12. – 17:00 až 18:55
korálkové ozdoby na stromeček, drátování 
(kámen- ryba)

10. 12. – 18:00 až 19:55
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou
Jeslínkem

12. 12. – 14:00 až 18:00
Filcování

zUŠ
3. 12. – 18:00
Koncert žáků houslové třídy Věry Matějákové 
- sál ZuŠ Ratibořická

7. 12. – 18:00
III. Hudební večer - sál ZuŠ Ratibořická

8. 12. – 18:00
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové
- Divadlo Horní Počernice

9. 12. – 18:00
Vánoční koncert žáků klavírního oddělení 
- sál ZuŠ Ratibořická

11. 12. – 17:00
Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové 
- sál ZuŠ Ratibořická

14. 12. – 18:00
Vystoupení žáků Literárně -dramatického oboru 
- učebna č. 34

15. 12. – 18:00
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové 
- sál ZuŠ Ratibořická

15. 12. – 18:00
Koncert žáků klavírní třídy I -Hsien Lin 
- sál ZuŠ Ratibořická

17. 12. – 18:00
Koncert žáků klavírní třídy Larisy Vaňkové Filiny 
- sál ZuŠ Ratibořická

18. 12. – 18:00
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové 
- sál ZuŠ Ratibořická

21. 12. – 18:00
Koncert žáků houslové třídy Martiny Müllerové
- sál ZuŠ Ratibořická

oSTaTní
5. 12. – 17:00
Mikulášská nadílka (TJ Sokol) ZŠ Ratibořická

6. 12. – 16:00
Adventní zpívání u kpličky ve Svépravicích

11. 12. – 16:00
Vánoční bazárek knih – divadelní kavárna

18. 12. – 20:00
Pražský barokní soubor v kostele sv. Ludmily

neděle 29. 11. 2015, 9:00 
1. adventní; Téma „Narodí se král smíření 
(Lk 1, 26-38)“

neděle 6. 12. 2015, 9:00 
2. adventní; „Narodí se král splněných 
zaslíbení (Lk 1, 46-56)“

neděle 13. 12. 2015, 9:00 
3. adventní; „Radujte se v Pánu vždycky  
/nejen o Vánocích/ (Fil,4,4)“

neděle 20. 12. 2015, 9:00 
4. adventní; „Narodí se král pokoje 
(Lk 1, 67-80)“

neděle 20. 12. 2015, 15:00 
Dětská vánoční slavnost

čtvrtek 24. 12. 2015, 23:00 
Půlnoční bohoslužba „Tichá noc“, Vánoční 
písně v podání profesionálních hudebníků – 
manželů Sedmidubských

Pátek 25. 12. 2015, 10:00 
Boží hod vánoční, „Narodil se Kristus Pán 
(Lk 2,1-20)“

čtvrtek 31. 12. 2015, 19:00 
Bohoslužba k ukončení roku

Pátek 1. 1. 2016, 10:00 
Bohoslužba na Nový rok s vysluhováním 
Večeře Páně

Přijměte v adventní čas pozvání na 
bohoslužbu do církve bratrské v Horních 
Počernicích.

Bohoslužby se uskuteční ve Sboru Církve 
bratrské v Horních Počernicích na adrese: 
Ve Žlíbku 168/8, Praha 9. 

Kontakt na kazatele: Mgr. Daniela Smetana, 
tel: 774 261 361, d.smetana@tiscali.cz

advenTní, vánoční a novoRoční boHoSlUžby v cíRKvi bRaTRSKé

Foto na titulce: výherkyně vánoční soutěže barbora novotná, sekunda b, Gymnázium Praha 9

další přehledy bohoslužeb naleznete 
na str. 33...
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aKTUálnĚ z diáře Radnice

Slovo STaRoSTKy

ú
vo

d

Mimořádné události budou stále více ovliv-
ňovat naše životy. Útoky z pařížského krva-
vého pátku 13.  listopadu nás zasáhly víc, 
než všechno, čím dosud terorismus Evropu 
zasáhl. Dokazují ohromnou ničivou sílu, jíž 
disponuje ideologie netolerance a  nená-
visti a  kterou je  schopna použít proti de-

mokratickému společenství. Vlivem moderních sdělovacích prostřed-
ků jsme téměř v přímém přenosu svědky zabíjení náhodných obětí, ač 
k němu dochází stovky a tisíce kilometrů od našich domovů. Teroristé 
využívají děsu z pohledu na zkrvavená těla jako své nejúčinnější zbra-
ně. Jejich cílem je vzbuzovat pocit strachu, vyvolávat paniku a chaos. 
Jak lze dnes usnout a nemyslet na to, co nás ještě může potkat, když 
teroristé vyhlásili vyhlazovací válku celé západní společnosti? Každý 
z nás se může stát obětí, neušetří nikoho, a my už se nemůžeme nikde 
cítit v bezpečí. Právě to chtějí teroristé každým novým útokem dokázat.
Ať už jsou pachatelé známí či nikoli, není pochyb o tom, že chtějí pře-
devším zasáhnout naši svobodu, naše hodnoty, naši radost ze života. 
Chtějí v  nás zasévat strach, chtějí, aby se naše otevřená a  svobodná 
společnost otřásla v základech a přišla o symboly francouzské revoluce: 
volnost, rovnost, bratrství – dnes svobodu, otevřenost, solidaritu. To se 

jim však nesmí podařit. Budeme se muset bránit, přestat přitom tolero-
vat zločince a skupiny, které připravují podobné útoky na bezbranné 
lidi. Nesmíme žít ve strachu a podřizovat svůj život teroristům. Strach 
nás nutí ke krokům, jež ničí principy, na kterých stojí naše civilizace 
a kultura. Teroristé dobře vědí, že tuto civilizaci nemohou zničit. Ona se 
může zničit sama, pokud se vzdá svých největších předností, svobody 
a otevřenosti. Stát má sice povinnost chránit občany před terorismem, 
zvládne to však pouze za předpokladu, že se proti terorismu postaví 
také občané. Podlehneme -li však strachu, dosáhl terorismus svého cíle. 
Jestliže namísto odhodlání k obraně ovládnou nás pocity odplaty a ne-
návisti, zničíme sami sebe. Společnost, která podlehne strachu a nená-
visti, ztratí i svoji svobodu.
V  tomto období vstupujeme do adventního času. Dovolte mi, abych 
Vám popřála příjemné a ničím nerušené prožití vánočních svátků v kru-
hu Vašich nejbližších. Přeji Vám, abyste si svátky užili, odpočinuli si po 
celoroční práci, zapomněli na všechny nepříjemnosti a nabrali nových 
sil. Do roku 2016 vám přeji hodně zdraví, lásky, úspěchů v  osobním 
i profesním životě.

Hana Moravcová, vaše starostka

čeSKá PoŠTa
Nový ředitel divize Správa majetku České 
pošty,  s.  p.,  dopisem poděkoval za nabídku 
výstavby pobočky Č. P. v Horních Počernicích. 
Nabídka nebyla přijata vzhledem k  chystané 
rekonstrukci stávajícího objektu a  k  jinému 
přístupu nového vedení ohledně pronájmů. 
V současné době jednáme se zastupiteli, zda 
budovu stavět s  jiným využitím, nebo se do-
mluvit s firmou, která měla dát v rámci příspěv-
ku pro MČ právě budovu pro pobočku České 
pošty, zda využít jejich daru jiným způsobem 
v jiné lokalitě.

SePaRovaný odPad
Byl hodnocen stav zaplněnosti a  čistoty míst 
na separovaný odpad, který byl dlouhodo-
bě sledován. Většina stanovišť je kapacitně 
dostačujících a po vývozu a úklidu Pražskými 
službami, a. s., který probíhá 3 x týdně, vyho-
vující. Pět stanovišť bude nadále intenzivně sle-
dováno a při zhoršení stavu bude přikročeno 
k nápravě. Stanoviště Ve Žlíbku x Třebešovská 

je kapacitně nedostačující, proto jsme žádali 
Odbor ochrany prostředí MHMP o  navýšení 
stanoviště o  jednu nádobu na papír a  jednu 
nádobu na plast.

RozPočeT na RoK 2016
V  listopadu bylo zahájeno projednávání roz-
počtu všech příspěvkových organizací naší 
městské části. Proběhlo I. kolo a ve II. kole byla 
projednána zdůvodnění úprav rozpočtu u ně-
kterých škol. Rozpočet MČ bude schvalován 
začátkem roku 2016, budeme mít tedy rozpoč-
tové provizorium.

PRůcHod PRo PĚŠí
V  souvislosti s  optimalizací traťového úseku 
Mstětice – Praha Vysočany je řešen i průchod 
pro pěší pod železničním mostem v  ulici 
Ve Žlíbku. Jsou k  dispozici 2 varianty řešení 
a v současné době jsou posuzovány.

cyKloKoncePce
Bylo svoláno pracovní jednání nad projektem 
„Cyklo Běchovice – Horní Počernice“ s cílem ře-

šit připomínky k tomuto projektu, aktualizovat 
již realizované a upřesnit veškeré další náměty.

PleS SenioRů
Začátkem listopadu se více než 70 seniorů 
dobře pobavilo i zatančilo na tradičním pod-
zimním plese v KC Domeček. Každý si odnesl 
z tomboly nějakou výhru, potkal se se známý-
mi a přáteli. Všichni se těší na další, tentokrát 
jarní ples.

bezbaRiéRovoST v HoRnícH PočeRni-
cícH
Na základě výzvy náměstka primátorky Petra 
Dolínka jsme na MHMP zasílali 10 požadavků 
naší MČ na odstraňování bariér ve veřejném 
prostoru, zejména bezbariérovost budov ÚMČ 
a dalších veřejných budov, signalizační naviga-
ce pro nevidomé, modernizace nástupišť za-
stávek MHD a řadu dalších z této oblasti.

sledujte www.pocernice.cz

Hana Moravcová, starostka

Jednání zastupitelstva mč Praha 20 se koná v pondělí 7. prosince 2015 od 17:00 na chvalském zámku.

v  souvislosti s  připravovanou novelou 
zákona o občanských průkazech a cestov-
ních dokladech upozorňujeme občany, 
že pravděpodobně od poloviny prosin-
ce  2015 až do konce roku 2015 nebudou 
přijímány žádosti o vydání nového občan-
ského průkazu ani cestovního dokladu na 
žádném z  úřadů v  čR. Stejně tak nebude 
možné v  uvedeném období vydávat již 
vyhotovené doklady. Přesný termín bude 

zveřejněn poté, co bude oficiálně ozná-
men ministerstvem vnitra čR.
V  tomto termínu bude probíhat na Odboru 
živnostenském a  občanskosprávních agend 
rekonstrukce přepážkového pracoviště. Pro-
voz agend ověřování podpisů a listin, Czech-
POINT, matrika a Živnostenský úřad NEBuDE 
OMEZEN.
Důvodem plánované odstávky informačních 
systémů MV ČR je přechod na nový technický 

systém, který bude muset reflektovat na le-
gislativní změny, které jsou v současné době 
schvalovány. Doporučujeme proto všem ob-
čanům, kterých se aktuálně týká potřeba do 
konce roku 2015 požádat o  vydání nového 
občanského průkazu nebo cestovního pasu, 
aby tak učinili co nejdříve.

Alexandra Janáčková, 
vedoucí OŽOSA

oznámení - odSTávKa SySTémů PRo vydávání občanSKýcH PRůKazů a ceSTovnícH PaSů

2– 3



zPRávy z Jednání Rady mĚSTSKé čáSTi PRaHa 20
vybíRáme z Jednání Rady a zaSTUPiTelSTva mč PRaHa 20vybíRáme z Jednání Rady a zaSTUPiTelSTva mč PRaHa 20

řešení ověřených problémů mč Praha 20 
vzešlých z veřejného fóra zdravé městské 
části konané dne 14. 9. 2015 na chvalském 
zámku
Rada vzala na vědomí formulované problémy 
vzešlé z veřejného projednání dne 14. 9. 2015 
a ověřené sociologickým výzkumem a uložila 
garantům jednotlivých opatření zajistit pod-
mínky pro řešení.

1. řešit přetíženost náchodské ulice
2. Prosadit rozumný okruh kolem Prahy
3. vybudovat lesoparky (pro relaxaci pří-
rodní charakter) oblast Robotnice, Sych-
rov, beranka, Harcovská
4. vybudovat veřejné venkovní sportoviště
5. zlepšit cyklistickou prostupnost Horních 
Počernic do okolních mč a obcí
6. vizuální odclonění dálnice d11
7. zajistit pořádek a  bezpečnost v  okolí 
restaurace u bobra, ul. Ratibořická
8. zrekonstruovat dopravní hřiště u  zŠ 
Stoliňská + nové hřiště pro náctileté

vyjádření k umístění stavby „ii. a iii. etapa 
Rd - bd božanovská“
Rada souhlasila s  umístěním stavby „II. a  III. 
etapa RD - BD Božanovská“ v rozsahu situace 
návrhu bytových objektů a dopravních ploch 
za předpokladu, že veřejný prostor před řado-
vými garážemi bude dořešen v rámci územní-
ho řízení a v souladu s platnými předpisy.

Stanovisko k projektové dokumentaci pro 
územní řízení ke stavbě „cyklotrasa běcho-
vice - Horní Počernice“
Rada souhlasila s  umístěním stavby „Cyklo-
trasa Běchovice - Horní Počernice v  rozsahu 
projektové dokumentace pro územní řízení Z 
hlediska bezpečnosti cyklistů požadovala při 
západní straně komunikace Ve Žlíbku rozšířit 

o 1 metr bezpečnou nástupní plochu (ve sta-
ničení 1,430) a to nejdéle do zpracování doku-
mentace pro stavební povolení. 

výstavba pobočky české pošty, s. p.
Rada vzala na vědomí zamítavé stanovisko 
ředitele divize správy majetku státního pod-
niku Česká pošta k  nabídce MČ Praha 20 na 
výstavbu nové budovy pošty v Horních Počer-
nicích a zahájí jednání s Českou poštou ve věci 
rekonstrukce pobočky Č. P. na ul. Náchodské. 
RMČ svolá jednání se společností Bloomen 
Development ke změně projektu.

Schválení darovací smlouvy s betonárnou 
Horní Počernice, s. r. o.
Rada schválila uzavření smlouvy s  Betonár-
nou Horní Počernice, s. r. o., na přijetí peně-
žitého daru ve výši 200.000 Kč, který dárce  
Betonárna Horní Počernice,  s.  r.  o., daruje 
MČ Praha 20 za každý rok platnosti smlouvy 
(1. 1. 2016 – 31. 12. 2020), tzn. za dobu plat-
nosti smlouvy obdrží MČ Praha 20 dar v cel-
kové výši 1 mil. Kč.

Upravená studie zklidnění dopravy ulice 
náchodská
Rada vzala na vědomí upravenou studii zklid-
nění dopravy na ulici Náchodská. V současné 
době mají studie k připomínkování zastupite-
lé a komise rady.

Termíny jednání Rmč a  zmč Praha 20 
v 1. pololetí r. 2016
Rada souhlasila s termíny zasedání RMČ: 7. 1. , 
19. 1. , 2. 2. , 16. 2. , 1. 3. , 15. 3. , 31. 3. , 12. 4. , 
26. 4. , 10. 5. , 24. 5. , 7. 6. , 21. 6. 2016 a s ter-
míny zasedání ZMČ: 29. 2. , 18. 4. , 13. 6. 2016.

úplatné nabytí pozemku Kn parc. č. 3443/9 
v k. ú. Horní Počernice
Zastupitelstvo schválilo úplatné nabytí po-
zemku KN parc. č.  3443/9, druh pozemku - 
ostatní plocha, způsob využití - ostatní komu-
nikace o výměře 309 m2 v k. ú. Horní Počernice 
za celkovou kupní cenu ve výši Kč 309.000,–, 
tj.  1.000 Kč/m2, od paní Marcely Navrátilové 
a paní Hany urbanové

Svěření pozemků Kn parc. č.  4413/1, Kn 
parc. č.  4413/2, Kn parc. č.  4413/4 a  Kn 
parc. č.  4413/8 v  areálu čov na chvalce  
v k. ú. Horní Počernice, obec Praha do sprá-
vy mč Praha 20
Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem svě-
ření pozemků KN parc. č.  4413/1 o  výměře 
895 m2, parc. č. 4413/8 o výměře 29 m2, vznik-
lých oddělením z pozemku KN parc.č. 4413/1 
o výměře 1862 m2  a  pozemků KN parc. č. 4413/2 
o  výměře 100 m2, parc. č.  4413/4 o  výměře 
39 m2 vše v  k. ú. Horní Počernice do správy  
MČ Praha 20.

záměr bezúplatného nabytí pozemku Kn 
parc. č. 1740/3 vzniklého oddělením z po-
zemku Kn parc. č. 1740/2 v k.ú. Horní Po-
černice, obec Praha
Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem bez-
úplatného nabytí pozemku KN parc. č 1740/3, 
o  výměře 47 m2 vzniklého oddělením z  po-
zemku KN parc. č.  1740/2 o  výměře 183 m2 
v ul. Náchodská v k. ú. Horní Počernice z vlast-
nictví České republiky - Úřadu pro zastupová-
ní státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
hl. města Prahy, svěřené správy MČ Praha 20.

Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava

Úřad MČ Praha 20

vandaliSmUS na HřbiTovecH! JaK mU čeliT?
vandalismus, ale i  případy krádeží a  pře-
padení řeší na pietních místech strážníci 
městské policie. zvláště po fyzickém ataku 
se přepadená osoba jen pomalu dostává 
do původní psychické pohody, která větši-
nou již nikdy není stoprocentní. lze tomu 
zabránit?
Vandalismus ani krádeže není bohužel možné 
vymýtit, ale preventivně je možné jim před-
cházet. Ve vlastním zájmu by proto lidé měli 
především dbát na svůj majetek a  nepone-
chávat ho bez dozoru, jako se stalo. Postarší 
dáma si odložila kabelku na hrob a šla vyhodit 
smetí do kontejneru. Její lehkomyslnosti oka-
mžitě využil zloděj, kabelku ženě odcizil a za-
čal s ní utíkat. Jen díky všímavým svědkům byl 
nakonec zadržen a předán do rukou policie.
A  právě proto, aby se podobné případy ne-
množily jako houby po dešti, kontrolují stráž-
níci Městské policie Praha hřbitovy a  blízké 

okolí, a  to nejen v  období Dušiček, ale prů-
běžně po celý rok. Ale i  přesto, že uniformy 
působí dostatečně preventivně, hlavní díl 
odpovědnosti za vlastní majetek zůstává na 
samotných návštěvnících hřbitova.

Proto několik rad jak se chovat a co nedě-
lat:
• nikdy nechoďte na hřbitov sami • nenavště-
vujte hřbitovy krátce po otevření a  krátce 
před uzavřením objektu • nezůstávejte sami 
v  odlehlých částech rozsáhlejších hřbitovů  
• buďte všímaví ke svému okolí • pokud se na 
hřbitově děje něco podezřelého, okamžitě to 
nahlaste strážníkům či policistům

dalším z kroků jak zmírnit dopad případ-
ného vandalismu je:
• nafotit a pojistit hrob • zvážit umístění mědě-
ných a mosazných prvků, které lákají. Raději 

využít plastu, který již dnes dokonale imituje 
ušlechtilé kovy • o pietní místo se starat a ne-
dovolit, aby působilo dojmem, že je opuštěné 
a je tedy možnost si věci „odnést“

Zuzana Gašpar,
Městská policie hl. m. Prahy

4Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2015
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západní koncept vitamínů nemá k imunitě 
žádný vztah. v chladných měsících bychom 
si měli především chránit oslabenou ener-
gii a posilovat vnitřní teplo.
Základem je vhodná vyvážená strava a dosta-
tek tepla a odpočinku. 
1. zaměřte se na povrch těla - nejen na 
teplé oblečení, ale i péči zevnitř. Tělo je na 
podzim a v zimě náchylnější k onemocnění, 
protože jindy expanzivní energie se ukládá 
k spánku a regeneruje se. Z toho důvodu je 
třeba dostat energii na povrch a cíleně vytvá-
řet energetické brnění. 
2. vařte zázvor a vězte, že ty opravdové léči-
vé účinky se nevypaří. Číňané vypozorovali, 
že vařený zázvor má lepší zdravotní účinky 
než ten syrový, navzdory tomu, že tento pro-
ces ničí některé vitamíny. Ideální je zázvorová 
voda ze sedmi plátků. Bez medu a citrónu! 
3. Když jste nemocní, na citrón zapomeňte. 
Kyselost citrónu totiž energii, kterou chceme 
dostat na povrch, naopak vtahuje dovnitř. 
Proto po odeznění hlavních příznaků nemoci 
třeba kašleme. Myslíme si, že na nás vlezlo 
zase něco jiného, co bychom měli léčit jinak. 
Podle Číňanů je to ovšem stále tatáž nemoc 

a my jsme ji nezvládli. 
4. dopřávejte si teplé snídaně. Více než na 
nadměrný vitamínový doping bychom se 
v zimě měli zaměřit na vytváření vnitřního 
tepla. Základem jsou teplé snídaně ve formě 
vývarů a kaší, během dne pak lehce kořeněná 
jídla. 
5. nezapomínejte na skořici. Že skořice 
zahřívá, to je známá věc. Opravdové 
imuno -stimulačn í účinky nemá ovšem kůra, 
která se běžně prodává, ale pouze 
větvičky. Ty seženete ve formě léčiva. 
6. čerstvé ovoce a zeleninu jezte v zimě jen 
výjimečně. Opravdu to s těmi vitamíny není 
tak horké, jak se říká. Čerstvé ovoce a zelenina 
ochlazují organizmus a to je přesně to, co 
v zimě nepotřebujeme. Způsobují totiž, že 
se naše cévy dostatečně neprokrvují a takto 
nedávají průchod imunitě, když 
potřebuje vyrazit do boje. 
7. nepotlačujte pocení. Když se tělo potí, 
znamená to, že se uzdravuje -vytlačuje energii 
zanesenou škodlivinami (bakteriemi či viry) 
na povrch kůže a odtud z organizmu ven. 
Pokud tento proces potlačíme, aby nám 
nepřekážel v aktivním životě, koledujeme si 

o nepříjemné následky v podobě vleklých 
bronchitid nebo rým. 
8. chraňte si celé tělo, nezapomínejte na 
ruce. Zatímco v létě do nás podle Číňanů 
vnikají bakterie a viry přes nos a ústa, v zimě 
je to kůže. Stačí tedy málo ponožek nebo 
vycházka v mrazu bez rukavic a máme nevíta-
nou návštěvu. 
9. zchlaďte svou mysl. Čínská medicína 
upozorňuje, že v chřipkovém období 
bychom si měli dát pozor na emoční vypětí. 
To totiž přehřívá náš systém a když do takové-
ho terénu vtrhne chlad, exploduje nemoc 
i při sebemenším impulzu mnohem silněji. 

A na závěr - příliš nepracujte.
Dovolte si více odpočinku. Na podzim se celá 
příroda připravuje k spánku a i my bychom 
měli v aktivitách polevit. 
Těžko tohle vysvětlíte svému zaměstnavateli, 
ale pokud to vaše situace aspoň trochu dovo-
lí, odsuňte náročné povinnosti na jaro.

čerpáno z článku: MuDr. Josef Lucký na 
internetu

nemoc a zdRaví v zimĚ Podle TRadiční čínSKé medicíny

Jak hodnotíte tento rok, podařilo se vám 
vše, co jste si pro  Horní Počernice přála?
Myslím, že to byl z  hlediska naplánovaných 
investic úspěšný rok. Podařilo se nám zrekon-
struovat velkou část komunikací, jako třeba 
Božanovskou, Otovickou, část ulice Náchodské 
i Běluňské. Velkým projektem je i rekonstrukce 
knihovny, která stále probíhá a příští rok by se 
měla otevřít veřejnosti. Dokončili jsme plyno-
vé kotelny v  našich třech bytových domech. 
A skoro všechny naše předškolní i školní budo-
vy jsou zateplené a zrekonstruované, v Ratibo-
řické máme zrekonstruovanou i tělocvičnu. Ze 
škol nám zbývá opravit ještě Základní umělec-
kou školu.
 
Ta se bude rekonstruovat v dohledné době?
Teď se otevírají dotační výzvy a zrovna na ve-
řejné budovy, které slouží např. pro ZuŠ, vyhlá-
sili dotace na příští rok. Takže pokud vše vyjde 
a  podaří se nám dotaci získat, mohla by být 
v příštím roce dokončená i rekonstrukce ZuŠ.

co se vám naopak letos nepodařilo dokon-
čit?
Z hlediska naplánovaných investic se nám ne-
podařilo rekultivovat parky. Na park již byla 
schválena dotace, ale došlo k  odvolání o  roz-
hodnutí kácení a  následně bylo napadeno 
výběrové řízení, takže jsme museli zadat nové 
výběrové řízení. Jelikož termín dokončení na 
čerpání byl do konce října, nestihlo by se to 
a z našeho rozpočtu by šlo 75% financí. Rada 
proto rozhodla o zrušení tohoto projektu. Ten 
nyní bude upraven, projednán s veřejností a za-
žádáme znovu o finance v další dotační výzvě.
Zároveň se bude zadávat studie na rekreační 
a oddychové zóny. V příštím roce bychom měli 
revitalizovat některé rybníky, vytvořit projek-
tovou dokumentaci na zeleň a získat stavební 

povolení. Jelikož se bude jednat o  poměrně 
rozsáhlý projekt, vidím realizaci na rok 2017.
Ještě se nám nepodařilo vyřešit dopravu, to je 
běh na dlouhou trať. Zatím se nám nedaří jed-
nat s MD a ŘSD o odhlučnění dálnice, takže to je 
pro nás prioritní plán na příští rok. Letos se nám 
podařilo dosáhnout odpoplatnění R10, které 
bude platné od příštího roku a budeme ještě 
žádat o odpoplatnění D11 ke sjezdu do Jiren. 
K tomu máme podporu dalších městských čás-
tí jako Běchovice, Újezd nad Lesy a Klánovice.

můžete nám vyjmenovat stěžejní projekty, 
na které se můžou občané Horních Počernic 
těšit v příštím roce?
Bude to rekonstrukce objektu Stodoly u Chval-
ského zámku, ze  které bude multifunkční sál 
včetně zázemí. Největší zdržení je u památkářů, 
ale doufám, že realizace začne na podzim příš-
tího roku. Z budovy Na Chvalce chceme udělat 
moštárnu, kterou kromě zahrádkářů budou 
využívat převážně naši Junáci. Ti zatím neměli 
odpovídající kamenné zázemí, takže konečně 
budou mít opravdovou klubovnu. Budou se 
zároveň starat i o přilehlou zahradu a okolí ryb-
níku Chvalka.
Čeká nás projektová dokumentace a realizace 
parku Jizbická mezi sídlišti, kde by měl vznik-
nout komplexní park pro všechny generace, 
tedy pro malé děti, park pro náctileté, odpočin-
ková zóna pro seniory, psí hřiště, místo pro pik-
nik. Tento park by měl mít přírodní charakter, 
spíše si zachovat status louky. Díky tomuto pro-
jektu by mělo dojít k propojení sídliště Canaba 
s Horními Počernicemi.
Hned na jaře dojde k rekonstrukci komunikace 
Češovská a  opraví se severní fasáda budovy 
Špejcharu na chvalské tvrzi. Dále se bude dě-
lat půdní vestavba obecních bytových domů 
a parkoviště k domům v ulici Chodovická. Ve-

stavbou vznikne osm bytů o rozloze 50-62 m2 
k pronájmu, což je pro Počernice důležitá inves-
tice. Měli bychom podporovat věci, které nám 
pak přinesou peníze do rozpočtu.
Magistrát hlavního města by měl rekonstruo-
vat ulici Ve žlíbku od konečné 273 až po Boža-
novskou, zrekonstruovat ulici u  Úlů i  povrchy 
komunikací ve  Svépravicích. uvidíme, jak do-
padnou finanční prostředky na infrastrukturu 
na Magistrátu.

z jakého projektu jste měla největší radost?
Školy a školky mi udělaly největší radost. Ma-
teřská školka Ratibořická byla opravdu ve špat-
ném stavu, takže mám radost nejen z toho, že 
se jí podařilo opravit, ale i z  toho, že sami za-
městnanci všech těchto zařízení nám pomáhají  
hlavně s pracemi po rekonstrukcích. Toho si vel-
mi vážím a děkuji jim za to.

Podařilo se vám do Horních Počernic dostat 
opravdu hodně peněz z  dotačních titulů. 
čím to je?
Asi tím, že tam pořád chodím a nenechám se 
odbýt (smích). Ne, opravdu je to o neustálém 
přesvědčování všech možných úředníků a zá-
stupců Magistrátu, že Horní Počernice opravdu 
potřebují peníze na rekonstrukce a naštěstí se 
mi to daří. Stejně tak se nám daří získávat i ev-
ropské dotace, a to zejména profesionální prací 
našeho Odboru hospodářské správy a investic. 
V roce 2012 jsme dávali peníze do přípravy pro 
dotační výzvy z  evropských fondů, a  když se 
mohlo začít čerpat, byli jsme připravení, což 
bylo pro nás hodně důležité.
Během roku se proinvestovalo 39 049 720 Kč, 
z čehož dotace byly 24 592 700 Kč.

Za rozhovor děkuje
Lenka Bartáková, redaktorka

závěr roku bývá nejtěžším období snad každého z nás. místo, abychom se pomalu připravovali na nejkrásnější svátky roku, snažíme 
se dohnat to, co jsme nestihli, abychom do dalšího roku vstoupili s čistým štítem. v našem rozhovoru s paní starostkou Hanou morav-
covou jsme hodnotily tento rok a podívaly se i na to, co nás čeká v tom následujícím.
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deKlaRace PodmíneK RozvoJe mč PRaHa 20
deklarace podmínek rozvoje mč Praha 20 
za účelem za účelem eliminace negativních 
vlivů zástavby nových rozvojových ploch na 
stávající zástavbu.

oblast územně plánovací dokumentace
1. Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné 
krajiny nad rámec současných rozvojových 
ploch daných platným ÚP hl. m. Prahy ke dni 
1. 1. 2015.

2. Nepodporovat zvyšování územním plánem 
stanovené míry využití v rozvojových plochách, 
s  výjimkou zvýšení kódu míry využití ze stup-
ně A na B pro individuální zástavbu rodinných 
domů, při kterém dochází ke zvýšení možného 
poměru součtu hrubých podlažních ploch zá-
měru k vymezené ploše z 20% na 30%. Výjimka 
z tohoto principu je možná pouze za předpokla-
du komplexnosti navrhovaného řešení ve vzta-
hu k okolí a současně za předpokladu, že záměr 
zjevně nebude mít na stávající zástavbu žádné 
negativní vlivy.

3. V  novém územním plánu požadovat v  roz-
vojových plochách snížení míry jejich využití 
(v porovnání s platným územním plánem), resp. 
zasadit se o celkovou redukci rozvojových ploch 
a předcházet vytváření prostředí prostorově so-
ciální segregace s negativními vlivy na sociální 
soudržnost obyvatel.

4. Při projednávání územně plánovací doku-
mentace respektovat veřejné zájmy, zejména:
a) ochranu zdraví obyvatel MČ Praha 20 (včetně 
ochrany před hlukem a emisemi)
b) ochranu životního prostředí
c) ochranu zvláště chráněných území a ochran-
ných pásem vodních zdrojů
d) ochranu zemědělského a  lesního půdního 
fondu
e) zachování a respektování krajinného rázu
f) ochranu kvality a bezpečnosti bydlení
g) ochranu ploch zeleně a veřejné vybavenosti
h) zajištění odpovídajících podmínek pro vybu-
dování nových zelených osázených ploch pro 
relaxaci a volný čas.

oblast konkrétních záměrů
5. Každý stavební záměr, který by potenci-
álně mohl narušit veřejné zájmy uvedené  

v bodě 4, směřovat do co nejméně konfliktních 
lokalit, popř.  si vynutit potřebná kompenzační 
opatření.

6. Při posuzování stavebních záměrů v  zasta-
vitelných plochách vždy prověřovat dosažení 
žádoucího rovnovážného stavu mezi nárůstem 
počtu obyvatelstva a  budovanou technickou, 
dopravní a zelenou infrastrukturou. Dále prosa-
zovat řešení ochrany hodnot území a zohledňo-
vat také požadavky na zvyšování kvality života 
obyvatel – viz bod 7.

7. Pro posouzení rozsáhlého nebo výrazného 
stavebního záměru v  zastavitelných plochách, 
kromě výstavby občanské vybavenosti pro 
uspokojení potřeb daného území, bude při pro-
jednání v  orgánech samosprávy MČ Praha 20 
nejpozději ve stupni dokumentace pro územní 
řízení doloženo:
a. dopravně inženýrské posouzení jeho vlivu 
na komunikační síť MČ Praha 20 (navýšení in-
tenzity dopravy na Náchodské, případně podle 
lokalizace záměru i  na ostatních na stavební 
záměr navazujících komunikacích a  dopravně 
inženýrským posouzením klíčových křižovatek 
na těchto komunikacích)
b. údaji o počtu nových obyvatel a nových pra-
covních míst, které bude nový záměr generovat
c. údaji o dosažitelnosti a kapacitě občanské vy-
bavenosti, a to podle vybraných ukazatelů sta-
novených na základě materiálu zpracovaného 
Ústavem územního rozvoje – Principy a pravi-
dla územního plánování, Kapitola C – Funkční 
složky – C.4 – Občanské vybavení (Dostupnost:   
http://www.uur.cz/default.asp?ID=2571)  
– viz příloha č. 1
d. posouzením docházkových vzdáleností 
a  bezpečnosti docházkových tras na nejbližší 
zastávku PID
e. posouzením docházkových vzdáleností 
a  bezpečnosti docházkových tras k  nejbližším 
veřejným plochám zeleně
f. hlukovou studií vlivu na okolní zástavbu (vy-
jma případů, kdy z  charakteru nebo rozsahu 
záměru bude zjevná irelevantnost tohoto po-
žadavku)
g. rozptylovou studií vlivu na okolní zástavbu 
(vyjma případů, kdy z charakteru záměru nebo 
rozsahu bude zjevná irelevantnost tohoto po-
žadavku)

8. Pokud budou na základě vyhodnocení úda-
jů podle bodu 7 zjištěny problémy způsobené 
samotným stavebním záměrem, bude součástí 
podkladů pro jeho projednání v  orgánech sa-
mosprávy MČ nejpozději ve stupni dokumenta-
ce pro územní řízení i návrh konkrétních opat-
ření na jejich vyřešení. Městská část posoudí 
reálnost navrhovaných opatření, popř. navrhne 
jejich úpravu, a jejich zajištění pak promítne do 
smluvních vztahů s  investorem pro danou vý-
stavbu (např. do plánovací smlouvy).

9. V zastavěných územích a zastavitelných plo-
chách vytvářet podmínky pro zadržování, vsa-
kování i  využívání dešťových vod jako zdroje 
vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Úro-
veň technické infrastruktury, zejména dodávku 
vody a  zpracování odpadních vod koncipovat 
tak, aby splňovala požadavky na vysokou kva-
litu života v  současnosti i  v  budoucnosti. Pro 
odkanalizování rozvojových ploch neakcepto-
vat nové lokální čistírny odpadních vod vyjma 
případů individuální zástavby rodinných domů 
a drobných provozoven.

10. Novostavby musí respektovat výškový obraz 
a kompozici okolní zástavby. Prostorová sklad-
ba by měla být koncipována tak, aby doplnila 
stávající prostorové a hmotové vazby a nenaru-
šovala urbanistické a  architektonické hodnoty 
stávající lokality. Pokud to vzhledem k rozsahu 
stavebního záměru nebude vyloučené, musí 
být jeho součástí i kvalitní veřejné prostranství.

11. Rozsáhlejší stavební záměry v  rozvojových 
plochách budou před rozhodnutím samosprá-
vy MČ projednány s  veřejností a  bude k  nim 
získáno vyjádření Institutu plánování a rozvoje 
hlavního města Prahy (IPR).

RMČ

Celé znění deklarace naleznete  
na www.pocernice.cz

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00

Placená inzerce
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b.i.g. FM service s.r.o.  
- Horní Počernice přijme:  

obcHodní  
aSiSTenTKU na  
zKRácený úvazeK
Požadujeme: aktivní znalost NJ, 
min. SŠ vzdělání, znalost práce na 
PC, spolehlivost a pečlivost, dobré 

komunikační schopnosti, trestní bezúhonnost. nabízíme: záze-
mí stabilní společnosti, dlouhodobá spolupráce, nástup možný 
ihned.

životopisy zasílejte na e-mail: bartosova@big-fmservice.cz



JaKý vánoční dáReK bySTe Si Přáli PRo HoRní PočeRnice?

náměty na dotazy pro hornopočernické politické strany a hnutí zasílejte na adresu redakce.
otázka do č. 01/2016: Jaký je váš názor na deklaraci podmínek rozvoje?
Prosíme zástupce politických stran a hnutí, aby respektovali datum uzávěrky 18. 12. 2015.

názoRy: oTázKy PoliTicKým STRanám a HnUTím

PočeRŇáci PRo 
PočeRnice a KSčm
Vánoce jsou časem poho-
dy, klidu a  rozjímání. Přáli 
bychom tedy nám všem, kteří v Horních Počer-
nicích žijeme, tento vánoční čas využít k  uvě-
domění si, že je to náš domov, kterého je nutné 
si vážit, chránit a  zvelebovat. To můžeme dát 
Horním Počernicím všichni společně. A  nám, 
kteří zde žijeme, bychom přáli možnost klidné-
ho vánočního rozjímání zvláště při společných 
vánočních setkáních. Při rozsvěcení vánočního 
stromu, při „Zpívání pod vánočním stromem“ 
i  při dalších akcích pořádaných v  této vánoční 
době. Využijme těchto svátečních dní a naší po-
spolitosti k tomu, abychom k sobě našli vzájem-
nou úctu a pochopení a snažme se otupit někdy 
zbytečně rozjitřené emoce a vztahy. Zkusme si 
znovu připomenout, kam patříme a kde je naše 
místo. Zkusme hrdost nad tím, že jsme Počerňá-
ci, přetvářet i v hrdost na to, že jsme Češi. Někdy 
na to dost zapomínáme.
Konec roku je také dobou hodnocení toho, co 
jsme dokázali, skládáním účtů a také dobou no-
vých předsevzetí. Domníváme se, že by Horním 
Počernicím nejvíce prospělo pokusit se neutíkat 
od začatých projektů a dotahovat akce do kon-
ce. Zabývat se názory a připomínkami občanů, 
i když to někdy znamená delší diskuze a mnoh-
dy i ústup od prosazování tzv. neomylných ná-
zorů. To přejeme my „Počerňáci pro Počernice“ 
společně s KSČM všem Počerňákům.

Počerňáci pro Počernice a KSČM

ToP09
Na otázku jaký vánoční 
dárek chceme pro Horní 
Počernice, máme velice jed-
noduchou odpověď: aby se nám podařilo vše 
tak, aby byli spokojeni občané. Přáli bychom 
sobě i svým spoluobčanům, aby mohli být sku-
tečně hrdí na místo, kde žijí, a také sami na sebe 
a  na to, co pozitivního dokázali udělat nejen 
pro sebe, ale i pro jiné. Jedině tak se budou cítit 
šťastní, protože pouhou negací se štěstí dobrat 
nelze. Hezkým dárkem pro občany by podle nás 
bylo také zlepšení dopravní situace a významné 
posílení respektu a zdravé pokory, kterých se ve 
veřejných diskuzích až příliš často nedostává. 
Z kategorie vzdušných zámků bychom Horním 
Počernicím přáli tunel Alenka, který by začínal 
někde na Černém Mostě a končil až u Jiren. Jedi-
ně tak bychom jednou provždy odvedli dopravu 
z Náchodské, která by se stala krásnou koloná-
dou s  parkovou úpravou… V  adventním čase 
přichází čas pro nový začátek, zkusme tedy začít 
tak, že v tomto výjimečném čase nebudeme my-
slet na špatné, ale zaměříme se jen na to dobré 
v  našich životech. Přejeme vám krásné Vánoce 
a šťastný nový rok!

Hornopočernická TOP 09

HnUTí občanů 
PočeRnic
Za Hopáky nejprve uvedu, 
jaký vánoční dárek bychom 
Horním Počernicím pod 
letošním stromečkem ne-
přáli. Je to sklad internetové 
společnosti Amazon. Spolu 
s  tímto podivným dárkem 
by totiž mělo přijít i 3000 za-
městnanců a nárůst doprav-
ní zátěže nejen pro nás, ale i pro městské části 
a obce v okolí. Dárek může být zabalený v láka-
vém a blyštivém obalu „státního zájmu“. Na po-
hled atraktivní. Lákavý a plný slibů. Se zárukami 
silných partnerství a  dopravních staveb, které 
Horní Počernice promění v komfortní ráj! Větši-
na těchto slibů ale postrádá realitu. Jsme proto 
přesvědčeni o tom, že našemu domovu na okra-
ji Prahy takový dárek nic dobrého nepřinese.
Přejeme Horním Počernicím promyšlený rozvoj, 
zachování a další rozšíření zelených ploch, kana-
lizaci všude, moudrý management pošty, který 
pochopí, že cestou k  úspěchu jsou otevřené 
přepážky. Přejeme i  optimalizaci jízdních řádů 
a tras autobusů tak, aby třeba pro starší občany 
ze Svépravic neznamenala cesta na nákup nebo 
k  lékaři půldenní horor. Nejlepším dárkem pro 
městskou část jsou ale spokojení, přemýšliví 
a zdravě sebevědomí občané. Proto krásné Vá-
noce vám všem.

Daria Češpivová,
zastupitelka HOP

čeSKá STRana SociálnĚ 
demoKRaTicKá
Všem obyvatelům naší krásné 
městské části přejeme, aby na 
Vánoce mohli zamknout všechny povinnosti 
a  stres ve svých pracovních stolech, zastavili 
se v celoročním shonu a našli si čas na to, co je 
opravdu důležité. Na své blízké, na přátele, na 
odpočinek a  na ohlédnutí se za rokem, který 
právě končí. A vánoční dárek? Tím nejhezčím je 
sdílení radosti, lásky a pohody s našimi nejbliž-
šími.
Všem Hornopočernickým přejeme klidné prožití 
vánočních svátků a v roce 2016 jen a jen úspě-
chy a pevné zdraví.

Hornopočernická ČSSD

Šance PRo PočeRnice
Horním Počernicím pod stro-
meček přejeme:
- v  prvé řadě více občanů, kteří se o  Horní Po-
černice zajímají, nejsou jim lhostejné a  svým 
hlasem a aktivním přístupem by chtěli pomoci 
v  rozhodování o budoucím rozvoji a kvalitě ži-
vota naší městské části.
- zastupitele, kteří pracují svými věcnými, kon-
krétními a relevantními návrhy a připomínkami 
především pro dobro Horních Počernic a  v  zá-
jmu občanů.
- zlepšení komunikace mezi všemi zastupiteli či 
občany, společné setkávání a řešení potřebných 
a důležitých situací bez ohledu na to z jaké po-
litické strany jsme, zda jsme členy hnutí nebo 
sdružení či spolku.
- všem našim občanům, kteří Horním Počerni-
cím dávají smysl a život, pak jen vše dobré a více 
úsměvů na tvářích.
- a  na závěr přejeme dopravní vánoční balíček 
(Rozumný okruh kolem Prahy, odpoplatnění 
okolních dálnic R10, D11, odhlučnění dálnic, 
zklidnění Náchodské…), který by zmírnil a snížil 
dopravní zatížení Horních Počernic.
Přejeme všem klidné vánoční svátky a v novém 
roce hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Zastupitelé 
Šance pro Počernice

občanSKá 
demoKRaTicKá STRana
V  dnešní hektické a  uspěcha-
né době je důležité se zastavit 
a uvědomit si, že mnoho věcí, 
které řešíme, je naprosto mali-
cherných. A hádky okolo nich 
nic neřeší a  jednání se pouze 
komplikují. Jakou cenu bude 
mít vychloubání se, co jsme 
kdo dokázali a  udělali a  že ti 
před námi to dělali špatně a ti 
po nás to také budou dělat 
špatně? Cenou budou pouze nějaké politické 
body pro volební období.
V  kontextu událostí z  konce minulého týdne 
z  Paříže by si měl každý uvědomit, co pro nás 
znamená svobodná chvilka a bezstarostná pro-
cházka. A je to i vzpomínka na 17. Listopad 1989, 
že se takto můžeme bezstarostně procházet.
Přejeme hezký a  klidný adventní čas a  ne jen 
Horním Počernicím!

Richard Stára,
předseda  

ODS Horní Počernice
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PříSPĚvKy zaSTUPiTelů

FoTKy, KTeRé PoTĚŠí

neJlePŠí dáRKy JSoU Ty, KTeRé Už máme

oKénKo, Kam Se PodíváŠ

ReaKce na TexT Pana KoRandy v HPz 11/2015 „JSTe HloUPí nebo navedení“ - máme Radní na Svém míSTĚ

Před časem jsme na stránkách Hornopočer-
nického zpravodaje oslovili místní podnikate-
le a firmy s dotazem, zda mají zájem zajistit po-
kračování výstavy fotografií vzniklých v rámci 
projektu Mluvme spolu, který podporuje 
T -Mobile. Fotografie byly vystaveny v  červnu 
v galerii ArtAtak a zachycují sympatická setká-
vání. Na našich snímcích se setkávají rodiny se 
zdravými dětmi s rodinami, které pečují o dítě 
se zdravotním postižením a rodinami z azylo-
vého domu.
Potěšil nás velký zájem a  hlavně to, že díky 
vám všem se výstava v těchto dnech rozpro-

střela po celých Horních Počernicích. Najdete 
ji v  restauraci Sezóna, Divadelní kavárně, Pe-
kařství Moravec, Boutique Lopes, Studiu 66, 
v ordinacích MuDr. Švandové, MuDr. Vobecké 
a  MuDr.  Juklové, Masážním studiu Perla, Po-
travinách  - Večerce v Khodlově ulici, Kadeřnic-
tví Štěpánky Zajíčkové na Náchodské ulici, na 
Faře Církve husitské, v  kanceláři společnosti 
EKIS, a. s., Biofaktorech a Prodejní galerii Ami-
rro.
Děkujeme všem, kdo tímto způsobem zajistili 
výstavě pokračování. Ostatním děkujeme za 
to, že před příběhy lidí s jinakostí už dávno ne-

zavíráte oči a naopak za námi 
do Divizny stále více přichází-
te s  nápady a  nabídkou kon-
krétní pomoci. Je to pro nás 
radost a zároveň velký impulz 
pro naši práci s dětmi se zdra-
votním postižením.
Za všechny dobrovolníky Divizny přeji všem 
krásné vánoční svátky a rok 2016 plný radosti 
a příjemných setkávání.

Bety Cibochová, 
zastupitelka HOP

Skutečně šťastné a bohaté Vánoce jsem vždy 
prožívala v  kruhu svých nejbližších, v  kruhu 
lidí, kterých si vážím a  na kterých mi záleží. 
Vánoce pro mě nikdy nebyly o  dárcích. Na-
opak, jsou časem, kdy máme jedinečnou 
možnost hledat cestu k  sobě i  k  druhým. 
K lidem, kteří jsou obětaví a pracují nezištně 
pro ostatní. Když jsou takoví lidé ještě slušní 
a čestní, chceme jim být na blízku a být pro 
ně přáteli a oporou. Jedním z takových lidí je 

Eva Březinová. Evu jsem více poznala při po-
sledních komunálních volbách, kdy jsme vy-
tvořily tým, který nakonec dovedl Šanci pro 
Počernice k  volebnímu úspěchu. Eva se sta-
rala o systematickou mravenčí práci, komuni-
kovala s lidmi, stavěla stánky, vše zapisovala 
a  vytvořila úžasnou spojnici mezi nápady 
a jejich vlastní realizací. K tomu všemu je Eva 
dobrou matkou, která miluje své děti, a uči-
telkou, kterou mají žáci rádi. Eva je pro mě 

vánočním dárkem, který Počernice rozbalily 
už před rokem. Je dárkem, jenž se Počernicím 
osvědčil a měli bychom se snažit o to, aby se 
o Počernice starala dál. Je totiž dárkem, co se 
nedá koupit. Přeji vám bohaté Vánoce plné 
skutečných dárků.

Monika Hrušková,
nezávislá zastupitelka

S  podivem jsem zaznamenala článek Zdra-
votní okénko podepsaný starostkou Mo-
ravcovou v  minulém čísle HPZ. Informace 
posbírané na pomezí Googlu, časopisů pro 
zahrádkáře a  bylinkářských ročenek. Sděle-
ní o  tom, že podzim je typickým obdobím 
častých nachlazení a  chřipek a  nejvíce nám 
v něm uleví mateřídouška a česnek, jsou sice 
pravdivé, ale do radničního periodika nepat-
ří. V Horních Počernicích se jistě najde mno-
ho dobrých nápadů, inspirativních záměrů 
a  zajímavých podnikatelských aktivit, které 
si pozornost našeho radničního periodika za-
slouží daleko víc.
V pravidlech pro vydávání HPZ, které schválila 
rada, konkrétně stojí: „HPZ je periodikem MČ 
Praha 20. Jeho cílem je poskytovat občanům 
objektivní, vyvážené a  nestranné informace 
o dění v obci, které pro ně mohou být důleži-
té. Jsou to zejména informace o činnosti Úřa-
du městské části Praha 20, jednotlivých od-
borů, zprávy z jednání Rady a Zastupitelstva, 

dále informace o  kulturním, společenském 
i sportovním dění v městské části, o činnosti 
školských zařízení, příspěvkových a nezisko-
vých organizací.
Zdá se, že česnek s mateřídouškou do tohoto 
seznamu nepatří. Daleko spíš je článek Zdra-
votní okénko jednou z dalších možných sebe-
prezentací paní starostky. V rámci interpelací 
jsem se jí proto na listopadovém zastupitel-
stvu zeptala, zda je tento zjevný PR článek 
součástí placené kampaně? Pokud ano, tak 
jakou sumu za něj zaplatila? Konkrétní odpo-
vědi jsem se nedočkala. V minulém čísle je ale 
zveřejněné klasické Slovo starostky, Aktuálně 
z diáře radnice, podepsané starostkou, Otáz-
ky pro starostku Hanu Moravcovou a  Zdra-
votní okénko, podepsané paní starostkou. 
Znamená to, že jen na prvních pěti stránkách 
najde občan hned čtyřikrát starostku Hanu 
Moravcovou! Dovolím si proto dotaz – ostat-
ní členové Rady jsou ještě naživu?

Velmi dobře přitom vím, že 
ano a odvádějí dobrou práci. 
Velmi si cením například prá-
ce a postojů obou místosta-
rostů Evy Březinové a  Jiřího 
Benedy, stejně jako paní 
radní Karly Polydorové. uví-
tala bych proto, kdybych se 
i s jejich názory mohla v Hornopočernickém 
zpravodaji více seznámit. Klidně i  v  úvodní-
cích a  Diářích radnice. A  perlička závěrem. 
Kolega Vilém Čáp položil na Zastupitelstvu 
dotaz, proč není v  HPZ zveřejněna Deklara-
ce podmínek rozvoje MČ Praha 20, která byla 
schválena Zastupitelstvem (usnesením číslo 
8/2.1/15) s úkolem jejího zveřejnění. Občané 
najdou na stránkách listu pouze odkaz. Sta-
rostka Hana Moravcová mu bez mrknutí oka 
odpověděla, že na ni přece nezbylo místo!

Alena Štrobová, 
zastupitelka HOP

Rozvoj Horních Počernic je stěžejní téma, 
které se v posledních několika letech dostává 
čím dál tím více do popředí. V každé městské 
části se oblasti výstavby a územního rozvoje 
věnuje někdo jiný. Občas narazíme na před-
stavitele starých, známých a  osvědčených 
politických stran a hnutí, jinde vidíme občan-
ského aktivistu, kterému se nedaří skloubit 
chuť pomáhat s  politickými mechanismy. 
V  Počernicích se územnímu rozvoji věnuje 
Karla Polydorová. Je nejen odbornicí ve svém 
oboru, ale také osobou, jež se nebojí jít do 
střetu. Neznám nikoho, kdo chce, aby naše 
děti vychovávaly své potomky v  městské 

části s třiceti tisíci obyvateli. V takovém místě 
bych žít rozhodně nechtěla. Proto je její práce 
tak důležitá. Karla prosadila Deklaraci územ-
ního rozvoje, která ukazuje developerům 
jasnou cestu a  říká, že si svá práva budeme 
hájit. Karla neúnavně vystupuje proti těm, 
co chtějí v Počernicích jen postavit a prodat. 
Proti těm, které Horní Počernice vlastně vů-
bec nezajímají a chtějí je jen využít ke gene-
rování zisku. Dalším signálem, že se v oblasti 
územního rozvoje jasně otáčí kormidlem, je 
seriál několika článků o plánované výstavbě 
v  Hornopočernickém zpravodaji. Občané 
mají konečně ucelené informace, na které už 

dávno měli nárok. Karla Po-
lydorová také důsledně hájí 
svůj volební program a  celé 
Počernice proti rozšiřování 
logistického parku v  sever-
ní části katastru. Je potřeba 
paní Polydorovou podpořit 
v  jejím úsilí a  jasně vyjádřit, 
že je ženou na svém místě.

Monika Hrušková,
nezávislá zastupitelka

8Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2015
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milý JežíŠKU…
…vím, že teď máš spoustu práce, ale po 
mých předchozích zkušenostech jsi zřejmě 
mou poslední nadějí, k níž se mohu upínat ve 
své snaze změnit dobře zavedený běh někte-
rých věcí vezdejších. Na listopadovém Zastu-
pitelstvu jsem předložil návrh, aby městská 
část zveřejňovala smlouvy v  kompletním 
znění. Navrhl jsem také, aby kontrolní výbor 
Zastupitelstva prověřil záležitost financování 
a smluvního zajištění zimní údržby na někte-
rých komunikacích. Pro oba mé návrhy hla-
sovalo celkem jen 8 zastupitelů a nepodařilo 
se je do programu zařadit, natož o nich disku-
tovat. Šance pro Počernice pokračuje v tren-
du, kdy o opozičních návrzích nechce ani vést 
diskusi a  těmto návrhům nekompromisně 
nedává šanci. O to víc stateční jsou ti, kteří mé 
návrhy podpořili  – Alžběta Cibochová, Eva 
Cudlínová, Daria Češpivová, Monika Hruško-
vá, Jaroslav Kočí, Jiří Stibor a Alena Štrobová. 
Po schválení programu jednání jsem navíc 
musel, milý Ježíšku, opravovat předsedající 
jednání, starostku Moravcovou, která opět 
prokázala elementární neznalost jednacího 
řádu.
V  průběhu zasedání jsem rovněž, milý Ježí-
šku, interpeloval radní. Zeptal jsem se, proč 
radní Herian, Moravcová, Šefčíková a Wágner 
hlasovali pro podání žádosti o  prodloužení 

termínu realizace projektu Regenerace parků 
v Horních Počernicích do 31. prosince 2015, 
když platná projektová příručka programu 
OPPK umožňovala proplácet jen způsobilé 
výdaje uskutečněné do 31.  října 2015. Bude 
mi odpovězeno písemně. Zeptal jsem se 
rovněž paní Šefčíkové, které konkrétní body 
z  volebního programu TOP 09 se jí za rok 
práce v  Radě již podařilo splnit. Její článek 
v  minulém HPZ jsem nepovažoval za infor-
mačně dostatečný. Opět mi bude odpově-
zeno písemně. Pokračoval jsem dotazem na 
paní místostarostku Březinovou – zda uvažu-
je o tom, aby byl náhled Zpravodaje zasílán 
také všem členům Zastupitelstva a  ne jen 
členům redakční rady. Paní místostarostka mi 
odpověděla… že neuvažuje. Zeptal jsem se 
také všech přítomných radních, zda souhlasí 
s tím, aby bylo i hlasování z jednání Rady za-
znamenáváno jmenovitě. Od většiny radních 
(vyjma Karly Polydorové) zaznělo jasné „NE“. 
Dále jsem interpeloval paní starostku  – ptal 
jsem se, proč Rada nesplnila usnesení Zastu-
pitelstva a  nezveřejnila Deklaraci podmínek 
rozvoje MČ Praha 20 v HPZ. Namísto racionál-
ního vysvětlení jsem se od starostky dozvě-
děl, že v HPZ nebylo místo a že si ČSSD dělá 
na deklaraci PR. Hlavně, že se do Zpravodaje 
vejde zdravotní okénko… Ve své poslední 

interpelaci jsem chtěl umož-
nit KSČM a  Počerňákům pro 
Počernice, aby měli možnost 
jasně vyjádřit, jak se jim rok 
po volbách daří plnit jejich 
volební program (do listopa-
dového HPZ strana svoji od-
pověď nedodala). Odpovědi 
se zhostil předseda kontrolního výboru Jaro-
slav Kočí.
A  tak Tě prosím, milý Ježíšku, abys nám na-
dělil hlasování radních po jménech, náhled 
Zpravodaje pro všechny zastupitele nebo 
zveřejňování smluv v  kompletním znění. 
Mohl bys, milý Ježíšku, taky paní starostku 
naučit jednací řád, schvalovací procedury 
a  vysvětlit jí, že usnesení Zastupitelstva se 
mají plnit? Zvládl bys také obměkčit zastu-
pitele za Šanci pro Počernice, aby chtěli dis-
kutovat o  mých návrzích? Pokud by to bylo 
v  Tvých silách, byl bych Ti opravdu vděčný. 
Děkuji, vím, že to nebude lehké. I tak jsi moc 
hodný a obětavý. 

Krásné Vánoce, milý Ježíšku.

Vilém Čáp, 
zastupitel ČSSD

Vážený pane zastupiteli,
všichni v Počernicích už znají Vaši rétoriku. Ví, 
že umíte hlavně kritizovat a že Vaše příspěv-
ky jsou plné negace a ukřivděnosti - mnoho 
pozitivního jsem od Vás zatím nečetla (pokud 
je to tím, že nic pozitivního na práci ostatních 
nevidíte, je mi Vás upřímně líto). Ale že si 

zrovna Vy vezmete do úst v  předvánočním 
čase Ježíška, to už mi přijde opravdu přehna-
né a nevhodné. Každé malé dítě ví, že dárek 
dostane, když bude hodné, způsobné a bude 
v Ježíška věřit.
My, výše zmiňovaní radní, do kostela cho-
díme každou neděli, ale Vás jsem tam ještě 

neviděla… Přeji Vám klidné 
Vánoce.

Alena Šefčíková, 
radní

už druhým rokem se scházíme ke Knižním 
bazárkům v Divadelní kavárně a tak bychom 
rádi poděkovali panu kavárníkovi Pavlu Ko-
houtovi. Nejen za to, že nám toto setkávání 

nad knihami ve své kavárně umožnuje, ale že 
zde i díky jemu vládne milá a příjemná atmo-
sféra.
Děkujeme.

Alena Štrobová, Eva Cudlínová, 
Bety Cibochová, Daria Češpivová 

a Jiří Stibor,
zastupitelé za HOP

PodĚKování

městská část Praha 20,  
IČO: 00240192, sídlo Jívanská 647/10,  

Praha -  Horní Počernice.

z v e ř e j ň i l a
z á m ě r    p r o d e j e   m a j e t k u 

prodat hřbitovní zařízení:  
• pod poř. číslem hrobky 496-497 za minimální cenu 

7.730,00 Kč na hřbitově Horní Počernice v Praze  
Horních Počernicích  (hlavní vchod z ul. K Odpočinku  

a z ul. K Berance) 

Bližší informace a úplné zveřejnění záměru je vyvěšeno 
na úřední desce  MČ Praha 20 a na http://www.pocernice.
cz/zamer-prodeje-moviteho-majetku-hrbitovni-zarizeni-

-pod-por-cislem-hrobky-c-496-497-h/.

vyvěšeno 18. 11. 2015
Sofie muchová, 5 let, mŠ U Rybníčku
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odboR SociálnícH vĚcí a ŠKolSTví

inFoRmace úP čR - PříSPĚveK na mobiliTU Po 31. 12. 2015

Převoz vánočníHo STRomU

výmĚna PRůKazů ozP

K datu 31. 12. 2015 končí nárok na příspěvek 
na mobilitu:
1. osobám, kterým byl přiznán příspěvek 
na mobilitu v  letech 2012 a 2013 na základě 
přechodných ustanovení § 38 odst.  8 záko-
na č.  329/2011 Sb., tedy na základě držitel-
ství průkazu mimořádných výhod typu ZTP 
a ZTP/P;
2. osobám, kterým byl přiznán příspěvek na 
mobilitu v letech 2012 a 2013 ve standardním 
správním řízení, jehož součástí bylo posouze-
ní zdravotního stavu, dle legislativy účinné do 
31. 12. 2013 (čl. IV bod 2. zákona č. 313/2013 
Sb.).
O končícím nároku na příspěvek na mobilitu 
budou dotčení klienti informováni prostřed-

nictvím informačního dopisu zaslaného 
obyčejnou poštou. Součástí dopisu bude i žá-
dost o příspěvek na mobilitu.
novou žádost je nutné podat až po 
1.  1.  2016 a  nejpozději 31.  1.  2016, jinak 
nevznikne nárok na příspěvek hned od 
ledna 2016.
vyplněnou a podepsanou žádost lze podat 
osobně nebo zaslat prostřednictvím české 
pošty. Žádost nelze podat před 1. 1. 2016 –  
– takto podaná žádost by musela být zamítnu-
ta (v prosinci 2015 těmto klientům stále trvá 
již dříve přiznaný nárok).
Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba 
starší 1 roku, která má nárok na průkaz ZTP 
a  ZTP/P, který byl přiznán podle předpisů 

účinných od 1. 1. 2014 a opakovaně se v ka-
lendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo 
je dopravována.
Zvláštní skupinu tvoří klienti, kteří podali žá-
dost o příspěvek na mobilitu v roce 2013, ale 
řízení o  přiznání příspěvku bylo dokončeno 
až v  roce 2014 (podle čl.  IV bodu 3. zákona 
č.  313/2013 Sb.). uvedení klienti nemusí po-
dávat žádost o příspěvek na mobilitu, neboť je 
ÚP ČR povinen zahájit před 31. 12. 2015 správ-
ní řízení z  moci úřední. ÚP ČR proto těmto 
klientům zašle v prosinci 2015 oznámení o za-
hájení správního řízení o přiznání této dávky.

Eva Lukešová, Úřad práce

Ve sváteční den 17. listopadu 
převáželi pracovníci Místního 
hospodářství vánoční strom na 
Chvalskou tvrz.
Krásný smrk nám darovali manže-
lé Věra a František Ježkovi z ulice 

Otovické. Bezplatnou pomoc při 
kácení a převozu stromu zajistili 
pan Matyska Jiří (kácení a ploši-
na) a pan Obst (jeřábnické práce).
Omezení dopravy a bezpečný 
převoz stromu zajišťovala společ-

ně s pracovníky místního hospo-
dářství Městská policie.
Vlastní zdobení stromu a slav-
nostní rozsvícení dne 29. 11. 2015 
provede firma Eltodo Citelum 
s.r.o. ve spolupráci s Místním hos-
podářstvím.
Děkujeme všem za pomoc a spo-
lupráci.

Za pracovníky místního hospo-
dářství bych rád popřál všem hor-
nopočernickým občanům šťast-
né prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší v roce 2016.

Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru místního  

hospodářství

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných 
průkazů osoby se zdravotním postižením 
(OZP) a  průkazů mimořádných výhod mož-
nost zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. 
V  případě, že tak neučiní, nebudou moci po 
1.  1.  2016 využívat žádné benefity a  nároky, 
které jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
Nový průkaz OZP má podobu plastové kartič-
ky, obdobně jako občanský nebo řidičský prů-
kaz. Tento typ průkazu je odolný proti poško-
zení a chráněný vůči jeho padělání. Nahrazuje 
všechny dosavadní průkazy OZP. Všechny tyto 
doklady jsou platné už jen do 31.  12.  2015. 
Úřad práce ČR (ÚP ČR) začal vydávat nové 
průkazy OZP v  dubnu 2015. Vzhledem 
k tomu, že výměna se týká přibližně 300 tisíc 
klientů, je ještě stále řada lidí, kteří se s žádostí 
o  výměnu na ÚP ČR dosud neobrátili. Chtěli 
bychom tímto apelovat na klienty, aby nene-
chávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak 

zbytečnému čekání ve frontách na konci roku.
Pro účely vydání nového průkazu OZP je tře-
ba doložit aktuální fotografii, která odpoví-
dá formátu podobizny určené na občanský 
průkaz (rozměr 35 mm x 45 mm). Stejně jako 
při každých úředních jednáních, musí držitel 
průkazu také prokázat svou totožnost občan-
ským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal 
průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat 
žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili foto-
grafii a podepsali příslušný formulář, který do-
stanou na přepážkách ÚP ČR. Držitelé průkazů 
mimořádných výhod (kartonové průkazy, kte-
ré vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) 
a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydá-
val podle legislativy účinné do 31.  12.  2013, 
musí před samotnou výměnou podat „Žádost 
o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim 
může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat.

Eva Lukešová, Úřad práce
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PRovoz maTeřSKýcH ŠKol v mč PRaHa 20 v období vánočnícH 
PRázdnin v Roce 2015

den UčiTelů v Roce 2016

PRovĚTReJTe SKřínĚ

víTání občánKů

V období vánočních prázdnin od 23. 12. 2015 
do 3.  1.  2016, (tj.  v  pracovní dny: 23.  12., 
28. 12. , 29. 12.,  30. 12 a 31. 12. 2015)
bude v  MČ Praha 20 zajišťovat provoz pro 
všechny přijaté děti v mateřských školách:

základní škola a mateřská škola,
Spojenců 1408
Praha 9 – Horní Počernice
budova mateřské školy – Spojenců 2170

4. 1. 2016 bude již zahájen provoz ve všech MŠ 
a děti nastoupí zpět do svých mateřských škol.
Rodiče, kteří budou mít zájem o prázdnino-
vý provoz, nahlásí tuto skutečnost ve své 
mateřské škole, ve které byly děti přijaty.
Dle školního řádu mateřské školy je povinnos-
tí, aby rodiče nahlásili každou nepřítomnost 
dítěte v  MŠ, jinak jsou automaticky počítáni 
do stavu strávníků a jsou povinni nevyčerpa-
né, tj. řádně neodhlášené, stravné uhradit.

Odhlášky stravného přijímá MŠ nejpozději 
v den nepřítomnosti do 8 hodin ráno.
Odhlásit oběd je možno osobně nebo telefo-
nicky.
Telefonický kontakt na MŠ a školní  jídelnu - 
- Spojenců 2170:
Mateřská škola… 281 924 865, 606 038 869
Školní jídelna mateřské školy… 606 067 417

Helena Víchová,
odbor sociálních věcí a školství

MČ Praha 20 vyhlašuje pravidla k  ocenění 
pedagogických pracovníků škol a  školských 
zařízení, žáků, studentů a sportovců na území 
Městské části Praha 20, které bude uděleno 
u příležitosti Dne učitelů v roce 2016, a to jako 
výraz uznání náročné práce pedagogických 
pracovníků – v kategorii I. a  II., ocenění žáků 
a studentů za vynikající studijní výsledky nebo 
za mimořádné činy prokazující občanskou 
statečnost, odpovědnost a obětavost – kate-
gorie III., a sportovcům a umělcům, případně 
skupině sportovců (umělců) za mimořádné 
sportovní či umělecké výsledky v  soutěžích, 
které reprezentují Městskou část Praha 20, 
nebo fyzické osobě za obětavou a celoživotní 

práci v oblasti umění, sportu a tělovýchovy – 
kategorie IV, bývalému pedagogickému pra-
covníkovi zpravidla u příležitosti významného 
životního jubilea, a  to za dlouhodobý přínos 
výchově a  vzdělávání, který uskutečňoval ve 
škole či školském zařízení na území MČ Praha 
20 - kategorie V.

Návrhy na ocenění dle schválených pravidel 
podávají písemně ve stanovené lhůtě zpra-
vidla ředitelé, školské rady či pedagogické 
kolektivy škol a  školských zařízení zřízených 
městskou částí. Dále to mohou být členové 
Zastupitelstva a Rady Městské části Praha 20, 
zástupci jiných zřizovatelů škol a školských za-

řízení, ředitel ČŠI, v případě návrhu na ocenění 
sportovce nebo umělce jakákoliv právnická či 
fyzická osoba se sídlem v Horních Počernicích, 
a to na Odbor sociálních věcí a školství Měst-
ské části Praha 20 v termínu od 1. 12. 2015 do 
31. 12. 2015.

Podrobné informace k  vyhlášení najdete na 
internetových stránkách www.pocernice.cz,
v rubrice „Městská část“ – „Školství“ – „Ocenění 
udělované u příležitosti Dne učitelů“.

Helena Víchová,
odbor sociálních věcí a školství

Chystáte se před Vánocemi probrat skříně a nevíte, kam s použitými odě-
vy? Ve sběrném dvoře v Horních Počernicích je umístěn sběrný kontejner 
Diakonie Broumov na nepotřebný textil, který je celý použit na charitativ-
ní účely. 

Eva Březinová, 
místostarostka

Městská část Praha 20 bude pořádat Vítání občánků i v roce 2016.  
Pozvánka není posílána automaticky.

v případě zájmu  přihlašujte děti narozené v období:  
1. 5. 2015 - 31. 7. 2015 do 15. 1. 2016.  
další termíny budou následovat.

Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/po-
radna-obcana/vitani-obcanku/  nebo při osobním vyzvednutí na Odboru 
živnostenském a občanskosprávních agend, č. dveří 100.

Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha pří-
padech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné 
doručit. Vítáme děti pouze z Městské části Praha 20. Vítání občánků není 
povinné, je to ryze dobrovolná akce.

Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské 
tvrzi 857, II. patro.

Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e-mail: vitani@pocernice.cz
Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e-mail: vitani@pocernice.cz

Pozvánky
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SPolečenSKá KRoniKa, SboR PRo občanSKé záležiToSTi

Gratulujeme našim jubilantům narozeným v Prosinci a Přejeme jim hodně zdraví

bőhmová marie
chudomelová libuše
Sedláčková vlasta
Procházková Štefania
červenka václav
Křížová Jiřina
Kulhánková anděla
ambroz otakar
mottlová vlasta
bednář František
maňáková marie
matysková Hana
vajzr miroslav
zouzal vladimír

chládková marie
vajzrová vlasta
Jeřábek miloň
Koniakovská Jindřiška
Kubec miloslav
Francová věra
Hladíková miluše
chroustová zdeňka
Košina miroslav
Pazderová zdenka
volková Helena
Kučerová marie
Paulíková alena
Princ František

vaňková marie
volavka antonín
dvořáková Jaromíra
Fidlerová milada
Petříková eva
čermáková marie
Fialová Jitka
Pařízek Jiří
valdová dagmar
beneš miloslav
beranová Hana
Klímová marie
Křížková Jaroslava
Kudrlička František

Šejvlová alena
barcal Jan
cafourek miroslav
Habrunová iva
Hofmann Richard
Křivánek václav
málková zdeňka
Pastorek miroslav
Reimer František
Sládková Helena
Štěpánková ludmila
vosecký František
vytlačil miroslav

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

středa 2. prosince
výSTava
Svatovítský poklad
v Kapli sv. Kříže na Pražském hradě
sraz ve stanici metra Č. Most v 10.00 hod.
snížené vstupné 50 Kč
vede I. Juklová

středa 9. prosince
KlUbovna
beseda o cestování
s l. Pikardovou a J. navrátilem
začátek ve 14.00 hodin

pondělí 14. prosince
KonceRT Policie čR
v Kostele nanebevzetí Panny marie
a Karla velikého
sraz ve stanici metra Č. Most v 16.35 hod.
vede L. Frouzová

úterý 15. prosince
zámecKé vánoční PoSezení
začátek ve 14.00 hodin

středa 16. prosince
KlUbovna - vánoční SeTKání
začátek ve 14.00 hodin

pondělí 21. prosince
vycHázKa
Pražský hrad -loreta -Pohořelec
sraz ve stanici metra Č. Most v 9.00 hodin
vede L. Frouzová a V. Fleišerová

Přejeme všem členům šťastné a spokojené
svátky vánoční, mnoho štěstí, pevné zdraví
a plno hezkých společných setkání.

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel. 721 002 992

Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

PRoGRam zo 
Senioři

v PRoSinci 2015

Podzimní PleS SenioRů
ve čtvrtek 5. listopadu 2015 od 16:00 hodin

Sál byl opět zaplněn do posledního místa. Své taneční umění předvedly děti 
z tanečního kroužku při DDM, hudebním vystoupením obohatily program 
studentky ZuŠ a florbalové umění předvedli žáci z florbalového oddílu Horse 
Power. Překvapením programu byla baletní variace na Labutí jezero v podá-
ní Jaroslavy Kočové a Miroslavy Fraňkové. K tanci a poslechu hrála skupina 
Bueno. Bohatá byla tombola, každý s napětím očekával, kdy padne jeho 
číslo a jaký dárek si odnese. Tanec a společné setkání je hlavním smyslem 
plesů pro seniory a i letošní se vydařil. Někteří tanečníci se přiznali, že tančí 
po mnoha letech, ale i tak tanec zvládli. Děkujeme OSVŠ za organizaci, všem 
účinkujícím za krásná vystoupení, dárcům za dary do tomboly a všem, kteří 
přišli a svoji dobrou náladou přispěli k pěknému podzimnímu večeru. 
Těšíme se na jarní ples.

Za plesový výbor Hana Moravcová, Eva Březinová,  
Jaroslav Kočí st., foto: Lenka uhlířová

Dne 26. 12. 2015 tomu bude již 7 let, co nás navždy opustil 
milovaný manžel a nejlepší táta Karel Šedivý. Náš milý tatínku, 
v srdci tě stále máme, každý den na tebe tiše vzpomínáme. 
Moc nám všem chybíš. Ti co ho znali a měli ho rádi,  
vzpomeňte s námi. Za vzpomínku všem děkujeme.

Vážení přátelé,
po celý rok jsme se scházeli v našem klubu při besedách, oslavách jubilantů, 
navštívili jsme divadlo a výstavy. Chodili jsme na vycházky a výlety. Při našich 
pobytech na Šumavě a ve Sloupu jsme poznávali přírodu a památky naší vlas-
ti. Tyto akce byly pořádány společně s OV SPCCH a Klubem seniorů na Proseku. 
Koncem listopadu jsme byli na každoročním relaxačním pobytu v Poděbra-
dech společně s  org. Prosek. Blíží se konec roku, a  tak bych Vám ráda jmé-
nem výboru naší organizace popřála krásné Vánoce prožité s Vašimi blízkými 
a zdraví, pohodu a vše dobré v roce 2016.

Zdeňka Jaklová,
předsedkyně ZO SPCCH Horní Počernice
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá městská část Horní Počernice

výSTava „Kolem doKola“

PRvní RoK S doTacemi na PodPoRU zdRavé mč a ma21 Se blíží Ke Konci

Semily nejsou zrovna blízko, ani neleží na výpadovce z Prahy. Třeba ale pojedete okolo na 
hory, nebo si sem můžete udělat příjemný výlet - Semilsko je zajímavé vždy, nyní je navíc 
zklidněné adventním očekáváním, atmosférou podhorských betlémů.
Pokud sem zavítáte, doporučuji Vám úspěšnou, proto až do 3. ledna 2016 prodlouženou 
výstavu jízdních kol - „Kolem dokola“. Je výsledkem aktivit zdejšího muzea a dlouholeté 
sběratelské činnosti semilského Jiřího Plechaty.
Seznámíte se zde třeba s kolem, které pro své dělníky vyráběl Tomáš Baťa, s celodřevěným 
kolem z počátku 19. století, celoodpruženým cestovním kolem z r. 1930 (vyrobeno pouze 
5 kusů), s bambusovým rámem jízdního kola KAWAYAN a mnoha dalšími.
V  budově muzea /www.muzeumsemily.com/ je rovněž regionální Turistické informační 
centrum, dobře fungující mezi Českým rájem, Pojizeřím a blízkými horami. Vše je zde ka-
ždodenně přístupné v čase 9 – 12 a 13 – 16 hod. a pochopitelně certifikováno v systému 
„Cyklisté vítáni“.

Petr Uzel,
cyklokoordinátor

V  letošním roce poprvé naše městská část 
poskytovala finanční prostředky na aktivity, 
které organizovaly příspěvkové organizace 
zřizované MČ Praha 20 a  nestátní neziskové 
organizace (zapsané spolky, obecně prospěš-
né společnosti, ústavy a evidované právnické 
osoby působící na území MČ Praha 20) v rámci 
projektu Zdravá městská část Horní Počernice 
a MA21.
Rok se pomalu chýlí ke konci a je proto vhod-
ná chvíle ohlédnout se a zhodnotit, jestli tyto 
dotace (příspěvky) měly nějaký význam. Řada 
z  vás nebo vašich dětí se akcí, které byly or-
ganizovány s  využitím těchto prostředků zú-
častnila a  mohou si tedy utvořit svůj názor. 
Z  mého pohledu koordinátorky tohoto pro-
jektu se domnívám, že tyto finanční prostřed-
ky posloužily řadě úžasných projektů. Nadšení 

dětí sázejících trvalkový záhon z projektu ZŠ 
Ratibořická, dobrodružná výprava do nepro-
bádaných zákoutí u Starých rybníků s geobo-
tanikem RNDr. Jiřím Sádlem, kterou připravilo 
RC MuM, moštování s  RC MuM nebo „Dráč-
kův Den zdraví“ pořádaný ZŠ a MŠ Spojenců 
ve spolupráci s  maminkami mluví samo za 
sebe. Také sportovní aktivity organizované ZŠ 
Stoliňská jako „Cykloturistický výlet  – Nižbor 
a jeho okolí“ určený pro všechny věkové kate-
gorie, nebo sportovní den „Ven z lavic“ nezů-
staly stranou zájmu. Jistě i představení velmi 
potřebného chovu včel členy místní základní 
organizací včelařů na akci Počernice v pohybu 
bylo pro řadu z vás velmi zajímavé a podnět-
né. Jistě mi tedy dáte za pravdu, že první rok 
s  dotacemi na podporu Zdravé MČ a  MA21 
byl úspěšný a  já bych chtěla poděkovat vám 

všem, kteří jste nelitovali svého volného času 
a  energie a  tyto akce pro ostatní připravili. 
A protože naše městská část v tomto projek-
tu má v  úmyslu pokračovat i  v  následujícím 
roce, můžete už nyní promýšlet své nápady na 
zajímavé aktivity podporující zdravý způsob 
života a po vyhlášení výzvy k podání žádostí 
neváhat a přihlásit se. Sledujte proto interne-
tové stránky a  Hornopočernický zpravodaj, 
kde bude výzva včas zveřejněna.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MČ a MA21
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ad ad: JSoU HloUPí nebo navedení? –RePliKa

z redakční pošty
Vážený pane místostarosto Benedo, příliš se mi 
do reakce na Vaší repliku nechce, protože Vy 
opět dostanete možnost mi odpovědět bez mé 
možnosti reagovat dříve než za měsíc. Je to sice 
tradiční schéma diskuzí v HPZ, to ale nezname-
ná, že takový postup je férový. Pokud mi odpo-
víte ve stejném -měsíčním - pořadí, jaké mám já, 
bude to fér. Je to na Vás.
Vaše odpověď mě neuklidnila, ale naopak vydě-
sila. Svojí replikou jste nikomu nevysvětlil cíle, 
které sledujete. To je nejdůležitější otázka, kte-
rou jsem vznesl a která zůstala nezodpovězena. 
Jestli je Vaší odpovědí na tuto základní otázku 
Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20, svý-
mi činy odpovídáte, že v Horních Počernicích se 
stavět nebude. Nikdo a nic. To pak spojuje vaši 
předchozí pětiměsíční kampaň do logického 
celku a věc se vyjasňuje.
Zmiňujete špatné vedení obce v  minulých 
dobách a  odvoláváte se na jejich chyby, které 
musíte řešit. Věřte mi, že pokud Deklaraci co nej-
dříve nezrušíte, vaši následníci a všichni, co zde 
budou chtít stavět, vás budou znovu a  znovu 
připomínat (velmi mírný výraz) jako strůjce této 

zbraně proti všem stavebníkům. Kdo má zku-
šenost s výstavbou a ví, co znamená projít přes 
územní rozhodnutí, je mu vše jasné po prvním 
přečtení. I bez Deklarace stačí jeden soused, kte-
rý je proti stavebnímu záměru, a celá procedura 
přípravy stavby se může stát očistcem.
Dám Vám jeden příklad z dopravní oblasti. Vámi 
stále dokola opakovaný problematický rozvoj 
obce v předchozím čase přinesl mimo jiné dvě 
nové komunikace Do Čertous a  F.V. Veselého 
v prostoru VGP Parku, které pouze nejsou ade-
kvátně zapojené do komunikační sítě obce. 
Pokud se podaří realizovat stavby kruhových 
objezdů Náchodská x Bystrá a Náchodská x Ve 
Žlíbku, může dojít k zásadní změně poměrů do-
pravy v naší obci. Bez toho, co bylo postaveno 
dříve, by toto ale nebylo ani myslitelné.
Dnes je potřeba dotáhnout tento plán do kon-
ce, ač to rozhodně nebude jednoduché ani lev-
né. Co děláte pro prosazení podjezdu v Bystré? 
SŽDC na to peníze dobrovolně neuvolní a po-
kud to tak necháte, po dokončené optimalizaci 
železniční trati nebude další šance po dalších 
minimálně třicet let něco změnit. Čas se krátí 

a vy ho máte využít ve prospěch naší obce.
Co na náš problém říká ministerstvo dopravy, 
co ministerstvo pro místní rozvoj a hlavně - co 
ministerstvo financí? Počernice jsou jako v kleš-
tích, až se dokončí okruh, bude to smyčka – to 
nemůže nikdo popřít.
Potřebujeme kompenzovat to, co nás v  bu-
doucnu bude trvale ovlivňovat, a toto je jedna 
z  možností, kde se důrazně přihlásit o  státní 
podporu nebo ministerský zásah na SŽDC nebo 
ŘSD. Další kompenzací by určitě měla být křižo-
vatka Bystrá x Novopacká, kterou nechce schvá-
lit ŘSD. Pokud ji neprosadíme v období přípravy 
dokončení obchvatu Prahy, dál budeme jezdit 
v kolonách po Náchodské bez výhledu na mož-
né zlepšení pro budoucí desítky roků.

Tomáš Koranda, občan

(redakčně kráceno  ‑ celou verzi naleznete 
na www.pocernice.cz)

JSoU HloUPí, nebo navedení? – RePliKa č. 2
Vážený pane inženýre,
jestli Vy ve svém druhém příspěvku uvádíte, 
že se Vám do reakce na moji repliku nechtělo, 
tak vězte, že moje chuť reagovat na Váš projev 
je na bodu mrazu, jelikož jakákoli jiná činnost, 
kterou bych místo psaní odpovědi na Váš člá-
nek provozoval, by pro mne byla smysluplnější 
a přínosnější. 
Deklarace vznikla jako plnění úkolu vzniklého 
na veřejném projednání („Fórum Zdravé měst-
ské části“), kde byly veřejností naformulovány 
nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech 
rozvoje města tak, jak je vnímají občané. Pro-
blémy formulované v rámci veřejného projed-
nání byly ověřeny v následné anketě, přičemž 
nejzásadnější problém, na jehož významnosti 
se shodli jak účastníci veřejného projednaní, 
tak respondenti v rámci otevřené ankety, byla 
eliminace negativních vlivů zástavby nových 
rozvojových ploch na stávající zástavbu“. Jiný-
mi slovy pane inženýre, deklarace vznikla na 
základě požadavku občanů naší městské části, 
kdy jako problém dopadu negativních vlivů 
zástavby nových rozvojových ploch na stáva-
jící zástavbu vnímalo nejvíce občanů. V  dané 
souvislosti mě dále nezbývá než konstatovat, 
že původní pracovní znění materiálu vzešlého 
z veřejného projednávání bylo připomínková-

no členy komisí výstavby a územního rozvoje a 
životního prostředí a následně bylo umožněno 
její připomínkování i zastupitelům a odborům 
úřadu MČ Praha 20.
Kruhovou křižovatku Náchodská - Bystrá a kru-
hovou křižovatku Náchodská - Ve Žlíbku, nelze 
z technických důvodů (malý prostor, přilehlé 
nemovitosti, vlastnické vztahy k pozemkům) 
realizovat, ale to jako odborník určitě víte.
V řešení podjezdu v Bystré bylo největším pro-
blémem zajištění obsluhy přilehlých areálů. 
Obsluha areálů byla navržena tak, že areály 
jižně od trati byly obslouženy novou komuni-
kací podél trati v ose prodloužené ul. Březecká, 
areály severně od trati pak přímo z ul. u Tabul-
ky a jednak ulicí Jiřího ze Vtelna, která ovšem 
neústila do ul. Bystré, ale byla přes průmyslový 
areál napojena do ul. F.V. Veselého. Toto řešení 
bylo ve studii technicky prověřeno jako možné. 
Největším úskalím řešení bylo nutnost záboru 
některých částí soukromých pozemků. Na jed-
nání r. 2009 se mimo jiné MČ se zástupci SŽDC 
dohodla na postupu: „MČ Praha 20 zajistí pře-
směrování všech vjezdů do přilehlých průmys-
lových areálů z ulice Bystré severně od dráhy v 
úseku dotčeném úpravou nivelety a dále všech 
vjezdů z ulice Jiřího ze Vtelna do přilehlých are-
álů tak, aby tyto areály byly přístupné z jiných 

komunikací. ulice Jiřího ze Vtelna nebude do 
ulice Bystrá zapojena. Dále MČ Praha 20 zabrá-
ní vzniku dalších vjezdů a nové výstavbě brá-
nících realizaci mimoúrovňového křížení….“. 
Minulé vedení MČ výše uvedený postup nejen-
že nesplnila, ale bohužel byla i vydána taková 
rozhodnutí o umístění stavby, která zcela zne-
možňují uvedené řešení, respektive znemož-
ňují obsluhu areálů jižně od trati. 
Realizace MÚK Bystrá je nereálná, protože od-
poruje odstupovým vzdálenostem křížení na 
dálnicích a rychlostních komunikacích. Nicmé-
ně jak vyplývá z  názoru IPR, MHMP-ODA, ab-
sence této křižovatky není nijak zásadní, jelikož 
řidiči, kteří obsluhují areál využívají EXIT 3 (ul. 
Ve Žlíbku) a pohyb nákladních vozidel po are-
álu  nikomu nevadí. Kdyby existovala možnost 
sjet z R10 už v Bystré, mohlo by to řidiče více 
lákat pokračovat Bystrou dále k Náchodské, 
kde by se vytvořil ještě větší kolaps, než v sou-
časnosti je. 

Jiří Beneda,
místostarosta

(redakčně kráceno  ‑ celou verzi naleznete 
na www.pocernice.cz)

ReaKce na článeK Pana inG. KoRandy
Přílohy v HPZ o plánované výstavbě v Horních 
Počernicíc, které autor označil za tzv.  „kampaň“,
skutečně nezačaly anonymně! Což si může kaž-
dý čtenář ověřit. V květnovém čísle byla zveřej-

něna mapa, u které bylu uvedeno jméno auto-
ra. V dalším čísle HPZ, tedy v červnovém, nebyla 
uvedena jména autorů chybou redakce. Za to 
se redakce oběma autorům v dalším čísle HPZ 

7-8/2015 omluvila. Jen vysvětlení k  domněn-
kám uvedeným v článku pana Ing. Korandy.

Studio 66
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Kdo Je HloUPý a navedený?
Jsem rodačka z  Horních Počernic, žijí tu moji 
rodiče a  jsem v  lokalitě majitelkou rodinného 
domu. V naší městské části jsem proto denně 
a dění zde velice pečlivě sleduji. Možná i z toho 
důvodu mě zaskočil článek pana Tomáše Ko-
randy v minulém čísle HPZ. V článku Jsou hlou-
pí, nebo navedení? se dosti neurvalým způso-
bem dotýká názorů a  práce paní radní Karly 
Polydorové a místostarosty Jiřího Benedy.
Pan Koranda v  článku sarkasticky zmiňuje, že 
první ovoce práce radnice je tady. Podle do-
slovné citace ho znepokojuje fakt, kdy radnice 
zablokovala investorovi velkorysý plán, který 
počítal s  velkou stavbou, kde mělo pracovat 

až 3000 lidí. Tím měl jistě na mysli obávanou 
výstavbu skladu společnosti Amazon. Pane 
Korando, mohu se zeptat, zda opravdu vyčítáte 
dvěma komunálním politikům to, že se snaží 
zablokovat nesmyslný projekt, který dopravu 
u nás učiní definitivně neprůchodnou? A přine-
se nanejvýš 3000 nekvalifikovaných a mizerně 
placených míst? To má být pro naše občany 
bonus? Vy sám se chystáte rozšířit řady zaměst-
nanců Amazonu? Zřejmě ne, že?
Na paní Polydorové a  panu Benedovi vidím, 
že se snaží bojovat o zachování prostoru a ze-
leně v naší městské části. Bojují s developery, 
jednají, snaží se udělat maximum pro to, aby 

si Horní Počernice ponechaly ráz příjemné pří-
městské lokality. uráží mne proto názory, které 
se o nich snažíte čtenářům v minulém čísle HPZ 
podsunout. Važme si toho, že i  dnes najdete 
lidi ochotné věnovat se práci ve veřejné sféře 
bez osobního prospěchu a pracují s nadšením 
a entuziasmem. S vaším názorem nesouhlasím 
a  práce těchto dvou zmiňovaných politiků si 
vážím.

Martina Kollingerová, 
občanka

zabíRá na To maTeřídoUŠKa?
Po přečtení článku pana Korandy v  listopa-
dovém čísle HPZ jsem nevěřil vlastním očím. 
Názory pana Korandy považuji za nehorázné. 
Radní Polydorovou znám z jednání komise vý-
stavby a územního rozvoje, kde jsem s ní udělal 
dobrou zkušenost jako s člověkem, který se pro 
ostatní bez váhání obětuje a pro Horní Počer-
nice skutečně reálně pracuje. Paní Polydorová 
je praktik, který se ve své agendě opravdu vy-

zná. Kolik městských částí v Praze má schvále-
nou deklaraci rozvoje? My jí máme především 
díky práci paní Polydorové. Kdyby byla paní 
radní hloupá, nikdy by takovou deklaraci ne-
připravovala. A kdyby byla navedená, nehájila 
by veřejný zájem, což neúnavně dělá. Článek 
pana Korandy působí dojem, že mohl být na-
psán na politickou objednávku. Komu může 
aktivní členka rady vadit tím, že je důsledná 

a  kompetentní? Developerům, betonářům, 
nebo začínajícím kořenářkám? Zabírá na to 
mateřídouška?

Vladimír Hošek,
OS Chvalská

Přijďte si společně zazpívat vánoční písně 
a užít si adventní očekávání!

 Nezapomeňte hudební nástroje a hrníček!

Děti se špetkou obchodního ducha by se měly rychle pustit 
do práce, neboť součástí odpoledne je

VÁNOČNÍ DĚTSKÝ MINIJARMARK
K prodeji „do vlastní kapsy“ se připouští pouze dobrůtky a krásy s 
vánoční tematikou - vlastnoručně upečené cukroví, sušené ovoce, 
ozdoby na stromeček, šperky, dekorace a další rukodělné výrobky. 
Prodejní místo zdarma, registrace: klimovak@volny,cz, 774 347 262 (K. Klímová)

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PŘED BETLÉMEM
na zahradě MŠ Chodovická

ve čtvrtek 17.12.2015 od 16 hod

MŠ a SRPMŠ Chodovická pořádají pro své děti, rodiče, sousedy a přátele, 
jakož i pro všechny ostatní náhodné kolemjdoucí

Pozvánkyinzerce

Ratibořická 1166/12, Praha 9
Horní Počernice (150m od konečné bus 223)

www.masaze-perla.cz

Tel.: 605 289 420, 281 923 531
masaze-perla@seznam.cz
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Ratibořická 1166/12, Praha 9
Horní Počernice (150m od konečné bus 223)

www.masaze-perla.cz
Vánoční dárkové poukazy

na masáže a terapie –
dárek, který určitě potěší.

Zavedená soukromá MŠ
HORNÍ POČERNICE

Šanovská 1579/13

Přijímáme děti od 20 měsíců do 6 let.
Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku.

 Celodenní, dopolední a odpolední docházka formou permanentky 
 Logopedická péče  Předškolní příprava  Anglický jazyk 

 Hra na flétnu  Kurzy plavání  Školky v přírodě 

 775 599 225
www.skolickakosticka.cz
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PočeRnicKý Jezdec
Tuto neděli (29. 11.) na Ježíškově poště od-
startuje zajímavý projekt, který byste roz-
hodně neměli nechat bez povšimnutí. bude 
jím soutěž pro děti s  názvem Počernický 
jezdec.
O  co přesně půjde, nám objasnila paní mís-
tostarostka Eva Březinová, která právě s tímto 
projektem přišla: „Inspirovala jsem se v  jiných 
krajích, kde již fungují podobné cestovatelské, či 
kulturní soutěže na principu sběru razítek za ná‑
vštěvu. Oslovila jsem paní Kohoutovou z Chval‑
ského zámku, společně jsme daly projektu podo‑
bu a následně jsem oslovila další představitelky 
organizací, které u nás pořádají akce pro děti jako 
je divadlo, knihovna a RC MUM, zda se do projek‑
tu zapojí. Jsem ráda, že všechny souhlasily. Bě‑
hem roku musí děti navštěvovat různé kulturní 
a společenské akce v Horních Počernicích. 

Za každou akci získají razítko do cestovního 
pasu. Ten si mohou vyzvednout již tuto neděli na 
Ježíškově poště a  zároveň do něj dostanou své 
první razítko. Jakmile jich nasbírají devět, mohou 
si na Chvalském zámku vyzvednout věcnou od‑
měnu se symbolem Počernického jezdce.“
Cílem tohoto projektu je přitáhnout děti a mlá-
dež více ke kultuře a  k  akcím, které městská 
část Horní Počernice pořádá. Nebude však 
pouze pro počernické občany, zapojit se do 
soutěže může každý do 15let, což doufejme 
ještě více zvýší turistický ruch.
Symbolem Počernického jezdce je černý kůň. 
„Oslovila jsem počernickou ilustrátorku Věru Ta‑
taro, zda by vytvořila ilustraci k tomuto projektu. 
Naše městská část je s koňmi a jezdectvím úzce 
spojena a proto je symbolem akce koník,“ dodala 
Eva Březinová.

Jak už jsme zmínili, prv-
ní pasy je možné zdarma 
vyzvednout tuto neděli, 
29.  11. na Ježíškově poš-
tě, dále pak na Chvalském 
zámku, v  divadle, v  RC 
MuM i během dalších spo-
lečenských akcí jako je na-
příklad Masopust, Počernické kuře, Den země, 
Čarodějnice, Formanské slavnosti, Pohádkový 
les, Počernice v pohybu, či Počernická světýlka.
Nezbývá než popřát Počernickému jezdci pří-
jemnou jízdu a všem dětem mnoho radosti při 
návštěvě kulturních a zábavných akcí.

Lenka Bartáková, 
redaktorka

vzor pasu

Tereza Kvasničková, 9 let, zŠ Stoliňská lenka Špilerová, kvinta a, Gymnázium Praha 9
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nové webové STRánKy
nový web městské části Horní Počernice by 
měl být spuštěn v druhém prosincovém týd-
nu. změna rozhodně nebyla jen kosmetická, 
hned v  úvodu návštěvníka uvítá zvuková 
stopa dle období, takže se těšit můžete na-
příklad na dusot počernických koní. mno-
hem zásadnější je však obsah, který je nyní 
přehledně rozdělen do několika sekcí jako 
je občan, podnikatel, turista, rodina s dětmi, 
navíc můžete využít i  elektronické on -line 
formuláře a vyřizovat věci z pohodlí domo-
va.
Co vše se změnilo a co nás ještě čeká, jsme se 
zeptali radního pana Petra Heriana.

Pane Heriane, prozraďte nám, jaké změny 
se chystají na webu pocernice.cz a kdy bude 
nový web spuštěn?
Nový web by měl být spuštěn v druhém prosin-
covém týdnu 2015. Jde o zcela nový redakční 
systém, který byl vytvořen v  rámci projektu 
OPPK.

Jak dlouho a kdo nový web tvořil?
Smlouva s  dodavatelem byla podepsána 
3.  8.  2015. Web byl tvořen v  úzké spolupráci 
zástupců MČ a dodavatele a byl naprogramo-
ván během třech měsíců.
V  této chvíli máme připravený systém,  a  jako 
u každého webu, bude důležité pracovat s ob-
sahem stránek tak, aby web byl stále aktuální, 
obsahoval všechny potřebné informace a  při-
tom zůstal přehledný.
Je to, jako byste si postavili hrubou stavbu 
domu a začali si dům postupně zařizovat. Proto 
pro nás bude velmi důležitá zpětná vazba od 
návštěvníků nového webu.
Výhodou nového systému je jeho variabilita 
a  poměrně snadná modifikace jednotlivých 
částí webu na úrovni správce webu.

Jaké změny zaznamenají občané Horních 
Počernic kromě vizuální stránky?
Celkově by měl být web obsahově rozsáhlejší, 
přehledný a interaktivní. Je přizpůsoben podle 
předpokládané potřeby návštěvníka webu. 
Nově jsou na webu sekce – občan, podnikatel, 
turista, rodina s dětmi.
Kromě větší přehlednosti přináší nový web 
i elektronické formuláře, jež bude moci občan 
vyplnit přímo přes web, a také přímá propojení 
na jednotlivé agendy úřadu, což zajistí rychlejší 
aktualizaci příslušných sekcí.
V rámci projektu byly pořízeny interaktivní elek-
tronické desky, které zajistí lepší evidenci a kon-
trolu zveřejňování příslušných dokumentů. Ne-
dílnou součástí projektu byla také elektronizace 
stavebního úřadu, kdy jsme pořídili skenovací 
pracoviště pro stavební úřad včetně velkoploš-
ného skeneru o velikosti A0. Tak trochu skrytou 
součástí projektu je nový DMS (Document ma-
nagement system) neboli systém, který je určen 
pro správu elektronických a  zdigitalizovaných 
papírových dokumentů. V neposlední řadě bylo 
pořízeno zálohovací zařízení.

Kolik se podařilo na tuto investiční akci zís-
kat z dotací a jaká je celková cena?
Celý projekt Rozvoj ICT služeb na MC Praha 
20 byl financován z programu OPPK pro Prahu. 
Vysoutěžená cena projektu byla 6 788 200 Kč 
bez DPH,  dotace byla 5 806 221 Kč.
Jak už jsem zmínil výše, projekt kromě nového 
webu zahrnoval nákup nových serverů, zálo-
hovacího zařízení, síťových prvků, skenovacího 
zařízení, interaktivní elektronické desky a poří-
zení nového DMS systému.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem, 
kteří se na celém projektu podíleli a díky kterým 
se přes nemalé překážky podařilo v rekordním 
čase projekt zrealizovat.
Jde především o IT pracovníky úřadu: vedoucí-
ho Davida Krušinu, Lucii Prokůpkovou a  Petra 
Dubu, kteří často ve svém volném čase pracova-
li na úspěšném dokončení projektu. Na návrhu 
nového webu intenzivně pracovala Kateřina 
Tremlová a Lucie Prokůpková za nemalého při-
spění paní starostky Hany Moravcové. Neleh-
kou koordinaci projektu zvládl a mnohé krizové 

chvíle pomohl řešit vedoucí kanceláře úřadu Jiří 
Arnošt.

 Součástí projektu byla i tvorba loga. Podíleli 
jste se na jeho návrhu, nebo jste to nechali 
na grafickém studiu?
S  návrhem loga přišli pracovníci dodavatele, 
kteří  se inspirovali  u  jiných městských částí, 
a  nám se návrh líbil. Logo v  žádném případě 
nenahrazuje znak městské části a bylo dodáno 
v rámci ceny projektu.

Kromě zmíněných věcí se projekt iT zabývá 
i digitalizací dokumentů a archivu. v jaké fázi 
je dnes tato část?
Po skončení projektu jsme vlastně na začátku 
digitalizace,  máme koupený hardware a  po-
třebné informační systémy. Ta nejdůležitější prá-
ce, tj. digitalizovat archivní dokumenty, nás te-
prve čeká.

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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divadelní UdáloST aneb GaUneři na TaHU znovU boUřili v PočeRnicícH
letošní 40. výročí prvního uvedení žeb-
rácké opery se stalo významnou kultur-
ně společenskou událostí, která dalece 
přesáhla hranice naší městské části. dne 
1.  listopadu  2015 se v  divadle v  Horních 
Počernicích sešli diváci, tvůrci, herci, pa-
mětníci a  širší odborná veřejnost. v  režii 
andreje Kroba a  v  provedení divadla na 
tahu se jednalo o mimořádný zážitek, a to 
nejen divadelní.
Světovou premiéru hry dramatika a pozdější-
ho prezidenta Václava Havla Žebrácká opera 
vidělo v roce 1975 zhruba 300 lidí v někdejší 
hospodě u Čelikovských v Horních Počerni-
cích. Tehdy si diváci patrně neuvědomovali, 
že se účastní jedinečného představení, které 
vejde do světových divadelních i politických 
dějin. Představení se totiž stalo všeobecně 
uznávaným symbolem boje proti útlaku ze 
strany komunistického režimu, cenzuře a ne-
svobodě v době tzv. normalizace. Počernická 
premiéra Žebrácké opery byla mezi lety 1969 
a 1988 jediným veřejně odehraným předsta-
vením hry tohoto disidenta na území Česko-
slovenska. Václav Havel se jí osobně účastnil 
a později uvedl, že si právě této premiéry váží 
nejvíce ze všech, které jeho hry kdy měly. Na 
premiéru byli pozváni, kromě autora, různí 
přátelé, mnoho z nich pocházelo z umělecké 
nebo politické oblasti. Premiéru tehdy nafo-
til na pozvání Havla fotograf Bohdan Holo-
míček, který z premiéry pořídil sérii fotografií 
(z obavy z vyšetřování StB je později zakopal 
a dnes představují mimořádně cenný doku-
ment doby). Režisér hry Andrej Krob, někteří 
účinkující, a dokonce i diváci po odehraném 
představení neunikli represím ze strany teh-
dejší Státní bezpečnosti.

Hra Václava Havla vychází ze satirické opery 
Johna Gaye napsané již v  roce 1728. V  Ga-
yově opeře vystupují postavy žebráků a  lidí 
z  ulice a  jsou zde pranýřovány dobové an-
glické poměry - včetně všudepřítomné ko-
rupce a „jednooké spravedlnosti“. Jiným slav-
ným dílem, které Havlově hře předcházelo, 
byla hra Bertolta Brechta Krejcarová opera. 
Havlova hra byla původně napsána na ob-
jednávku pražského Činoherního klubu, z in-
scenace však kvůli obavám z postihu za spo-
lupráci se zakázaným autorem sešlo. Textu se 
později ujal jevištní mistr Divadla Na zábradlí 
Andrej Krob, který se obrátil na své přátele 
kulisáky a  šatnářky. Ti přivedli své známé: 
údržbáře, učitelky, úředníky a studenty. Spo-
lečně pak založili Divadlo Na tahu. Soubor 
čítal téměř 20 lidí, profesionální herec mezi 
nimi ale nebyl ani jeden. Zkoušení hry začalo 
v  létě 1974 a  počernickou hospodu u  Čeli-
kovských navrhl souboru k premiéře údržbář 
z Xaverova Viktor Spousta, který zde již dříve 
vystupoval se svým ochotnickým souborem.

výjimečný večer v  divadle v  Horních Po-
černicích
Stalo se tradicí, že si Divadlo Na tahu pravi-
delně vždy po deseti letech připomíná svůj 

vznik právě uvedením Havlovy inscenace 
Žebrácké opery. V  absolutně vyprodaném 
hledišti Divadla v  Horních Počernicích ved-
le tak sebe usedly osobnosti z řad bývalých 
herců divadla Na tahu i  mnohé významné 
osobnosti politického i  divadelního světa. 
Režisér Divadla Na tahu, Andrej Krob na úvod 
promítl autorský krátký filmový dokument, 
který mapoval důležité momenty z  historie 
uvádění inscenace. Paní Anna Freimannová 
zároveň představila nově vydanou publikaci 
s názvem „Gauneři z Počernic“ kterou vydala 
Knihovna Václava Havla, a ve které se zaos-
třuje kromě samotné inscenace pozornost 
na životní osudy Václava Havla v  polovině 
sedmdesátých let.

aktuálnost Havlovy žebrácké opery
Samotné představení Žebrácké opery mělo 
spád, herci předvedli skvělé výkony a diváci 
byli od prvních replik unešeni, strženi a fas-
cinováni nejen jevištním ztvárněním, ale 
i skvěle napsanou hrou, jejím vtipem i rezo-
nující aktuálností. Žebrácká opera zobrazuje 
mimo jiné téma velké politické hry a  mani-
pulace lidmi. Podsvětí ovládají dvě konku-
renční zlodějské organizace, jedna je vedená 
Peachumem a  druhá vedená Mackeathem. 
Šance, jak zlikvidovat konkurenci a  ovlád-
nout trh, je jediná: mít v  nepřátelském tá-
boře svého špióna. A tak Peachum vybídne 
svou dceru Polly, aby navázala poněkud 
intimnější kontakt s  Macheathem, jenž je 
svou slabostí pro něžné pohlaví proslulý. 
Jenže světácký Macheath má s naivní dívkou 
vlastní plány. A když se navíc Polly do svého 
svůdce zamiluje, musí Peachum porazit pro-
tivníka daleko rafinovanějšími zbraněmi. Co 
takhle spolupracovat s  policií? Že by doba 
„starého dobrého poctivého zločinu“ byla 

skutečně pryč? Kdo koho vlastně podvádí 
a kdo kým manipuluje? A co je tohle vůbec 
za svět – děvky filozofují, odmítají prodávat 
svou duši a majitelka bordelu pronáší bystré 
sociologické úvahy... Jak už to u  Havlových 
her bývá, také tato hra stojí a padá s textem. 
Ve hře se nezabíjí, neškrtí ani viditelně nekra-
de. Všechno je skryto v  obratně napsaných 
dialozích.

Zdánlivě dlouhé monology mají jednou pře-
svědčit protivníka o  poctivých úmyslech, 
jindy zdůvodnit odklon od původních zásad. 
Ačkoliv všichni aktéři jsou velmi přesvědčiví, 
nikomu a ničemu se nedá věřit. Za vším ná-
sleduje další intrika.
Všichni jsou v podstatě stejní lumpové, kaž-
dý se snaží přelstít toho druhého a nakonec 
své jednání pomocí frází, floskulí, ospravedl-
nit. Macheath představuje klidného a vypo-
čítavého diplomata, Peachum trochu excen-
trického „měšťáka“ a  Lockit nenápadného 
politika, jenž řídí celou hru. Proti těmto po-
stavám stojí Filch a Jenny, které spojuje víra 
v jejich ideály a neúplatnost.
Inscenace A. Kroba znovu ukázala, že V. Havel 
napsal provokujícím způsobem stále aktuál-
ní i platnou hru o manipulaci, síle a absurditě 
lidského jednání v područí slova a frází.
Večer, který velkolepě oslavil úctyhodnou 
epochu Divadla Na tahu, byl nabitý nadějí 
i  pozitivním nábojem. Zároveň však pod-
prahově nabídl otázky, co by současnému 
politicko -společenskému stavu asi říkal Vác-
lav Havel, a  jak velká škoda je, že současné 
době nemůže poskytnout svůj pohled.

Barbora Stýblová,
občanka
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Historie dávná i nedávná – 87
Události
Radostnou událostí na začátku podzimu roku 
1956 se stal od okresu souhlas s  výstavbou 
nové školy spolu s přidělením částky 350 tisíc 
korun na zahájení výstavby, ale s podmínkou 
jejich čerpání zajistit si stavební podnik pro 
výstavbu. Souhlas s výstavbou ještě na pod-
zim tohoto roku okres připomenul ochotu 
Horních Počernic postoupit své pořadí na 
výstavbu v roce 1954 potřebnější obci Líbez-
nice.
Na výstavbu se podařilo sjednat dohodu 
s  n.p.  Armabeton za podmínky, že obec za-
jistí brigádnickou pomoc odborných pracov-
níků(zedníků, tesařů, apod.). Nadšení a chuť 
zahájení výstavby školy dostala však záhy 
těžkou ránu nemožností opatřit potřebný 
stavební materiál. Příčina byla v tom, že pro 
rok 1956 nebyla stavba v plánu a nebyl určen 
příděl materiálu. Za nedočerpané zbyty ma-
teriálů ve skladech se podařilo využít z  při-
dělených peněz jen 80 tisíc korun a výstavba 
školy tak prakticky započala až v roce 1957.
Ve vazbě na výstavbu školy je v  záznamech 
roku 1956 také poznamenána úvaha o dalším 
budování společné obce. Jako důležitý stme-
lující prvek byla zvýrazněna potřeba cílové-
ho vytvoření společenského centra (středu 
spojených obcí), které má přirozené místo na 
volných prostorách podél osy ulice Nádražní 
(dnešní Jívanské). Výstavba nové školy (Rati-
bořická) měla být jednou z  dominant. Oko-
lo prostoru předpokládaného náměstí byla 
uvažována výstavba kulturního domu, pošty, 
tělocvičny s  plaveckým bazénem, zdravotní 
středisko i budova MNV. Další přiléhající vol-
né části měly být zastavěny patrovými domy 
s doprovodnou zelení a plynulou návazností 
na již postavené rodinné domky. V úvaze byl 
i  náznak potřeby řešení dopravního spojení 
tohoto centra a  budoucích okrajových částí 
zastavěných území. I když tato vize nemůže 
být v současnosti zcela naplněna, je vhodné 
pro komplexní rozvoj dnešní městské části 
považovat dosud volné prostory za rozhodu-
jící plochy pro vytvoření centra společenské-
ho života občanů MČ.
u stručného záznamu o zlevnění dalších dru-
hů zboží od 1. dubna 1957, zejména technic-
kých výrobků je poznamenáno, že zvýšený 

nákup například televizorů představoval do-
sažení počtu 236 kusů v  rodinách obyvatel 
obce.
Na úseku vzdělávání měl velký význam 
souhlas ONV s  vytvořením jedenáctileté 
střední školy, jejíž výuka byla zakončena 
maturitní zkouškou. Počínaje školním rokem 
1956/1957 byla otevřena devátá třída této 
školy, další rok třída desátá a od 1. září 1958 
poslední třída jedenáctá. Škola byla určena 
nejen pro žáky z  Horních Počernic, ale také 
pro žáky z jižní části okresu. Naše obec měla 
za povinnost zajistit potřebné učební prosto-
ry v budově školy v dnešní Bártlově ulici, což 
přineslo některé komplikace, například orga-
nizování směnného vyučování pro nižší třídy 
školy. Do zřízeného devátého ročníku bylo 
přijato prvních 35 žáků z osmých tříd a to 9 
žáků z  Horních Počernic, 14 žáků ze Chval, 
7 žáků z Kyjí, 1 žák z Klánovic a 4 žáci z Pra-
hy. Prvním ředitelem se stal Antonín Jelínek 
a jeho zástupcem Karel Kapeller.
Družstvo kopané TJ Slavoje hrající v mistrov-
ské třídě I.B. skončilo tohoto roku na 1. místě 
a do nového ročníku soutěže postoupilo do 
I.A. třídy. Radostná událost z  úspěchu však 
netrvala dlouho, protože družstvu se v nové 
třídě nedařilo a skončilo ročník na místě po-
sledním, což znamenalo návrat zpět do třídy 
I. B.
Na podzim roku 1957 nejen celou Evropu, 
ale i  další kontinenty zachvátila tzv.  Asijská 
chřipka, jejichž průběh neprovázely vážné 
komplikace. V  naší obci onemocnělo přes 
1600 osob, školní děti byly postiženy téměř 
ze 70 %, takže na přechodnou dobu musely 
být některé třídy zcela zavřeny. Epidemie za-
počala náhle v polovině měsíce října a stejně 
náhle 20. listopadu skončila. Na její následky 
u nás nikdo nezemřel a zajímavé také bylo, že 
z dětí ve věku do šesti let věku téměř žádné 
neonemocnělo.
Před vánocemi hladinu veřejného mínění 
vzbouřil vandalský čin, když nezjištěný pa-
chatel uřízl v parku ozdobný stříbrný smrček 
pro svoji potřebu. Přitom v ohradě výkupní-
ho skladu ovoce a  zeleniny byly prodávány 
vánoční stromky včetně jedliček v  přijatel-
ných cenách od 5 do 15 korun.

Tohoto roku nastala zásadní změna v  řízení 
podniku komunálních služeb, když k 1.
Červenci bylo zrušeno okresní centrum 
a  podnik byl začleněn jako složka místního 
hospodářství do správy MNV. Zlikvidované 
podstaty okresního podniku, po vypořádání 
s pracovišti začleněných dalších obcí, zůsta-
lo v místním podniku 28 odvětví s téměř 100 
zaměstnanci. Jako samostatná hospodářská 
jednotka odváděl podnik předepsaný díl 
svých zisků do pokladny MNV.
Od září byl zaveden nový autobusový spoj 
pro děti ze sousední obce Zelenče docháze-
jící do našich škol a to ráno v 7,35 ze Zelenče 
a ve 13 hodin zpět. Na autobusových linkách 
do Hloubětína byly v ranní a odpolední špič-
ce přidány po dvou autobusech jezdící v reži-
mu kyvadlové dopravy.
Přesto, že zahájená výstavba nové školy byla 
nejsledovanějším děním, zasáhla nepříznivě 
do jejího postupu změna ve vedení podniku 
Armabeton. Pro menší pochopení nového 
vedení celé první pololetí výstavba vázla, což 
zmařilo předpoklad, že do konce roku bude 
stavba zastřešena. To ve svém důsledku od-
dálilo předpoklad otevření školy již v  roce 
1958. Spolu s oddálením otevření až do no-
vého školního roku 1959 se oddálila také 
výstavba tělocvičny a  objekt školní kuchy-
ně a  jídelny musel být budován svépomocí 
v  akci “Z“. Pro větší jistotu dokončení školy 
v  prodlouženém čase se rozvinula obětavá 
brigádnická pomoc také na vybudování po-
třebné přístupové komunikace v části bývalé 
ulice Nádražní a před vstupem do školy. Mezi 
desítkami obětavých občanů se počtem 
odpracovaných hodin mimořádně podíleli 
například Josef Sokol, Štěpán Ševčík, Václav 
Vlček, František a Antonín Mlčkovský.
Po roce a půl se na zdravotní středisko s pod-
zimem vrátila pohotovostní lékařská služba, 
která sloužila i  pro celou řadu obcí soused-
ních.
událostí z dnešního pohledu historickou lze 
nazvat rozhodnutí učiněné MNV, podle kte-
rého nepravidelně vydávaná místní tiskovi-
na v  období posledních pěti letech, počala 
od července  1957 být vydávána pravidelně 
měsíčně s  výrazným názvem “Hornopočer-
nický zpravodaj“. Měsíčník byl rozmnožován 
cyklostylem a  text byl doplňován kresbami. 
Vydavatelem byla Rada MNV s odpovědností 
tajemníka MNV. Pro přípravu vydání byla po-
věřena redakční rada. Rozmnožování a distri-
buci měla na starosti Marie Navrátilová. Do 
konce roku tak vyšlo prvních šest čísel.
O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Program divadla na prosinec 2015 a leden 2016
PředPRodeJ

Předprodej vstupenek na leden začne v pokladně divadla v úterý 8. prosince v 16.00

PoKladna
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu 

a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského 
zámku.

Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před začátkem 
všech představení pro veřejnost. V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.

Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin. 

RezeRvace
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin na 

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

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

Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

2. 12. 9:00 a 10:30
Štědrej večer nastal
4. 12. 9:00 a 10:30
legenda o hvězdě
7. 12. v 9:00 a 10:30
malá mše vánoční 
10. 12. v 9:00 a 10:30
vánoční pohádka o kapru Karlovi 
15. 12. v 9:00 a 10:30
Kde se vzaly vánoce 
14. 12. v 9:00 a 10:30
Setkání před betlémem 
18. 12. v 9:00 a 10:30
vánoční zvoneček vypravuje 

6. 12. 15:00
P. i. čajkovskij - louskáček
7. 12. 19:30
neil Simon - bosé nohy v parku
8. 12. 18:00
Koncert zuš Horní Počernice
9. 12. 16:00 a 18:00
vánoční show 2015
10. 12. 19:30
dan Gordon - cena za něžnost
činoherní studio bouře
12. 12. – 15:00
Rákosníček a hvězdy
13. 12. 18:00
Sestry v roji 
15. 12. 18:00
FiT Studio d - vánoční akademie
16. 12. 19:30
Ray cooney / John chapman  
- do ložnice vstupujte jednotlivě
17. 12. 19:30
o’Henry, Robert anderson  
- Pět dolarů za lásku
18. 12. 19:30
naďa válová a Petra Hapková  
- vánoční koncert
20. 12. 17:00
zpívání pod vánočním stromem
22. 12. – 18:00
Harfa Jany bouškové a její hosté

výSTava ve FoyeRU
výstava končí 6. ledna
Kámen a RadoST 
oldřich Jelen – litografie/kresby

vernisáž 10. ledna v 18 hodin

KaRel Toman – obRazy

doPolední PředSTavení 
zadaná PRo ŠKoly a ŠKolKy
Po předchozí domluvě mohou do divadla přijít 
i maminky s dětmi. MŠ a ZŠ mají při obsazování 
míst přednost. Jednotné vstupné 50 Kč.

Středa 2. 12. v 9:00 a 10:30
ŠTĚdReJ večeR naSTal
Drak Hradec Králov 
určeno dětem od 5 let

Pátek 4. 12. v 9:00 a 10:30
leGenda o HvĚzdĚ
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
určeno dětem od 3 let 

Pondělí 7. 12. v 9:00 a 10:30
malá mŠe vánoční 
Kühnův dětský sbor
určeno dětem od 4 let

čtvrtek 10. 12. v 9:00 a 10:30
vánoční PoHádKa o KaPRU KaRlovi 
DS Cylindr
určeno dětem od 3 let 

Pondělí 14. 12. v 9:00 a 10:30
SeTKání Před beTlémem 
Divadlo Víti Marčíka
určeno dětem od cca 12 let

úterý 15. 12. v 9:00 a 10:30
Kde Se vzaly vánoce 
Umělecká agentura Petra Kubce
určeno dětem od 6 let

Pátek 18. 12. v 9:00 a 10:30
vánoční zvonečeK vyPRavUJe 
Liduščino divadlo
určeno dětem od 3 let 
 
 

neděle 6. prosince v 15.00
P. I. Čajkovskij

loUSKáčeK
Baletní škola BcA. Jána Nemce

Pondělí 7. prosince v 19.30
Neil Simon
boSé noHy v PaRKU
Agentura Harlekýn

úterý 8. prosince v 18.00
KonceRT 
zUŠ HoRní PočeRnice
Třídní koncert Marie Bachůrkové
Pronájem otevřený veřejnosti, vstup volný.

vyPRodáno

vyPRodáno

PRávĚ HRaJeme
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Středa 9. prosince v 16.00 a 18.00

vánoční SHow 2015
Agentura Amfora
Výpravný vánoční pořad s atmosférou přímé-
ho televizního přenosu plný písniček, soutěží 
a dárků. Pro děti a jejich rodiče pořádá MČ Pra-
ha 20 pod záštitou starostky Hany Moravcové.
Účinkují: Michal Nesvadba, Petr Salava, Jan 
Čenský, Míša Váňová, Bára Šedivá
Vhodné pro děti od 5 do cca 11 let
Jednotné vstupné 100 Kč

čtvrtek 10. prosince v 19.30
Dan Gordon

cena za nĚžnoST
Činoherní studio Bouře
Režie: Viktorie Čermáková
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle 
stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal 
hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně 
Oscara za nejlepší film. Hra zdařile osciluje na 
hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 
30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora 
je velmi autoritativní žena, která se snaží orga-
nizovat a kontrolovat dceřin život.
V průběhu hry sledujeme Emminu snahu vy-
manit se z  matčina područí, která vyvrcholí 
manželstvím s  floutkem Flapem, se kterým 
má tři děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak 
by si matka přála. Pak ale Emma onemocní ra-
kovinou a vztah obou žen se mění. u Emminy 
smrtelné postele si věčně nespokojená Aurora 
konečně uvědomí, jak dceru miluje.
Osvěžující komediální akcent vnáší do hry 
krom neustálého špičkování se matky s dcerou 
i postava bývalého astronauta, opilce a suknič-
káře Garretta, který se vytrvale pokouší získat 
nedostupnou Auroru. Ve filmu tuto postavu 
neodolatelně ztvárnil Jack Nicholson.
Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej 
Pyško a další
Vstupné 320, 300, 280 Kč

Sobota 12. prosince v 15.00
na motivy knihy Jaromíra Kincla

RáKoSníčeK 
a HvĚzdy
Divadlo Anfas
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma 
tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, 
se vydává veselý, neposedný skřítek Rákosní-
ček na své nebeské dobrodružství.
Známé večerníčkové postavičky ožívají ve ve-
selém představení.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Po představení následuje ve foyer křest alba 
Matěje Benka Planety.

neděle 13. prosince v 18.00

SeSTRy v RoJi
Boršč
Manželská klauniáda o tom, co se doopravdy 
děje v úlu se střídá se světem dvou sester s po-
někud výstřední představivostí. Sestry v roji řeší, 
zda jsou dobré chovatelky. Lze zachránit trubce? 
Je spánek výchovný? A kdo vlastně kraluje 

v úlu? V klaunérii z domácnosti a manželství se 
pozná každý.
Hrají: Eva Čechová a Hanka Malaníková
Těší nás, že 8. ročník festivalu Čechův divadelní 
podzim uzavírá právě vystoupení divadla Boršč. 
V jeho rámci jde o jediný profesionální soubor, 
milého hosta, jehož představení si rozhodně 
nenechte ujít.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

úterý 15. prosince v 18.00

FiT Studio d
Vánoční akademie
Pronájem otevřený veřejnosti, jednotné vstup-
né 100 Kč

Středa 16. prosince v 19.30
Ray Cooney / John Chapman

do ložnice vSTUPUJTe 
JednoTlivĚ
Divadelní společnost Háta

čtvrtek 17. prosince v 19.30
O’Henry, Robert Anderson 

PĚT dolaRů za láSKU
Divadelní spolek Dipona
Režie: Josef Pšenička
Láska a vztahy mezi mužem a ženou jsou věč-
ným a  mnohokrát ztvárněným tématem pro 
divadelní prkna. Je stále velkou inspirací, pro-
tože má mnoho podob.
Ve dvou příbězích s názvem Pět dolarů za lás-
ku a Já jsem… kdo? nabízíme pohled na lásku 
již zralou, která místy rezaví a skřípe, ale uvnitř 
zůstává ryzí a dokáže překonat i poťouchlé vr-
tochy stáří.
Vstupné 120, 100, 90 Kč

neděle 22. listopadu v 15.00
Libor Jeník

čTyřlíSTeK v PoHádce
Divadlo D5
Setkáte se s dobrosrdečnou a důvtipnou hos-
podyňku Fifinkou, geniálním vynálezcem pro-
fesorem Myšpulínem, oddaným kamarádem 
a  vtipálkem Pinďou a  nemotorným silákem 
Bobíkem, který spolu s Pinďou neustále vymýš-
lí jednu lotrovinu za druhou.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pátek 18. prosince v 19.30

ŠanSonový večeR nadi  
válové a PeTRy HaPKové
Neopakovatelný šansonový večer složený 
z písní autorských, z písní Evy Olmerové a v ne-
poslední řadě i z děl Petra Hapky. Přijďte si po-
slechnout dva velké hlasy na jednom pódiu za 
klavírního doprovodu Hany Robinson a Patrika 
ulricha.
Pronájem otevřený veřejnosti, jednotné vstup-
né 200 Kč

neděle 20. prosince v 17.00

zPívání Pod  
vánočním 
STRomem
Tradiční setkání ve vánočně 
rozsvíceném přírodním divadle v zahradě své-
pravické školy. Za více než dvě desítky let se pro 
nás společné zpívání stalo příjemným zakonče-
ním adventu a také letos se můžeme těšit na vá-
noční písně a koledy v podání Dity Hořínkové. 
Vstup volný.

úterý 22. prosince v 18.00

HaRFa Jany 
boUŠKové 
a JeJí HoSTé

na leden 
PřiPRavUJeme
čtvrtek 7. ledna v 17:00

Panna a neTvoR
Divadlo DTK Praha
Scénář a režie:  Tomáš Kraucher
Z francouzského originálu pohádky „La Belle Et 
La Bette“ Jeanne -Marie Leprince De Beaumont 
přeložila Pavla Němcová.
Scénář a režie: Tomáš Kraucher
Na jevišti ožívá kouzelný lyrický příběh o kráse, 
proměně a lásce, která má moc učinit zázrak.
V  souvislosti s  tímto titulem nemůžeme ne-
vzpomenout na známý francouzský film s Je-
anem Maraisem v hlavní roli či poetické zpra-
cování tohoto tématu básnickým jazykem 
Františka Hrubína Kráska a  zvíře, které bylo 
určeno pro otáčivé jeviště Českého Krumlova.
Jednotné vstupné 130 Kč, senioři a  děti do 
12 let 100 Kč

neděle 10. ledna v 15:00

čeRvená KaRKUlKa
Divadlo Apllause
Muzikálová pohádková komedie.

vyPRodáno

vyPRodáno

PRemiéRa
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Karkulka jde poprvé za babičkou úplně sama, 
aby jí přinesla ty nejlepší dobroty. Jak si tak 
cestou zpívá, dívá se na ptáčky a kytičky, ocit-
ne se najednou v  Černém lese, kde potkává 
zlého vlka. Naštěstí se lesem potuluje taky pan 
myslivec… Jak to všechno dopadne?
Vstupné 90, 70, 50 Kč

čtvrtek 14. ledna v 19:30
Terrence McNally

FRanKie a JoHny
Divadlo v Rytířské
Režie: Petr Kracík

Krásný a  uvěřitelný příběh o  začátku jedné 
lásky… I  když už máte za sebou kousek ži-
vota a  několik zklamání, pořád je naděje! 
Johnny se právě vrátil z vězení a našel si prá-
ci v  malé newyorské restauraci, kde pracuje 
i  Frankie. A  právě otevřeně prostořeká číšni-
ce ho okouzlí. Jednou večer spolu náhodou 
skončí v  posteli. A  je tady obyčejně neoby-
čejné ráno. Zatímco Frankie vše považuje za 
drobnou aférku, protože zklamání z mužů za-
žila už dost, Johnny se zamiloval. V první chvíli 
se zdá, že jejich vztah nemůže fungovat. Ani 
jeden nejsou už nijak mladí. Ona má za sebou 
několik nepovedených lásek. On rozpadlé 
manželství. Po sérii vtipných slovních přestře-
lek a  klasických nedorozumění svitne jakási 
naděje. Že by ti dva měli ještě šanci?
Hrají: Tereza Kostková a Aleš Háma
Vstupné 300, 280, 260 Kč

neděle 17. ledna v 15:00
na motivy knihy Jiřího Dvořáka

zPáTKy do aFRiKy
Divadlo Na Radosti
Dramatizace předlohy a  režie: Eva Čechová 
scéna, kostýmy: Matěj Čech, Karolína Klímová.
Zvířata z  pražské ZOO Trója dokázala vy-
užít osudové náhody. Zapomenuté klí-
če v  zámku klece hbitě ukořistí papouš-
ci Jára a  Koko a  osvobodí další africké 
druhy zvířat. Slon Mugambo, žirafí rodinka 
Týna a  Fína, Pelikán - africký velikán, mou-
drý africký čáp Marabu, mrštný Fenek a  na-
oko nebezpečná Kobra egyptská se vydávají 
na dobrodružnou cestu z  Prahy do Afriky. 
Hraje rodinné Divadlo Na Radosti Horní Počer-
nice: Jůlie Čechová, Veronika Čechová, Klára 
Eisenhammerová, Mája Klímová, Bára Tůmo-
vá, Anička Kulhavá, Anička Staňková, Lucie 
Schovancová a Timotej Zuščík.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Středa 20. ledna v 19:30
Irena Dousková

HRdý bUdžeS
Divadlo Příbram
Inscenace je exkursem do naší nedávné 
historie a přibližuje tragikomiku prvních roků 
husákovské normalizace v podání zvídavé 
žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničíně, Helenky 
Součkové. Výborně napsaný text a mimořád-
ná herecká kreace Barbory Hrzánové v hlavní 
roli (cena Thálie 2003) jsou garantem dobré 
nálady i podnětem k zamyšlení. Přijďte se 
zasmát, zastydět a zavzpomínat. 
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, 
Libor Jeník
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Pátek 22. ledna v 19:30
Oscar Wilde
STRaŠidlo canTeRvillSKé
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Dramatizace: Roman Vencl
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška, 
Matěj Čech
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technika: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Duch sira Simona je vytržen z poklidné 
existence na anglickém zámku Canterville, 
kde už po staletí úspěšně děsí generace svých 
potomků a je konfrontován s představiteli 
Nového světa, současnými majiteli zámku. 
Hra je úsměvným hororem i romantickou 
komedií, plnou laskavého humoru. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 24. ledna v 15:00

GUlliveRovy ceSTy - zemĚ 
liliPUTů
Mladá scéna Ústí nad Labem
Gulliverovy cesty je jeden z mála titulů, u 
nichž se dokonale snoubí humor, dobrodruž-
ství a neotřelá filozofie. Pro naše divadelní 
ztvárnění jsme vybrali příběh, kdy se cestova-
tel ocitá v říši liliputánských trpaslíků. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

úterý 26. ledna v 19:30
Diego Ruiz, Fiona Bettanini & Nicola Pistoia, 
Pino Ammendola

bez PředSUdKů
Divadlo Kalich
Režie: Roman Štolpa
Děj komedie pro odvážné diváky a ještě 
odvážnější herce se odehrává v motelu, kde 
musí v jediném volném pokoji neplánovaně 
přespat Diego s Fionou, dva letití přátelé. 
Společná noc jim nabídne možnost otevřeně 
si popovídat o věcech, na které se ženy jinak 
ostýchají ptát mužů a muži žen.
Stáváme se svědky vtipného, vybroušeného, 
velmi trefného a místy i dojemného slovního 
souboje obou postav. A nebyli by to Jana 
Paulová s Pavlem Zedníčkem, aby k němu 
nepřidali řadu nezapomenutelných gagů.
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Vstupné 350, 320, 280 Kč

čtvrtek 28. ledna v 19:30
William Shakespeare

Romeo a JUlie
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Překlad: Jiří Josek
Kostýmy: Karel Jinda
Výprava: Barbora Jelínková, Petr Kořínek
Technická spolupráce: Miroslav Novák, Tomáš 
Sýkora
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara 
o velké lásce, divoké nenávisti a kruté hře 
osudu.
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr 
Beneš, Václav Procházka, Stanislav Spitzer, Jan 
Hohenberger, Anna Herianová, Magdaléna 
Moudrá, Anežka Moudrá, Kamil Blažek, Lukáš 
Batlík, Jan Rybář
Pronájem otevřený veřejnosti.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Pátek 29. ledna v 19:30
Jean – Marie Chevret

odJezd neJiSTý
DS Havlíček Neratovice
Režie: Milan Šára
Francouzská romantická komedie s obsahem 
milosrdných lží, nutných k udržení vzájemných 
vztahů, ba i plnění tajných přání milujících se 
partnerů. Navíc ochucena laskavým humo-
rem dalších strůjců životních překvapení. 
Slovo režiséra: „Někdy i  dobře vychlazená li-
monáda může příjemně osvěžit“.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

neděle 31. ledna v 15:00

veSelá PoUŤ
Divadlo Loudadlo
Černo-divadelní scény a loutky v nadživotní 
velikosti uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospě-
lé diváky.  Jako hosté v nich vystoupí i známí 
kamarádi z televizní obrazovky, Jů a Hele.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Klidný čas adventu a vánoční svátky napl-
něné radostí a láskou vám přejí pracovníci 
divadla Horní Počernice.

Hana Čížková,
ředitelka KC Horní Počernice

Změna programu vyhrazena.
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vánoční dárkový balíček – v prodeji od 8. prosince
Po úspěchu dárkových balíčků k zahájení 10. divadelní sezony jsme připravili balíčky vánoční. Vybrali jsme tři představení, která 

jste v našem divadle ještě neviděli a která si při zakoupení balíčku užijete za zvýhodněné vstupné.
Pamatujte, že Vánoce se blíží a zážitkové dárky jsou velmi oblíbené. Těšit se můžete na tato představení:

čtvrtek 7. ledna v 17:00

Panna a neTvoR
Divadlo DTK Praha
Z francouzského originálu pohádky „La Belle Et La Bet-
te“ Jeanne -Marie Leprince De Beaumont přeložila Pavla 
Němcová.
Scénář a režie: Tomáš Kraucher
Na jevišti ožívá kouzelný lyrický příběh o kráse, proměně 
a lásce, která má moc učinit zázrak.
V souvislosti s tímto titulem nemůžeme nevzpomenout 
na známý francouzský film s Jeanem Maraisem v hlavní 
roli či poetické zpracování tohoto tématu básnickým 
jazykem Františka Hrubína Kráska a zvíře, které bylo ur-
čeno pro otáčivé jeviště Českého Krumlova.

Pátek 12. února v 19:30

božSKá SaRaH
Divadlo Kalich
Režie: Alice Nelis
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si herecká legen-
da Iva Janžurová plní dlouholetý profesní sen, dvacet let 
si četla tento výjimečný text a zvažovala své síly, kdy se 
do něj pustit. Příběh posledního léta světově proslulé 
herečky a  vyhlášené skandalistky Sarah Bernhardto-
vé režíruje Alice Nellis jen krátký čas poté, co s velkým 
úspěchem společně s  Ivou Janžurovou inscenovala ve 
Stavovském divadle Audienci u královny.
Iva Janžurová prozrazuje: „Asi je to netrpělivé, toužené, 
ale i  obávané rozhodování mnoha hereček, jak a  kdy 
vyprostit z  nádherného scénáře Johna Murrella svoji 
kreaci, svoji představu o  Sarah Bernhardtové. Chceme 
se o to pokusit spolu s vámi, našimi diváky. Budete se 
bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalováni sluncem 
v  její rezidenci na ostrově u bretaňského pobřeží, ces-
tovat s ní jejím vlastním vlakem pětkrát křížem krážem 
Severní i Jižní Amerikou a sledovat statečnou cestu ženy 
ověnčené světovou slávou, ale i ženy sčítajícící nezdary 
a rány, které takový velký osud přináší.“
V hlavní roli Iva Janžurová, kterou máme možnost vidět 
na prknech našeho divadla poprvé.

úterý 1. března v 19:30

zelŇačKa
Agentura Familie
Francouzská komedie podle slavné knihy a  ještě slav-
nějšího filmu s Luisem De Funesem v hlavní roli. Její děj 
je zasazen do vinařského kraje sladké Francie. Pánové 
důchodového věku Chérasse a Ratinier nad skleničkou 
vína řeší „problémy světa“, ale především své soukromé 
každodenní trable.
Agentura Familie do hlavních rolí obsadila skvělého  
Oldřicha Víznera a Otakara Brouska ml. Sází na velké přá-
telství a souhru mezi těmito výbornými herci.
Sekundovat jim bude neméně talentovaný Vojtěch Zá-
veský v roli ufona Oxana. Dále pak zkušený Jan Szymyk 
a mladinká Barbora Jánová.
Francouzský venkov, víno, muzika, přátelství, polívka, 
hvězdná obloha a uFO. To jsou hlavní atributy této ko-
medie.

i TRaGédie může SKončiT úSPĚcHem, o PRemiéře SHaKeSPeaRovy HRy 
Romeo a JUlie v Režii baRboRy JelínKové
Patřím k  divákům, kteří s  nedůvěrou po
hlížejí na inovace klasických her světových 
mistrů, zvláště Shakespearových. Režíro
vat jeho nejznámější tragédii Romeo a Ju
lie je pro tvůrce, kteří na začátku umělecké 
cesty hledají vlastní rukopis, velmi těžký 
úkol. Hra o lásce dvou milenců z Verony, jež 
doplatí na odvěkou zášť mezi jejich rody, 
se objevila na repertoáru amatérského 
hornopočernického divadla za dobu jeho 
dlouholeté existence vůbec poprvé.

Režijní pojetí Barbory Jelínkové vychází ze 
současného a  mediálně známého překladu 
Jiřího Joska, v  němž se odvážila škrtat ně-
které malé role nebo i celé obrazy (například 
Eskalus k nám promlouvá pouze ze záznamu 
hlasem známého vědce Jana Krekuleho). 
Režisérka nepřichází s  přehnaně modernis-
tickým pojetím, nýbrž zůstává věrná klasic-
kému inscenování této tragédie. Koncepci 
představení citlivě přizpůsobuje možnostem 
mladých amatérských herců i  zamýšleným 
scénografickým a kostýmním návrhům. Jako 
u Shakespeara drama překračuje hranice ilu-
zivního divadla a  překvapuje diváky, kupří-
kladu promítacím plátnem, zavěšeným nad 
jevištěm, na němž se z jiného úhlu pohledu 
přenáší dění na scéně. Ač filmová projekce 
v divadelním prostředí není dnes nijak výji-
mečná, nabízí divákovi jiné pohledy na tutéž 
situaci a  dává představení další rozměr. Vý-
tvarně je zajímavá i scéna z plesu v domě Ka-
puletových, v níž se za projekčním plátnem 
rozsvítí reflektory a  divák vidí pouze stíny 
postav. Jednotlivé složky představení nepů-

sobí jedna bez druhé a v danou chvíli vždy 
vytvářejí celek.
To vše se odehrává na jednoduché a přitom 
efektní scéně s  dominující černou a  bílou 
barvou, kterou vytvořil Petr Kořínek. Scé-
nograf spolu s kostýmním výtvarníkem Kar-
lem Jindou docílili vizuálně účelného tvaru, 
který se harmonicky doplňuje, což je dáno 
strohostí prostorové konstrukce a bohatostí 
vskutku mistrovských kostýmů. Potěšující je 
i fakt, že se režisérce Jelínkové podařilo najít 
dostatek herců mezi členy divadelního sdru-
žení Zeptejte se kocoura. Jaroslavu Spitzero-
vi se v  roli Romea dobře daří zvládat těžký 
text i jevištní pohyb, Alžběta Holcová vytváří 
roli Julie výtečně, propůjčuje jí dychtivost 
i nepopiratelný talent. Především u hlavních 
dvou protagonistů režisérka pečlivě dbala, 
aby z  jejich hereckého projevu vyzařovala 
energie, aby zřetelně tlumočili Skakespearův 
blankvers a dali tak vyniknout znamenitému 
Joskovu překladu.
Z  ostatních herců ještě vyzdvihněme zvláš-
tě charismatického Petra Beneše v roli Mer-
kucia, který skvěle ovládal svůj hlas, sestry 
Magdalenu a  Anežku Moudrých (Chůva 
a  Zuzka), širokým hlasovým rozsahem dis-
ponuje i  Anna Herianová jako Kapuletová 
nebo Václav Procházka jako Lorenzo. Kéž by 
si všichni herecký elán odnesli na dlouho do 
života.
Barbora Jelínková vytvořila nadprůměrnou 
inscenaci, jež spočívá v dramaturgickém po-
jetí, výtvarném řešení, v exkluzivních kostý-
mech, velmi slušných hereckých výkonech 
i  v  práci s  prostorem scény. Inscenace sice 

utrpěla nedostatečnými hlasovými dispo-
zicemi některých herců, přesto jim všem za 
Romea a Julii skládám poklonu.
Rozhodně stojí za povšimnutí, že stejně 
jako v  minulosti za některými rozsáhlejšími 
projekty, které prošlapávají cestu ostatním, 
stojí osobnosti se svébytným autorským pří-
stupem. O  režisérském talentu nás Barbora 
Jelínková přesvědčila už vícekrát, loni napří-
klad nezapomenutelnou inscenací Rychlé 
šípy. Věřím, že ani na její inscenaci Romea 
a Julie z podzimu roku 2015 se nezapomene, 
svědčí o tom okamžitě vyprodané listopado-
vé představení.

Dana Mojžíšová, občanka
foto autorka

Divadlo Horní Počernice ‑ Romeo a Julie. Podle 
Williama Shakespeara a  s  použitím překladu 
Jiřího Joska upravila a  režírovala Barbora Je‑
línková, výprava Petr Kořínek a Barbora Jelín‑
ková, kostýmy Karel Jinda, technická spoluprá‑
ce Tomáš Sýkora, Mirek Novák a Jan Jelínek.
Premiéra 28.  října, první repríza 15.  listopa‑
du 2015.

Sedadla v 1. sekci (3. nebo 5. řada) 
– cena balíčku 700 Kč.

Sedadla ve 2. sekci (7. nebo 9. řada) 
– cena balíčku 600 Kč

Dárkové balíčky jsou k zakoupení pouze 
v pokladně Divadla Horní Počernice.
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

Vážení a milí,
je tu nejživější měsíc 
na Chvalském zámku  – 
prosinec. V tento čas se 
opravdu nezastavíme, 
zato doufáme, že se 
zastavíte vy. Nenechte 
si ujít hned první ad

ventní víkend  – neboť v  sobotu 28.  11. se 
u  nás koná beseda s  oblíbenou výtvarnicí 
a  herečkou Ivou Hütnerovou a  hned nato 
v neděli 29. 11. vypuknou na Chvalské tvrzi 
Adventní trhy s návštěvou Lucií, Ježíškovou 
poštou, vystoupením dětského sboru Pale
ček, s Majdou Moudrou i zpěvačkou Irenou 
Budweiserovou! Tento den bude Chvalská 
tvrz jen vaše.
Vánočními výstavami u nás na zámku pro
vází první adventní neděli víla Ohnivka, 
v sobotu pak 12. 12. princezna Zlatovláska 
a den po ní skřítek Matýsek. Všechny naše 
pohádkové postavy vám ukážou nejen 
vánoční výstavy a  celý zámek, ale děti si 
mohou vyzkoušet i  nejznámější vánoční 
tradice!
Již popáté se také můžete zúčastnit soutěže 
v pečení – vítáme všechny amatérské peka
ře či pekařky, kteří se mohou pochlubit se 
svým určitě krásným a voňavým vánočním 
cukrovím. Stačí jen napéct, přihlásit se do 
soutěže, v neděli 20. 12. dopoledne přinést 
cukroví na zámek a pak odpoledne přijít na 
vyhlášení.
V zámecké galerii vystavují Jarmila Čerev
ková a Radovan Pauch, nenechte si ujít ani 
tyto zajímavé výstavy!
Nejkrásnějšími vánočními tradicemi na 
zámku jsou tradiční akce Živý betlém se 
Svatou rodinou, živými zvířátky a  betlém
ským světlem a  Zavírání Vánoc se třemi 
králi, Svatou rodinou a  živými velbloudy. 
Ať vám ani tyto akce neuniknou, jsou krás
né, poetické a jsou o setkávání se známými 
i neznámými.
Ze srdce doufáme, že si o Vánocích všichni 
budeme zas o  něco blíž a  že k  tomu snad 
přispějeme i  my na Chvalském zámku se 
svými výstavami a akcemi. Krásné, voňavé 
Vánoce a  dobrý příští rok přejeme. A  jsme 
tu pro vás.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Otevřeno denně od 9 do 17 hod.
Na Štědrý den 24. 12. otevřeno od 14 do 16 hod. na akci Živý betlém.
Zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1. 2016.

od 21. 11. 2015 do 3. 1. 2016, denně 
od 9 do 17 hod.
slavnostní zahájení spojené 
s besedou s ivou Hüttnerovou
v So 28. 11. ve 14 hod. 
vánoční výSTava ivy 
HüTTneRové
Výstava půvabných obrazů a  obrázků z  dob 
našich babiček oblíbené výtvarnice a herečky 
Ivy Hüttnerové vás příjemně naladí v  době 
adventu a  Vánoc. užijte si adventní dobu 
v  pohodě a  klidu, nechte se hýčkat příjem-
nou klidnou atmosférou starých časů. Tuto 
výstavu navíc uvidíte společně s Pohádkovou 
vánoční výstavou ze dřeva a keramiky, a to za 
jedno vstupné. Vstupenka na výstavu zakou-
pená od 21. 11. do 28. 11. je vstupenkou na 
slavnostní zahájení a besedu s umělkyní, kte-
ré se koná v sobotu 28. 11. od 14 hod.
doprovodné akce: 12.  12. Pohádková so-
bota se zlatovláskou a vánočními tradice-
mi, 13. 12. Pohádková neděle se skřítkem 
matýskem a  vánočními tradicemi, 24.  12. 
živý betlém na zámku, 3. 1. 2016 zavírání 
vánoc se třemi králi a živými velbloudy.

od 28. 11. do 3. 1. 2016, denně od 9 
do 17 hod., slavnostní zahájení 29. 12. od 
15 hod. ve sklepení

PoHádKová vánoční výSTa-
va ze dřeva a KeRamiKy

Ve sklepení zámku uvidíte veliký vyřezávaný 
betlém, dřevořezby pohádkových bytostí, 
čertů, klaunů, zvířat a dalších bytostí Jaroslava 
Kundráta. Do vánoční atmosféry vás vtáhnou 
i  vyřezávané betlémy Jana Břinka a  krásné 
keramické betlémy Marie Dočekalové z Tře-
botova. To vše provoněné vůní jehličí a  vá-
nočních stromečků. Přijďte k nám užít si klidu, 
pohody a vánoční atmosféry.
doprovodné akce: 12.  12. Pohádková so-
bota se zlatovláskou a vánočními tradice-
mi, 13. 12. Pohádková neděle se skřítkem 
matýskem a  vánočními tradicemi, 24.  12. 
živý betlém na zámku, 3. 1. 2016 zavírání 
vánoc se třemi králi a živými velbloudy.

ne 29. 11. od 10 do 17 hod.

advenTní TRHy a JežíŠKova 
PoŠTa na cHvalSKé TvRzi
Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a dát si 
svařené víno na tradiční adventní trhy v pů-
vabném venkovním areálu Chvalské tvrze. 
Děti, napište předem Ježíškovi a  odevzdejte 
svůj dopis, třeba se vám splní vánoční přání. 

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

akce PRO VŠecHNY
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bohatý doprovodný program:
• od 10 do 17 hod.: Pohádková neděle na 
zámku s  vílou ohnivkou a  vánočními tra-
dicemi
• ve 14 hod. Návštěva Lucíí na trzích
• od 15 hod. slavnostní zahájení Pohádko-
vé vánoční výstavy ze dřeva a keramiky na 
zámku za účasti autora J. Kundráta
• od 14 do 17 hod. Vánoční veselí RC MUM 
v kočárovně
• od 16 do 17 hod. Ježíškova pošta v areálu 
chvalské tvrze + vystoupení zpěvačky ireny 
budweiserové a dětského sboru Paleček
• 16 hod. - zahájení akce
• 16,05 – 16,20 vystoupení pěveckého sou-
boru Paleček ze zUŠ Horní Počernice pod 
vedením sbormistryně Šárky mistrové
• 16,20 – 16,30 vystoupení zpěvačky Mag-
daleny moudré
• 16,30 rozsvícení vánočního stromu a slo-
vo pí starostky
• 16,40 – 17,00 vystoupení známé zpěvač-
ky ireny budweiserové
Po celou dobu akce od 16 do 17 hod. anděl 
vybírá dětská přání pro Ježíška. Vylosovaní vý-
herci získají dárečky od Ježíška od MČ Praha 
20. Děti, pište Ježíškovi.
 
ne 29. 11. od 10 do 17 hod.

PoHádKová nedĚle na 
zámKU S víloU oHnivKoU 
a vánočními TRadicemi

Veselá víla Ohnivka provede děti i dospělé ce-
lým zámkem, pohádkovou vánoční výstavou 
ze dřeva a keramiky, vánoční výstavou Ivy Hütt-
nerové a také si s dětmi připomene a vyzkouší 
nejznámější vánoční tradice. Děti si během 
prohlídky zasoutěží a získají i sladkou odměnu. 
Po skončení prohlídky můžete na zámku ještě 
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentované 
prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy v ce-
lou hodinu (poslední prohlídka v  16  hodin). 
Informace a  rezervace času prohlídky: tel. 
281 860 130.

So 12. 12. od 10 do 17 hod.

PoHádKová SoboTa na zám-
KU Se zlaTovláSKoU a vá-
nočními TRadicemi
Máte rádi pohádku o Zlatovlásce? Chtěli byste 
ji zažít „naživo“, projít s ní celý Chvalský zámek, 
vánoční výstavu Ivy Hüttnerové, pohádkovou 

vánoční výstavu ze dřeva a keramiky a záro-
veň se bavit a soutěžit? Půvabná a jemná prin-
cezna Zlatovláska vás provede zámkem i vý-
stavami, budete plnit úkoly jako statečný Jiřík 
a  vyzkoušíte si nejznámější vánoční tradice. 
Po skončení prohlídky můžete na zámku ještě 

zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentované 
prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy v ce-
lou hodinu (poslední prohlídka v  16  hodin). 
Informace a rezervace času prohlídky (nutná): 
tel. 281 860 130.

ne 13. 12. od 10 do 17 hod.

PoHádKová nedĚle na zám-
KU Se SKříTKem maTýSKem 
a vánočními TRadicemi
Máte rádi skřítky, tajemství, Vánoce a pohád-
ky? Chtěli byste projít s opravdovým skřítkem 
celý Chvalský zámek, vánoční výstavu Ivy 
Hüttnerové, pohádkovou vánoční výstavu ze 
dřeva a keramiky a zároveň se bavit a soutěžit? 
Rošťácký skřítek Matýsek vás provede zám-
kem i  výstavami a  vyzkoušíte si nejznámější 
vánoční tradice. Po skončení prohlídky může-

te na zámku ještě zůstat, jak dlouho budete 
chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut 
a začínají vždy v celou hodinu (poslední pro-
hlídka v 16 hodin). Informace a rezervace času 
prohlídky (nutná): tel. 281 860 130.

ne 20. 12. od 15 hod.

SoUTĚž cHvála Pečení  
aneb JaK Se Peče v HoRnícH 
PočeRnicícH:  
doPoledne PřineSeTe cUK-
Roví, odPoledne vyHláSíme 
víTĚze!
Soutěže se může zúčastnit každý amatérský 
tvůrce vánočního cukroví! uzávěrka přihlášek 
18. 12. telefonicky na tel. 281 860 130, cukroví 
přijímáme v neděli 20. 12. od 9 do 12 hodin 
a v 15 hodin vyhlásíme ve velkém sále zámku 
vítěze. Ceny jsou lákavé, získáte poukázky do 
Hornbachu na nákup v zajímavé hodnotě.

čt 24. 12. od 14 do 16 hod.

živý beTlém na zámKU
Na nádvoří zámku uslyšíte vánoční písně 
a  koledy, v  kočárovně vás česká Svatá rodi-
na  – Marie, Josef i  malý Ježíšek a  také živá 
zvířátka, s  nimiž si děti mohou pohrát. Při-
neste si lucerničku, abyste si mohli odnést 
pravé betlémské světlo, které nám doručili 
skauti. Vánoční písně a  koledy zazpívá od  
14 hod. nadějná zpěvačka Magdalena 
Moudrá a  od 15 hod. skupina Boží nadě-
lení. Otevřena bude i  Vánoční výstava Ivy 
Hüttnerové a  Pohádková vánoční výstava 
ze dřeva a  keramiky. Celá akce se koná od 
14 do 16 hod.  – vstup na nádvoří a  do ko-
čárovny zdarma, výstava za běžné vstupné. 

ne 3. 1. od 14 do 16 hod.

zavíRání vánoc Se Třemi 
KRáli a živými velbloUdy
Tradiční a oblíbená akce se Třemi králi, Svatou 
rodinou a živými velbloudy. Po 14. hodině se 
průvod tří králů doprovázených velbloudy 
vydá přes venkovní Chvalskou tvrz na Chval-
ský zámek. V kočárovně zámku se Tři králové 
pokloní Svaté rodině, velbloudy můžete obdi-
vovat na zámeckém nádvoří. Naposledy bu-
dou otevřeny také výstavy: Vánoční výstava 
Ivy Hüttnerové a Pohádková vánoční výstava 
ze dřeva a keramiky Celá akce se koná od 14 
do 16 hod. – vstup na nádvoří zdarma, výsta-
va za běžné vstupné. Výstavy můžete vidět 
celý den od 9 do 17 hod.
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nocování na zámKU S HoSTinoU, PoHádKovými PoSTavami, ceSToU 
za PoKladem a Filmy JiříHo TRnKy
Přemýšlíte o vánočních dárcích pro své děti či vnoučata? očeká-
váte hezké pololetní vysvědčení a  plánujete nějakou vhodnou 
odměnu za půlroční snažení ve školní lavici? nebo jen chcete do-
přát svým dětem netradiční zážitek? Pošlete je přespat na zámek 
a zároveň mějte volnou noc sami pro sebe.

začátek akce: pátek 29. ledna 2016 v 17 hodin (pololetní prázdniny)

Konec akce: sobota 30. ledna 2016 mezi 9. až 10. hodinou

cílová skupina: děti 6 až 11 let

maximání počet: 25 dětí

cena za dítě: 590 Kč /1 dítě, sourozenecká sleva: 990 Kč /2 děti

Program:
• Zámecká večeře při svíčkách v Modrém salonku s obsluhou pohád- 
kových postav: víly Ohnivky, Meluzínky, skřítka Matýska a  komtesy 
Rozalíny.
• Noční cesta za zámeckým pokladem
• Kinoautomat s  pohádkami Jiřího Trnky a  noční prohlídka výstavy 
Ateliér J. Trnky
• Zámecká snídaně v Modrém salonku s obsluhou pohádkových po 
stav

S sebou: malý polštářek, karimatku, spací pytel, pyžamo, ručník, hy-
gienické potřeby, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny (stačí kopie), 
bezinfekčnost, zápisník a dobrou náladu. Kostým v zámeckém duchu 
vítán!

Rezervace a bližší informace: u paní Růženy Beránkové, produkční 

(ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz, mob.: 601 388 922).
Přihlášku i  bezinfekčnost si můžete stáhnout na našich stránkách 
(www.chvalskyzamek.cz)

Uzávěrka přihlášek: neděle 24. 1. 2016

Platba: v  hotovosti na recepci Chvalského zámku nejpozději do 
27. 1. 2015 nebo v případě domluvy po přidělení variabilního symbo-
lu i převodem na účet.
Těšíme se na vás při další zámecké noci pro děti.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Foto: anna Herianová

do 6. 12. , kočárovna

KyTice v obRazecH 
- oleJomalby JaRmily čeRe-
vKové
Jarmila Čerevková žije v  Praze, narodila se 
a dětství prožila ve východních Čechách. Od 
roku 2005 se seznámila s  malbou pastelem, 
který si oblíbila u  svého tématu kytic. V  po-
sledních letech však převažuje malba olejem 
na plátno. Jarmile Červekové je blízké dekora-
tivní umění se zaměřením na detail.

od 24. 11. do 3. 1. 2016, prodejní galerie

Radovan PaUcH - obRazy 
a SocHy
Radovan Pauch (1967) je rodákem z Ústí nad 
Labem, ale od začátku 90. let žije a tvoří v Hor-
ních Počernicích. Pracuje převážně s přírodní-
mi materiály, s hlínou a dřevem. Pauch je sice 
autodidakt, ale jeho obrazy překvapí promy-
šlenou skladebností a zajímavým způsobem 
stylizace lidských figur. Námětově Pauchovy 
malby nepřekvapí, jsou to vlastně žánrové 
výjevy, zachycující třeba koulovačku na sně-
hu nebo předvánoční prodej ryb. V  historii 
malířství byly již také mnohokrát malovány 
motivy, jaké nabízejí Pauchova díla Sedící akt, 
Dívka s kyticí nebo Dívka s kocourem. Pauch 
se věnuje i žánru zátiší, například v kompozici 
nazvané Zrání.

PřiPRavUJeme na leden 
– PozoR, To bUde nĚco!
od So 16. 1. do ne 15. 5. 2016

aTeliéR JiříHo TRnKy na 
cHvalSKém zámKU
unikátní výstavní projekt představí tvorbu 
českého autora akademického malíře Jiřího 
Trnky s  přesahem jednotlivých uměleckých 

žánrů – Trnka jako malíř, sochař, loutkář a ilus-
trátor. uvidíte přes 300 exponátů: originálních 
obrazů, loutek, ilustrací, dekorací, rekvizit, 
grafiky. Nadchne vás dobové filmové studio 
a  Trnkův výtvarný ateliér. Nedílnou součástí 
výstavy je kinoautomat s promítáním ukázek 
z filmů J. Trnky.
Tato výstava se koná poprvé v Praze a podru-
hé v České republice. Projekt vznikl za finanč-
ní podpory Ministerstva kultury ČR, Státního 
fondu pro podporu kultury ČR, MČ Praha 20 a 
partnerů: O.K SERVIS BioPro, Restaurace Sezó-

na, spol M+M s.r.o. Nejlepší výstava, jaká kdy 
byla nejen na Chvalském zámku!

Pá 29. 1. 2016

vHodný dáReK PRo dĚTi: 
nocování na zámKU S HoS-
TinoU, PoHádKovými PoSTa-
vami, ceSToU za PoKladem 
a Filmy JiříHo TRnKy
Tušíte, jaké je to přespat na zámku? Přemýš-
líte o hezkém dárku za pololetní vysvědčení, 
k narozeninám či jen tak? Pošlete děti přespat 
na zámek a  zároveň mějte volnou noc pro 
sebe. Noc na zámku s hostinou, pohádkový-
mi postavami vílou Ohnivkou, Meluzínkou 

a skřítkem, noční cestou za pokladem i snída-
ní v modrém salonku se koná z pátku 29. 1. 
na sobotu 30. 1. 2016, o pololetních prázdni-
nách. Hlaste se na čísle 601 388 902.

PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA
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PočeRnicKá SvĚTýlKa PřeKonala ReKoRd v návŠTĚvnoSTi: 
PřibližnĚ 1 500 lidí!
lampionový průvod tajemným chvalským Podskalím nazvaný 
Počernická světýlka v dnešní moderní době ukazuje, že děti i ro-
diče se stále chtějí bavit, hrát si a prožívat věci jinak než doma 
u televize. letošní návštěvnost jasně dokazuje, že tuto akci máte 
rádi a  stále vás baví. děkujeme všem příspěvkovým a  nezisko-
vým organizacím a spolkům, které tuto akci každoročně připra-
vují zcela zdarma, ve svém volném čase. a děkujeme i vám všem 
za velkou účast.
Dle rozdaných kartiček na „Buchtu zdarma“ se akce zúčastnilo 549 
dětí, a  předpokládáme -li, že každé dítě bylo doprovázeno alespoň 
jedním rodičem, můžeme účast odhadovat na přibližně 1 500 lidí!

Neděle 8.  listopadu byla teplá a  připomínala spíše pozdní zářijový 
než listopadový večer. Průvod začínal na Chvalské tvrzi a vedl starými 
Chvaly, přičemž nejtajemnější byl průchod Ledkovskou ulicí. Rodiče 
s dětmi se setkali s vlkodlakem, čertíky, strašidly, rytíři, postavičkami 
z komiksu Čtyřlístek, bludičkami a vodníkem u rybníka, prošli osvět-
leným dopravním hřištěm u  ZŠ Stoliňská, aby u  Chvalského zámku 
narazili na vílu Ohnivku a její kamarádku Meluzínku. Tyto dvě pohád-
kové víly rozdávaly dětem poukázky na buchty a čaj zdarma.
V  závěru akce se návštěvníci vrátili na Chvalskou tvrz, kde je čeka-
lo hasičské auto, mobilní mučírna a působivé představení – ohnivá 
show s pliváním ohně.

a kdo všechno pro vás Světýlka připravil?
• chvalský zámek - R. beránková, z. dejmková, a. Kohoutová. 
Organizace, propagace v médiích, výlep plakátů, grafika plakátů 
a pamětních karet, financování surovin a ohnivé show.
• zŠ Stoliňská, m. březina – logistika, organizace, čaj; m. Kroczková 
– upečení 384 vynikajících buchet, zajištění stanoviště - e. Krajňáková, 
J. Strejčková, S. Had Povolná a H. Rukavičková.
• Skauti: M. Dudová, L. Kolomazníková, účinkující pohádkové 
postavy a napečení buchet.

• Spolek molechet v čele s Jiřím Stiborem – zapůjčení stanu, 
vlkodlaka, mobilní mučírny a zajištění ohnivé show.
• Rc mUm – vodník V. Moravec a pekařky výborných koláčů
• ddm Horní Počernice – H. Farkašová – úžasná světýlka u rybníka
• odbor místního hospodářství úmč – příprava prostor pro 
ohniště a dřeva na oheň
• dobrovolní hasiči z Horních Počernic – ukázka opravdového 
hasičského auta.
• městská Policie Horní Počernice – perfektní vedení průvodu, 
vstřícný a profesionální přístup.
• Policie čR – skvělé a bedlivé střežení průvodu, vstřícný 
a profesionální přístup.
• Rodina dubova z ledkovské ulice – obětavé zametení ulice před 
příchodem průvodu.

Děkujeme i všem návštěvníkům a těšíme se na vás na Počernických 
světýlkách v příštím roce –bude to neděle 13. 11. 2016.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Foto: Josef Hampl

SoUTĚž o neJcHUTnĚJŠí a neJKRáSnĚJŠí cUKRoví:
cHvála Pečení aneb JaK Se Peče v HoRnícH PočeRnicícH
Chvalský zámek vyhlašuje jubilejní pátý ročník soutěže chvála peče-
ní aneb jak se peče v Horních Počernicích. Akce se koná za podpory 
MČ Praha 20 a pod záštitou Pekařství Moravec.

Podmínky soutěže:
• Zúčastnit se může každý amatérský pekař, který je příznivcem 
Horních Počernic.
• Soutěží se ve dvou kategoriích: O nejchutnější cukroví 
a O nejkrásnější cukroví.
• Soutěžící představí porotě kolekci složenou minimálně ze 3 druhů 
cukroví v minimálním celkovém počtu 20 ks. Můžete se zúčastnit 
v obou kategoriích, nebo jen v jedné, to je na vás.
• Druhy cukroví záleží čistě na vás.

co se hodnotí? Dojem kolekce, chuť, originalita a nápaditost.

ocenění: v každé kategorii bude vylosován absolutní vítěz, který zís-
ká nabitou kartu do Hornbachu v ceně 2000 Kč.

v komisi zasednou: místostarostka eva březinová, 
zastupitelé: Tamara Spilková, betty cibochová a Petr měšťan

čestní hosté: starostka Hana moravcová, bohumil moravec 
za Pekařství moravec, zastupitel miloslav blahovec

Přihlášky do soutěže:
• do 18. prosince na recepci Chvalského zámku osobně, telefonicky 
nebo e -mailem (tel: 281 860 130, infocentrum@chvalskyzamek.cz)

Příjem pečiva: V neděli 20. 12. od 9 do 12 hodin, recepce Chvalského 
zámku. Cukroví nemusíte aranžovat, neboť aby byly stejné podmínky, 
bude cukroví umístěno na bílé talíře a označeno čísly.

Slavnostní vyhlášení: V  neděli 20.  12. v  15  hodin v  obřadní síni 
Chvalského zámku

Pozor – každý účastník soutěže dostane krásně vypečenou vánočku 
od Pekařství Moravec.
Neváhejte a  zúčastněte se pátého ročníku oblíbené soutěže, která 
nám prozradí, jak se peče v Horních Počernicích.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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výTvaRná SoUTĚž JaK JSem Se ocTnUl v PoHádce aneb STaŇTe Se SoUčáSTí 
PoHádKovéHo SvĚTa JiříHo TRnKy
Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejzajímavější ztvár-
nění volného tématu Jak jsem se octnul v pohádce aneb Staňte se 
součástí pohádkového světa Jiřího Trnky. Zkuste si představit, jaké 
by to bylo, kdybyste se octli v pohádce, kterou máte rádi. Může to být 
jakákoli pohádka, od těch klasických až po moderní. Důležité je origi-
nální výtvarné zpracování tématu – zahrajte si na malíře či ilustrátora, 
jakým byl Jiří Trnka. Nejlepší díla budou vystavena společně s připra-
vovanou prestižní výstavou ateliér Jiřího Trnky na chvalském zám-
ku, kterou zahájíme 16. ledna 2016.

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je určena žákům MŠ, ZŠ i SŠ. 
Nejlepší obrázky či ilustrace budou vybrány odbornou porotou a od-
měněny zajímavými cenami.

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto věkových kategoriích:
- I. kategorie – předškolní děti
- II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
- III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií
- IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií

Technika: kresba, malba, koláž
Formát: A3, A2 nebo A1

Termíny:
• obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 30.  prosin-
ce 2015 do 17.00 hodin na recepci Chvalského zámku. (Z druhé stra-
ny obrázku uveďte: jméno autora, adresu bydliště nebo školy, věk 
– u školních dětí i třídu, zařazení do kategorie, kontaktní telefon 
i e -mailovou adresu).

• na začátku měsíce ledna 2016 zasedne komise. Z každé katego-
rie vyhlásíme tři výherce, kteří budou oceněni.

• Všechny výtvarné práce budou vystaveny na Chvalském zámku 
v termínu od ledna do května 2016.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne v lednu 2016 za 
přítomnosti syna Jiřího Trnky - malíře Jana Trnky.

Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni. 
Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v  majetku Chvalského 
zámku a budou užity pro jeho potřeby. Těšíme se na Vaše výtvarná 
díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

výherkyně soutěže o kouzelný plamínek 
víly ohnivky za říjen 2015
Milé děti, v říjnu se vám moc líbily výstavy Krysáci se vracejí na zámek a Broučci Zdeňka Podhůrského. Víla Ohnivka se tentokrát ptala na 
to, kolik mořských krabů se nachází v Podmořském světě u výstavy Broučci. Správná odpověď byla „čtyři“. Soutěže se zúčastnilo 354 dětí 
a správných odpovědí bylo 349. Při losování měla štěstí teprve roční barborka Hamplová z Horních Počernic, naše nejmladší výherkyně. 
Barborce blahopřejeme a vyhrává panenku -vílu Ohnivku, věcnou cenu a komentovanou prohlídku dle přání. Těšíme se na další zvědavou 
otázku naší ohnivé víly a především na vaše odpovědi.        ‑ak‑

28Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2015



To neJlePŠí z HoRnícH PočeRnic - FoToGRaFicKá SoUTĚž PRo Kalendář 
na RoK 2017
Vážení amatérští fotografové a fotografky, 
chvalský zámek ve spolupráci s mč Praha 20 vyhlašuje novou 
fotografickou soutěž pro kalendář na rok 2017.  
Téma zní: To nejlepší z Horních Počernic.
„To nejlepší“ můžete brát jako vaše nejlepší fotky, které jste kdy udě-
lali – a nemusí být přímo z Horních Počernic, jsou zkrátka ty „vaše nej“. 
Téma lze pojmout i jako „to nejlepší“, co máte v Horních Počernicích 
rádi – oblíbená místa, památky, akce, sport, kulturu, zvířata či lidi.
Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2017, 
na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpravodaje a na 
webu městské části i Chvalského zámku.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od 
13 let do 100 let.

Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni poukázkami do Horn-
bachu v této výši: 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 000 Kč a 3. místo 
- 1 000 Kč. Fotografie všech účastníků mohou být použity na propa-
gační účely Chvalského zámku či MČ Praha 20. Uzávěrka soutěže: 
15. května 2016.

Přesné podmínky soutěže najdete na www.chvalskyzamek.cz či na 
e -mailu ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz (tel. 601 388 902). 
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na rok 
2017.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Vážení Hornopočerničtí,
Kalendář „Horní Počernice - příroda 
a sport“ je v prodeji na obvyklých místech 
dle seznamu níže za 65 Kč. Kromě fotografií 
hornopočernické přírody i akčních záběrů ze 
sportovních akcí, jejichž autory jsou mnozí 

z vás – občané Horních Počernic a přilehlých 
obcí, zahrnuje kalendář i  nezanedbatelnou 
informační hodnotu. V obsahu jsou vyznače-
ny hlavní akce, pořádané MČ, příspěvkovými 
a neziskovými organizacemi a spolky v roce 
2016.

Doufáme, že kalendář na rok 2016 pro vás 
bude příjemným průvodcem po celý příští 
rok.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Kalendář na RoK 2016 „HoRní PočeRnice – PříRoda a SPoRT“ v PRodeJi!

příroda a sport

HORNÍ 
POČERNICE
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lubomír lanský - Zimní park
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Jan brachtl - Jaro

Světlana

Rút/Matylda Ida  Elena/Herbert Vlastimil Eduard Josef
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Dětské maškarní bály
RC MUM (KC Domeček)

Velikonoční dílničky
DDM HP
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Jan podešva - Chvalský rybník 

Richard

Soňa Taťána Arnošt Kvido Hugo Erika
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anna Herianová - k sežrání

Žofie

Ctibor Blažena Svatava Pankrác Servác Bonifác
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Bezplatná linka tel. 800 910 910 
Štětkova 1001/5, Praha 4

www.canaba.cz

Zahájení 46. ročníku 
festivalu Divadlo  

v přírodě 
Divadlo HP
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Jan brachtl - pampeliška

Johana

Hana Jáchym Petra Helena Ludvík Bernard
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Rodinné centrum — místo pro setkávání, 
vzdělávání, práci, zábavu a pomoc napříč generacemi. 

Více na www.rcmum.cz
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anna Herianová - odhodlání

Jindřiška/Rozálie

Evelína Vladěna Pavlína Linda/Samuel Adéla Bronislav
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Zahájení zápisů do 
kroužků - DDM HP

Týden otevřených 
dveří/zápisy  

RC MUM

Volnočasové zájmové aktivity pro děti, mládež i dospělé. 
Více na www.ddm-hp.cz
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Martina kekrtová - konec léta

Denisa/Denis

Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma
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Josef řezáč - Zima na „křoviňáku“

Břetislav
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Jaroslav beneš - veteráni na Chvalech

Jiří

Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch
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lubomír lanský - budoucí hvězdy nHl

Milena
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Bezplatná linka tel. 800 910 910 
Štětkova 1001/5, Praha 4

www.canaba.cz

„Rajčatům se letos 

nedaří“, 

premiéra DS  

Právě začínáme,  

Divadlo HP
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Jiří stibor - krajina plná napětí

Lumír

Petr Svatopluk Matěj Liliana Dorota Alexandr
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Jan podešva - Chvalský rybník

Tibor

Saskie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt
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Den válečných veteránů
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Dětské maškarní 
bály a Večerní 
Tančírna pro 

dospělé - RC MUM 
(KC Domeček)

Počernická světýlka 
spolky HP

Kalendář mč je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto místech:
úřad mč Praha 20 (pokladna), chvalský zámek (infocentrum), divadlo Hor-
ní Počernice, Kc Horní Počernice - domeček, Pekařství moravec, trafiky m. 
Hory na Náchodské a v Jeřické ulici, trafika m. Pupalové v Běluňské ulici („u tří 
věžáků“), trafika R. Pučelíka v Božanovské ulici u stanice MHD, trafika m. vr-
zala na Náchodské ulici č. 141, papírnictví na Náchodské ulici (u pošty), papír-
nictví v Chodovické ulici (u školky), tiskárna Printea na Náchodské ulici č. 868 
(budova bývalého sklenářství), Salon marton ve Chvalkovické ulici, prodejna 
citi -tabákv supermarketu Albert

Vánoční 
bazárek knih

Zveme vás na

Těší se na vás 
Alena Štrobová, 
Eva Cudlínová, 
Bety Cibochová, 
Daria Češpivová,  
Jiří Stibor a pře-
devším - kavárník 
Pavel Kohout! 

V pátek 11. prosince 2015 od 16.00 
hodin zveme do Divadelní kavárny 
ve Votuzské ulici 379/11 v Horních 
Počernicích na Vánoční bazárek knih. 

Přijďte si zdarma 
vyměnit nebo jen 
vybrat své knihy.
K Vánocům přece 
kniha a výborná 
káva patří!

Těší se na vás
Alena Štrobová, 
Eva Cudlínová,
Bety Cibochová, 
Daria Češpivová,  
Jiří Stibor a pře-
devším - kavárník
Pavel Kohout! 

veme vás na

V pátek 11. prosince 2015 od 16.00
hodin zveme do Divadelní kavárny 
ve Votuzské ulici 379/11 v Horních 
PoP černicích na Vánoční bazárek knih.

ďte si zdarmmmaa
měnit nebo jen 
rat své knihy.

Vánocům přece
ha a výborná

va patří!

Pozvánky
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a
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výTvaRné dílny:
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou 
Jeslínkem
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.
10. 12. 2015
7. 1. 2016
21. 1. 2016
uzávěrka rezervací je vždy pondělí před 
termínem dílniček 
(maximální počet míst 8)

výtvarné středy s Hankou
Kurzy jsou určené pro děti od 10  let (8  let 
s doprovodem), mládež a dospělé.
Středa 17.00 – 18.55 hodin
Cena: 250 Kč, včetně základního materiálu.
9. 12. 2015 korálkové ozdoby na stromeček, 
drátování (kámen- ryba)
13. 1. 2016 pedig (košík)
27. 1. 2016 pedig (miska)

Pedig je přírodní pružný materiál vhodný pro 
výrobu pletených výrobků.
Pod vedením Hany Volfové se naučíte základy 
pletení pedigem. K dispozici budou různé barvy 
pedigu, kleště, pevná dna.

uzávěrka rezervací je 2  dny před termínem 
dílniček (maximální počet míst 8). 

Hana Volfová, pedagog volného času

Filcování
Zveme Vás v sobotu 12. 12. 2015 od 14.00 do 
18.00 hodin k nám do DDM na filcování.
Téma kurzu je: zvířátko nebo panenka, víla.
Materiál - jehly, barevná ovčí vlna je v  ceně 
kurzu.
Cena kurzu je 350 Kč.

Účast na všech dílnách je možná pouze po 
předchozí rezervaci na tel. čísle 281 925 264 
a 605 700 772, na e -mail farkasova@ddm -hp.cz 
nebo osobně v kanceláři DDM.

FRancoUzŠTina

Již 10 let pro vás v našem DDM připravujeme 
kurzy francouzštiny pro děti i dospělé.
V  letošním školním roce máme celkem čtyři 
úrovně - začátečníci, mírně a středně pokro-
čilí a pokročilí. Letos jsme otevřeli pouze kur-
zy pro mládež a dospělé, protože o kurzy
fracouzštiny byl mezi dětmi malý zájem.  
Horní Počernice jsou partnerským městem
francouzského městečka Mions ležícího ne-
daleko Lyonu, a  tak při výuce spolupracuje-
me s našimi francouzskými přáteli. Ti se ně-
kolikrát aktivně podíleli na hodinách v DDM, 
naši studenti naopak navštívili Mions, byli 
ubytováni ve francouzských rodinách a moh-
li si tak ověřit svoje znalosti. V kurzech zbývá 
ještě několik volných míst, zájemci se mohou
přihlásit během ledna na druhé pololetí.
Informace najdete na našich stránkách.
Těšíme se na vás!

Jana Jelínková, pedagog volného času

FloRbal
V  sobotu 7.  11.  2015 jsme jeli na florbalový 
turnaj Elévů do sportovní haly TJ Ruzyně. Če-
kali na nás soupeři ve výkonnostní skupině 
2, celkem jich je 6 po 6 týmech. Naším cílem 
bylo zahrát si proti soupeřům, kteří mají plno-
hodnotné podmínky pro rozvoj sportu ve své 
městské části 
a  něco se od 
nich naučit. 
Ovšem rea-
lita byla jiná. 
V  prvním zá-
pase ve sku-
pině A  jsme 
porazili FBŠ 
B o h e m i a n s 
4:2. Poté jsme 
prohráli s  TJ 
Kobylisy 2:7, 
a  tak jsme se 
dostali do zá-

pasu o 3. místo. Tam na nás čekal tým Black 
Angels ze skupiny B. Na začátku jsme prohrá-
vali 0:2, avšak pak se rozjel počernický bran-
kostroj. Skóre jsme otočili a 30 sekund před 
koncem po nahrávce Šimona Mesteka upra-
vil na konečných 5:3 pro HorsePower Jáchym 
Budín. Krásné 3. místo ve 2. výkonnostní sku-
pině a celkově 9 z 36 týmů.

Jaroslav Kočí, vedoucí a trenér týmu

lyžařSKý 
a SnowboaRdový výcviK
Masarykova chata, Deštné v  Orlických ho-
rách, 5. – 11. 3. 2016.
V době jarních prázdnin opět vyrazíme s dět-
mi na lyžařský a  snowboardový výcvik do 
naší oblíbené Masarykovy chaty http://www.
ubytovani -serlich.cz/. Přímo u  chaty je vlek 
a  sjezdovka nižší obtížnosti a  cca  60 m od 
chaty, již v Polsku, je nově vybudovaná sjez-
dovka s  vyhřívanou sedačkovou lanovkou, 
která navazuje na ski areál Zieleniec http://
www.zieleniec.pl/mapa2.php, takže si na 
své přijdou jak úplní začátečníci, tak i  zku-
šení a pokročilí lyžaři či snowboarďáci. Letos 
opět nabízíme možnost vzít si s sebou i běž-
ky, protože kolem Masarykovy chaty vede 
tzv. Jiráskova cesta, která zaručuje nádherný 
běžkařský zážitek  http://www.orlickehory.
net/mista/jiraskovacesta.htm
Děti si opět mohou vzít lyže, snowboard, 
nebo běžky  – každé dítě však max. dvě 
z  nabízených věcí. Cena za ubytování, stra-
vu (plná penze), dopravu a  instruktory je 
2800 Kč, 2600 Kč pro děti, které k nám chodí 
na kroužek. Peníze na vleky nejsou v ceně za-
hrnuty, vleky by měly stát cca 2500 Kč (cena 
bude ještě upřesněna podle aktuálních cení-
ků a  dle dohody s  provozovatelem). Vzhle-
dem k  tomu, že lyžařský areál Zieleniec se 
nachází v Polsku, budou děti potřebovat s se-
bou cestovní pas a zdravotní připojištění do 
zahraničí. Hlavní vedoucí a instruktoři zůstá-
vají stejní jako vloni. Hlavní vedoucí Zdeňka 
Horváthová instruktor lyžování Radek Holub, 
instruktorka snowboardu, Beatricie Bártová 
a instruktor, který bude mít na starosti běžka-
ře, bude opět Honza Jeslínek.
Přihlášky a další informace v kanceláři DDM.

Zdeňka Horváthová, 
ředitelka

 DDM PRAHA 20
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

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

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

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Přidejte se k nám na FACEBOOKu
Vše o programu najdete 

na  www.rcmum.cz

* Aktivity jsou podpořeny z dotačního 
programu MPSV a z grantu Hl. m. Prahy.   
* * Finančně podporuje MÚ Praha 20 - 
Zdravá MČ Horní Počernice.

PŘIPRAVUJEME

Ekomum očima fotografa
(fota archiv RC MUM)

Podzim ve znamení Ekomumu
Na akci „Dary podzimu na našem stole** “ 
jsme moštovali, nakládali zelí, sušili křížaly, 
ochutnávali nejen zavařeniny a domácí 
bramborové placky. Největším hitem byla 
marmeláda z jehličí. 

„Dobrodružná expedice aneb 
Podivuhodná džungle za vrátky** “ 
s geobotanikem RNDr. Jiřím Sádlem nás 
zavedla do chvalského podhradí a do 
křovinaté divočiny pod LRS Chvaly. 

Realizovali jsme také ekologicky-výukový 
terénní program pro mateřské školy. 

www.rcmum.cz/ekomum

po–pá 8.00–12.30 
+ út, st 15.00–18.00
Zatímco vy v klidu 
pracujete či nerušeně jednáte s klienty, naše 
zkušené chůvy pečují o děti vaše i vašich 
klientů.
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi 
internetem s možností zapůjčit si notebook, 
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. 
Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku. 

mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

Kurz fotografování vlastních dětí
2. 12. 9.30–15.00
Hlídání dětí při teoretické části. Teorie: světlo 
a kompozice, jak vybrat místo a pozadí, 
jak komunikovat s dětmi. Praxe: nastavení 
fotoaparátu, samotné focení. PŘIHLÁŠKY: 
Ing. Nikol Varčevová: nikol.varcevova@
nicom.cz, 775 345 115.

Tradiční Mikulášská nadílka 
v MUMu
4. 12. od 9.00, 10.00 nebo 11.00
S sebou: malý balíček označený celým 
jménem dítěte. Cena: 50 Kč / 1 dítě. Je nutné 
přihlásit se a zaplatit předem.

V Mumraji* máte na práci klid. 
Děti vám pohlídáme.

MUMRAJ
 coworkingové centrum

5. 1. 2016 10.30-12.00 Zdravá rodina 
i v zimě - Spojte účinnost bylinek, základy 
psychosomatiky a intuice!

Vánoční prázdniny 21. 12. – 3. 1.

Do nového roku bez 
pracovních restů

RNDr. Jiří Sádlo

Jedno z mnohých zajímavých 
zastavení na Dobrodružné expedici.

Aktivity pro děti i pro dospělé.

Krájíme a sušíme jablka na křížaly.

Tatínkové pomáhají moštovat .

Šlapeme zelí.
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Povedené maRTinSKé výTvaRné dílny S diviznoU

výSTavy JSoU Hlavním TémaTem domU UmĚní na cHvalecH

nadační Fond Šance RozdĚlí PříSPĚvKy PočeRnicKým 
občanům v noUzi

Hana Hořáková je žena znalá desítek výtvar-
ných technik a  řemesel. Mezi její oblíbené 
ruční „techniky“ patří například předení na 
kolovrátku. Jinak je stálou spolupracovni-
cí televizních pořadů pro kutily  – jako jsou 

Receptář, pořady sourozenců Gondíkových 
nebo Jiřiny Bohdalové. Právě tuto dámu jsme 
v  rámci projektu Mluvme spolu pozvali na 
Chvalský zámek a do ZŠ praktické a speciální 
v Bártlově ulici, aby u nás na den sv. Martina 
vedla výtvarné dílny. Šikovné seniorky pod 
Hančiným vedením vyráběly voňavou sůl do 
koupele a  lisovaná přáníč-
ka. Domů si pak nadšeně 
odnášely vyrobené dárky 
pro sebe a  své blízké. Poz-
ději odpoledne se v  Bárt-
lovce, kde se opět setkaly 
děti zdravé a  děti se zdra-
votním postižením, vyrábě-
la přáníčka, která se hemžila 
motýly, srdíčky a  krásnými 
sněhovými vločkami. Ra-
dost nám udělala i návštěva 

studentů gymnázia v  Cho-
dovické ulici a věříme, že jim 
zájem o dobrovolnictví, sna-
ha pomoci druhým, vydrží. Martinské dílny se 
nesly v duchu tvůrčí a hlavně dobré nálady.

Jana Hájková, občanka, foto: Vít Zatloukal

výstava obrazů malířky markéty zlesáko-
vé, inspirovaná ročním studijním pobytem 
na novém zélandu a v Tongáském králov-
ství, byla už dvacátou ve skoro tříleté exis-
tenci domu umění na chvalské tvrzi. malé 
jubileum potvrzuje, že naše městská část 
takovou galerii potřebovala, neboť výraz-
ně přispívá ke kulturní nabídce této části 
Prahy. nově otevřená galerie s  ambicióz-
ním výstavním programem je vždy příleži-
tostí pro majitele i jeho tým a zároveň na-
dějí pro uměnímilovnou veřejnost.
Výstavní prostor v  barokním špejcharu se 
dočkal otevření 1.  května  2013 a  David Fi-

ala, provozovatel objektu a  zakladatel Na-
dačního fondu Dům umění, zde slavnostně 
zahájil výstavu Pavla Brázdy, jednoho z  nej-
významnějších českých malířů, výtvarníků 
a  ilustrátorů 20. století. Galerie, otevřená po 
celý rok, postupně nabídla celou řadu výstav 
umělců zvučných jmen, jakými jsou Pavel 
Brázda, Michal Singer, Karel Vysušil nebo Věra 
Tataro, velmi atraktivní byly i  dvě výstavy 
o  nábytkových slozích a  stylech v  průběhu 
doby a o československém nábytku 60. – 80. 
let minulého století. Hlavním těžištěm práce 
nadačního fondu je propagace a  pořádání 
výstav uměleckých děl, další vzdělávání pod 

vedením našich zkušených lektorů, worksho-
py pro odbornou i  laickou veřejnost a  pod-
pora mladých talentovaných výtvarníků. 
“Vedle děl současných umělců či historických 
mistrů nabízíme i zajímavé počiny studentů 
uměleckých škol či začínajících talentů. Kro-
mě tradiční funkce galerie tak umožňujeme 
odborné i laické veřejnosti seznámit se s pra-
cemi nejmladší generace a zároveň dáváme 
příležitost k  setkáním s  různými polohami 
umění prostřednictvím nejrůznějších akcí 
a workshopů,“ uvedl David Fiala.

Dana Mojžíšová, občanka

nadační fond Šance vypisuje nová gran-
tová řízení s tématy:

1. děti a mládež
2. Tíživá sociální situace.

Grantové řízení děti a mládež: je zaměřené 
na podporu dětí a mladých lidí, kteří mohou 
podávat žádosti prostřednictvím svých rodi-
čů či zákonných zástupců. Je možné žádat 
o podporu na úhradu poplatků souvisejících 
s  volnočasovými aktivitami či pomůckami 
do školy, o  podporu na zdravotní pomůc-
ky apod.

Grantové řízení Tíživá sociální situace: se 
zaměřuje na pomoc občanům v  produktiv-
ním věku žijícím na území Horních Počernic, 
kteří se dostali do tíživé sociální situace a ne-
dosáhnou na jinou formu sociální podpory. 
Bližší informace o vyhlášeném grantovém ří-
zení s uzávěrkou 31. prosince 2015 naleznete 
na www.nfsance.cz.

Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k na-
šim spoluobčanům a sami doporučují vhod-
né příjemce nadačního příspěvku. Rovněž 
děkujeme za spolupráci sociálnímu odboru 

MČ Praha 20 
a  všem dár-
cům, kteří se 
rozhodli pravidelnými finančními částkami 
pomoci konkrétním lidem z naší obce.

Petr Herian,
předseda 

Nadačního fondu ŠANCE
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Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství
dětské oddělení: 702 149 72, oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774

Milí naši čtenáři,

vaše hojná účast na 
Chvalském zámku při Dni 
maďarské kultury je pro nás 
důkazem, že její příprava není 
marná práce. Děkujeme za 

uznání a já zase plním svůj slib a přidávám recept 
na Houby na smetaně, o který jste si řekli hned po 
degustaci.

Tady je:
Houby na smetaně – recept podle kuchařky 
Károly Gundel z roku 1956

1 kg žampionů
100 g másla nebo sádla
sůl, paprika
¾ l kysané smetany
2 cibule, hladká mouka
zelená petržel

Houby nakrájíme na plátky. Do kastrolu dáme 
máslo, přidáme jemně nakrájenou cibuli, do zlato‑
va ji opražíme. Přidáme houby, sůl, papriku, jemně 
nakrájenou zelenou petržel a dusíme do měkka.
Když šťáva vysmahne, zaprášíme hladkou mou‑
kou, přidáme smetanu a krátce povaříme.

Tichá noc, svatá noc
Příběh o nesmrtelné vánoční písni se začal psát v 
roce 1818 v malé alpské vsi Oberndorf.
24. prosince ráno se připravoval šestadvacetiletý 
pomocný farář Josef Mohr na půlnoční kázání.
Tu mu ale přišel zvěstovat zdrcující novinu místní 
učitel a příležitostní varhaník Franz Xaver Gruber. 
Ona Jobova zvěst zněla: varhanní měchy jsou 
prokousané od myší !!! Půlnoční bez hudby,
to ale nepřicházelo v úvahu. Oprava nebyla v 
krátké době možná a ani na ni nebyly finance.
Prekérní situaci vyřešil farář Mohr. Vzpomněl si, že 
má v šuplíku vánoční píseň, kterou napsal již před 
dvěma lety. Poprosil tedy Franze, zda by nesložil k 
písni nějakou prostou melodii.
A stalo se a na půlnoční mši pak v obersdorfském 
kostelíku farář Mohr zpíval tenor a Franz Gruber
bas, doprovod na kytaru obstaral Mohr. Dětský 
smíšený sbor zpíval refrén. A na světě byla
„Stille Nacht, heilige Nacht...“ Jednoduchá a velmi 
působivá.
Oba do té doby neznámí muži netušili, že dali svě‑
tu prostou, ale zároveň zbožnou píseň, bez které se 
pak už nikdy neobejde Štědrý den.
Píseň má hodně překladů, spoustu interpretů a 
úprav.
Ten náš zní „Tichá noc, svatá noc.“

Zámecké posezení v prosinci
Srdečně vás zveme na Zámecké posezení Nejen 
pro seniory. 
V úterý 15. prosince ve 14 hodin ‑ na vánoční notu.

Požehnané svátky vánoční vám  
za kolektiv knihovny přeje

Božena Beňová

Knižní novinKy:
lyne, charlote: děti moře (brána)

Historický román z  doby Jindři-
cha  VIII. Nový román autorky 
Kainova dědictví a  Glencoe se 
odehrává za vlády Jindřicha  VIII., 
kdy do katolické Anglie proniká 
reformace a kdy se Anglie chystá 
vládnout mořím. Příběh tří přátel 
na život a  na smrt, Anthonyho, 

Sylvestra a  Fenelly, se prolíná s  osudem válečné 
lodi Mary Rose. Když je tato chlouba anglického 
loďstva spuštěna na vodu, dojde k tragické neho-
dě, která poznamená jejich budoucí život. Zatímco 
Jindřich  VIII. zoufale touží po dědici, kterého mu 
Kateřina Aragonská nemůže dát, nadaný stavitel 
lodí Anthony chce za každou cenu dovést Mary 
Rose k dokonalosti a nezdráhá se kvůli ní obětovat 
všechno. Román o přátelství, posedlosti a o  lásce 
opravdové i nenávistné…

Forejt, luboš: Podruhé do světa (Powerprint)
Cestopis Podruhé do světa je 
mojí devátou knihou, a  praktic-
ky navazuje na obdobné dílo, 
které vyšlo pod názvem Do 
světa to není daleko, zabývají-
cí se danou tematikou v  rozsa-
hu od dětství až do roku 2008, 
kdy jsem se vydal do Japonska. 

Název Podruhé do světa je poněkud zavádějící, ne-
boť pokud zahrnu do svých cestovatelských aktivit 
i země, jež jsem navštívil zcela krátce, napočítám na 
65 destinací. Představa, že v  době silně ovlivněné 
televizí a  internetem, kdy v časovém intervalu ně-
kolika minut zaregistrujeme událostí, odehrávající 
se na druhé straně zeměkoule, čtenář nevyjde, díky 
mému literárnímu dílu, z údivu, by byla hrubě zavá-
dějící a  nanejvýš směšná. Turistika prožívá boom, 
a mnohé, o čemž se zmiňuji, už zažili cestovatelé na 
vlastní kůži. Avšak i toto konstatování má svoje „ale“. 
Přece jen, ne každý se vydává na toulky, a ne kaž-
dý se dostane právě do v knize zmiňovaných míst. 
A i ti nejotrlejší světoběžníci mohou minout takové 
cíle, jako třeba vodopád, řítící se přímo do centra 
města v rakouském Bad Gateinu, neobvyklou kon-
centraci go -go barů v Angeles na Filipínách, zdejší 
Údolí ozvěn se zavěšenými rakvemi, monument 
Time Capsule v  Jižní Koreji a  tamější ostrovy JeJu 
a Jindo s tzv. Mojžíšovým zázrakem, gejzírová pole 
Tatio v poušti Atacama v Chile, letní jízdu na saních 
na Madeiře, světově proslulé Národní palácové 
muzeum v  Taipei i  klášter Guang Shan s  monu-
mentální sochou Buddhy na Taiwanu nebo méně 
známou romantickou oblast Jonquiere v  Kanadě. 
Z předešlého vyplývá, že kniha se týká následujících 
států: Rakousko, Filipíny, Jižní Korea, Chile, ostrov 
Madeira, Portugalsko, Taiwan a Kanada. Dvacet pro-
cent obsahu náleží domácímu cestovnímu ruchu… 
Třeba orloj s  mnoha funkcemi v  Kryštofově Údolí, 
tzv. Sloní kameny poblíž Jitravy, sochy Václava Levé-
ho, vytesané do pískovcových skal u Želíz, pohád-
ková přehrada Les Království na Labi nedaleko Bílé 
Třemešné a pod. I to vše je mimořádně přitažlivé…

Kopecká, Jana: Pašeráckou stezkou 
z Tibetu (milenium Publ.)
Pokud jste pod Everestem a  nahlédnete smě-

rem do údolí Tibetu, tak věz-
te, že někde tam je ukrytá za-
kázaná, ale stále používaná 
pašerácká stezka. Spojuje Tibet 
s  Nepálem. Stezka vede v  ná-
rodním parku na čínské straně 
přes sedlo Nangpa La nedale-
ko Everestu. Informace o  tom-

to přechodu nejsou, mapy také ne. Ale situace 
není tak zoufalá. Cestu totiž podrobně popsala 
ve svém cestopisném vyprávění Jana Kopec-
ká, autorka knihy Pašeráckou stezkou z  Tibetu. 
Kniha je doplněná barevnými fotografiemi 
a  hlavně návodem, jak lze toto až neskutečné 
dobrodružství prožít. A  to i  navzdory zákazům 
a všudypřítomné čínské policii. Cizinci se totiž bez 
průvodců nesmějí po Tibetu pohybovat. Ovšem 
stačí koupit v Lhase lístek na autobus, ráno ještě 
za tmy (to kvůli policii) opustit hotýlek, vetřít se 
mezi domorodce, vystoupit v  Shigatse, přespat 
a zase brzy ráno (to kvůli vojákům), kryti svítáním, 
vyrazit na cestu. Pokud se to zdá příliš složité, ne-
zbývá, než otevřít cestopis Jany Kopecké a  zažít 
všechna dobrodružství a trable při sklence červe-
ného vína…

mccoyová, Sarah: Pekařova dcera 
(Fortuna libri)

Ojedinělá kniha, v níž se prolíná 
přesvědčivý příběh z  války se 
současností. Kniha, která ukazu-
je, že lidské city a  problémy zů-
stávají stejné, a  přitom nezáleží 
ani na místě, ani na době, v  níž 
žijeme…
Rok 1944. Elsie Schmidtová, dce-
ra pekaře v  Garmischi, dospívá 

v  nacistickém Německu, jehož porážka se neza-
držitelně blíží. Denně je konfrontována se stále 
tíživější realitou, z  níž ji vytrhuje pozvání nacis-
tického důstojníka na vánoční večírek. S mírnými 
rozpaky přijímá, neboť odmítnout by mohlo být 
nebezpečné jí i  celé rodině. Její bezradnost se 
jen prohloubí, když je během večírku požádána 
o  ruku. Samozvaný snoubenec patří mezi ostat-
ními důstojníky k  nejvlídnějším a  nejčestnějším, 
ale i  on je zcela lhostejný k  osudu židovského 
chlapce, který byl pro svůj krásný hlas vybrán, 
aby zpíval nacistickému publiku koledy. Elsie se 
s  chlapcovou  tragickou budoucností nemůže 
smířit a vůbec netuší, že brzy bude o chlapcově 
osudu rozhodovat právě ona…
O šedesát let později. Reba Adamsová je noviná-
řka. Celý život na ni doléhá stín vzpomínek z dět-
ství. Otec, veterán z Vietnamu, se nikdy nevyrov-
nal se zločiny, jichž se během války dopouštěl i on 
sám, a svými patologickými náladami trápil celou 
rodinu. Reba se snaží útěkem z domova minulost 
vymazat. Nyní žije v El Pasu, pracuje v lokálním ča-
sopise a je zasnoubena s Riki Chavezem…

kn
ih

ov
na

Knihovna bude uzavřena v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016. Těším se na vás 5. 1. 2016.
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ŠKoly

TRaPaS nePřežiJU

bUbnování v báRTlovce

zaHRadní PáRTy ve ŠKolní dRUžinĚ Při zŠ RaTibořicKá

biS bald, bRUnSbüTTel

den oTevřenýcH dveří

Ve čtvrtek 12.  listopadu se vyda-
li žáci ZŠ Bártlova do Divadla HP 
a  shlédli představení  TRAPAS NE-
PŘEŽIJu! aneb TEN ŘÍZEK NEZVEDEJ  z  Divadla Pohoda. Žák Karel je společně 
s paní RY -PO -SLuCH seznámil se slušným chováním na schůzce, v kině, atd. Před-
stavení bylo vtipné, svižné a diváci se velmi bavili. Těšíme se na další vystoupení 
skvělé dvojice Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej.

Lucie Borová, vychovatelka školní družiny

Začátek podzimních prázdnin jsme si 27. 10. zpestřili velkým BuBNOVÁNÍM. Pod 
vedením zkušeného lektora P.  Šušora jsme si všichni půjčili různě velké etno 
bubny a během chvilky jsme se v dunivém rytmu ocitli mezi indiány, africkými 
domorodci nebo mezi asij-
skými válečníky. Celá škola 
se otřásala v  základech, ale 
tentokrát to nikomu neva-
dilo!

Daniela Hřebenová,
foto Lucie Borová,

učitelky

Ve čtvrtek 24.  září proběhla na naší školní 
zahradě nefalšovaná zahradní párty. Děti si 
s  vychovatelkami ve svých odděleních na-
chystaly lákavé občerstvení, které pak nabíd-
ly ostatním spolužákům a  všem pozvaným 
rodičům i  dalším příchozím k  ochutnání. 
Nechyběly ani vlastnoručně připravené ná-
poje. V  altánu byly vystaveny vzorky všech 
připravených dobrot a každý mohl hlasovat 
pro svého favorita.
Tato akce vznikla díky novému „Květinové-
mu záhonu našich babiček“, na který nám 
přispěla MČ Praha 20 účelový neinvestiční 
příspěvek. Všechny děti i zájemci z řad rodi-

čů si mohli vysadit svojí 
vlastní rostlinu na trval-
kovém záhonu, který 
byl založen za hlavní 
budovou školy a zájem-
ci přiložili ruku k dílu i při sestavování man-
daly z přírodnin, která měla symbolicky také 
tvar květiny.
Akce se vydařila i  díky nádhernému počasí. 
Tak ať nám ty kytky pěkně rostou! :-)
Více na: www.zs -hp.cz

Martina Škorpilová a Zuzana Kopsová, 
vychovatelky ŠD

V říjnu se uskutečnilo první kolo výměnného 
pobytu mezi dětmi ZŠ Ratibořická a školami 
partnerského města Brunsbüttel. 24 českých 
rodin se na týden rozrostlo o jednoho kama-
ráda nebo kamarádku, po večerech doma 
zněla němčina a  samozřejmě angličtina. 
O  víkendu si partnerské děti užívaly výlety, 
které jim čeští rodiče připravili.
Náš školní program byl nabitý, abychom 
stihli německým dětem ukázat co nejvíce za-
jímavostí z našeho okolí. Byli jsme mile přijatí 
na Chvalském zámku, prošli historické části 
Prahy, užili si atmosféru Staroměstského ná-
městí a  okolí, zkusili si společnou výuku ve 
škole a  navštívili ZOO Praha, která všechny 

nesmírně nadchla. Děkujeme za zajímavý 
program v DDM.
Povinným výletem pro děti z  města Brun-
sbüttel, kde prakticky ústí Labe, je výlet 
k prameni této řeky. Počasí nám přálo, Krko-
noše byly zalité sluncem i mlha nám ukázala 
svoji sílu, jen Labe jsme jaksi nepotkali. Pře-
kvapené pohledy německých dětí do prázd-
ného řečiště byly významné.

A co nám naši němečtí kamarádi napsali?
Ich wurde nett empfangen, das Programm 
war schön und wir hatten viel Spaß. (Devin)
In Prag waren die Sehenswürdigkeiten sehr 
interessant und schön.Die Leute waren sehr 

nett. Mir hat meine Gastfamilie sehr gut ge-
fallen. (Niklas)
Mir gefiel die Stadt sehr gut. Die Leute waren 
sehr nett und hilfsbereit. Außerdem gefiel 
mir auch Schloss Chvaly sehr. (Mette – Marie)
už teď se těšíme na druhé kolo v Brunsbütte-
lu, které se koná na konci května 2016.
Takže :“ Bis bald, Brunsbüttel!“

Jana Lišková,
učitelka

Na naší škole se bude konat zápis do 1. tříd ve stejném termínu jako v ostatních počernických školách - 19. a 20. 1. 2016, jen od 14 - 17 hod.
Dny otevřených dveří budou po oba dny ve stejné hodiny.
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Učení TRocHU JinaK

i leToS oTevíRáme dveře

Přivítali jsme u nás…

Stále se vzděláváme

žebrácká opera, tentokrát pro studenty

První den otevřených dveří se v naší škole uskutečnil tradičně první listopadovou středu. Během celého odpoledne 
se téměř sto třiceti zájemcům o studium i jejich rodičům věnoval početný tým studentů ze všech oborů i ročníků.
Samozřejmostí je při DOD účast celého vedení školy. Pan ředitel i obě zástupkyně odpovídali na dotazy návštěvníků, 
zatímco studenti se stali průvodci po škole i v domově mládeže.
Další den otevřených dveří se uskuteční ve středu 2. prosince opět mezi 14. a 19. hodinou. Těšíme se na vaši návštěvu!

Náš poslední podzim na ZŠ Spojenců začal 
velice příjemně. V rámci vlastivědy jsme na-
vštívili Pražský hrad. S  historií a  významem 
tohoto místa, ale i  s  minulostí Prahy jsme 
se seznámili při hře Příběh Pražského hra-
du I. Byli jsme řemeslníci, služebníci, uměl-
ci a  strážci a  plnili jsme úkoly v  prostorách 
výstavy. Prošli jsme Chrám sv. Víta, všechna 
nádvoří, Zlatou uličku i Daliborku a těšíme se 
na Příběh Pražského hradu II. a III. Národním 
divadlem nás provedl a  vše o  něm krásně 
povyprávěl příjemný a  trpělivý průvodce 
v samotné budově divadla. Pohled z  terasy 
na dominanty Prahy nám vyrazil dech. Na 
Staroměstském náměstí jsme pod vedením 
paní učitelky a  s  připravenými pracovními 
listy vyhledávali vše, co se zde dalo o historii 
a významu tohoto místa zjistit. Naší znalost 
angličtiny jsme prověřili na představení „The 
fun fair murder story“ a písničky, představe-
ní i  následná práce v  hodině nás naprosto 
nadchla. V rámci spolupráce s naší MŠ jsme 
pozvali budoucí školáky, kteří za krásného 
počasí a s naší pomocí na školní zahradě pl-
nili úkoly z dopravní výchovy, závodili a ma-
lovali. Všichni odešli spokojeni s  odměnou 
a  diplomem. Těšíme se, že je opět uvidíme 
při zápisu do 1. třídy.
Na plaveckých závodech v Hloubětíně jsme 

drželi palce našim žákům ze 4. a 5. třídy. Naše 
spolužačka Dorota Suchánková vyplavala 
pro školu 3. místo. I ostatní plavali co mohli 
a užili si pěkné odpoledne.
Podzim končí a nám všem nezbývá nic jiné-
ho než hrabat listí na naší zahradě a připravit 

ji i sebe na zimu. Další den otevřených 
dveří se uskuteční ve středu 2. prosince opět 
mezi 14. a 19. hodinou. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu!

žáci 5.třídy ZŠ Spojenců

V  posledním měsíci jsme u  nás uvítali dvě 
vzácné návštěvy.
V pondělí 2. listopadu poctila naši školu svou 
návštěvou poslankyně Evropského parla-
mentu Ing. Michaela Šojdrová. V doprovodu 
vedení školy si nejprve prohlédla budovu 
školy i  jednotlivé třídy. Pro studenty třetích 
a  čtvrtých ročníků připravila dvě přednáš-
ky spojené s  následnou besedou. Studenti 

se dozvěděli zajímavé informace o  činnosti 
instituce, jíž paní poslankyně reprezentuje, 
a upevnili si tak znalosti z předmětu evrop-
ské integrace.
O  týden později jsme přivítali paní Pilar 
Barrero  – atašé španělského velvyslanectví 
pro oblast vzdělávání. I ona si v doprovodu 
vedení školy, vyučující španělštiny Gemy de 
Miguel a  Daniela Reuse ze třetího ročníku 

prohlédla školu i  domov mládeže. Byla vel-
mi potěšena zájmem studentů o  španělský 
jazyk, ale především jejich znalostmi. Na 
španělské ambasádě vykoná i  letos svou 
čtyřtýdenní praxi jeden ze studentů oboru 
provoz diplomatických služeb. Pokračuje tak 
úspěšná spolupráce mezi našimi institucemi.

Přesto nebo právě proto, že vzděláváme 
především své studenty, dbá vedení školy 
i  o  soustavný růst vědomostí a  pedagogic-
kých dovedností i u učitelského sboru.
Tentokrát jsme během třídenního výjezdu 

do Žihle absolvovali dva velmi intenzivní 
kurzy zaměřené především na práci s  tříd-
ním kolektivem a  na komunikaci nejen se 
studenty, ale také s kolegy a rodiči.
Cestou konkrétních praktických cvičení i zá-

žitkových aktivit jsme si mnohé vyzkoušeli 
na vlastní kůži. Celou akci jsme i díky kvalit-
ním lektorům hodnotili jako velmi úspěšnou 
a hlavně přínosnou.

V pátek 13. listopadu navštívili studenti čtvr-
tých ročníků divadlo v Horních Počernicích, 
aby zhlédli představení Žebrácká opera dra-
matika a bývalého prezidenta Václava Havla.
Celé představení bylo komponováno tak, 
aby bylo pro studenty co nejzajímavější, 
a  přispělo tak k  rozšíření výuky literatury 
právě ve čtvrtých ročnících. Proto byla jeho 
součástí beseda s  režisérem hry Andrejem 
Krobem, jeho ženou Annou Freimanovou, 

editorkou Knihovny Václava Havla, 
a  novinářem Robertem Tamchynou, 
který zpovídal Václava Havla v  rozhla-
sových Hovorech z Lán.
Sama hra byla připomínkou premiéry 
tohoto divadelního kusu, která se ode-
hrála přesně před čtyřiceti lety právě 
v Horních Počernicích.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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SPoRTovní zPRavodaJSTví z cHodovicKé
I další měsíc školního roku byl na sportovní 
události a  úspěchy našich žáků bohatý. Již 
tradičně se vybraní žáci prvního i  druhého 
stupně zúčastnili Dětských plaveckých závo-
dů o putovní pohár starosty Prahy 14, které 
se uskutečnily 22. 10. 2015 v plaveckém ba-
zénu v  Hloubětíně. Pořadí škol bylo určeno 
podle dosaženého počtu bodů. Bodováno 
bylo prvních šest míst v každé kategorii. Naši 
reprezentanti se nenechali zahanbit a obsa-
dili z celkového počtu 11 škol 2. místo. Skvě-
le se ve svých kategoriích umístili zejména 
Adam Sekyrka a Eva Šťastná (2. místo) a Kryš-
tof Polák (1. místo). Na bodovaných příčkách 
stanulo i dalších 11 plavců z naší školy.
Začátkem listopadu nastoupili naši chlapci 
i  dívky 2. stupně na školním hřišti k  fotba-
lovému turnaji Coca  – Cola Cup. Zatímco 

chlapecká část se musela do 1. kola turnaje 
prokousat přes říjnovou obvodní kvalifikaci 
(2. 10. ), dívčí si to rozdala 4. listopadu přímo 
v 1. kole se ZŠ Burešova a zvítězila. Chlapci 
museli o postup do druhého kola ve čtvrtek 
5. listopadu porazit 4 soupeře, mezi kterými 
silnou konkurenci představovala například 
základní škola z Čelákovic nebo ze Špitálské. 
Oba naše týmy srdnatě bojovaly a  kdo na 
hřišti byl, musel uznat, že bylo na co koukat. 
Zaslouženě tedy postoupily do jarních bojů 
a už teď se těší na soupeře ve 2. kole.
Druhá neděle v  listopadu se pro některé 
žáky z FZŠ Chodovické stala již tradičně ne-
dělí sportovní. 82. ročník přespolního běhu 
Velké kunratické nemohl zůstat bez naší 
účasti. Časné víkendové vstávání se nám 
všem vyplatilo. V  kategorii mladších žákyň 

vybojovala Ester Červinko-
vá z  8. B v  konkurenci téměř 
200 účastnic z  celé republiky 
1. místo. Ester v  tomto roce 
dosáhla také dalších velice 
cenných atletických úspěchů. 
Patří mezi ně například 1. mís-
to v běhu na 300 m na Přebo-
rech Prahy, 1. místo na Mist-
rovství ČR mladších žákyň na 
trati 300 m, 2. místo v běhu na 
150 m na Evropských hrách  
a  5. místo v  běhu na 800 m 
mladších žákyň na Olympij-
ských hrách dětí a  mládeže 

v  Plzni. Gratulujeme 
naší běžecké naději 
a  přejeme spoustu 
dalších sportovních 
úspěchů. V kategorii 
mladších žákyň se 
ale na Velké kunra-
tické skvěle umístila i  Lucka Poppelová na 
18. místě, na 22. místě pak Vanessa Keprtová, 
obě ze 7. B. Krásně běžely i další naše žákyně 
Markéta I. Dostálová, Silvie Kurylyak a Vero-
nika Vokounová. V  kategorii mladších žáků 
ukázali ve dvousethlavém závodním poli své 
běžecké kvality i kluci. Jakub Zámyslický z 8. 
B se umístil na výborném 8. místě a  Patrik 
Gregor ze 7. B na místě 16. Zajímavou odmě-
nou pro ně byla mimo jiné návštěva otevře-
ného tréninku na tenisový FED CuP, které se 
v úterý 10. 11. v rámci odpoledního vyučová-
ní TV zúčastnili žáci sportovních tříd. Z tribun 
O2 arény mohli v akci pozorovat naši největší 
tenisovou hvězdu Petru Kvitovou, nebo Lucii 
Šafářovou a  Denisu Alertovou. Na poslední 
chvíli dorazila i Karolína Plíšková, která poz-
ději dětem také rozdávala podpisy při auto-
gramiádě. Všem závodníkům gratulujeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.

Jiřina Lišková, 
Jana Valentová, 

Jan Kittler, učitelé

vŠicHni doHRomady zvládneme vŠe
ZŠ Stoliňská navázala spolu-
práci s logopedickými třídami 
ze školy pro sluchově posti-
žené v  Radlicích. Společný projekt byl zahájen 
23. 10. 2015, kdy 2. a 3. třída logopedická přijela 
vlakem na návštěvu do místní základní školy. 
Společně s 3. třídou zahájily dopoledne opako-
váním dopravní bezpečnosti. Nadšeně vyzkou-
šely své znalosti přímo na dopravním hřišti, které 
je součástí Chvalské školy. Ve skupinách potom 
děti vypracovaly společný kvíz k bezpečnosti na 
silnici a nakonec je čekalo překvapení ve školní 
jídelně. Společnými silami upekly jablečný závin, 
umíchaly ovocné a zeleninové saláty a nakonec 
vše snědly. Vše spolu zvládly výborně! Povedlo 
se navázat vzájemné kamarádství. Celým dopo-
lednem vládlo opravdové nadšení všech dětí. 
A co bude dál? V prosinci pojede 3. třída z Chval-
ské školy na návštěvu do školy pro sluchově po-
stižené a na jaře je čeká společná škola v přírodě, 
ale o tom zase příště.

Lucie Svozilová a Šárka Veselá,
třídní učitelky

velKé PodĚKování
V  minulém čísle HPZ jsme psali o  společném 
projektu ZŠ Stoliňská a ZŠ Bártlovka „Ven z lavic“. 
Ještě jednou děkujeme MČ Praha 20 za poskyt-
nutí finanční podpory na tuto akci. Panu Jiřímu 
Antošovi  (TR Antoš,  s.  r.  o. - dětská hřiště)  za 

vstup zdarma pro děti z „Bártlovky“, ale i  do-
spěláci měli vstupné zdarma., děti ze Stoliňské 
měli vstupné snížené. Také děkujeme panu Ja-
roslavu Štěpánkovi - firma Majaagency, s. r. o. za 
sponzorování dopravy.

Všem se nám v Mirakulu v Milovicích moc líbilo! 
určitě pojedeme společně zase!

Hedvika Zmeková, 
učitelka
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Pravidelná spolupráce Základní umělecké 
školy v Horních Počernicích a Dithmarscher 
Musikschule je už řadu let součástí česko
německých hudebních projektů v  rámci 
partnerství s městem Brunsbüttel. Studenti 
a  učitelé obou škol se nyní opět setkali ve 
dnech 5.  10. listopadu, aby absolvovali ně
kolik koncertů v našem divadle, v Kulturním 
domě v Kyjích nebo v Českém muzeu hudby 
v Praze.
Hlavním hostem všech večerů byl orchestr 
Easy Band z Dithmarscher Musikschule s di-
rigentem Friedrychem Nielsenem. Publikum 
ocenilo především efektní blues -rockové 
skladby od The Blues Brothers, Bohemian 
Rhapsody od Freddieho Mercuryho, aranžmá 
slavného Pachelbelova Kánonu či známé fil-
mové melodie se sólovými vstupy některých 
instrumentalistů, včetně Richarda Ferreta, 

ředitele Dithmarscher 
Musikschule. Své mís-
to si však během koncertů našel i  domácí 
orchestr Big Band ZuŠ Horní Počernice pod 
vedením Pavla Cibocha, pěvecké sbory Lís-
teček a Lístek se sbormistryní Marií Sedláko-
vou a  pěvecký sbor Paleček se sbormistryní 
Šárkou Mistrovou. „Program našich němec-
kých přátel byl doslova nabitý zkouškami 
a  koncerty, přesto jsme ještě stihli projít se 
starou Prahou, zajít na koncert Pražského ko-
morního orchestru v  Obecním domě, nebo 
navštívit Památník v Terezíně. Naši hosté si se 
zájmem prohlédli pobočku ZuŠ na Černém 
Mostě a  udivilo je, v  jak improvizovaných 
prostorách působí naše hornopočernická 
ZuŠka,“ říká ředitel školy a dlouholetý orga-
nizátor mezinárodních hudebních akcí Libor 
Zíka.

Pětidenní setkání bylo pro mladé muzikan-
ty skvělou příležitostí poznat nové přátele, 
získat zkušenosti a  inspiraci pro další práci. 
Potvrdilo, že hudba je univerzálním jazykem 
napříč národy a pravidelná setkání mladých 
hudebníků základem budoucích společných 
aktivit, jejichž kontinuita je předpokladem 
kulturního sbližování v Evropě. „Rád bych po-
děkoval nejen hostům, ale také našim soubo-
rům a účinkujícím, Martě Čermákové a Dani-
elu Kallmünzerovi za klavírní doprovod, Marii 
Sedlákové, Šárce Mistrové, Tereze Novotné 
a  Zdeňce Hejlíkové za moderování večerů, 
samozřejmě také za finanční i  morální pod-
poru naší městské části a magistrátu.

Dana Mojžíšová, předsedkyně  
Výboru pro partnerství

HUdba Je UniveRzálním JazyKem 
naPříč náRody

Koncert žáků houslové třídy věry matějákové
Po 3. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

iii. Hudební večer
tradiční koncert žáků ZuŠ
Po 7. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy marie bachůrkové
Út 8. 12. Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.

vánoční koncert žáků klavírního oddělení
St 9. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Společný koncert žáků zUŠ Horní Počernice a  žáků  
zUŠ česká lípa
Čt 10. 12. Klášter Emauzy – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové
Pá 11. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 17.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy marie Sedlákové
Pá 11. 12. Kinosál ZŠ Generála Janouška – 17.00 hod.

Koncert pěveckých sborů malíček a Paleček
sbormistryně Šárka mistrová
Po 14. 12. Klášter Emauzy – 18.00 hod.

vystoupení žáků literárně -dramatického oboru
Po 14. 12. učebna č. 34 – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy marty čermákové
Út 15. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy iriny likiny
St 16. 12. Galerie 14 – Černý Most – 17.30 hod.

Koncert žáků klavírní třídy i -Hsien lin
St 16. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy larisy vaňkové Filiny
Út 17. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy zdeňky Hejlíkové
Pá 18. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy martiny müllerové
Po 21. 12. Sál ZuŠ Ratibořická – 18.00 hod.

PozvánKa na KonceRTy
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Divizna a sousedé ze Svépravic
vás srdečně zvou na společné 

Adventní zpívání 
u kapličky ve Svépravicích

v neděli 6. 12. 2015 od 16. hodin

Vánoční melodie zazpívá
Majda Moudrá

zahraje 
Pavla Šabatková a spol.

Ochutnáte i pravý 
svépravický svařák!
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Milí přátelé,
na rozdíl od občanského nového roku začíná 
církevní rok už čtyřmi adventními nedělemi. 
Společným jmenovatelem je od pradávna 
naděje spojená s příchodem, adventem Ježí-
še Krista do našeho světa. Symbolem naděje 
je i postupné přibývání světla na adventním 
věnci.
Na první adventní neděli bývá čteno biblické 
vyprávění o Ježíši, který jako tichý a bezbran-
ný král přijíždí do Jeruzaléma na oslátku a ne 
na válečném koni. Chce nám připomenout, 
že rozhodující silou v našem světě není moc 
násilníků všeho druhu, ale „kristovská“ ti-
chost, která se bez veliké reklamy projevuje 
u lidí usilujících o pokoj a milosrdenství. Není 
jich málo, jen se rozhlédněme kolem sebe.
Druhá adventní neděle bývá často věnována 
výkladu takzvaných apokalyptických textů 
bible, které řečí obrazů promlouvají do světa 
ohroženého násilím i  mnohými nevysvětli-

telnými zvraty. Některým obrazům už dnes 
nerozumíme a při jejich výkladu musíme po-
stupovat s velikou opatrností také proto, že 
jsme ve chvílích všelijakých dějinných krizi 
sami snadno náchylní naslouchat všelijakým 
katastrofickým scénářům, které ve výsledku 
vedou jen k  ochromujícímu strachu z  bu-
doucnosti. Tyto nesnadné texty už před 2000 
lety před apokalyptickými náladami varova-
ly. Jejich hlavním jmenovatelem je opět na-
děje. A  my si nad nimi můžeme uvědomit, 
že tam, kde se rozhodujeme pod vlivem 
strachu, snadno se stáváme sobeckými a za-
měřenými jen sami na sebe. Strach je špatný 
rádce i  v  situaci humanitárních krizí dnešní 
doby. Neboj se! To je jeden z nejdůležitějších 
důrazů adventu.
Třetí adventní neděle nám pak na postavě 
dávného pouštního kazatele Jana, zvaného 
Křtitel, ukazuje, že mnohem víc, než na úkli-
du našeho bytu, záleží na úklidu vnitřním. 

Ten ale není na rozdíl od těch podlah a oken 
záležitostí pouze adventní, nýbrž každo-
denní. Do situací, které se v našich životech, 
rodinách, i v širší společnosti zdají někdy ne-
řešitelné, nám poselství 3. adventní neděle 
připomíná, že změna je vždycky možná. Jen 
je třeba, abychom s ní začínali sami u sebe.
Když se pak rozzáří na 4. adventní neděli celý 
adventní věnec, pak jsme už na prahu vánoc. 
Biblické texty nás tu víc a víc soustřeďují na 
okolnosti Ježíšova narození a  na něho sa-
motného. Otvírají čas k tomu, abychom se se 
vším, co prožíváme, na chvíli ztišili a pokusi-
li se mu naslouchat. Sám si ověřuji, že jeho 
slova i život mají stále co povědět i nám, kdo 
hledáme odpovědi na palčivé otázky naší 
současnosti. Přeji vám, abyste ve svém živo-
tě ke ztišení nacházeli čas nejen o vánocích.

Petr Firbas, farář ČCE v Praze 
Horních Počernicích

českobratrská církev evangelická(Třebešovská 2101/46)

neděle 20. 12. bohoslužba s vánoční hrou 
„Zpráva z uprchlického tábora v Dolním Egyptě“ v 9.30

čtvrtek 24. 12. štědrovečerní bohoslužba v 16.00

pátek 25. 12. bohoslužba s Večeří Páně v 9.30

neděle 27. 12. bohoslužba v 9.30

neděle 3. 1. 1. bohoslužba v roce 2016 s Večeří Páně v 9.30

Přijďte si k nám vybrat vánoční dárek z výrobků FAIR TRADE, obchůd-
ku „Jeden svět“.
Obchůdek bude otevřen v naší farní budově v neděli 6. 12.  
od 10. 30 do 11. 30.

československá církev husitská

25. 12. 2015 pátek: 9:00 bohoslužba Boží hod vánoční 

27. 12. 2015 neděle: 9:00  poslední bohoslužby v roce,  
poděkování za uplynulý rok 

3. 1. 2016 neděle: 9:00 bohoslužba k Novému roku

advenTní úvaHa a PRoGRam boHoSlUžeb

V pátek 18. prosince 2015 ve 20.00 v kos-
tele sv. Ludmily vystoupí Pražský barokní 
soubor složený z členů České filharmonie. 
Toto komorní těleso vzniklo v roce 1982. 
Zaměřuje se především na tvorbu skla-
datelů pozdního baroka. Pravidelně spo-
lupracuje s Českým rozhlasem (nahrávky 

děl Jana Dismase Zelenky, Georga Phili-
ppa Telemanna a  Johanna Graffa) a  Čes-
kou televizí. Koncertuje v  cyklech České 
filharmonie, orchestru FOK a  Českého 
spolku pro komorní hudbu.

Začátkem listopadu proběhlo v  areálu Církve 
bratrské Chvaly podzimní aranžování květin. 
V úvodu měl krátké zamyšlení Jan Valeš – ředitel 
Evangelikálního teologického semináře. Vzá-
jemné seznamování návštěvníků večera probí-
halo při drobném občerstvení s kávou a čajem. 
Tvůrčí nálada aranžování se prolínala s  přátel-
skými rozhovory. Odměnou nám byly krásné 
květinové košíky, které jsme si odnesli domů.

Jana Jirátová,  
Církev bratrská

Půvaby advenTní HUdby baRoKa

Podzimní aRanžování

PRoGRam SváTečnícH boHoSlUžeb
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v sobotu dne 19. 9. 2015 se v areálu TJ So-
kol Horní Počernice odehrál již čtvrtý roč-
ník nohejbalového turnaje trojic s názvem 
HoPoKop 2015. Turnaj, tak jako každý rok, 
uspořádala amatérská neorganizovaná 
skupina počernických nohejbalistů, a  to 
opět pod taktovkou bývalého hráče první 
nohejbalové ligy pana Romana zajíce.

Turnaj byl znovu určen jen pro širokou veřej-
nost a  mohli se ho účastnit pouze amatéři, 
popř.  registrovaní hráči hrající maximálně 
krajskou nohejbalovou soutěž. Turnaje se 
na dvou antukových kurtech zúčastnilo 13 
týmů, které byly losem rozděleny do dvou 
základních skupin, kdy první čtyři mančafty 
z každé skupiny postupovaly do čtvrtfinálo-
vé části turnaje, první dva mančafty ze čtvrt-
finálových skupin do semifinále a  vítězové 
semifinále do finálové části turnaje. Oproti 
loňsku bylo letos rozehráno i tzv. malé finále, 
které odehráli čtyři nepostoupivší mančafty 
ze základní skupiny. Jinými slovy, každý ce-
lek odehrál na turnaji minimálně sedm, resp. 
osm zápasů, přičemž pořadí se posuzovalo 
podle získaných bodů a  v  případě rovnosti 
bodů podle příznivějšího skóre.
Co se týče občerstvení, o dostatečný přísun 
nápojů a poživatin pro účastníky turnaje, ja-
kož i pro příchozí diváky, se starali, nakonec 
tak jako i na předchozích turnajích, paní Mo-

nika Novotná a  pan Dušan Mach, kteří ob-
hospodařovali v  absolutní symbióze stánek 
s občerstvením a grilem.

naši se do finále neprobojovali
Co se týče samotného turnaje, je nutné zdů-
raznit velmi pozitivní statistický údaj, a to, že 
se ho zúčastnila čtyři mužstva z Horních Po-
černic. Škoda jen, že přestože tato mužstva 
sváděla se svými soupeři tuhé boje, bohužel, 
jak už to ve sportu někdy bývá, se přes maxi-
mální snahu a bojovnost letos ani jedno do 
finálové skupiny neprobojovalo. V dané sou-
vislosti je tedy nutné vyzdvihnout zejména 
mužstva, která se umístila na prvních třech 
místech, a to na prvním místě mužstvo „Soli-
da“, na druhém místě mužstvo „Maestro“ a na 
třetím místě mužstvo „ABC“, která v průběhu 
celého turnaje předváděla vynikající nohej-
bal v zásadě na stejné výkonnostní úrovni.

den nabitý zážitky
V  návaznosti na výše uvedené tak nezbývá 
než konstatovat, že celý turnaj byl opětov-
ně velmi výborně organizačně zvládnutý 
a svým účastníkům, ale i přítomným divákům 
přinesl spoustu neobyčejných sportovních 
zážitků. A jelikož pořadatelům i hráčům ten-
tokrát přálo i  velmi hezké slunečné počasí, 
zaznamenala celá akce mezi jeho účastníky 
a přítomnými diváky velký úspěch. Závěrem 

je tedy nutné poděkovat zejména Romanovi 
Zajícovi, řediteli turnaje a  místním amatér-
ským nohejbalistům, jakož i  všem pomoc-
níkům za zorganizování takovéto široké ve-
řejnosti otevřené sportovní akce a dále také 
místní organizaci TJ Sokol Horní Počernice, 
která konání akce umožnila. Současně si do-
voluji doufat, že v roce 2016 se uskuteční již 
pátý ročník HoPoKopu, a  to za účasti široké 
zejména počernické sportovní veřejnosti. Na 
úplném závěru si ještě já osobně dovoluji 
poděkovat neznámému „příznivci“, který na 
hlavním kurtu zanechal v  antuce napsaný 
svůj názor na mojí osobu, nicméně jelikož se 
nepodepsal a  pouze v  antuce zobrazil svoji 
podobiznu, nemohu mu bohužel poděkovat 
osobně.

Jiří Beneda, občan

noHeJbalový TURnaJ HoPoKoP 2015

neJvĚTŠí Podzimní úSPĚcHy SPoRTovnícH GymnaSTeK
Dne 31. 10. se konalo Mistrovství České republiky ve SG v kategorie C.
Ženy – 1. místo: Veronika Švábová. Juniorky – 1. místo Tereza Křížová. 
Žákyně 2003 – 1. místo Gabriela Bohatová. Žákyně 2005 – 3. místo Vik-
torie Brožová.
V Pelhřimově téhož dne na Memoriálu Z. Hartlové vybojovala: 1. 

místo Natálka Králová 
v žákyních B a 3. místo 
v ml. žákyních Nikola Kur-
fürstová. Stříbrnou medaili 
si odvezla z Ostravy 25. 10. 
V BABY GYM CuPu Lucie 
Zahradníčková

Lenka Barešová,  
předsedkyně oddílu

V minulém týdnu se podařilo vybojovat žákovi 8. B. ZŠ Ratibořická, Honzovi Čepickému, zlatou medaili na NAGA 
Grappling Championship. Na tomto turnaji byli zástupci Ruska, Švédska, Holandska, Česka a samozřejmě Francie. 
Honza měl ve váze francouzského soupeře a souboj se mu podařilo ukončit po dvou minutách.

lenka bartáková, redaktorka

Honza čePicKý zaboJoval ve FRancii
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Náchodská 708
Praha 9, Horní Počernice
tel.739 875 666
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OBEZITA

NADVÁHA BOLESTI HLAVY

BOLESTI KLOuBŮ

NEMOCNICE
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ŽÍT  

ZDRAVĚ V  

SOuLADu S  

PŘÍRODOu

STRES - KAŠEL

-ŠPATNÝ SPÁNEK VYČERPÁNÍ

Malé voleJbaliSTy baví si hrát a  nás to 
baví s nimi! Poctivě chodí trénovat 25 pohy-
bově nadaných dětí a už jsou znát první vý-
sledky. Děti se zlepšují v technice i v rychlosti 
a vzniká nám dobrá týmová atmosféra.
Pochvalu směřujeme i na rodiče, na dětech je 
vidět, že jsou vedeny k fair -play.

dovolte nám připomenout, co že to je fair 
play:
• V soutěži bojuji čestně a podle pravidel.
• Uznám, že soupeř je lepší, v cíli nebo po zá-
pase mu podám ruku, vzdám mu tím čest.
• Vítězství není důvodem k nadřazenosti.
• I poražený zaslouží uznání, není terčem po-
směchu, ani skrytého.
• Soutěž má rovné podmínky pro všechny 
hráče či závodníky.
• V soutěži respektuji pokyny a nařízení roz-
hodčích a pořadatelů, řídím se jimi.
• Chci vyhrát, ale nikoli však za každou cenu
• Diváci jsou součástí sportovní akce, potles-
kem vzdají čest vítězi i poraženému.
• Férové sportovní chování je mi vlastní i v ka-
ždodenních životních situacích.
• Svým chováním jdu příkladem mladším 

a starším sportovcům.
• Nikomu nenadávají ani nikoho všemožně 
neponižují a neohrožují.

Na závěr načeho příspěvku, bychom rádi 
pozvali všechny rodiče našich volejbalistů 
do tělocvičny na “Mikulášský trénink” Rodiče 
s dětmi.
Budeme mít pro vás připravené soutěže, zá-
bavné hry i odměny. Přijďte se s námi bavit 
v pondělí 7. 12. od 16-18 hod do Sokolovny. 
Rodiče, kteří se chtějí zůčastnit, mohou pro 
lepší pohodlí přijít také ve sportovním. Přidat 
se můžete kdykoliv v průběhu.

Těšíme se na vás, Jája & Lucka & Iveta. 
Kontakty: Lucka Hanzalová, tel.:725 006 668; 
lucie.vachova@email.cz, a Jája Brenkusová, 

tel.: 776 757 478, brenkusova.j@seznam.cz

máme ŠiKovné dĚTi!

Sp
or

t

Na MS v kickboxu organizace WKu a WKA, která 
se konala ve španělských městech Albiru a Beni-
dormu, se představil výkvět bojovníků z  celého 
světa.
V  silné konkurenci se Česká republika neztrati-
la. Martina Ptáčková je nejúspěšnější ženou šam-
pionátu, získává 5 medailí a stává se 2x mistryní 
světa ve své hlavní disciplíně fullcontactu (plném 
kontaktu). K nejcennějším kovům přidala ještě 3 
stříbra z  lightcontactu. (polo kontaktu). Na své 

cestě za úspěchem se střetávala se soupeřkami 
z Iránu, Anglie, Německa, Turecka, Dánska, Irska.
Mistrovství bylo zahájeno tradičním pochodem 
všech výprav městem. Poté následovalo slavnost-
ní zahájení a  ohňostroj. V  dalších dnech začaly 
kvalifikační zápasy. Nejlepší závodníci postupova-
li do dalších kol až do vytouženého finále.

Eliška Rybenská, redaktorka Pražského zpravodaje

maRTina PTáčKová Je dvoJnáSobnoU  
miSTRyní SvĚTa
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CENTRUM POJIŠŤOVACÍCH 
A ÚVĚROVÝCH SLUŽEB

• Pojištění vozidel
• Životní pojištění
• Pojištění majetku
• Pojištění odpovědnosti
• Spotřebitelské úvěry
• Úvěry pro podnikatele
• Refinancování
• Hypotéky

Zastavte se u nás na adrese: 
Náchodská 615/138, 
Praha – Horní Počernice
Pondělí – Čtvrtek: 
8.30–12.00 a 13.00–17.00

Nebo zavolejte na:
tel: 602456902 – pro řešení pojištění
tel: 602553948 – pro řešení úvěrů

ipov-a6.indd   1 05/11/15   02:33

OutletHracky_87x130.indd   1 11. 11. 2015   12:02:22
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Velké byty za malé ceny
2+1, 50m2

od 1,7mil.

3+1, 70 m2

od 2,3 mil.

PRAHA
a okolí

  800 910 910           www.canaba.cz

inz_byty_184x131.indd   1 9.11.2015   15:34:02

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

Poukazy objednávejte na: telefonu 725 746 979 nebo emailu kucerova@ocniklinikahp.cz nebo zakupte přímo v Horních Počernicích v prodejně optiky.

ŽIVOT S BRÝLEMI

Zábrus brýlí do 1 hodiny

Nejširší výběr obrub v ČR!

ŽIVOT BEZ BRÝLÍ v každém věkuLaserové operace

Implantace bifokálních a trifokálních nitroočních čoček

Nejmodernější operační technologie

Dárková poukázka

poukázka č.

na nákup brýlí v hodnotě 

www.ocnioptikahp.cz

500,-

platnost poukazu do

Dárková poukázkapoukázka č.

na nákup brýlí v hodnotě www.ocnioptikahp.cz

1000,-

platnost poukazu do

www.ocniklinikahp.cz

NEVÍTE CO DAROVAT SVÝM BLÍZKÝM?
DARUJTE JIM KVALITNÍ VIDĚNÍ!

42Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2015
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Dne 17. prosince 2015 uplyne 5 let, kdy zemřel 
pan Vladimír Moucha.
S láskou a úctou vzpomíná manželka, syn  
s manželkou a vnuk Honzík

monika Kubrová, sexta a, Gymnázium Praha 9

42– 43

GOLF ČERNÝ MOST PŘIJME POKOJSKOu 
NA BRIGÁDu. PRACOVNÍ DOBA 8-12, 

PRAXE A AJ VÝHODOu, ČISTÝ TR. REJSTŘÍK 
NuTNÝ. INFO NA TEL: 246 067 803 (8-15). 

ŽIVOTOPIS NA GOLF@GRCM.CZ

Kácení a řez RiziKovýcH STROMŮ 
STROMOLEZECKOu TECHNIKOu  

TEL.: 606 527 091

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

NAŠE FIRMA NABÍZÍ JEDNORÁZOVÝ  
PRAVIDELNÝ GENERÁLNÍ ÚKLID  

DOMÁCNOSTÍ. MYTÍ OKEN,  ČIŠTĚNÍ  
KOBERCŮ, ŽEHLENÍ PRÁDLA.  

777 161 575, 777 313 760

NEZÁVISLÝ FIN. PORADCE. NEPRACuJI 
PRO ŽÁDNOu SPOLEČNOST, PRACuJI 

PRO MÉ KLIENTY. NECHTE SI PORADIT OD 
PROFESIONÁLA. FINANCE JEDNODuŠE 
A SROZuMITELNĚ – TOMÁŠ ZYKA TEL.: 

739 092 105  ZYKA.TOMAS@GMAIL.COM

REST. V HP PŘIJME KuCHAŘE KR.-DL.  
TÝDEN, MINuTKY, HOTOVKY, PRAXE MIN.  

5 LET. TEL 728 607 652
NABÍZÍM PRAVIDELNÝ I JEDNORÁZO-

VÝ ÚKLID DOMŮ, BYTŮ VČ. MYTÍ OKEN  
607 594 769

KOuPÍM BYT V HPOČERNICÍCH, GARÁŽ, 
BALKON VÝHODOu. OSOBNÍ VLASTNIC-
TVÍ, RK NEVOLAT. TEL 721 622 398 NEBO 

ZDENEKVAN@SEZNAM.CZ
  

KominicTví nĚmec OPRAVY, ČIŠTĚNÍ, 
REVIZE. TEL. 775 132 921

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKu
NA SKLÁDKu, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, 

POZŮSTALOSTÍ ATD. STĚHOVÁNÍ.
TEL.: 773 484 056

 
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST

KOuPÍM, ODVEZu. 
TEL.: 286 891 400

 
ODHADY NEMOVI-
TOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE 
SOuDNÍ ZNALEC
ING. SMETANA.

TEL.: 281 924 588,  
602 970 835

 

SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ
WWW.SIDLO.HELP,  

728 991 247

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ.  
TEL: 731 515 641 EMAIL: 

VDS.PRAHA.VOLNY.CZ H.POČERNICE
  

KadeřnicTví-HoličSTví
„ve vĚžáKU“

BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H
BĚLuŇSKÁ 2, H. POČERNICE

605 246 337, 603 877 942

neJlePŠí vánoční dáReK - PoUKaz  
NA MASÁŽE A TERAPIE Z RC - PERLA.  

TEL.: 608289420
WWW.MASAZE-PERLA.CZ
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www.sute-pisky.cz
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