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KALENDÁŘ NA ROK 2017 „TO NEJLEPŠÍ
Z HORNÍCH POČERNIC“ V PRODEJI!
Vážení Hornopočerničtí,
již popáté byla práce na kalendáři MČ Praha
20 plně v rukou Chvalského zámku a jsme
velmi rádi, že se kalendář na rok 2017 nám
i vám, fotografům, mimořádně povedl! Kalendář „To nejlepší z Horních Počernic“ je v
prodeji již na obvyklých místech dle seznamu níže.
Kromě nádherných fotografií „toho nejlepšího“, ať už tím myslíme ta nejhezčí místa,
scenérie naší městské části či je to zkrátka „to
nej…“ z dílny našich skvělých amatérských
fotografů vám nabízí náš kalendář něco

navíc. Najdete zde i hlavní
akce, pořádané městskou
částí, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a spolky v roce 2017.

To nejlepší
z Horních Počernic
2017

Doufáme, že kalendář na
rok 2017 pro vás bude příjemným průvodcem po celý
příští rok. Jeho zakoupením
získáte krásu i praktičnost
v jednom a podpoříte Chvalský zámek, který
zajistil veškerou výrobu i produkci.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto místech:

Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský zámek (infocentrum), Divadlo Horní 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 M. Vrzala na Náchodské
ulici č. 141, papírnictví na Náchodské ulici (u pošty), papírnictví v Chodovické ulici (u školky), tiskárna Printea na Náchodské ulici č. 868
(budova bývalého sklenářství), Salon Marton ve Chvalkovické ulici, prodejna Citi-tabák v supermarketu Albert

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH LISTOPAD 2016
CHVALSKÝ ZÁMEK

do 6. 11.
Ladislav Hojný: Nebe musí
začít na zemi
do 6. 11.
Madame Humanité, 5. ročník
od 8. 11. do 11. 12.
Výstava učitelů výtvarného
oboru ZUŠ Ratibořická,
slavnostní zahájení 9. 11.
od 18 hod.
od 8. 11. do 8. 1.
Taťjana Macholdová: Tóny
barev, slavnostní zahájení
1. 12. od 18 hod.
do 20. 11. od 9 do 17 hod.
Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa a další výběr
z tvorby Stanislava Holého
5. 11. od 10 do 17 hod.
Pohádková sobota se
Šípkovou Růženkou
a Studiem Kamarád
6. 11. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle
s Bludným rytířem a Studiem
Kamarád
13. 11. od 17.00
do 18.30 hod.
Počernická světýlka – lampionový průvod tajemným
chvalským podskalím
15. 11. od 14 hod.
Zámecké setkání, hostem
bude Libor Balák
19. 11. od 14 hod.
Divadlo Loudadlo – Na
kouzelném paloučku
20. 11. od 14 hod.
Benefiční koncert pro dětský
domov v Krompachu
25. 11. od 19 hod.
Svatomartinská jízda aneb se
zastupiteli na víno
od 26. 11. do 8. 1. 2017,
denně od 9 do 17 hod.
Ladovské Vánoce - výstava
reprodukcí Josefa Lady a veselé hry nejen pro dětI

od 26. 11. do 8. 1. 2017,
denně od 9 do 17 hod.
Andělé a betlémy řezbáře
Josefa Haldy
od 26. 11. 2016 do
8. 1. 2017
nejhlubší sklepení - lednice,
Vánoční keramické městečko
27. 11. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle s vílou
Ohnivkou a vánočními
tradicemi
27. 11. od 14 hod.
Slavnostní zahájení vánočních výstav
27. 11. od 10 do 17 hod.
Adventní trhy
27. 11. od 14 do 17 hod.
Vánoční veselí RC MUM
v kočárovně zámku
27. 11. od 16 hod.
Ježíškova pošta na Chvalské
tvrzi s vystoupením dětských
sborů a Bohuše Matuše

DIVADLO
HORNÍ POČERNICE

2. 11. od 19.30 hod.
Sheldon a jeho matka paní
Levinová
4. 11. od 19.30 hod.
Královny
5. 11. od 15.00 hod.
Oslí kůže aneb nebojíš se,
princezničko?
6. 11. od 19.30 hod.
Zabiják Joe
8. 11. od 19.30 hod.
Teorie Tygra (KINO)
10. 11. od 19.30 hod.
Slzy ošlehaných mužů
12. 11. od 15.00 hod.
Bob a Bobek na cestách
14. 11. od 19.30 hod.
Tři bratři v nesnázích
16. 11. od 19.30 hod.
Romeo a Julie

Foto na titulní straně: archiv pana Brunera

19. 11. od 18.00 hod.
Šeherezáda
20. 11. od 19.30 hod.
Ať žijí strašidla
21. 11. od 19.30 hod.
Jan Jiráň a Botafogo
(KONCERT)
24. 11. od 19.30 hod.
Na útěku
26. 11. od 15.00 hod.
Čtyřlístek v pohádce
27. 11. od 17.00 hod.
Snow Film Fest (KINO)
28. 11. od 18.00 hod.
Koncert učitelů (KONCERT)

DOPOLEDNÍ POŘADY
PRO MŠ A ZŠ

3. 11. od 9.00 a 10.30 hod.
Když jde kůzle otevřít
8. 11. od 9.00 a 10.30 hod.
Tatínek není k zahození

14. 11. od 9.00 a 10.30 hod.
Broučci Kühnův sbor
21. 11. od 9.00 hod.
Řecké báje
22. 11. od 9.00 hod.
Pohádky pro vás
30. 11. od 9.00, 10.30

25. 11. od 16.00
do 19.00 hod.
Adventní věnce

koncert žáků ZUŠ - sál ZUŠ
Ratibořická

26. 11. od 10.00
do 16.00 hod.
Vánoční dílničky (adventní)

Koncert učitelů ZUŠ - Divadlo Horní Počernice

MUM

13. 11. od 17.00 hod.
Počernická světýlka - Sraz
u ohniště v areálu Chvalské
tvrze
19. 11. od 9.00
do 11.00 hod.
Montessori sobota
5. 12. od 9.00, 10.00
a 11.00 hod.
Mikuláš v MUMu
11. 11. od 9.00
do 12.00 hod.
Co je to koučink a jak se dají
jeho techniky využít v osobním a rodinném životě
1. 12. od 20.00
do 22.00 hod.
Partnerské vztahy po příchodu
dětí II
16. 11. od 9.00
do 12.00 hod.
Jak si najmu zaměstnance
snadno a lehce? na DPP

a 13.45 hod.
Čert a Káča

5. 11. od 14.00 hod.
Horní Počernice v běhu staletí
- sraz u ohniště na Chvalech

DDM

25. 11. od 10.30
do 18.00 hod.
Předvánoční jarmark

10. 11. a 24. 11. od 18.00
do 19.55 hod.
Keramika s Danem Vančurou
16. 11 a 30. 11. od 17.00
do 18.55 hod.
Výtvarné středy s Hankou
Volfovou - 16. 11. tiffany,
30. 11. korálky, drátování
5. 11. od 14.00
do 17.30 hod.
Korálkové kuličky
12. 11. od 14.00
do 17.30 hod.
Výtvarná technika -akvarel

12. 11. od 10.00 do 12.00
nebo od 15.00 do 17.00 hod.
Dětský maškarní bál v kulturním středisku DOMEČEK

ZUŠ

9. 11. od 19.00 hod.

Koncert žáků hobojové
a flétnové třídy Jany Kopicové - Sál ZUŠ Ratibořická
14. 11. od 18.00 hod.

II. hudební večer - Tradiční

8. 11. od 18.00 hod.

30. 11. od 18.00 hod.

Koncert žáků klavírního
oddělení ZUŠ - Sál ZUŠ
Ratibořická – 18.00 hod.
od 8. 11. do 11. 12.

Výstava prací učitelů
výtvarného oboru ZUŠ
v Kočárovně Chvalského
zámku, vernisáž 9. 11.
od 18.00 hodin.
od 16. 11. do 20. 12.

Česko – japonský výtvarný
projekt „Světy v nás“ - výstava prací žáků výtvarného oboru, 3. patro ZUŠ
Ratibořická, vernisáž 16. 11.
od 18.00 hodin.

OSTATNÍ

10. 11. od 16 hod.

Zábavný literární workshop
Komiksy aneb Hrajeme si
s bublinami! SKP Hopo
16. 11. od 14.00 hod.

MARTINSKÉ VÝTVARNÉ
DÍLNY na Chvalském
zámku uvede Hana
Hořáková
17. 11.

Večery Chval ECM Horní
Počernice, Křovinovo
nám. 12
29. 11. od 17.30 hod.

Veřejné čtení s moderátorkou Michaelou
Dolinovou v SKP HOPO
(azylovém domě).

Úvod

SLOVO STAROSTKY
„Dějiny nejsou jinde, jsou tady, děláme je my
všichni. Naše každodenní dobré či špatné
počínání je jejich konstruktivní součástí. Život není vně dějin a dějiny nejsou vně života,“ řekl Václav Havel, jehož slova si dovolím citovat právě v souvislosti s blížícím se
výročím událostí v listopadu 1989. Je to důvod k ohlédnutí se za dvaceti sedmi lety nejen pro ty, kteří tenkrát k lidem promlouvali téměř
na všech náměstích velkých měst v Československu. Kdo má dobrou
paměť a vůli vzpomínat, ví, jak listopadové události během několika
dnů změnily poměry, do té doby neměnné a na věčné časy stavěné,
a jak zasáhly do našich životů. Mnohá jména té doby zapadla, mnohá
neprávem, protože lidská paměť je bohužel krátká.
V předvečer státního svátku si čtu v novoročním projevu Václava Havla z roku 1990, plném důvěry v náš národ, plném ambicí a vizí. Po dvaceti sedmi letech vidíme, jak málo z toho všeho bylo naplněno a jak
daleko máme k ideálům, které před nás tehdy vytkl. Můžeme tento
stav napravit? Můžeme: stačí být aktivními občany s kritickým myšlením, znát svá práva a pomáhat ostatním hájit ta jejich, bojovat proti
strachu ve svém okolí, protože strach může vést k nenávisti a násilí.
Můžeme se vzdělávat a nezavírat oči před problémy kolem nás, usilovat o porozumění, vytvářet tlak veřejného mínění, abychom si byli
stále vědomi, že některé věci nelze z hlediska lidskosti akceptovat.
Můžeme bojovat proti narůstající nenávisti; už předchozí generace se
přesvědčily, že nevede k ničemu smysluplnému a trvalému.
„Masaryk zakládal politiku na mravnosti. Zkusme v nové době novým
způsobem obnovit toto pojetí politiky. Učme sami sebe i druhé, že
politika by měla být výrazem touhy přispět ke štěstí obce, a nikoli

potřeby obec podvést nebo ji znásilnit. Učme sami sebe i druhé, že
politika nemusí být jen uměním možného, zvlášť pokud se tím myslí umění spekulací, kalkulací, intrik, tajných dohod a pragmatického
manévrování, ale že může být i uměním nemožného, totiž uměním
udělat lepšími sebe i svět,“ napsal Havel.
Zejména mladá generace si mnohdy neuvědomuje, jak velkým mezníkem byl rok 1989. Starší generace si zase často nepřipouští, že za
chyby a omyly, jichž jsme se od té doby dopustili, můžeme být odpovědni jenom sami sobě, neboť naši snahu začlenit se mezi moderní
země Evropy nedoprovází vždy ochota měnit naše myšlení a vztah ke
společnosti. Doufejme tedy ve schopnost občanů a zvolených politiků z těchto chyb se poučit. Proto je dobré i vzpomínat, dává nám to
sílu do budoucnosti.
Neopakujme staré chyby, mějme odvahu přistupovat k druhým s empatií, solidaritou a lidskostí tam, kde to je třeba a s tvrdostí tam, kde
to je nevyhnutelné. Rozlišujme oběti a viníky, rozlišujme podle srdce a ne podle etnika, náboženského vyznání, společenského statusu či národnosti. Jak řekl Havel, jsme malá země, ale přesto jsme byli
kdysi duchovní křižovatkou Evropy. Proč bychom se jí opět nemohli
stát? Nebyl by to další vklad, jímž bychom mohli jiným oplácet pomoc, kterou budeme od nich potřebovat? Nepřispívejme k útlaku,
ale snažme se proti němu bojovat. K ideálům, které před nás Havel
po listopadu 1989 vytkl, je stále ještě daleko. Doufám však, že se to
jednou změní.
Vaše starostka,
Hana Moravcová

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
CHLUMECKÁ PRUH BUS
Na Odboru dopravy MHMP jsme projednávali návrh ROPIDU na zřízení pruhu pro
BUS na ulici Chlumecká.
REKONSTRUKCE KNIHOVNY
Po několikaměsíční odmlce pokračují práce na rekonstrukci knihovny, které by měly
být ukončeny k 15. 12. 2016.
WEB
Na webu ÚMČ pod odkazem OBČAN byla
zřízena záložka, kde jsou uvedeny kontakty, na které mohou občané hlásit jakékoliv
poruchy.
BYTOVÝ PROJEKT NA CHVALCE
Oslovil nás zájemce o výstavbu bytů v lokalitě Na Chvalce na soukromých pozemcích stávajícího investora. Vedením radnice
bylo sděleno, že preferujeme stavbu rodinných domů.

PVS
Ing. Petr Žejdlík, předseda představenstva
PVS, navštívil naši městskou část. Společně
jsme projednávali stav a chybějící úseky
kanalizační sítě, přepojení ČOV Svépravice
na hlavní ČOV, možnost převzetí xaverovské ČOV.
REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ V HP
Se zástupci Odboru technické vybavenosti
jsme projednávali projektové přípravy na
rekonstrukce povrchů dalších komunikací
v Horních Počernicích.
OSI MHMP
Na Odboru strategických investic konečně
začínáme projednávat lávku pro cyklisty
přes D11. V případě výstavby MÚK Beranka
je třeba zajistit propojení Horních Počernic
a Klánovic lávkou přes D11. Jelikož se jedná
o stavbu většího charakteru, požádali jsme

OSI ve spolupráci s IPR (Institut plánování
a rozvoje), aby bylo hlavní město garantem
přípravy této stavby.
Proběhnou stavební práce v rámci souvislé
údržby komunikace ul. Bártlova a ul. U Úlů.
Od 7. 11. 2016 do 27. 11. 2016 proběhnou
stavební práce v rámci souvislé údržby
komunikace ul. Bártlova a ul. U Úlů. S tím
souvisí i dopravní omezení viz příloha.
Práce budou probíhat ve dvou fázích, kdy
od 7. – 20. 11. 2016 budou probíhat práce
v úseku od začátku katastru hl. m. Prahy ul.
U Úlů a od 21. – 27. 11. 2016 budou práce
na ul. Bártlova v úseku od ul. U Úlů po ul.
U Županských.
Hana Moravcová,
starostka

V jednotlivých lokalitách Horních Počernic plánujeme schůzky s místními občany, podobně jako to bylo při
projednávání strategického plánu. Řešit budeme všechna témata související s lokalitou
Chvaly, o která se místní občané zajímají. KDY: 8. 11. 2016 v obřadní síni Chvalského zámku od 17.00 hod.
Všechny občany zvou radní MČ
Úřad MČ Praha 20 vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici: ÚČETNÍ v Odboru ekonomickém
ÚMČ Praha 20. Bližší informace naleznete na webových stránkách úřadu.
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Sazebník úhrad za informace poskytované
podle zákona č. 106/1999 Sb.,
Rada schválila aktualizovaný sazebník úhrad za informace, poskytované podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, platný od 1. 11. 2016
Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výstavba chodníků v ulici Náchodská“
Rada schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Výstavba chodníků v ulici Náchodská“ společnosti PRAGIS, a. s.,
Budovatelská 286, 190 15 Praha 9 - Satalice, IČ
41194861, s nabídkovou cenou 5 563 192 Kč bez
DPH (6 731 462,32 Kč včetně DPH) na základě doporučení výběrové komise

Výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikace Mezilesí“
Rada schválila zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikace Mezilesí“ společnosti IPPOS BOHEMIA, s. r. o., Malobřevnovská 911/16, 169 00 Praha
6 – Břevnov, IČ 26157284, s nabídkovou cenou
3 889 101,05 Kč bez DPH (4 705 812,27 Kč včetně
DPH) na základě doporučení výběrové komise
Vyhlášení „Pravidel k ocenění pedagogických
pracovníků škol a školských zařízení, žáků,
studentů, umělců a sportovců na území MČ
Praha 20 pro rok 2017“ u příležitosti Dne učitelů
Rada schválila vyhlášení „Pravidel k ocenění pe-

dagogických pracovníků škol a školských zařízení, žáků, studentů, umělců a sportovců na území
MČ Praha 20 pro rok 2017“ u příležitosti Dne učitelů platných pro návrhy na ocenění podaná od
1. 12. 2016 do 31. 12. 2016.
Plán sněhové pohotovosti 2016/2017
Rada schválila plán zimní pohotovosti na sezonu
2016/2017
Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

JEŽÍŠKOVA POŠTA A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Připomínáme hornopočernickým dětem, že stejně jako loni
mohou napsat Ježíškovi a dopis odevzdat při rozsvícení
vánočního stromu na Chvalské tvrzi o první adventní neděli
27. listopadu mezi 16. a 17. hod. Pro děti máme připravené
sladkosti a pro dospělé vynikající medovinu z počernických
pramenů.
Městská část Praha 20,

Městská část Praha 20,

IČO: 00240192, sídlo Jívanská 647/10, Praha - Horní Počernice.

IČO: 00240192, sídlo Jívanská 647/10, Praha - Horní Počernice.

zveřejnila
záměr prodeje majetku

zveřejnila
záměr prodeje majetku

prodat hřbitovní zařízení:
• pod číslem hrobky 496-497 za minimální cenu 500,- Kč.
Hrob se nachází na hřbitově
Horní Počernice (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

www.pocernice.cz

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2016

prodat hřbitovní zařízení:
• pod číslem hrobu 107 za minimální cenu
5.000,- Kč, formou obálkové metody.
Hrob se nachází na hřbitově Horní Počernice
(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

www.pocernice.cz

Jsme v polovině volebního období. Dovolte mi rekapitulaci slibů z našeho volebního programu.
INFRASTRUKTURA
Podařilo se nám dokončit rekonstrukce komunikací Otovická a komunikací v lokalitě
Čertousy. Nově jsme zrekonstruovali povrchy ulice Božanovská, Běluňská, Sekeřická,
Bártlova a Tikovská.
V současnosti probíhá rekonstrukce ulic Mezilesí, U Úlů a chodníků na Náchodské ulici.
S Technickou správou komunikací připravujeme projekt parkoviště P+R u nádraží Horní
Počernice.
DOPRAVA
Podařilo se dosáhnout odpoplatnění D10
na katastru hl. m. Prahy.
Intenzivně se věnujeme cyklodopravě. Byla
schválena cyklokoncepce v Horních Počernicích, připravujeme propojení cyklostezek s Běchovicemi, Radonicemi a Černým
Mostem. Společně s Institutem plánování
a rozvoje Prahy pracujeme na studii proveditelnosti a realizaci lávky přes D11 směrem
na Klánovice.
S ŘSD připravujeme realizaci odhlučnění dálnice D11 na celém území Horních Počernic.
VÝSTAVBA A ROZVOJ
Zastupitelstvo schválilo Radou navrženou
Deklaraci podmínek a rozvoje Horních Počernic, kde preferujeme nízkopodlažní zástavbu a zástavbu rodinnými domy.
FINANCE
Ve výběrových řízeních, která městská část
vyhlašuje, máme vždy zástupce veřejnosti,
aby byla zajištěna naprostá transparentnost.
Daří se nám získávat finanční prostředky
z evropských fondů a z ministerstev.
ROZPOČET A MAJETEK
Bezplatně získáváme do našeho majetku pozemky od Ministerstva vnitra, pozemkového

fondu a státního statku v likvidaci, zejména
pod komunikacemi a veřejnou zelení.
Od hlavního města jsme získali pozemek pro
výstavbu parku a rekreační zóny v ulici Jizbická.
Dokončili jsme zateplení mateřských a základních škol, Domu dětí a mládeže, tělocvičny Ratibořická. Provedli jsme opravy
elektroinstalací a WC.
V našich bytových domech Jívanská x Dobšická děláme půdní vestavby, kde vznikne
8 bytů. Nájem z těchto bytů poputuje v budoucnu do našeho rozpočtu.
Probíhá rekonstrukce knihovny na Náchodské ulici.
Zveřejňujeme smlouvy na webu ÚMČ a v registru smluv.
Namísto rozklikávacího rozpočtu pravidelně
informujeme naše občany o plnění rozpočtu, a to jak na straně příjmů, tak výdajů a
investic.
Nové webové stránky, zveřejňování kompletních materiálů zastupitelstva na tomto
webu a zasílání SMS pro počernické občany
jsou dalším krokem k modernizaci informačních technologií.
V našich bytových domech bylo zřízeno
místo domovníka, aby drobné opravy a požadavky od nájemníků byly řešeny v co nejkratším termínu.
Na Chvalském hřbitově bylo vybudováno
nové kolumbárium.
BEZPEČNOST
Pro Horní Počernice konečně platí nulová
tolerance hazardu, znamená to tedy, že zde
nebudeme mít žádné herny.
ŠKOLSTVÍ, DĚTI, MLÁDEŽ, SENIOŘI
Od příštího školního roku připravujeme rozšíření kapacity předškolních zařízení pro děti
do tří let věku.
Pro naše seniory připravujeme rozšíření
Domu s pečovatelskou službou, byty pro seniory a také denní stacionář pro seniory.
V Kulturním centru pokračuje projekt Univerzita třetího věku.
Naše komunikace a chodníky,
zejména na Náchodské ulici,
prošly stavebními úpravami
na bezbariérové přístupy.

Bezpečnost

POZVÁNKA NA ZÁMECKÉ POSEZENÍ
15. LISTOPADU OD 14.00
HOSTEM BUDE LIBOR BALÁK

HORNÍ POČERNICE, OBEC
PŘÁTELSKÁ K RODINĚ
Pokračujeme v tradicích, kterých se účastní zástupci našich neziskových organizací.
Formanské slavnosti , Ježíškova pošta a slavnostní rozsvěce-

ní vánočního stromu, Ples seniorů, Počernice
v pohybu, Den země a další akce, zajišťují
důležitá neformální a společenská setkání
občanů Horních Počernic.
Toto všechno pořádáme pod hlavičkou
Zdravá městská část Horní Počernice. Naše
koordinátorka Lenka Tomsová se svou prací
podílí na setkávání radních s občany, která
probíhají pravidelně v intervalu dvou měsíců a kde společně řešíme otázky, které občany zajímají, a to nejen v lokalitě, kde bydlí.
V rámci platformy Zdravá městská část se
nám podařilo získat finanční prostředky na
měřicí stanici, která by měla ukázat, jak jsou
Horní Počernice zatíženy emisemi.
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Probíhá revitalizace Biologického rybníka
a v jeho okolí bude vybudována rekreační
a oddechová zóna.
Požádali jsme hlavní město o výkup pozemků u koupaliště ve Svépravicích, abychom
mohli revitalizovat vodní plochu a obnovit
zde veřejné přírodní koupaliště.
Ne vždy se vše podaří.
Nepodařilo se nám zrevitalizovat Nolčův
park. Bohužel jsme museli vrátit přidělených
9 milionů korun od hlavního města. Pokusíme se udělat alespoň drobnější úpravy
v tomto parku, ale to už z našeho vlastního
rozpočtu.
Jelikož se změnilo vedení státního podniku,
odstoupila Česká pošta od svého záměru
pronájmu prostor v budově, kterou jsme
měli postavit v ulici Mezilesí. Zůstane zde
tedy veřejné parkoviště a stávající budova
pošty na Náchodské ulici právě prochází
rekonstrukcí, aby byl zajištěn lepší komfort
a zejména bezbariérový přístup pro klienty
pošty.
Závěrem tedy mohu říci, že se nám daří
naplňovat naše předvolební plány, které
jsme občanům Horních Počernic slíbili. Při
konstruktivnějším jednání v zastupitelstvu
by se některé věci daly realizovat rychleji
a snadněji, bez zbytečných obstrukcí, ale to
je bolavé místo nejen naší městské části, jak
slýchám i od ostatních kolegů starostů.
Prosím tedy všechny, kterým záleží na místě,
kde společně žijeme, aby kdykoliv zasílali své
nápady a podněty. Vy jste ti, kteří vytvářejí
a tvarují Horní Počernice k obrazu svému.
My, společně s vámi, vám pomůžeme vaše
nápady realizovat.
Lenka Bartáková,
redaktorka

Přijďte společně se mnou fandit našim fotbalistům

So 5. 11. v 10.15
hostíme ABC Braník B

4– 5

Aktuality

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
MÁ, ČI NEMÁ MČ PRAHA 20 KOUPIT XAVEROVSKÝ STADION ?
Otázka v současné konstelaci je jistě zcela na
místě. Dokonce lze předvídat ANO. Ale na základě jakých faktů a s jakou vizí? To je nyní úkol
pro radu, aby pro jednání zastupitelstva, které
o této záležitosti musí rozhodovat, připravila
věrné a jasné podklady.
V současné finanční situaci naší městské části asi nebude problém nějaké ty miliony do
koupě investovat. Podstatné je však, zda bude
prodejní cena odpovídající? Nejde totiž jen
o koupi. Má rada MČ Praha 20 dohodnutou
směnu pozemků (pouze jen jedna čtvrtina
pozemků ležících pod areálem je majetkem
MČ Praha 20), nebo má již dohodnutý odkup
pozemků ležících přímo pod areálem? Jakým
způsobem bude areál provozován a kolik
bude tento provoz stát? Je proto na místě,
aby rada MČ Praha 20 seznámila zastupitele

s materiály spojené s případným odkupem SC
Xaverov a též je i nutností, aby jim areál umožnila prohlédnout. Současný stav budov v areálu není totiž už ve stavu, aby odpovídal tehdy
uhrazené ceně klubem Slavia Praha. Čím nižší
bude kupní cena, tím více může městská část
ušetřit na budoucí provoz, který jistě nebude
levný. Navíc, odprodej stadionu je vůlí prodávajícího, tedy nového vedení Slavie Praha
a o jiném zájemci než MČ Praha 20 není známo.
Pokud rada předloží zastupitelstvu odpovídající odhad ceny stadionu i další materiály
s jasnou a průhlednou koncepcí, jsem přesvědčen, že valná většina zastupitelů nákup
podpoří, a to už jen proto, že areál SC Xaverov
leží na velmi strategickém místě. Pokud by totiž areál SC Xaverov neměl zdatného vlastníka

a nebyl by schopen běžného
provozu, bylo by nutné v budoucnu hledat možnosti vybudování sportovního areálu
nového. A protože MČ Praha
20 nemá vhodné pozemky,
určené v územním plánu ke
sportu, zůstává otázkou kde?
Kde hledat alespoň 3 hektary
pozemků, které jsou určeny
pro sport a současně s nimi
městská část jako vlastník
může disponovat.
Takové i další otázky si zastupitelé městské části při rozhodování jistě položí!
Petr Měšťan, Ivan Liška,
zastupitelé za Nezávislé Horní Počernice

podpořili ani jedinou směnu pozemků ve
vlastnictví městské části, kde znalecký posudek schází. Případně vykazuje známky manipulace. Pokud jde o záměr nabytí spoluvlastnických podílů u pozemků v lokalitě Chvalský
lom, zvažovali jsme několik skutečností.
Součástí materiálu je znalecký posudek Ing. Jiřího Chládka, CSc. Sama jsem ho kontaktovala
a konzultovala s ním, jakým způsobem materiál zpracoval. Jaká hodnotící kritéria při zpracování posudku využil a zda byl i přímo na místě.
Zjistila jsem, že posudek byl vypracován na
základě místního šetření a daných podkladů
a jeho součástí je i fotodokumentace.
Chvalský lom je navíc přírodní památka a v neposlední řadě se v něm nachází klubovna
skautů. Ze všech těchto důvodů by městská
část neměla o oblast přijít. Zastupitelé HOP
proto záměr jednoznačně podpořili. Paní starostka Moravcová a pan zastupitel Wágner
v minulém čísle HPZ kvitovali, že jsme nehlasovali pod taktovkou pana Čápa. Oba mohu
ujistit, že Hopáci pod žádnou taktovkou nikdy
nehlasují. Žádný z nás totiž nevlastní ani metr
čtvereční pozemku, který by s městskou částí
měnil. Nikdo z nás v Horních Počernicích ne-

podniká. Máme proto velkou
výhodu. Hlasujeme svobodně. Poctivě. S pocitem, jaký
možná každý nezná, ale nám
se s ním hlasuje velice dobře.
Nazývá se čisté svědomí.
Na závěr ještě zmíním problematiku Čertous. Zaznamenali
jsme, že se zde chystá dopravní studie. Požádala jsem proto o schůzku v Kanceláři infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hl. m.
Prahy. Pozvala jsem na ni i zástupce obyvatel
Čertous, aby měli možnost se seznámit s tím,
co se v oblasti dopravy v rámci lokality připravuje a mohli vznést své dotazy a připomínky.
Domníváme se totiž, že je důležité, aby občané podobné dokumenty znali už ve fázích jejich vzniku. Ne až tehdy, kdy se jim slavnostně
předloží finální verze materiálů. Jen oni přece
ve svých oblastech žijí a mají tudíž plné právo
kvalitu svého života ovlivnit.

VYMĚNÍME SI TRIČKO?
Znáte ten moment, kdy si fotbalisté v pozápasové euforii strhávají trička a mění je se soupeři? Mám pocit, že stejným způsobem mění
naše městská část své pozemky. Jakoby ve
stylu: „Tak hele, kamaráde, tady ti věnuju svůj
pozemek, ty mi také něco dej, aby se neřeklo.
Přehodíme to a jedeme dál!“
Nikoho už nezajímá, že u pozemkových směn
často chybí znalecké posudky. Případně další
potřebné dokumenty. Je pravda, že z pohledu opozice je tato situace palčivější. Vím to,
protože tuto pozici mohu srovnávat se zázemím člena rady. Tam máte možnost se úředníků ptát. Můžete žádat doplňující informace.
V opozici ale získáte až finální materiál. Nevíte
nic. Přistupovat ke směnám pozemků ve vlastnictví městské části ale přece musíte tak, jako
k vašim vlastním! Úplně stejně jako k majetku
své rodiny.
Překvapuje mě proto, kolik lidí vnímá naše
opakované žádosti o znalecké posudky jako
zbytečné zdržování jednání zastupitelstva.
Napadá mě, kolik z nich by asi stejně ledabylým způsobem měnilo na vlastním? Zřejmě
nikdo.
Jako Hopáci jsme proto postupem doby ne-

Alena Štrobová, zastupitelka
Hnutí občanů Počernic

REAKCE NA ČLÁNEK VYMĚNÍME SI TRIČKO?
Souvztažnost mezi jednotným hlasováním
opozice a vlastnictvím pozemků je opravdu
těžké pochopit. Zcela nepochopitelné však
je, jak souvisí čisté svědomí a vlastnictví
pozemků. Doby, kdy vlastnit majetek byl
zločin, jsou snad již pryč, byť se to některým možná nelíbí. Vlastnictví majetku či
firem není však apriori handicap pro výkon
funkce zastupitele obce. V historii tomu tak
dokonce bývalo zcela pravidelně. Lidé, kteří něco vlastní, mají totiž často zkušenost
s odpovědností, kterou to s sebou nese.
Musí umět hospodařit a prokázat, že něco
umí. Lidé, kteří nic nevlastní, a nemají žádnou odpovědnost, mohou snadno nabýt
jistoty, že oni by to dělali lépe. Zajímavé
je zjištění, pro kolik majetkových směn
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a prodejů paní Štrobová hlasovala bez znaleckých posudků v době, kdy byla radní.
V minulém volebním období bylo v Radě
schváleno celkem 46 majetkoprávních kroků, z toho u jednoho byl znalecký posudek.
V Zastupitelstvu bylo schváleno celkem
24 majetkoprávních kroků, z toho 2 měly
znalecké posudky. Stačila cenová mapa
v lokalitě. Je lepší vyměnit tričko nebo měnit pravidla hry? Těžko říct jestli se od té
doby změnilo její vnímání odpovědnosti.
Ale jisté je, že z pozice opozičního politika
stačí poukazovat na nedostatky a nemít
žádné riziko odpovědnosti. Čisté svědomí
a svobodu hlasování nelze paní Štrobové
nepřát. Doufejme, že bude vždy takové i po
dalších volbách a další bombastické voleb-

ní kampani
HOPáků
(jakou jsme
mohli vidět
před dvěma
lety),
na které se
jistě nebudou podílet žádní podnikatelé ani vlastníci
nemovitostí.
Pavel Wágner a Hana Moravcová,
zastupitelé, Šance pro Počernice

z evropských strukturálních fondů a národních dotačních titulů. V listopadu 2015
předložila ČSSD do zastupitelstva dva tisky - první se týkal zveřejňování smluv na
webu městské části v kompletním znění,
obsahem druhého návrhu bylo, aby kontrolní výbor jako poradní orgán zastupitelstva prověřil, jak byly zajištěny platby za
zimní údržbu v minulých letech. V září 2016
jsme navrhli, aby se ke změnám pražského
územního plánu, které souvisejí s naším katastrálním územím, vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání. Stejně tak jsme
navrhovali, aby rada městské části vedla
jednání o opětovném zřízení pobočky úřadu práce v Horních Počernicích. ČSSD také
vznesla bezmála 40 interpelací na vedení
městské části.
Slova pana Wágnera a paní Moravcové
z minulého HPZ o tom, že „nějakou chybu
je třeba vždycky najít“, malování „zkormouceného výrazu nedoceněné opozice“
na můj obličej nebo pejorativní hodnocení mých článků jako „perel“ jsou pro mě
znamením, že si ČSSD vede v opozici více
než dobře. Snaha Pavla Wágnera a Hany
Moravcové přehodit vlastní neschopnost
(tedy neschopnost předkládat do zastupitelstva vždy kompletní a vhodné materiály)

na opozici je přinejmenším
úsměvná. Prostě neznám
pekaře, který peče bez
mouky a neznám arboristu, jenž umí pracovat bez
dřevin. Stejně tak zastupitel
může těžko kvalitně rozhodovat bez kompletních
a vhodných podkladů. Podobně groteskní
je stavění jejich představy o zdravém rozumu nad zákony, groteskní je rovněž lenost
hledat řešení v souladu s obojím - se zdravým rozumem i platnou legislativou.
Krásný listopad a kvalitní materiály pro rozhodování přeje všem.
Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

REAKCE NA ČLÁNEK PŮLKA VOLEBNÍHO OBDOBÍ JE ZA NÁMI
O pejorativním hodnocení druhých ví pan
Čáp evidentně své a k jeho reakci si nelze
nevybavit české přísloví o potrefené huse.
Škoda, že k brilantnímu výčtu jeho zásluh
ve službách ČSSD pro Horní Počernice chybí také statistika za poslední dva roky o počtu popsaných stran v HPZ a počtech jím
ztrapňovaných lidí se snahou je zdiskreditovat. V tomto směru se my „líní“ máme ještě co učit. Je dobře, že pana Čápa neopouští optimismus a dobrá nálada. Bude ji jistě
v dalším volebním klání potřebovat. Kromě

stále vybroušenějších materiálů zastupitelstva také dokázal pro svou stranu v minulém volebním období ztratit místo radního
a v tomto volebním období dva zastupitelské mandáty ze tří. Jsme tak svědky toho, že
sociální demokaracii nechybí pracovití lidé,
kteří skvěle ovládají zákony a materiály pro
jednání. Chybí jim ale skutečné osobnosti,
které přitahují svým charakterem, elementární lidskou slušností a snahou neprosazovat jen sebe a politiku na úkor druhých.
Nedaleká historie i současnost naší komu-

nální politiky ukazuje, že volič
toto vnímá
a zařídí se
podle toho.
Nechme
to tedy na
nich a berme to s humorem.

Je vidět, že o historii se velmi zajímá a hlavně
své poznání dokáže poutavě zprostředkovat
ostatním. Musím mu proto i na tomto místě
poděkovat.
Další schůzka je naplánovaná na prosinec.
Moji synové určitě půjdou, protože je hasičské
aktivity velmi zaujaly. Jako zastupitelka vnímám, že by bylo dobré činnost místních dobrovolných hasičů zviditelnit a rozšířit o různé
akce pro děti. Ráda při nich pomohu s organizací. Hasiči budou jistě moci využívat novou
klubovnu v budově knihovny na Náchodské.
Nicméně přesto mě v této souvislosti napadá
i plánovaná výstavba tzv. „malé tělocvičny“
v areálu škol Jívanská/Ratibořická. Od záměru
původní gigantické haly pro vrcholový sport
se ustoupilo. Školy ale přesto volají po prostorách pro hodiny tělocviku. Hovořilo se proto
o výstavbě malé tělocvičny pro děti. Školní výuka, sportovní kroužky. Pokud by se nám podařilo nastartovat hasičské aktivity i pro mla-

dé lidi, určitě by i oni takové
zázemí pro případné tréninky
před soutěžemi mohli využít.
Stejně jako další děti, které
se sportem začínají. Mám ale
pocit, že už se opět poslední
dobou hovoří o další gigantické hale na jiném místě
v Horních Počernicích. Snad to tedy neznamená, že záměr výstavby školní tělocvičny pro
děti v areálu školy tímto končí.
Je to u nás trochu ode zdi ke zdi. Jednou se
staví, podruhé ne a občane, ty si vyber!
Přesto se domnívám, že malá tělocvična pro
zázemí školních dětí je v našem školském areálu potřebná. Určitě se o její výstavbu budu
zajímat dál.
Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Pavel Wágner a Hana Moravcová,
zastupitelé, Šance pro Počernice

HASIČI STÁLE TÁHNOU
Nedávno jsem doprovázela své dva syny na
setkání počernických dobrovolných hasičů
v místní hasičárně. Můj syn Jakub zatoužil být
dobrovolným hasičem, druhý syn se k němu
přidal a mě zajímalo, jak si vlastně tento dobrovolný spolek stojí.
Příjemně mě překvapilo, že kromě dlouholetých členů spolku tu bylo i dost mladých lidí.
V naší městské části je sice mnoho kroužků
a nejrůznějších aktivit, ale je vidět, že hasiči
stále „táhnou“!
Zkušení členové všem přihlížejícím předvedli
hasičské auto. Prohlédnout jsme si ho mohli
opravdu důkladně a vnímat i jeho nedostatek. Je poměrně zásadní - auto nemá vlastní
cisternu. Proběhla i diskuze o budoucí činnosti
spolku. Novým zájemcům nabídli zkušení hasiči školení. Mladé lidi hodně zajímalo vybavení hasičárny. Helmy, hadice a další pomůcky.
Mě osobně nejvíce zaujaly kroniky, ke kterým
mi ochotně přednesl komentář pan Růžička.
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Příspěvky

PŮLKA VOLEBNÍHO OBDOBÍ JE ZA NÁMI
Jedenáctého listopadu uplynou 2 roky
od ustavující schůze zastupitelstva naší
městské části. Od té doby proběhlo celkem 15 řádných a mimořádných zasedání zastupitelstva, účast ČSSD na zasedání
činí 93,33 %. Během jednání zastupitelstva
ČSSD předložila řadu návrhů, prosadila
několik zásadních změn, pravidelně uplatňuje protinávrhy ke koalicí předkládaným
tiskům a interpeluje jednotlivé radní. ČSSD
také pravidelně přispívá do každého čísla
HPZ.
Například v březnu 2015 ČSSD předložila
materiály s cílem zaznamenávat jmenovité
hlasování zastupitelů po jménech a zveřejňovat zastupitelské materiály pro všechny
občany Horních Počernic. Oba materiály
získaly podporu – občané mají k dispozici
podkladové materiály pro zastupitele a ví,
jak jejich zastupitelé v konkrétních případech hlasovali. Zveřejňování zápisů z jednání výborů od roku 1993 se nám prosadit
nepodařilo. V červnu 2015 předložila ČSSD
mj. tisky k rozšíření počtu zveřejněných
zápisů z jednání výborů, navrhovali jsme
také, aby zastupitelé dostávali pozvánky
na jednání finančního, kontrolního a výboru pro partnerství. Rovněž jsme prosazovali
zpřísnění kontroly u projektů podpořených

PARTNERSTVÍ MĚST JE POKRAČOVÁNÍM V DIALOGU A POROZUMĚNÍ DRUHÝM
Výbor pro partnerství Zastupitelstva MČ
Praha 20 přibližuje život našich dvou partnerských měst Brunsbüttelu a Mions už
jedenáct let. Starostka Horních Počernic
Hana Moravcová navštívila při této příležitosti letos v září a v říjnu obě města, aby
s jejich zástupci diskutovala o zkušenostech z komunální politiky, jednala o dalších
konkrétních akcích a projektech mezi našimi městy. Přirozeně se nevyhnula ani debatám o současné politické situaci ve světě
a uprchlické krizi.
„Partnerství našich měst je založeno na porozumění jejich historii, kultuře, řeči i politické
iniciativě. Přestože máme na některá témata
rozdílné názory, musíme pokračovat v dialogu
a mít porozumění pro postavení toho druhého. To je pro mne u partnerství s Němci i Francouzi nejdůležitější,“ uvedla starostka Moravcová při obou oficiálních návštěvách.
Pozvání starosty města Brunsbüttel Stefana
Mohrdiecka na tradiční Dithmarscher Kohltage v polovině září bylo nejen příležitostí
k prohlídce průplavu císaře Viléma v německé spolkové zemi Šlesvicko‑Holštýnsko, který
spojuje Severní a Baltské moře. Členové dele-

Claude Cohen, starosta města Mions, přebírá dárky od Hany Moravcové.

gace přijeli do partnerského města především
proto, aby se seznámili s fungováním radnice,
vícegeneračního domu, několika mateřských

a základních škol, navštívili stanici profesionál- jen poctiví a pracovití. V kažních hasičů nebo divadlo a galerii v kulturním dé situaci a především v kacentru Elbeforum. Právě zde také dojednali ždém z nás je potřeba vidět
i poslední detaily výstavy fotografa Sönke to pozitivní, nikoli to špatné,
Dwengera, jehož fotografie k výročí pádu Ber- každý má přece právo na nolínské zdi můžete vidět ve foyer Divadla Horní vou šanci. Velmi ráda sdělím
Počernice.
dojmy z obou podzimních
Kulturní a společenské akce byly podstatnou návštěv v Brunsbüttelu nebo
náplní i druhé návštěvy starostky Moravcové v Mions, jejichž společným
o měsíc později ve francouzském Mions. Ať už jmenovatelem je přátelství,
se jedná o výměnné pobyty studentů, učitelů, solidarita a tolerance. Jen nerůzných umělců nebo sportovců, stejně tak se vím, nakolik přátelští, solidárléta navštěvují i starostové a úředníci, aby si ní a tolerantní budou ti, které
vyměnili zkušenosti především z lokální poli- na takové setkání pozvu.
tiky a z fungování měst,
která jsou si
počtem obyvatel, strukturou i rozlohou velmi
podobná.
Jsme rádi,
že starosta
města Mions
Claude Cohen podpořil
naši spolupráci a přislíbil spolu
s
radními Delegace z Horních Počernic v lázeňském městě Büsum u pobřeží Severního moře
první oficiální návštěvu v Praze v příštím roce.
Přesto si myslím, že od německých i francouzStejně jako většina velkých německých měst, ských kolegů se máme stále co učit,“ konstatotak i v relativně malém patnáctitisícovém vala starostka při hodnocení obou oficiálních
Brunsbüttelu a stejně velkém francouzském návštěv v partnerských městech Horních PoMions najdeme uprchlíky, kterým zdejší rad- černic. S německými a francouzskými přáteli
nice ochotně vyšly vstříc a především občané jsme se shodli, že pro naši budoucnost nejsou
je přijali a pomáhají jim začlenit se do života důležité jen velké projekty. Pocit, že patříme
v nových domovech, pokud mají zájem. Díky
naší exkurzi a konkrétním příkladům jsme se
mohli, tedy alespoň někteří z nás, zamyslit
nad českými obavami z aktuální migrační vlny.
Velký rozdíl mezi námi je v tom, jak se náš stát
snaží, nebo naopak nesnaží, svým občanům
téma uprchlíků vysvětlit.
„Češi, Němci i Francouzi mají podobné problémy. Důležité je však skoncovat s předsudky. Ne
všichni jsou teroristé, a naopak ne všichni jsou

Hana Moravcová se starostou města Brunsbüttel
Stefanem Mohrdieckem a místostarostkou Karin
Süfke.

do Evropy a společně našimi aktivitami přispíváme k dobrému a mírovému evropskému
soužití, je nám však společný. I když máme
momentálně jiná základní stanoviska a jinou
výchozí pozici, ať už se týká jakéhokoli problému, navzdory tomu můžeme projevit pochopení a vzájemně se od sebe učit.
Dana Mojžíšová, zastupitelka Šance pro Počernice
a předsedkyně VPP Praha 20
Foto: Alexandra Janáčková a autorka
Starostové Mions a Horních Počernic s předsedkyněmi zahraničních výborů obou měst Monique Chapat
a Danou Mojžíšovou a radní Anne-Bénédicte Fontvieille (vpravo)
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

MAP – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
aktivit, ve kterých se navrhují konkrétní řešení místních problémů v dohodnutých prioritách. Realizační tým postupně osloví všechny
aktéry vzdělávání dětí do 15 let. V listopadu
budou formou dotazníkového šetření osloveni rodiče žáků základních škol a v prosinci mateřských škol. Dále vzniknou pracovní

DEN UČITELŮ V ROCE 2017
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 2017, 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 – kategorie 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 pracovníkovi, 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 zpravidla ředitelé, školské rady či pedagogické

skupiny, které se budou podílet na definování priorit vzdělávací politiky v naší MČ. V případě dotazů a zájmu podílet se na projektu
pište na email projektmap@pocernice.cz
Eva Březinová,
místostarostka

Odbory

Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20
(MAP) je projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do
15 let. Cílem projektu je definovat opatření
na podporu spolupráce škol, jejich zřizovatelů a dalších aktérů ve vzdělávání. Na projekt jsme získali podporu ve výši 2 710 444 Kč
z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání. Očekávanými výstupy projektu
jsou v první fázi dohoda o prioritách vzdělávací politiky v území, tzv. Strategicky rámec
MAP do roku 2023, a v následující fázi soubor

SVATBA
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
zařízení, 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 městské části Praha 20 v termínu
od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016.

V dnešní době není až tak výjimečné, že
snoubenci pro uzavření manželství volí netradiční místa. Jedním z míst méně obvyklých pro svatbu je škola. Ale proč ne, když se
zde snoubenci před 17 lety poznali a na školu mají pěkné vzpomínky. Martino a Petře
přejeme vám z chvalské školy hodně štěstí.

Podrobné informace k vyhlášení najdete na
internetových stránkách www.pocernice.cz,
v rubrice „Rodiče a děti“ – „Školství“ – „Ocenění udělované u příležitosti Dne učitelů“.
Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

Eva Březinová, místostarostka

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

NÁHRADNÍ TERMÍN PŘISTAVENÍ KONTEJNERU NA BIOODPAD
V neděli 16. 10. 2016 Pražské služby přistavily kontejner na bioodpad mimo požadované místo Křižovatka Jeřická – Chvalkovická.

Po reklamaci bude přistaven další kontejner
na bioodpad v náhradním termínu 13. 11.
2016 od 9.00 hod. do 12.00 hod. (nebo do
jeho naplnění).

Pražské služby se za nedopatření omlouvají.
Současně bude v tomto termínu přistaven
i kontejner na VOK (velkoobjemový odpad).

území Horních Počernic. Informace o změnách v autobusové síti pro celé území hl. m.
Prahy je možné zjistit na webových stránkách Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) https://ropid.cz/

autobusy2016/. Věříme, že nové linkové vedení bude sloužit k vaší spokojenosti.
Více info na www.pocernice.cz
Eva Vrbová,
referentka dopravy

Jaroslav Píša, vedoucí OMH

ZMĚNA V DOPRAVĚ
Od 15. 10. 2016 dochází na celém území hl.
m. Prahy ke změnám vedení autobusových
linek, a z tohoto důvodu bychom vás chtěli
podrobněji seznámit se změnami, které se
týkají autobusových linek projíždějících přes

DESÁTÉ VÝROČÍ
Dne 16. listopadu 2016 uplyne 10 let
od založení nové organizace SDČR ZO
Senioři Horní Počernice. Počet členů

organizace se postupně rozrůstal až
na dnešní stav 90 seniorů. V Hornopočernickém zpravodaji je uváděn bo-

hatý a pestrý program na celý měsíc.
Hodně úspěchů do dalších let přeje
Ilona Juklová a výbor základní organizace
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Sklenářová Emilie
Makalová Anna
Vondráček Oldřich
Soukupová Hana
Jirková Milena
Zajíčková Marie
Fürbachová Jana
Hajer Jiří

Tachecí Alena
Ledvinka Jaroslav
Knihová Věra
Ptáčková Helena
Sedláčková Vlasta
Fojtová Hana
Novák Václav
Šulcová Julie

Fíček Jaroslav
Málková Anna
Soukup Vladimír
Kordová Věra
Kotová Eva
Křížová Drahomíra
Nechánská Eva
Stehlíková Marie

Šeborová Marie
Černý Ladislav
Kalašová Hana
Ornová Božena
Paclt Jaroslav
Sládková Helena
Vomáčková Marie
Wertheim Bohuslav

Holcová Milena
Klementová Daniela
Peterková Jana
Procházka Miroslav
Straka Čestmír
Urichová Hedvika
Volf Josef

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

PROGRAM ZO
SENIOŘI
LISTOPAD 2016
středa 2. listopadu KLUBOVNA
přednáška Městské policie hl. m. Prahy na téma:
Mimořádné události začátek ve 14.00 hod.
pondělí 7. listopadu VYCHÁZKA
Loreta a Nový Svět, sraz ve stanici metra Č. Most
ve 13.15 hod., vede Mgr. D. Fadrný
středa 9. listopadu KLUBOVNA
přednáška p. Radomíra Mizery, Český zámečník s.r.o.
na téma: Správné zabezpečení našich domovů.
Burza, začátek ve 14.00 hod.
úterý 15. listopadu ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
hostem bude Libor Balák začátek ve 14.00 hod.
středa 16. listopadu KLUBOVNA
přednáška: Fit senior - pohyb v každém věku
začátek v 15.00 hod.
pondělí 21. listopadu VYCHÁZKA
Naučná stezka Vinořský park-Satalická bažantnice
- cca 3 km, sraz ve 13.00 hod., na zastávce bus 269
-Nádraží H. Počernice, vede L. Frouzová
úterý 29. listopadu VÝSTAVA
Ladovské vánoce a Andělé a betlémy
- Chvalský zámek
sraz před zámkem v 10,00 hod.
vede L. Frouzová
pondělí 5. prosince VÝSTAVA BETLÉMŮ
Betlémská kaple, snížené vstupné 35 Kč
sraz ve stanici metra Č. Most v 10.00 hod.
vede L. Frouzová
Pro členy klubu je každou středu otevřena
klubovna od 14.00 do 16.00 hod.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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OZDRAVNÉ POBYTY
Ozdravné pobyty kardiaků v roce 2016,
pořádané Klubem seniorů v Praze 9 Prosek, Harrachovská 422.
Prvním byl pobyt ve Sloupu v Čechách,
pořádaný od 30. 5.–6. 6. 2016
Po ranní rozcvičce a dopoledním cvičení jsme po obědě a poledním klidu
chodili na vycházky. Ve Sloupu a okolí
je plno krásných možností k vycházkám
např. Skalní hrad, Lesní divadlo, rozhledna, vyhlídky a mnoho dalších, kde se můžeme rozhlédnout po okolí. Do Nového
Boru jsme se vydali prohlédnout si sklářské muzeum. Ozdravný pobyt se nám vydařil, všichni byli velice spokojení.
Druhým pobytem byl zájezdový pobyt na Šumavě v penzionu Lazny ve
Strašíně nedaleko Sušice, pořádaný od
25. 6.–1. 7. 2016. Každý den jsme měli naplánovaný autobusový výlet po krásách
Šumavy. Navštívili jsme Železnou Rudu,
Černé jezero, města Sušice, Velhartice,
Kašperské hory a Srní.
Při cestě domů jsme se zastavili v Horažďovicích a v Písku jsme navštívili nejstarší

most. I tento pobyt byl vydařený. Dalším
pobytem byl ozdravný pobyt na Vysočině v hotelu OREA Devět Skal v Milovech
‑Sněžném v CHKO Ždárské vrchy v kraji
Vysočina. I zde jsme po ranní rozcvičce
vycházeli na procházky po okolí. Navštívili jsme blízký hotel Podlesí s krásnou
pohádkovou vesničkou, lesní procházkou jsme došli k vrcholu Devět skal, podívali jsme se do Sněžného. K hotelu patří Milovský rybník, krytý bazen a sauna.
Bylo krásné letní počasí, takže pobyt se
vydařil.
Všechny pobyty připravil a vedl pan Ivan
Georgiev, který má vše připraveno na výbornou. Děkujeme, utužili jsme si kondici, viděli krásné kouty naší země. Těšíme
se na další pobyty, které se, doufáme,
uskuteční i další rok.
Na konci roku nás ještě čeká relaxační
pobyt v Poděbradech, kam jezdíme již
léta v předvánočním čase, letos se uskuteční od 21. 11.–27. 11. 2016.
Za seniory, Zdeňka Jaklová

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba
4x ročně. Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme
děti do jednoho roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené v období 1. 7. 2016 - 30. 10.
2016 do 31. 12. 2016. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna‑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 případech 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.
Ráda bych zveřejnila vzpomínku na mého tatínka, pana
Vláďu Rálka.
Dne 16. 11. 2016 uplyne smutných pět let, kdy odešel
báječný dědeček, tatínek a kamarád Vláďa Rálek.
Moc vzpomíná celá jeho rodina a přátelé.

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

• slabší členové skupiny, děti, jedou spíše
v první polovině skupiny,
• všichni jedou s rezervou, s dostatečnými
odstupy mezi sebou,
• objíždíte-li překážku, kanál či díru vpravo,
vlevo, dáte o riziku, svém náhlém manévru
pokud možno vědět za sebe dohodnutým
signálem - např. zvednutou pravou či levou
rukou, teprve potom případně úplně zastavte,
• pokud budete předjíždět cyklistu nebo chodce, zřetelně mu také sdělte, ze které strany jej
objedete,
• pokud si nejste zcela jisti, ponechte volný prostor pro protisměrný pohyb cyklistů a chodců,
pokud budete předjíždět cyklistu nebo chodce, zřetelně mu také sdělte, ze které strany jej
objedete,
• kolo máme pořádně zkontrolované, vybavené, s blatníky, lékárničkou apod.,

• končetiny máme chráněné před nárazem
i chladem - prokřehlé prsty jsou nebezpečné,
• rukavice máme barevně výrazné - rukama dáváte signály.
Bližší informace o Cyklozvonění i aktuálních
elektrokolech jsou na hornopočernickém
webu v kapitole Turista – Cyklo – Aktuality.
Příjemné cestování!
Petr Uzel, cyklokoordinátor

HORNÍ POČERNICE BYLY OPĚT V POHYBU

První říjnová sobota se stala svědkem sportovního nadšení dětí a jejich rodičů na již tradiční
sportovní akci Počernice v pohybu. Ve slunečném odpoledni měly děti i jejich rodiče možnost zúčastnit se sportovního odpoledne, které se konalo v rámci kampaně ke Dnům zdraví,
kterou zastřešuje Národní síť Zdravých měst,
obcí a regionů na podporu zdravého životního
stylu v České republice. Ve sportovním areálu
FZŠ Chodovická se často celé rodinné týmy postupně střídaly na různorodých soutěžních stanovištích, kde si mohly děti a mládež společně
zasoutěžit. Takovým příkladem byla běžecká
dráha, skok do dálky, oblíbená byla i jízda zručnosti, kde za nemalého fyzického přispění členů sportovní komise pana Březiny, Pokorného
a Douši účastníci zvládali i terénní nerovnosti
soutěžní trasy. Nemalý zájem byl i o střelby do
florbalových branek nebo míčové hry na dalších stanovištích. Pobavit se, udělat něco pro
zdraví, to bylo hlavním cílem této akce. Velký
zájem byl i o exhibiční zápasy nejmladších fot-

balistů z SK Xaverov nebo hra florbalistů z DDM,
kteří byli pod vedením pana Kočího ml. velkou
pomocí při organizování několika soutěžních
stanovišť. Za to jim patří naše poděkování.
Tato akce byla tak trochu i oslavou 10. výročí
od založení jejich florbalového týmu. Také doprovodné akce byly v obležení. Lezecká stěna
se těšila nemalému zájmu, stejně tak velká skákací skluzavka. U stánku Českého červeného
kříže děti nebojácně rozdýchávaly „Anduláka“.
Stánek Základní organizace včelařů Horní Počernice byl také hojně navštěvován, ochutnávka medu a možnost si ho i koupit byla vítána.
Nejen mládež si mohla z včelího vosku vyrobit
svojí svíčku. Zástupkyně firmy Amedica bezplatně a ochotně měřily zájemcům, jak na tom
jsou se svým biologickým věkem, poměrem
svaloviny a tuku v těle. Dozvěděli jsme se řadu
dalších zajímavých informací, které nejednoho
z nás přesvědčily, že toho pohybu bude muset
být asi více, než jenom na této akci. Odměnou
každému úspěšnému soutěžícímu, a nebylo

jich málo, celkem 261, byl zdravý nápoj v UGO
STANU. Tuto zdravou a sladkou odměnu mohli
všichni dostat díky finanční podpoře z MHMP,
který nám částkou 38 000 Kč přispěl nejen na
tuto odměnu, ale i na doprovodné atrakce lezeckou stěnu a skákací skluzavku. Z mého
pohledu úspěšná akce ukázala, že stále máme
v naší městské části jedince i kolektivy, kteří
dokáží pracovat pro druhé bez vidiny profitu
či honoráře. Chtěla bych proto tímto moc poděkovat členům komise sportu, mládeže a volnočasových aktivit v čele s Petrem Měšťanem
a jejich kolegům ze sportovních oddílů včetně
mládeže za perfektní a bezchybné zorganizování sportovního odpoledne. Řediteli FZŠ Chodovická panu Wildovi za poskytnutí sportovního areálu a ředitelce DDM paní Horváthové
a jejím zaměstnancům za poskytnutí prostor,
zázemí, vybavení a jejich volný čas. Samozřejmě náš dík patří všem ostatním dobrovolnicím,
bez jejichž pomoci by soutěžící neměli kartičky k soutěžení a nakonec i drobné dárky jako
odměnu za absolvování soutěží. Věřím, že na
čtvrtý ročník, který bude opět na začátku října
příštího roku, si uděláte čas i vy, kteří jste si tuto
akci nechali letos uniknout.
Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu
Zdravá MČ a MA21

10– 11

Zdravá MČ

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
V neděli 25. září proběhlo již 10. pražské Cyklozvonění, kterého se z Horních Počernic během
společné jízdy nebo až přímo v Bráníku zúčastnilo 35 cyklistů. Děkuji vám za spolupráci,
účast i pohodu, kterou připomínám snímkem
z jízdy naší skupiny.
Během této společné jízdy bylo velmi důležité
dodržování některých pravidel. Určité zásady
jízdy ve skupině je vlastně žádoucí dodržovat
vždy, také nyní na podzim, ve složitějších podmínkách, v menších skupinkách:
• před jízdou se domluvte, kudy pojedete, jaký
je cíl, kde se případně sejdete, kdo jede vepředu, vzadu a vyjasněte si i způsoby signalizace,
• pokud je stanoven průvodce, tak on udržuje
tempo, nikdo jej zbytečně nepředjíždí,
• na začátku a na konci skupiny jsou zdatnější, pestřeji oblečení jedinci, několik zapnutých
světel je výhodou,

CHVALSKÁ MATEMATICKÁ KOSTKA JE DOKONČENA
V průběhu května jste měli možnost hlasovat
o projektech žáků tří našich základních škol.
Jejich úkolem bylo v rámci akce „Nauč se spolupracovat“ navrhnout volnočasový prvek ve
veřejné zeleni ve správě MČ. Na první dva projekty - Matematickou kostku navrženou žáky
ZŠ Stoliňská a Pumptrack žáků FZŠ Chodovická byla z rozpočtu MČ Praha 20 vyčleněna
částka 200 000 Kč potřebných k jejich realizaci.
V průběhu prázdnin začala výroba Matematické kostky. Její instalace v parku Šedivého byla

dokončena na konci září a první říjnové úterý
byla předána jejich navrhovatelům do užívání.
Díky finančnímu daru firmy EGU HV Laboratory, a.s. bylo možné, aby si žáci ještě navrhli další
doplnění svojí kostky, sloužící k rozšíření využití tohoto zajímavého a neobvyklého prvku.
Na realizaci dalšího projektu Pumptracku se
intenzivně pracuje. A věříme, že brzy budeme
moci předat mládeži do užívání další z projektů navrženého jejich vrstevníky.
Lenka Tomsová, koordinátorka projektu

Zdravá MČ

AKCE SEBERTO! PODRUHÉ
Dne 19. října 2016 proběhla podruhé ojedinělá
hornopočernická akce SeberTO!, během které
byli upozorňováni majitelé psů na zákonem
definovanou povinnost uklízet exkrementy
jejich zvířat z veřejného prostranství. Akce,
která vznikla z iniciativy komise pro projekt
Zdravá městská část a Místní agenda 21, se
opět s nadšením zúčastnili žáci ZŠ Ratibořická pod vedením paní učitelky Šefčíkové. Ti ve
spolupráci s městskými strážníky ve smíšených
„hlídkách“ oslovovali na nejfrekventovanějších
místech naší městské části majitele psů a upozorňovali je na nutnost po jejich čtyřnohém
svěřenci uklízet, informovali je o způsobech,
jakým může být tento úklid proveden, rozdávali informační letáky apod. Odměnou pro
ohleduplné a zákona dbalé majitele psů byl
pamlsek pro jejich pejska a snad i dobrý pocit,
že jejich ohleduplnost ocenili počerničtí nejmladší. Akce se tentokrát zúčastnilo deset žáků
ZŠ Ratibořická a čtyři městští strážníci. Reakce
majitelů psů byly i letos, stejně jako v minulosti, až na výjimky vstřícné a příjemné.
Většinou příznivé jsou přitom také reakce na informativní cedule, které jsou zdarma k dispozici na Úřadě městské části Praha 20. Tyto cedule
navržené hornopočernickými žáky a vyrobené
ve spolupráci s Odborem místního hospodářství MČ Praha 20 si může každý umístit před
svůj pozemek (jsou uzpůsobené tak, aby se
daly snadno „zapíchnout“ do země) a tímto
způsobem pomoci šířit informace o nutnosti
uklízet po svých psech. I když tyto cedule některé naše spoluobčany provokují a stává se, že
jsou ukopávány nebo jinak ničeny, stále jich na
Úřadě zbývá dost pro všechny zájemce, kteří
nechtějí přenechat „péči“ o hornopočernická

veřejná prostranství občanům, kteří odmítají
uklízet po svém čtyřnohém miláčkovi.
Ráno, před začátkem akce SeberTO!, jsem se
sešel s několika účastníky minulé akce ze třídy
4. C spolupracující ZŠ Ratibořická, s Jakubem,
Kristýnou, Viktorií, Sabinou a Sebastianem
a položil jim několik otázek:
Akce SeberTO! jste se již jednou zúčastnili.
Jaké to bylo?
Bylo tu super. Všichni byli ochotní a nikdo se
nezlobil.
A nestyděli jste se?
Ne, vůbec.
A co jste majitelům pejsků říkali?
Ptali jsme se jich, jestli sbírají po svém pejskovi
hovínka.
A jak to většinou dopadlo? Sbírali a nebo
nesbírali?
Sbírali.
Takže jste nemuseli nikoho přesvědčovat?
Ne. Akorát, že hodně pejsků mělo na pamlsky
alergii, takže jsme jich nemohli moc rozdávat
a spíš jsme dávali jenom letáčky.
Takže to probíhá tak, že zastavíte člověka
s pejskem, pejskovi dáte něco na zub, nějaký malý psí pamlsek, a upozorníte páníčka,
aby sbíral psí hromádky…
Ano. Bylo to moc dobrý a bavilo nás to. Všichni,
se kterými jsme mluvili, po svých psech uklízeli. Jednou se ale stalo, že jsme se chtěli zeptat
pána a on asi musel běžet na vlak a nezastavil
se, takže jsem za ním běžel…
A co byste vzkázali lidem, kteří po svých
pejscích neuklízejí?
Viktorie: Že když jezdím na kole, tak se mi to na
něm hrozně moc zachytává. Třeba když potřebuju někoho objet a najedu do toho. Hrozně
mi to vadí, když to někdo nesbírá.
Kristýna: Je to hodně nepříjemný, když do toho
někdo šlápne. A špatně to vypadá.

Jakub: A vyrobili jste už tamten stroj na ty hovínka, který je uklízí? Jak byl už ve Zpravodaji?
Sabina: Je to docela nepříjemný, když do toho
někdo šlápne a uklouzne po tom. A je to trošku
nevychovaný.
Sebastian: Mně to vadí, protože to je hnusný.
Co myslíte, že by se mělo dělat, aby byly
Horní Počernice hezčí?
Jakub: Lidi by si měli brát pro svoje pejsky sáčky a uklízet po nich.
Kristýna: Já bych taky chtěla, aby lidi po pejscích uklízeli. A chtěla bych, aby se tady všude
neválely odpadky a věci.
Viktorie: Já bych chtěla, aby se sáčky častějc
doplňovaly, protože se mi už jednou stalo, že
jsem šla se svým psem a ten sáček nebyl na
žádném koši ani na jednom rohu. Takže jsem
vůbec nevěděla, co mám v tu chvíli dělat, když
jsem neměla ani kapesník ani sáček ani nic, takže to bylo celkem takový blbý.
Sabina: Já bych taky chtěla, aby po svých pejscích lidi uklízeli a aby bylo víc sáčků, protože
když jdu se svým psem a tátou, tak tam často
nemůžeme žádné najít.
Sebastian: My nemáme psa, my máme kočku,
ta je čistotnější, tak mi psí hovínka docela vadí,
protože je skoro nikdo neuklízí.
Tak co, necháme děti v jejich snaze o čistší Horní Počernice samotné?
Ladislav Stýblo a Alena Šefčíková,
radní pro životní prostředí

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE …
ZDRAVÉ MĚSTO se promyšleně snaží utvářet sebe sama jako kvalitní, zdravé, příjemné
a udržitelné místo pro život, a to na základě
dohody se svými obyvateli. Jeho místní samo-
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správa se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojuje všechny skupiny
obyvatelstva včetně veřejnosti do rozhodovacích procesů a podporuje jejich zdravý životní

styl. Horní Počernice jsou členem Národní sítě
zdravých měst ČR (NSZM ČR) od roku 2013.

Z redakční pošty
SMUTNÝ POHLED NA ULICI K ODPOČINKU
Vážená paní starostko Moravcová,
jsem rád, že se staráte o rozvoj našeho města.
Vím, že to není jednoduché.
Zaujal mě titulní snímek ve Zpravodaji 10/2016.
Opravdu velmi povedená fotka, která přesně
vystihovala atmosféru této komunikace ke
hřbitovu, v této krásné části Horních Počernic,
kterou hodně obyvatel využívalo k procházkám
a relaxaci a zároveň byla dlouhá léta důstojnou
příjezdovou cestou k tomuto hřbitovu.
Dnes již tato komunikace, která se jmenuje

K Odpočinku, takto romanticky nevypadá. Vrhli
se do ní developeři, polovinu aleje na jedné straně natvrdo vykáceli, určitě se souhlasem Vaší
radnice a navezli tam obrovské hromady skrývky. Předpokládám, že vše s Vaším svolením.
Určitě budou mít od Vás na vše povolení, protože stromy byly„staré, uhnilé a ohrožovaly bezpečnost procházejících obyvatel“. Je zajímavé,
že do jara t.r. to tak nebylo. Asi byly tedy tyto
záležitosti do té doby ze strany radnice výrazně
zanedbávány…

Ujišťuji Vás, že proti nové výstavbě a rozvoji
H.P. nic nemám a podporuji ji, ale toto je trochu
příliš. A za to jste plně zodpovědná.
Asi Vás poprosím, abyste si šla tuto lokalitu prohlédnout osobně a porovnala ji s krásným snímkem uveřejněným na titulní straně Zpravodaje
10/1016.
Vladimír Kramer,
obyvatel Horních Počernic

OŽPD již v roce 2011 z důvodu výstavby obytného souboru Beranka II. Dřeviny byly pokáceny na základě rozhodnutí správního orgánu tj.
OŽPD. Jedním z podkladů k rozhodnutí byla
i dendrologická studie, která konstatovala, že
dřeviny byly ve špatném zdravotním stavu. Rozhodnutím byla ke kolaudaci předmětné stavby
uložena náhradní výsadba. Vlastní kácení proběhlo v roce 2016, zdravotní stav dřevin je patrný z přiložených fotografií.“
Na výsledek stavby se můžete podívat na
www.domyberanka.cz
Já osobně bydlím ve východní části Horních
Počernic a nelíbí se mi změny ÚP, které zde

v průběhu let byly provedeny. Vedení radnice
se snaží alespoň zmírnit dopady těchto změn,
a to například jednáním s developery, kteří jsou
vlastníky těchto pozemků. V této lokalitě mělo
být původně postaveno 8 bytových domů s celkovým počtem 276 bytů. Naším jednáním jsme
docílili, že zde bude stát 87 rodinných řadových
domů, umístěných v zeleni a se dvěma dětskými hřišti. A za tento výsledek jednání se cítím být
zodpovědná.

váme, že jej budeme moci dlouhodobě využívat za příznivých finančních podmínek. Očekáváme, že se ke svým občanům budete chovat
jako k investorům této akce a využijete všechny
dostupné prostředky, abyste tato očekávání naplnili. Zřizování nefunkčních pracovních
skupin, hra se slovy a hledání falešných viníků
věci rozhodně neprospívá. Proto se vás ptáme:
1. Pro koho nové kryté sportoviště stavíte?
2. V jaké fázi se k dnešnímu datu nalézá příprava výstavby? 3. Odráží aktuální varianta haly skutečné potřeby jejích budoucích
uživatelů? 4. Kolik bude naši městskou část
stát realizace a provoz aktuální varianty
haly? V tomto bodě se spokojíme s kvalifikovaným odhadem vyplývajícím ze studie. 4. Jsme
schopni tuto zátěž dlouhodobě nést? Tj., kdo

zaručí, že hala nebude vbrzku pronajata soukromému provozovateli, který nasadí neúnosně
vysoké nájemné? 5. Počítáte s tím, že bude
třeba minimalizovat, i za cenu vyšších investičních nákladů, negativní dopady provozu
haly na své okolí – zejména zvýšenou dopravní zátěž?
Věříme, že na výše položené otázky dostaneme
od vedení naší městské části, a to především od
pana místostarosty Jiřího Benedy – pověřence
pro sport, jednoznačné odpovědi. Sledujte je
spolu s námi.

Hana Moravcová,
starostka MČ Praha 20

OTEVŘENÝ DOPIS
Vážení spoluobčané,
koncem minulého měsíce jsme doručili do podatelny ÚMČ Praha 20 otevřený dopis, adresovaný Radě MČ Praha 20, tohoto znění:
Vážení členové Rady městské části Praha 20,
my, níže podepsaní občané, na tomto místě vyjadřujeme zásadní nesouhlas s tím, jak přistupujete k plánování zamýšlené výstavby
sportovní haly v MČ Praha 20. Jedná se o významný projekt, jehož realizace a provoz značně ovlivní jak rozpočet naší městské části, tak její
podobu a kvalitu života v ní. Ano, chceme sportovní halu, která by sloužila našim školám, našim sportovním oddílům a také nám, občanům,
kteří se věnujeme sportu rekreačně. Očekáváme, že toto nové zařízení bude realizováno tak,
aby všem těmto potřebám vyhovovalo. Očeká-

Jménem 76 signatářů otevřeného dopisu,
Jaroslav Kočí ml. a Karolína Klímová,
občané

MŮJ NÁZOR NA DĚNÍ OKOLO SPORTOVNÍ HALY
Pokud existuje důvodná potřeba navýšení
kapacity sportoviště (tělocvičny) pro školáky
v areálu školy v Ratibořické ulici, je nejlepší
pro žáky rozšířit tuto kapacitu přímo na místě.
V neposlední řadě pak i proto, že na pozemcích
školního areálu ani pro nikoho jiného, včetně
sportovních svazů, není možné cokoli budovat. Za dobrý nápad rozhodně nepovažuji zabrat pozemek vegetací vhodně zastíněného
dětského hřiště a vybudovat zde samostatnou

stavbu. Kloním se spíše k ideji, kterou navrhovala Ing. E. Růžičková v rámci pracovní skupiny.
Tj. využít budovu stávající tělocvičny. Můj názor
je, že rozměrově budova svou kratší (východní) stranou vyhovuje a delší (severní) stranu lze
prodloužit směrem ke koridoru propojujícímu
tuto budovu se školou v ulici Ratibořická, pokud
by tento rozměr byl malý. Výškově by takováto
nástavba neměla nijak rušit okolní ráz (řečeno
jazykem naší paní urbanistky dodrží tvarosloví

v oblasti), protože na severní straně je pohledově stínící vegetace a park za silnicí, a na jižní
straně je DDM a sportovní areál. Rozhodující
výhodou takového řešení je propojení se školou tzv. „suchou nohou“ a velmi jednoduché
napojení všech instalací oproti samostatné
stavbě. Jistě, jedná se o navýšení kapacity těchto instalací a stavba může být na první pohled
přítěží pro základy nynějšího objektu. Podotýkám, že neznám projektovou dokumentaci
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Pošta

REAKCE NA SMUTNÝ POHLED NA ULICI K ODPOČINKU
Vážený pane Kramere,
výstavba pod názvem „Beranka“ probíhá na
pozemcích soukromého vlastníka a je plně
v souladu s územním plánem a stavebním zákonem. Chápu obyvatele Horních Počernic, kteří byli v této lokalitě zvyklí na zeleň, byť neudržovanou, že mohou být se současným stavem
nespokojeni. Je do důsledek stavebních prací,
které zde probíhají. Konečný výsledek bude
ale zlepšením nejen této lokality, ale také ulice
K Odpočinku.
Co se týká pokácení stromů, dovoluji si vám
citovat vyjádření Odboru životního prostředí a
dopravy: „Kácení v ulici K Odpočinku povoloval

stávající tělocvičny ani jak je založena, ale i za
cenu sanačního zpevnění podloží, či samostatných pilířů jsem toho názoru, že nástavbu lze
s dnešními stavebními technologiemi postavit
konstrukčně vyhovující, tj. lehkou, izolovanou
tepelně, hlukově i proti nežádoucím otřesům.
Pro ostatní sportovce všeho druhu se doufejme
po dvou letech od jednání o ÚR daří přesvědčit
RMČ, že se má budovat samostatný objekt v jiné
než původní lokalitě. Městská část by v tomto
případě měla zajistit vhodný pozemek, možnosti technického připojení na sítě a veškeré náležitosti spojené s dopravní zátěží. Nikoliv však
dělat stoprocentního donátora (když to hodně
přeženu), tomu kterému sportu, od nejpopulár-

nějšího fotbalu až třeba po lakros. Městská část
by neměla z veřejných peněz dotacemi podporovat sportovní oddíly a k tomu ještě navíc
nést další náklady spojené s provozem nového
sportoviště. Nad touto zásadní otázkou se vedení Počernic (pokud vím) ještě také pořádně nezamyslelo. Populistické argumenty typu: „Ať se
nám absolventi škol nepotulují po ulicích a radši
si jdou zacvičit,“ neuznávám jako relevantní. O životním směřování každého jedince rozhoduje
především rodina, škola, výchova, povaha atd.
Rozhodně není určujícím faktorem množství
sportovišť v přilehlém okolí. Z vlastní zkušenosti
vím, že po ukončení školní docházky sportuje
ten, kdo má ke sportu alespoň minimální vztah

a dispozice. Dopravně dostupné je pro všechny milionové město za humny se všemi svými
možnostmi. Partičky všeho druhu (od školních
absolventů po nadšence pro sporty v přírodě)
se v možnostech sportovního vyžití v tělocvičně
vždy nakonec řídí poměrem cena - výkon, protože si pronájem sportoviště nakonec musí platit
sami. Organizovaní sportovci jsou vždy ve výhodě, protože jsou podporováni ze spolků, které
často čerpají veřejnou podporu.
Vladimír Hošek,
čLen spolku OS Chvalská

Církev

ODKUD JSEM?...PROČ JSEM TU?...KAM JDU?...
Toto jsou otázky, které v naší moderní společnosti zůstávají buď bez odpovědi, nebo jsou
zodpovězeny jen neuspokojivě a povrchně.
A přece, každý člověk by se s nimi měl čestně
vyrovnat, když chce přestat žít život přetvářky,
kdy věří jen tomu, co říkají jiní a když se chce
dozvědět pravdu.
Možná právě tebe podobné otázky trápí,
a proto si tě dovolujeme pozvat do našeho
malého společenství, kde svobodně o podob-
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ných tématech hovoříme. Jsme společenství
mladých lidí (15-30 let)a jednou týdně trávíme
spolu večerní čas a to nejenom hloubáním
nad otázkami, které nás provokují, ale třeba
i muzicírováním (umíš‑li na nějaký hudební
nástroj, určitě jej vezmi s sebou), uměním, hrami, sportem. V létě kempujeme a prostě oslavujeme život. Možná jsi nesmělý či nesmělá,
ale to jsme byli všichni.
Těšíme se na tebe každé úterý od 18.30 hodin

v Křesťanském klubu mládeže na Křovinově
nám. 12/18 v Horních Počernicích. V případě
jakýchkoliv dotazů můžeš volat Dominiku na
tel.: 773 475 200, nebo Marka tel.: 608 232 553
Dominika Nováková
Blázen se tak vyčerpá svým pachtěním, že mu
nezbude síla, aby došel k cíli. (Kaz.10,15)

ZLATÉ SRDCE PRO PETRA HERIANA

Na začátku bych vám chtěla pogratulovat
k získání Zlatého srdce.
Moc děkuji.
Jak si toho ocenění vážíte?
Pro mě to bylo velké překvapení, které jsem
nečekal a vůbec mě nenapadlo, že bych nějaké ocenění mohl dostat. Od Nadace Naše
dítě jsem byl pozván na večeři pro sponzory
a podporovatele a to, že bude součástí i předávání cen, jsem opravdu nevěděl. Vlastně
jsme tam ani původně neměli dorazit, jelikož
se tento termín křížil s jinou akcí, ale nakonec jsme se rozhodli tam jet.
Kdy jste začal s Nadací Naše dítě spolupracovat?
To bylo zajímavé, byli jsme tehdy začínající firma, myslím, že jsme fungovali tak rok,
možná dva. V kanceláři nás bylo pár, naše
firma teprve začínala, nevydělávala, všichni
jsme pracovali za neadekvátní odměny. Když
nás ředitelka nadace Zuzana Baudyšová
oslovila s tím, že by od nás chtěla monitorovat tisk, tak jsem se na schůzku připravo-

val, stanovil obchodní podmínky, vymyslel,
jakou bych mohl dát slevu z našich služeb.
Když mi však začala paní Baudyšová vyprávět, co dělají a jak pomáhají dětem v nouzi,
bylo rozhodnuto, že od takových lidí si nemůžeme vzít ani korunu a naopak je budeme podporovat v jejich činnosti. A tak před
dvaceti lety začala naše spolupráce.
Vaše pomoc směřuje jen Nadaci Naše dítě
nebo i jinam?
Od té doby pomáháme desítkám až stovkám
nadací v Čechách, které dostávají naše služby zdarma. Spolupráce s Nadací Naše dítě
byla vlastně takové otevření dveří pro spolupráci s dalšími.
Které nadace tedy podporujete?
Z těch větších bych řekl, že asi skoro všechny,
ať už je to Centrum Paraple, Konto Bariéry,
SOS vesničky, Lékaři bez hranic, Pomozte dětem, Nadace rozvoje občanské společnosti,
Celé Česko čte dětem, Cesta Domů atd. Hlavní podpora je v našich službách, případně
dalších aktivitách, finanční podpoře…
Máte i svůj Nadační fond Šance, který působí zde v Horních Počernicích. Komu pomocí fondu pomáháte?
Tento fond je primárně určen pro občany
Horních Počernic, kteří potřebují finančně
podpořit. Jedná se například o vícečetné rodiny, sociálně slabší nebo seniory.

Dokážete říci, kolika lidem jste již dokázali pomoci?
Budou to desítky, především dětí a dospívajících. Fond vznikl v roce 2010 s myšlenkou, že
do něj budeme vkládat peníze, které získáme na pozici místostarosty a starostky. Dnes
se prostředky získávají různým způsobem,
přispívají i další občané a podnikatelé z Horních Počernic. K dnešnímu dni jsme potřebným lidem poskytli 425 tisíc korun.
Je nějaký příběh z těch, kterým jste pomohli, jenž vám utkvěl v paměti?
Velkou radost nám udělal student, který od
nás dostal notebook a teď se nám pochlubil
maturitním vysvědčením s vyznamenáním.
Výhodou Nadace Šance je její působnost
v Horních Počernicích. Často obdarované
někdo ze správní rady nadace zná, a vidí, jak
náš příspěvek je pro obdarovaného velkou
pomocí.
Je pro vás důležité podávat pomocnou
ruku ostatním?
Myslím, že je to něco, co vlastně pomáhá
mně. Ve chvíli, kdy pomáháte druhým, tak
ta činnost pomáhá vlastně vám, stane se
součást vašeho života, obohacuje vás, sdílíte
radost z pomoci. Ono není důležité, kolik peněz posíláte, ale chuť pomáhat.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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Článek

Minulý měsíc předala Zuzana Baudyšová,
ředitelka Nadace Naše dítě, ocenění Zlaté
srdce Petru Herianovi, zakladateli a předsedovi představenstva společnosti NEWTON Media, a. s. Toto ocenění získal za
více než dvacetiletou pomoc, kterou pro
Nadaci vykonával.

JAK TO VYPADÁ S VÝSTAVBOU TĚLOCVIČNY?

ROZHOVOR S KARLOU POLYDOROVOU A JIŘÍM BENEDOU OHLEDNĚ VÝSTAVBY KRYTÉHO
SPORTOVIŠTĚ.

Článek

Jak to v současné době vypadá s výstavbou tělocvičny?
Jiří: V současné době je městská část ve fázi
hledání architekta na zpracování projektové
dokumentace k výstavbě školní tělocvičny.
K jakému rozhodnutí dospěla pracovní
skupina?
Jiří: O vzniku patnáctičlenné pracovní skupiny rozhodlo Zastupitelstvo, kdy cílem skupiny bylo vygenerování podoby a parametrů
krytého sportoviště. Činnost pracovní skupiny je v tuto chvíli pozastavena. Bohužel,
pracovní skupina nesplnila svůj účel, neboť
v rámci její činnosti vznikla tři uskupení, kdy
každé urputně hájilo své stanovisko a nebyla schopna dojít k jednomu řešení. Z tohoto
důvodu byly Radě městské části předloženy
všechny tři návrhy a Rada z těchto návrhů
vybrala jeden, a to školní tělocvičnu pro
potřebu dětí. Na základě tohoto rozhodnutí městské části bylo následně vyhlášeno
výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace pro územní a stavební řízení,
které však bylo z důvodu duplicity cenové
nabídky zrušeno.
Koncept haly je tedy nenávratně ztracen?
Karla: Nemyslím si, že je ztracen, ale domnívám se, že hala většího objemu potřebuje
specifický pozemek v souladu s územním
plánem a lokalitu, která je dopravně a obslužně napojená mimo klidnou vilovou
zástavbu. Byla bych ale ráda, kdyby se do

konce našeho volebního období v areálu ZŠ
Ratibořická podařilo postavit tělocvičnu.
Jiří: Domnívám se, že potřebnost školní tělocvičny nelze v tuto chvíli v žádném případě
zpochybňovat. Z tohoto důvodu, dále z důvodu finanční dostupnosti stavby školní tělocvičny oproti stavbě sportovní haly a taktéž z důvodu časové náročnosti přípravy
a realizace výstavby se městská část rozhodla jednoznačně preferovat a upřednostnit
výstavbu tělocvičny. Jinými slovy, výstavba
školní tělocvičny je finančně dostupnější
a rychlejší než výstavba sportovní haly.
Karla: Nový návrh tělocvičny, na kterou si
městská část nechala vypracovat objemovou studii je i pro občany z okolní vilové
zástavby přijatelnější. Na rozdíl od předchozího vedení se skutečně snažíme s těmito
občany, kterých se výstavba bude přímo dotýkat, aktivně jednat.
Je v Počernicích vůbec prostor pro výstavbu velké sportovní haly?
Karla: V současné době nemá městská část
ve svém vlastnictví takový pozemek, ale usiluje o o svěření pozemku Magistrátu do naší
správy, kde by umístění takovéto velké sportovní haly po změně Územního plánu bylo
bezproblémové. Možná bude i nutné vykoupit část sousedního pozemku.

Jiří: Tělocvična bude primárně určená pro
potřeby škol, protože v současné době kapacita stávajících tělocvičen je absolutně
nedostačující a nebojím se říct, že až kritická.
Co se týče dalšího využívání tělocvičny, tato
bude sloužit také především sportovním
mimoškolním aktivitám dětí a v neposlední
řadě i veřejnosti. Přednost však vždy budou
mít děti.
Karla: Závěrem bych chtěla uvést, že naprosto souhlasím s názorem zastupitele
Petra Měšťana, který ve svém článku v zářijovém zpravodaji uvedl, že umístění krytého
sportoviště pro školní děti jinde než u ZŠ Ratibořické by bylo velmi neefektivní z důvodu
pochůzkové vzdálenosti.
Lenka Bartáková,
redaktorka

Komu bude tělocvična sloužit?

POHLED ZÁPADNÍ

TĚLOCVIČNA HORNÍ POČERNICE

POHLED VÝCHODNÍ

±0,000=284,600 m.n.m.
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PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ 2016 - 2.ČÁST
Rekonstrukce ulic Češovská
a Kramolná

Češovská ulice po rekonstrukci

Češovská ulice před rekonstrukcí

Kramolná ulice po rekonstrukci

Článek

Křižovatka Češovské a Kramolné
ulice před rekonstrukcí

• rekonstrukce povrchu vozovky ulice Češovské
v úseku od ulice Leštínské směrem na východ
v délce 120,00 m a ulice Kramolné od č. p.
739/2 na severu po č. p. 727/1 na jihu
• předpokládaná hodnota 3 000 000,00 Kč
včetně DPH
• cena za provedení díla 2 510 449,98 Kč
včetně DPH

DDM - rekonstrukce podhledů
• rekonstrukce podhledů včetně osvětlení v budově DDM
• předpokládaná hodnota 400 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 498 179,34 Kč včetně DPH
• práce provedeny ve větším rozsahu než bylo původně
plánováno

DDM - rekonstrukce WC
• rekonstrukce dívčích a chlapeckých toalet v budově DDM
• předpokládaná hodnota 330 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 307 274,66 Kč včetně DPH

Kulturní centrum Domeček - oprava
příjezdové komunikace
• oprava příjezdové cesty a osazení nové brány
k objektu kulturního centra Domeček, bezbariérové
řešení chodníku
• předpokládaná hodnota 250 000,00 Kč včetně DPH
• cena za provedení díla 248 939,47 Kč včetně DPH

16– 17

Milí diváci,
podzimní plískanice
jsou ideálním důvodem, proč strávit pár příjemných
večerů v divadle.
Z
listopadového
programu
bych
vám ráda doporučila hned několik
pořadů, které dle mého názoru nabízejí
výjimečný
divácký
zážitek.
První inscenací, která by neměla uniknout
vaší pozornosti, jsou 10. 11. Slzy ošlehaných
mužů legendárního pražského divadla VOSTO5. Poetika „Vostopětky“ je originální, nenapodobitelná a vždy nesmírně vtipná. Slzy
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2. 11. v 19.30
4. 11. v 19.30
5. 11. v 15.00

6. 11. v 19.30
8. 11. v 19.30
10. 11. v 19.30
12. 11. v 15.00
14. 11. v 19.30
16. 11. v 19.30
19. 11. v 18.00
20. 11. v 19.30
21. 11. v 19.30
24. 11. v 19.30
26. 11. v 15.00
27. 11. v 17.00
28. 11. v 18.00

Sheldon a jeho matka paní
Levinová
Královny
Oslí kůže aneb nebojíš se,
princezničko?
Zabiják Joe
Teorie Tygra (KINO)
Slzy ošlehaných mužů
Bob a Bobek na cestách
Tři bratři v nesnázích
Romeo a Julie
Šeherezáda
Ať žijí strašidla
Jan Jiráň a Botafogo (KONCERT)
Na útěku
Čtyřlístek v pohádce
Snow Film Fest (KINO)
Koncert učitelů (KONCERT)

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
3. 11. v 9.00 a 10.30
Když jde kůzle otevřít
8. 11. v 9.00 a 10.30
Tatínek není k zahození
14. 11. v 9.00 a 10.30
Broučci Kühnův sbor
21. 11. v 9.00
Řecké báje
22. 11. v 9.00
Pohádky pro vás
30. 11. v 9.00, 10.30 a 13.45
Čert a Káča
Dopolední pořady je možné navštívit
i individuálně po předchozí domluvě
s paní Držmíškovou. Tel.: 281 920 326
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ošlehaných mužů vyprávějí skutečný příběh
českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele
Václava Vrbaty formou, která diváka vtáhne
a až do konce představení nepustí. V jedné
z rolí se představí i stále populárnější herec
Tomáš „Tomina“ Jeřábek. Uvádíme v rámci dramaturgické řady „Nebuď konzerva“.
Blíží se nám také závěr festivalu Čechův divadelní podzim. V sobotu 19. 11. uvedeme
muzikál Šeherezáda Nového divadla Mělník.
Mělničtí divadelníci muzikály opravdu umí,
o čemž jste se mohli přesvědčit již v minulosti, kdy u nás v divadle s velkým úspěchem
uvedli představení Libushe. Výjimečně zmíním i jedno představení prosincové. 3. 12.
festival ČDP zakončí soubor Ty‑já‑tr s černou groteskou Poručík z Inishmoru, jsem

si jistá, že to bude zakončení jak se patří.
V listopadu samozřejmě nevynecháme
ani hudbu. Máme pro vás připravený koncert oblíbeného herce pražské Ypsilonky
Jana Jiráně a jeho kapely Botafogo, který se
uskuteční 21. 11. Pokud si chcete zaručeně
zlepšit náladu, neměli byste ho vynechat.
Závěrem ještě zmíním výjimečný zážitek pro
milovníky filmu a adrenalinu. 27. 11. proběhne již tradiční festival Snow film fest. Festival,
který se zaměřuje na ty nejlepší filmy, jejichž
tématem jsou zimní adrenalinové sporty.
Těšíme se na vás.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

ZMĚNY V NOVÉ DIVADELNÍ SEZÓNĚ
Změnili jsme způsob předprodeje vstupenek. Nově prodáváme vstupenky na dva měsíce dopředu.
To znamená, že v září začneme prodávat listopadová představení, v říjnu prosincová a tak dále.
Foyer divadla pro vás budeme otvírat již třičtvrtě hodiny před začátkem představení. Kavárna rozšíří
nabídku občerstvení i do foyer.
Ve dnech, kdy hraje divadlo, bude Divadelní kavárna od 17.00 hodin nekuřácká! I nadále se v kavárně
nekouří, když hraje divadlo pořad pro děti.
Pro malé děti máme nově k dispozici podsedáky, aby lépe viděly. Od 1. září tedy platí nové pravidlo
pro prodej vstupenek na dětská představení. Každý divák bez rozdílu věku musí mít svou vlastní
vstupenku. Podsedáky budeme půjčovat v šatně oproti vratné záloze 100 Kč.
Na vybraná představení poskytujeme studentům 20% slevu. Informace o slevě je uvedena
v programu přímo u titulu, kterého se to týká.

ZVÝHODNĚNÉ VSTUPENKY – BALÍČKY
Zakoupením „balíčku“ získáváte vstupenku na všechna představení dané dramaturgické řady. Máte
své stálé místo v sále a nemusíte kupovat vstupenky v měsíčních předprodejích. Cena balíčku je
přibližně o 20% nižší než při nákupu jednotlivých vstupenek. Při nákupu balíčku již není možno
uplatňovat další slevy.
NEBUĎ KONZERVA 4. řada 1 300 Kč, 7. řada 1 150 Kč, 10. řada 1 000 Kč
KONCERTY 3. řada, 7. řada, 10. řada jednotná cena 1 200 Kč

DOPLŇUJÍCÍ ZÁPIS DO KURZŮ
I v listopadu je možné se dodatečně zapsat do jazykových kurzů, které probíhají v KS Domeček.
Nabízíme všechny úrovně anglického jazyka včetně konverzace, němčinu, španělštinu a češtinu
pro cizince.
Pro zájemce ve věku 10 – 15 let jsme otevřeli pondělní kurz street dance.
V novém školním roce pokračuje oblíbená Virtuální univerzita 3. věku. Podzimní semestr je věnován
umění rané renesance v Itálii. Podmínkou účasti je dosažení minimálního věku 50 let.
Více informací najdete na http://www.divadlopocernice.cz/domecek/kurzy
nebo na tel.: 281 920 339.

POKLADNA
Pokladna divadla je otevřená od pondělí do
pátku od 16.00 h. do 19.00 h. a vždy hodinu
před začátkem každého představení. Vstupenky do Divadla Horní Počernice koupíte také on
‑line na www.divadlopocernice.cz

Úterý 8. listopadu v 19.30

REZERVACE
Internetové rezervace provádějte na adrese
www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté zarezervované vstupenky vracíme do prodeje po
uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.

Čtvrtek 10. listopadu v 19.30

KINO

Jiří Bartoška ve filmovém hitu letošního roku.
Délka představení: 101 minut
Vstupné 80 Kč

SLZY OŠLEHANÝCH MUŽŮ

Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Ondřej Bauer, Kristýna Boková/Renata Prokopová, Tomina Jeřábek a další
Osudový příběh nejúspěšnějšího českého lyžaře Bohumila Hanče a jeho přítele Václava
Vrbaty. I osudové okamžiky mohou být neskutečně vtipné.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 160, 140, 120 Kč
20% studentská sleva

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová a Barbora Jelínková
Tři různé generace, tři odlišné povahy, tři příběhy a humor, který je drží nad vodou. Královny
jsou tragikomedií plnou upřímného humoru,
ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Sobota 5. listopadu v 15.00

OSLÍ KŮŽE ANEB NEBOJÍŠ SE,
PRINCEZNIČKO?
1. neratovická divadelní společnost
Režie: Miroslav Král
Výpravná činoherní pohádka. Mladičká princezna uteče v oslím převleku před svatbou
se starým králem. Čas ji naučí, že pravá krása
je očím skryta a najde cestu k srdci dobrého
a moudrého krále. Inscenace vznikla za výrazné
finanční podpory města Neratovice.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 60 Kč
Neděle 6. listopadu v 19.30

ZABIJÁK JOE
Divadlo Kalich
Režie: Petr Svojtka
Hrají: Igor Chmela, Ivana Jirešová, Marek
Taclík, Ivan Lupták, Anna Fialová
Tarantinovská komedie, která vás bude překvapovat od začátku do konce.
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

AŤ ŽIJÍ STRAŠIDLA

Metropolitní divadlo
Pohádkový muzikál o strašidelném zámku,
krásné Hermínce a hamižném starostovi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 21. listopadu v 19.30

JAN JIRÁŇ a BOTAFOGO

Herec divadla Ypsilon se
KONCERT
svou kapelou hravě mísí
městský folk, bigbeat, etno a jeho milovanou bossa novu.
Vstupné: 200 Kč

VSTUPENKY NA LISTOPADOVÁ A PROSINCOVÁ
PŘEDSTAVENÍ JSOU JIŽ
V PRODEJI
Pátek 4. listopadu v 19.30
Roman Vencl a Michaela Doleželová

Neděle 20. listopadu v 15.00

Sobota 12. listopadu v 15.00

BOB A BOBEK NA CESTÁCH

Divadlo Anfas
Divadelní zpracování oblíbených příběhů králíků z klobouku.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Divadlo

PŘEDPRODEJ - od září nová pravidla předprodeje
V pondělí 7. listopadu v 19.00 h. uvolňujeme
do on‑line prodeje 34 vstupenek z každého
lednového představení. Přednostní on‑line
prodej končí v úterý 8. listopadu ve 14.00 h.
Předprodej v pokladně divadla na měsíc leden
zahajujeme v úterý 8. listopadu v 16.00 h.
Od 19.00 jsou všechny vstupenky k dispozici
také na www.divadlopocernice.cz

TEORIE TYGRA

Pondělí 14. listopadu v 19.30

Čtvrtek 24. listopadu v 19.30
Pierre Palmade a Christophe Duthuron

DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Martin Zounar, Adéla Gondíková, Filip
Tomsa a další
Fraška plná humorných záměn i dramatických
zvratů s nečekanou pointou.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

NA ÚTĚKU

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH

Středa 16. listopadu v 19.30

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr
Beneš a další
Nesmrtelná klasika o velké lásce, divoké nenávisti a kruté hře osudu.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Sobota 19. listopadu v 18.00

Radek Šlangal ŠEHEREZÁDA
Nové divadlo Mělník
Režie: Milada Hluštíková, Radek Šlangal
Autorský muzikál o klíčící lásce pouštního démona ke sličné dívce ze sultánova harému.
Délka představení: 170 minut
Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Hrají: Jana Štěpánková, Zlata Adamovská
Nezdolnou energií a nadějí nabitá komedie.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
Sobota 26. listopadu v 15.00

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5
Režie: Ladislav Smoček
Čtveřice nerozlučných kamarádů zažívá nové
příhody, tentokrát na divadelních prknech.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 27. listopadu v 17.00

SNOW FILM FEST

KINO

Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním
lezení, snowboardingu, snow‑kitingu a dalších
zimních radovánkách.
Délka představení: Předpokládaný konec okolo
22. hodiny
Vstupné: 80 Kč

18– 19

Středa 7. prosince v 19.30

KINO

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ

V PROSINCI HRAJEME
Čtvrtek 1. prosince v 19.30
Michael McKeever

Režie: Dan Wlodarczyk
Hrají: Pavel Liška, Marek Adamczyk,
Jenovéfa Boková a další.
Propletenec přátelství, zrady, lásky a zklamání
nás zavede do specifické společnosti nelegálních hledačů vltavínů, kteří se pohybují na hranici zákona.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 80 Kč
Pátek 9. prosince v 19.30
Susan Bigelow a Janice Goldberg

VZTAHY NA ÚROVNI

DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: L. Vaculík, M. Bočanová V. Žehrová,
M. Zounar a další.
Povedená rychlá a bláznivá fraška v hvězdném
obsazení.
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Sobota 3. prosince v 18.00
Martin McDonagh

RŮŽOVÉ BRÝLE

Divadlo Ungelt
Režie: Lucie Bělohradská
Hrají: Zuzana Bydžovská, Hana Maciuchová
a Sabina Rojková
Dramatický příběh, odehrávající se v roce 1938
v Chicagu, nepostrádá irský ani židovský humor.
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 420, 400, 380 Kč

Divadlo

Ty‑já‑tr / Hrobeso
Režie: Luděk Horký
Ďábelská groteska, černá jako kočka, co vám
v noci přejde přes cestu. Zbraně, láska, mrtvoly,
gagy, zvířátka, výbuchy, mučení, polibky. Velká
story lásky pubertální anarchistky a mladistvého teroristy k domácím mazlíčkům.
Délka představení: 100 minut
Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři nad 60 let
50 Kč

COPPÉLIA

Úterý 13. prosince v 19.30

PAVEL DOBEŠ

KONCERT

Koncert folkového písničkáře.
Vstupné: 200 Kč, studentská sleva 20 %
Středa 14. prosince v 16.00 a v 18.00

VÁNOČNÍ SHOW

Agentura Amfora
Učinkují: Michal Nesvadba, Petr Salava, Jan
Čenský a další
Oblíbené vánoční představení, kde si děti zazpívají i zasoutěží. Pro děti a jejich rodiče pořádá
MČ Praha 20 pod záštitou starostky Hany Moravcové.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: jednotné vstupné 100 Kč
Čtvrtek 15. prosince v 18.00

FIT STUDIO D

PORUČÍK Z INISHMORU

Neděle 4. prosince v 15.00

zázračně změní v poetickou hru o přátelství
a solidaritě. Je to komedie o vášni pro divadlo
a umění povznést se nad neúspěch.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

BALET

Baletní škola BcA Jána Němce
Tradiční taneční vystoupení žáků baletní školy.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 6. prosince v 19.30

PLOVÁRNA

Bratři v tricku
Hrají: Adam Jarchovský, Václav Jelínek, Kristýna Vlčková
Novocirkusové přestavení volně inspirované
Vančurovým Rozmarným létem.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 200, 180, 160 Kč, studentská sleva 20%

Vánoční akademie sportovního klubu aerobiku.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: jednotné vstupné 100 Kč
Pátek 16. prosince v 19.30

VÁNOČNÍ KONCERT
NADI VÁLOVÉ

Sobota 10. prosince v 15.00
N.R. Erdman, Jana Galin a Jurij Galin

MRAZÍK

Tradiční vánoční koncert zpěvačky a šansoniérky Nadi Válové, která si jako hosty přizvala Viktora Dyka a Petru Hapkovou.
Délka představení: 90 minut (bez přestávky)
Vstupné: jednotné vstupné 200 Kč

Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Výpravná činoherní pohádka na námět klasické
vánoční pohádky.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 18. prosince v 17.00

Neděle 11. prosince v 19.30
Patrick Barlow

Pondělí 19. prosince v 19.30
Jakub Nvota

MESIÁŠ

Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: David Prachař, Igor Chmela, Mariana
Prachařová
Absolutní vánoční klasika plná montypythonovského humoru. Co začíná jako groteskně
anarchistická jízda po Svaté zemi, se časem

KONCERT

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM

Vánoční atmosféra provoněná svařeným vínem
v amfiteatru Divadla v přírodě.
Vstupné: vstup volný

ROŠÁDA

Divadelní spolek Frída
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Martin Trnavský, Barbora Munzarová,
Radim Novák a Marika Procházková

Situační komedie o tom, co dělat, když se manžel
začne chovat bláznivě. Hlavně si nenechávat po-

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2016

Středa 21. prosince v 18.00

HARFA JANY BOUŠKOVÉ
A JEJÍ HOSTÉ
KONC

E

RT
Jako host letos vystoupí
světově uznávaný hráč na lesní roh
Radek Baborák.
Vstupné: 260, 230 200 Kč

V LEDNU HRAJEME
Pátek 6. ledna v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová, Iva Ptáčková
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena
Víznerová, Michal Král, Michal Klich, Eva
Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata
Sýkorová, Ondřej Krásný
Brilantně napsaná komedie o starém mládenci
Manuelovi a jeho matce Fanny, která po deseti
letech „odpočinku v pokoji“ vstane z hrobu, aby
osobně dohlédla na synovu svatbu a nevěstu si
řádně proklepla.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Sobota 7. ledna v 15.00
Ludmila Razimová

LEONTÝNKA A DRAK

Liduščino divadlo
Činoherní komedie s živým drakem, mnoha
kostýmovými převleky, velkou loutkou a písničkami.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 10. ledna v 19.30

BARBORA
HRZÁNOVÁ
A CONDURANGO

KONCERT

Žánrově těžko zařaditelná skupina, v jejíž hudbě se mísí šanson s latinskými a – jak uvádí
sama kapela - „budějovickými“ a „proseckými“
rytmy. Hudba Conduranga je jako bylinný likér
pro zimní večer.
Vstupné: 220 Kč, studentská sleva 20 %
Středa 11. ledna v 19.30

JENOM ŽIVOT

Činoherní studio Bouře
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš,
Jaromír Janeček/ Michal Hnátek
Bystrá komedie se špičkovými dialogy dává vyniknout dvěma hereckým osobnostem.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 320, 300, 280 Kč

DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Kristýna Márová, Tomáš Procházka,
Michaela Hadáčková, Pavel Sůva, Klára
Cvrčková, Ondřej Hrubeš, Jan Šimice, Daniela Dongresová, Eliška Králová, Jan Procházka, Lenka Kožíšková, Antonín Matyska
Příběh absolventů DAMU, kteří se po ukončení
studia rozhodli jít společně do jednoho angažmá. Tuto hru napsal Pavel Kohout jako absolventské představení pro 4. ročník DAMU, ve
kterém měl své kamarády.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 15. ledna v 15.00

JEN POČKEJ ZAJÍCI

Divadlo Applause
Režie: Rita Jasinská
Výpravná divadelní pohádka na motivy legendárního stejnojmenného animovaného seriálu.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 17. ledna v 19.30

TENKRÁT V RÁJI

KINO

Režie: Lordan Zafranovič, Peter Pálka, Dan
Krzywoň
Hudba: Radůza
Hrají: Vavřinec Hradílek, Vica Kerekes, Jan
Budař, Miroslav Etzler, Simona Stašová
Film o svobodě ve zlých časech a o naději, která
neumírá…
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích
českých a německých horolezců, do kterých
osudově zasáhla těžká válečná doba Protektorátu.
Délka představení: 99 minut
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 19. ledna v 19.30
Ray Cooney/ John Chapman

DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ

DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Mahulena Bočanová/ Kamila Špráchalová, Lukáš Vaculík, Martin Zounar,
Adéla Gondíková/ Kateřina Lojdová, Sandra
Černodrinská, Filip Tomsa a další.
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná…
Přesně takové „převýšení poptávky nad kapacitou“ nastane v bláznivé komedii.
Délka představení: 125 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Sobota 21. ledna v 15.00

Neděle 22. ledna v 18.00
Jasuko Omači

Z DENÍKU HRABĚNKY M.

Režie: Olga Strusková
Hrají: Zora Jandová
Příběh japonské dívky Micuko Aojamy (18741941), která se po sňatku s rakouským diplomatem stala hraběnkou na českém panství.
Na základě osobních vzpomínek zpracovala
japonská autorka Jasuko Omači životní osudy
této pozoruhodné ženy do divadelní podoby.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 200, 180, 160 Kč (sleva pro seniory 50 %)
Úterý 24. ledna v 19.30

REGULACE INTIMITY

Divadlo 11.55
Režie: Jiří Havelka, Tomáš Měcháček, Tomsa
Legierski
Hrají: Michal Bednář, Jan Čtvrtník, Martin
Dědoch, Patrik Holubář, Bořek Joura, Petra
Majerčíková, Johana Matoušková, Vladimír
Polívka, David Ryska, Pavlína Skružná,
Daniela Šišková, Tereza Volánková
Inscenace ohmatávající hranice vnitřního
a vnějšího světa, privátního a veřejného, pravdy, klamu a sebeklamu. Dvanáct hereckých autorských individualit ve střetu s divákem.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 160, 140, 120 Kč
Středa 25. ledna v 19.30

RADŮZA

KONCERT

Koncert výrazné české šansoniérky a písničkářky.
Přeložené představení z měsíce září.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Čtvrtek 26. ledna v 19.30
Jean Barbier

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU

Agentura Harlekýn
Režie: Jan Novák
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/ Týna Průchová, Jarmila Švehlová, Simona Postlerová/
Miroslava Pleštilová a další.
Starostlivý otec z malého městečka s podivem
zjišťuje, že se jeho milovaná dcera pohybuje
jako společnice ve světě velké politiky a obchodu, ve kterém se rázem ocitá i on. Rozjede se
uragán záměn a komických situací, které neberou konce.
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI

20– 21

Články

DVANÁCT

Divadlo D5
Režie: Dana Bartůňková
Pohádkový muzikál o nesobeckosti, přátelství
a lásce, díky nimž se jednomu z loupežníků nakonec podaří zlé kouzlo zlomit.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Divadlo

Sobota 14. ledna v 19.30
Pavel Kohout

máhat od příbuzných.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Naši milí návštěvníci,
kde se vzal, tu se vzal listopad, mlhavá rána, pošmourné večery a na konci měsíce i začátek Adventu.
Pojďme si tyto tmavé dny prozářit a prosvětlit! Až do 20. listopadu máte možnost zažít barevnou výstavu nejen o Studiu Kamarád, navíc si lze objednat prohlídku s krásnou Šípkovou Růženkou či vtipným bludným rytířem anebo se pobavit při divadélku Na kouzelném paloučku.
Myslíme však i na venkovní aktivity – jistě si nenecháte 13. listopadu ujít oblíbený lampionový průvod
Počernická světýlka, při kterém vás čekají tajemná a pohádková zastavení na starých Chvalech.
Na samotném sklonku listopadu pořádáme již šestý ročník Svatomartinské jízdy na zámku, což je neformální setkání zastupitelů s občany, spojené s ochutnávkou vína. Vyvrcholením celého období je
však již tradiční akce – Adventní trhy, Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu na Chvalské tvrzi. Přijďte načerpat adventní náladu, koupit si vánoční výzdobu, děti pošlou prostřednictvím anděla dopis Ježíškovi a zaposlouchejte se do krásných písní, jež pro vás zazpívají dětské sbory Paleček a Rokytka a zpěvák Bohuš Matuš.
Prodejní galerie se zaskví barevnou nádherou obrazů Taťjany Macholdové a v kočárovně vás rovněž čeká nevšední zážitek –
vystavují zde učitelé výtvarného oboru ZUŠ Ratibořická.
Vánoce náležitě uctíme poetickými výstavami – reprodukce Josefa Lady nerozeznatelné od originálu spatříte na výstavě
Ladovské Vánoce, kde si zároveň můžete postavit sněhuláka a zachytat ryby. Řezbář Josef Halda vám ve sklepení zase představí unikátní sbírku obrazů barokních andělů, jež malovali španělští misionáři v Jižní Americe, a ohromí vás jedinečný vyřezávaný betlém čítající 1 400 figurek. V nejhlubším sklepení zámku pak do tmy zazáří keramické Vánoční městečko, jež zhotovil tým umělců z Horních Počernic a okolí pod vedením Míly Marešové. Vánoční výstavy budou otevřeny od 26. listopadu
do 8. ledna 2017.
Příjemný pozdně podzimní čas vám přeje za všechny na zámku.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
do Ne 20. 11. , denně od 9 do 17 hod.

ZE STUDIA KAMARÁD DO
KRAJINY PANA PIPA A DALŠÍ
VÝBĚR Z TVORBY STANISLAVA
HOLÉHO

Pamatujete si na Studio Kamarád, na Jů, Hele
a Mufa, na svět krajin plných barev, na humor S. Holého? Vzpomínáte na krajiny pana
Pipa? Rádi byste umožnili svým dětem hrát si
v pohádkovém světě her, poznat i část dětství
svých rodičů a pochopit, jak i v době internetu
je báječné hrát si? Děti se pobaví, rodiče budou mít možnost zavzpomínat na své dětství
a poznat i méně známou tvorbu S. Holého,
zejména jeho litografie a sítotisky.
Využijte skvělé doprovodné akce (rezervace
komentovaných prohlídek na tel. 281 860
130):
5. 11. od 10 do 17 hod. Pohádková sobota se
Šípkovou Růženkou a Studiem Kamarád;

6. 11. od 10 do 17 hod. Pohádková neděle
s bludným rytířem a Studiem Kamarád
a 19. 11. od 14 hod. Divadlo Loudadlo – Na

kouzelném paloučku – vstup na divadélko
zdarma s platnou vstupenkou na výstavu zakoupenou 19. 11.

Chvalský zámek 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, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly
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se bavit a soutěžit a proběhne i tajemná cesta
na zámeckou půdu, kde se dozvíte, jak se budí
princezny. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy
v celou hodinu a je nutné si rezervovat čas na
tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky u nás
můžete zůstat, jak dlouho chcete.

PROVOZNÍ UZAVŘENÍ ZÁMKU:

OD 21. 11. DO 25. 11. 2016

Z DŮVODU INSTALACE
VÁNOČNÍCH VÝSTAV.
DOHODNUTÉ AKCE PROBĚHNOU
(VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ,
SVATOMARTINSKÁ).

Ne 6. 11. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
S BLUDNÝM RYTÍŘEM
A STUDIEM KAMARÁD

od So 26. 11. 2016 do Ne 8. 1. 2017,
denně od 9 do 17 hod.
slavnostní zahájení 27. 11. ve 14 hod.

Vtipný, sympatický, leč tajemný bludný rytíř
vás v neděli 6. 11. mezi 10. a 17. hodinou provede Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa,
budete se bavit a soutěžit a proběhne i školení
rekrutů na rytíře! Prohlídka trvá 40 min., začíná
vždy v celou hodinu a je nutné si rezervovat čas
na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky u nás
můžete zůstat, jak dlouho chcete.

NENECHTE SI UJÍT DOPROVODNÉ AKCE:
27. 11. Pohádková neděle s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi; 27. 11. ve
14 hod. slavnostní zahájení vánočních výstav; 27. 11. Adventní trhy + od 16 hod.
Ježíškova pošta na Chvalské tvrzi s vystoupením dětských sborů a B. Matuše; 10. 12.
Pohádková sobota s Meluzínkou; 11. 12.
Pohádková neděle se skřítkem Matýskem;
24. 12. Živý betlém na zámku a 8. 1. 2017
Zavírání Vánoc se třemi králi a živými velbloudy.

NENECHTE SI UJÍT DOPROVODNÉ AKCE:
27. 11. Pohádková neděle s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi; 27. 11. ve
14 hod. slavnostní zahájení vánočních výstav;
27. 11. Adventní trhy + od 16 hod. Ježíškova
pošta na Chvalské tvrzi s vystoupením dětských sborů a B. Matuše; 10. 12. Pohádková
sobota s Meluzínkou; 11. 12. Pohádková neděle se skřítkem Matýskem; 24. 12. Živý betlém na zámku a 8. 1. 2017 Zavírání Vánoc se
třemi králi a živými velbloudy.

Kultura

Výstava půvabných reprodukcí obrazů, zákoutí, českých vesniček a kostelíčků Josefa Lady
v prvním patře Chvalského zámku. Výstava
je příjemně interaktivní - zachytáte si ryby,
postavíte sněhuláka či pošlete vánoční přání.
Pro školy jsme připravili komentované prohlídky, lze objednat na tel. 281 860 130. Užijte
si adventní dobu v pohodě a klidu, nechte se
hýčkat příjemnou klidnou atmosférou starých
časů.

AKCE PRO VŠECHNY
So 5. 11. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA
SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU
A STUDIEM KAMARÁD

Krásná a milá princezna Šípková Růženka vás
v sobotu 5. 11. mezi 10. a 17. hodinou provede
Chvalským zámkem, interaktivní výstavou Ze
Studia Kamarád do krajiny pana Pipa, budete

od So 26. 11. 2016 do Ne 8. 1. 2017,
denně od 9 do 17 hod.
slavnostní zahájení 27. 11. ve 14 hod.

ANDĚLÉ A BETLÉMY ŘEZBÁŘE
JOSEFA HALDY

Ojedinělá výstava působivých obrazů barokních andělů z Jižní Ameriky a rozsáhlého dřevěného betléma čítajícího 1 400 figurek řezbáře Josefa Haldy provoní sklepení zámku vůní
dřeva, vánočních stromečků a Vánoc. Obrazy
andělů jsou dílem španělských mnichů, kteří
působili jako misionáři v horských oblastech
Jižní Ameriky – Ekvádoru, Argentiny, Peru a zejména Bolívie. Zároveň uvidíte v prvním patře
i hravou vánoční výstavu Ladovské Vánoce. Pro
školy jsme připravili komentované prohlídky,
lze objednat na tel. 281 860 130.
Foto: Theodor

Ne 13. 11. od 17 hod.

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
TAJEMNÝM CHVALSKÝM
PODSKALÍM

Pojďte s námi v listopadovém nedělním podvečeru 13. listopadu 2016 v 17 hod. na další
procházku starými Chvaly. Nezapomeňte na
lucerničky a lampiony! Těšit se můžete na pohádková zastavení, tajemná zákoutí s překvapením a závěrečné setkání s vílou Ohnivkou
a zahřátí u ohně. Čeká vás také malé občerstvení zdarma určené pro děti (buchty, koláče
a čaj), občerstvení pro dospělé za drobný peníz
ve prospěch SKP HOPO.
Sejdeme se v neděli 13. listopadu v 17 hodin
u ohniště na Chvalské tvrzi. Přijďte včas, ať nebloudíte za průvodem. Akci pro vás připravují:
Skauti, Chvalský zámek, ZŠ Stoliňská, Spolek
Molechet, RC MUM, DDM Horní Počernice
a SKP HOPO.

Foto: T. Pausa

22– 23
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Zámek

LADOVSKÉ VÁNOCE - VÝSTAVA
REPRODUKCÍ JOSEFA LADY
A VESELÉ HRY NEJEN PRO DĚTI

So 19. 11. ve 14 hod.

DIVADLO LOUDADLO – NA
KOUZELNÉM PALOUČKU

Máte rádi divadélko, roztodivné pohádkové
postavičky a taky Studio Kamarád? Využijte jedinečné možnosti – každý, kdo přijde
v sobotu 19. 11. na výstavu Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa a zakoupí si
vstupenku, má vstup zdarma od 14 hod.
na představení Divadla Loudadlo: Na kouzelném paloučku. Jde o ukázky z představení
v délce 30 min. Uvidíte divadélko, na výstavu
můžete po představení nebo před ním. Z děje:
Když zakokrhá kohout, znamená to, že začíná
den. Sluníčko slíbí měsíčku, že když už půjde
spinkat, bude mu pak vyprávět, co se zatím Na
kouzelném paloučku odehrálo.

OD 16.00 ZAHÁJENÍ PROGRAMU
- 16.00 – 16.15 dětský sbor Paleček, ZUŠ
Horní Počernice, pod vedením Mgr. Šárky
Mistrové
- 16.15 – 16.30 počernický dětský sbor
Rokytka, pod vedením Mgr. Andrey
Čančarové Houfkové
- 16.30 rozsvícení vánočního stromu
+ slovo pí starostky
- 16.35 – 17.00 zpěvák Bohuš Matuš

Na krásném koncertu ve velkém sále zámku
vystoupí chlapecký sbor Bruncvík a Pouliční
sbor pod vedením sbormistryně Lenky Pištěcké. Výtěžek vstupného je věnován Dětskému
domovu v Krompachu. Vstupné na místě – dospělí 140 Kč, děti + důchodci 110 Kč.
Pá 25. 11. od 19 hod., velký sál

SVATOMARTINSKÁ JÍZDA
ANEB SE ZASTUPITELI NA VÍNO

Přijďte si vypít sklenku dobrého vína, ochutnat
vynikající sýry a příjemně si popovídat na neformální setkání zastupitelů a občanů Horních
Počernic. Pro dámy i pány, oslavte s námi již
6. ročník této oblíbené akce. Akci pořádá MČ
Praha 20 a Chvalský zámek. Vstupné 100 Kč.
Svou účast prosím potvrďte do 20. 11. 2016 na
telefonním čísle 281 860 130 nebo na e‑mailu:
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz.

do Ne 6. 11. , kočárovna

LADISLAV HOJNÝ: NEBE MUSÍ
ZAČÍT NA ZEMI

Ladislav Hojný vystudoval v letech 1963–1969
užitou a propagační grafiku na Vysoké škole
uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením
profesorů Josefa Nováka a Antonína Strnadela.
do Ne 6. 11. , prodejní galerie

MADAME HUMANITÉ 5. ROČNÍK

Zveme na zajímavou výstavu dětí a mládeže
v zámecké galerii.
od Út 8. 11. do Ne 11. 12. , slavnostní
zahájení 9. 11. v 18 hod., kočárovna

Ne 20. 11. ve 14 hod.

BENEFIČNÍ KONCERT
PRO DĚTSKÝ DOMOV
V KROMPACHU

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA

- Po celou dobu akce od 16 do 17 hod.
anděl vybírá dětská přání pro Ježíška.
Ne 27. 11. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
S VÍLOU OHNIVKOU
A VÁNOČNÍMI TRADICEMI

Veselá víla Ohnivka provede děti i dospělé
Chvalským zámkem, vánočními výstavami
Ladovské Vánoce a Andělé a betlémy řezbáře Josefa Haldy 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 celou hodinu (poslední prohlídka
v 16 hodin). Informace a rezervace času prohlídky: tel. 281 860 130.

VÝSTAVA UČITELŮ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ RATIBOŘICKÁ

ZUŠ Ratibořická v Horních Počernicích, její
pobočka na Černém Mostě a Chvalský zámek
srdečně zvou na výstavu učitelů výtvarného
oboru - Olgy Šímové, Soni Zíkové a Davida Madara. Slavnostní zahájení proběhne 9. 11. v 18
hod. za doprovodu hudebníků ZUŠ.
od Út 8. 11. do Ne 8. 1. 2017, slavnostní zahájení 1. 12. od 18 hod., prodejní
galerie

TAŤJANA MACHOLDOVÁ:
TÓNY BAREV

Nechte se v adventním a vánočním čase unášet působivými barevnými obrazy Taťjany Macholdové a myslete na to, že obraz může být
tím nejkrásnějším dárkem k Vánocům. Slavnostní zahájení je připraveno 1. 12. od 18 hod.

Ne 27. 11. od 10 do 17 hod.

ADVENTNÍ TRHY, JEŽÍŠKOVA
POŠTA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU NA CHVALSKÉ
TVRZI

Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a dát si
svařené víno na tradiční adventní trhy v půvabném venkovním areálu Chvalské tvrze.
Děti, napište předem Ježíškovi a odevzdejte
svůj dopis, třeba se vám splní vánoční přání.
Akce pořádají Chvalský zámek a MČ Praha 20.
Bohatý doprovodný program:
• od 10 do 17 hod.: Pohádková neděle na
zámku s vílou Ohnivkou a vánočními
tradicemi;
• ve 14 hod. návštěva Lucií na trzích;
• ve 14 hod. zahájení vánočních výstav na
zámku;
• od 14 do 17 hod. Vánoční veselí RC MUM
v kočárovně
• od 16 do 17 hod. Ježíškova pošta v areálu
Chvalské tvrze
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 26. 11. 2016 do 8. 1. 2017, nejhlubší
sklepení - lednice

VÁNOČNÍ KERAMICKÉ
MĚSTEČKO

Neváhejte sestoupit do nejhlubšího sklepení,
zámecké lednice, a podívat se na nádherné
poetické Vánoční keramické městečko, jak ho
vytvořil tým umělců z Horních Počernic a okolí
pod vedením Míly Marešové.

VÝZVA MARIÍM A JEŽÍŠKŮM
Vážené Marie a milí Ježíšci,
blíží se nám zase další Vánoce a s nimi i milá
akce Živý betlém na Chvalském zámku, kdy
návštěvníci pravidelně spatřují v živém obrazu
Svatou rodinu. Uběhlo už hodně let od prvního Živého betléma a my jen zpovzdálí sledujeme, jak nám Ježíšci rostou a Marie krásní,
případně rodí další dítka :-).
Chtěli byste se s námi potkat na krátkém neformálním setkání na nádvoří zámku a společně pořídit fotografii, abychom všichni měli
památku? Pokud ano, přijďte v neděli 8. led-

na 2017 v 15:30 na nádvoří zámku. Moc rádi
vás uvidíme – vždyť našemu nejstaršímu Ježíškovi by už mohlo být kolem osmi či devíti
let :-).
Těšíme se na milé setkání, případné informace
na e‑mailu u paní produkční Rozky Beránkové
- ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ CUKROVÍ:
CHVÁLA PEČENÍ ANEB JAK SE PEČE V HORNÍCH POČERNICÍCH

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 získá nabitou kartu do Hornbachu
v ceně 2000 Kč.
V komisi zasednou:
radní a zastupitelé za MČ Praha 20
Čestní hosté:
starostka Hana Moravcová, Bohumil
Moravec za Pekařství Moravec
Přihlášky do soutěže:
- do 16. 12. 2016 na recepci Chvalského zámku
osobně, telefonicky nebo e‑mailem
(tel: 281 860 130,
infocentrum@chvalskyzamek.cz)
Příjem pečiva:
V neděli 18. 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 18. 12. v 15 hodin v obřadní síni
Chvalského zámku
Pozor – každý účastník soutěže dostane krásně vypečenou vánočku od Pekařství Moravec.
Neváhejte a zúčastněte se šestého ročníku oblíbené soutěže, která nám prozradí, jak se peče
v Horních Počernicích.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2018
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
dovolte, abychom s předstihem vyhlásili šestý ročník fotografické soutěže pro kalendář
MČ Praha 20 na rok 2018. Kalendář MČ Praha
20 zajišťuje Chvalský zámek – od organizace
fotografické soutěže přes produkci, grafické
zpracování, propagaci i distribuci. Nyní můžete zakoupit na obvyklých místech letos velmi
vydařený kalendář na rok 2017 s tématem „To
nejlepší z Horních Počernic“.
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20
vyhlašuje novou fotografickou soutěž pro
kalendář na rok 2018. Téma fotografické
soutěže je Jak se žije v Horních Počernicích.
Téma jsme zvolili velmi obecné, aby se v něm
našel téměř každý. Můžete se zaměřit na život v naší městské části, na její přírodu, akce,
okolí – zkrátka vy nejlépe víte, jak se vám zde
žije. Nejlepší fotografie budou publikovány v
kalendáři MČ na rok 2018, 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 Hornbachu v této výši:
1.
cena – 3 000 Kč
2.
cena – 2 000 Kč
3.
cena – 1 000 Kč
Fotografie všech účastníků mohou být použity na propagační účely Chvalského zámku či
MČ Praha 20. Fotografie, prosím, zasílejte ve
formě odkazu ke stažení snímku přes úložný
informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo přineste na CD/DVD
na recepci Chvalského zámku. Snímky musejí být ke stažení v obvyklých souborových
formátech (např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku
ZIP), a to ve velikosti min. 1 MB, max 5 MB,
v minimálním rozlišení 300 Dpi. E-mailová
adresa, na niž budou fotografie zasílány, je:
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: - odkaz ke stažení fotografie
– název fotografie – jméno a příjmení autora

– adresu – kontaktní telefon a e-mail.
Jeden autor může
zaslat maximálně 15
fotografií.
Uzávěrka soutěže:
14. května 2017
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na
rok 2018.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
Zasláním odkazu ke stažení fotografie
poskytuje účastník soutěže bezúplatné,
nevýhradní, územně a časově neomezené
oprávnění (licenci) k použití fotografie v rámci
veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20
a Chvalského zámku.
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Zámek

Chvalský zámek vyhlašuje šestý ročník soutěže Chvála pečení aneb jak se peče v Horních Počernicích. Akce se koná za podpory
MČ Praha 20 a pod záštitou Pekařství Moravec.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: MOJE STRAŠIDLO
Chvalský zámek vyhlašuje další výtvarnou soutěž, tentokrát na téma strašidel
a přízraků – téma zní „Moje strašidlo“.
Máte i vy své vlastní „osobní“ strašidlo?
Pak tedy víte, jak přesně vypadá nebo by
vypadat mohlo. Namalujte nám ho a zkuste vyhrát! Všechna díla budou vystavena
společně s připravovanou strašidelnou výstavou Dracula a ti druzí, kterou zahájíme
14. ledna 2017.
Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je
určena žákům mateřských, základních i středních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace budou
vybrány odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami.

Formát: A4, A3 nebo A2
Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 30. prosince 2016 do 17.00 hodin
na recepci Chvalského zámku. Z druhé strany
obrázku uveďte: jméno autora, adresu bydliště nebo školy, věk – u školních dětí i třídu,
zařazení do kategorie, kontaktní telefon
i e‑mailovou adresu.

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

• Na začátku měsíce ledna 2017 zasedne
hodnotící komise. Z každé kategorie vybere
tři výherce, kteří budou oceněni.
• Všechny výtvarné práce budou vystaveny na
Chvalském zámku v termínu od 14. ledna do
počátku dubna 2017 v rámci strašidelné
výstavy Dracula a ti druzí.
• Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne ve druhé polovině ledna 2017 na
Chvalském zámku. Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.

Zámek

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto
věkových kategoriích:
I. kategorie – předškolní děti
II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
II. 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

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za září 2016
Milé děti,
září bylo prvním měsícem, kdy jste měly (a stále máte) možnost navštívit krásně barevnou výstavu Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa.
Ve sklepení zámku se nachází velká barevná herna, kde najdete i velkou loutku Haryho Šoumena ze Studia Kamarád. Víla Ohnivka vás chtěla
vyzkoušet z postřehu a ptala se, co má Hary na hlavě. Odpověď byla jasná – klobouk :-). Ze 286 odevzdaných kuponů bylo správných 284.
A kdo tentokrát vyhrál? Výhercem je šestiletý Matyas Ducháč z Prahy 9, který si vybral v prosinci komentovanou prohlídku se skřítkem
Matýskem pro celou rodinu. Zajímalo by nás, na koho se štěstí usměje příště. Zkusíte to i vy? 					
								
					
- ak-
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Volný čas

DDM PRAHA 20

VÝTVARNÉ DÍLNY:

Keramika s Danem Vančurou
Pro děti od 10 let, mládež a dospělé
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
10. 11. 2016
24. 11. 2016
8. 12. 2016
Dílna bude probíhat při minimálním počtu 5 zájemců.
Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.
Výtvarné středy s Hankou Volfovou
Kurzy jsou určené pro děti od 10 let, mládež, dospělé a děti od 8 let jen
s doprovodem.
Středa 17.00 – 18.55 hodin
2. 11. 2016 pedig
16. 11. 2016 tiffany
30. 11. 2016 korálky, drátování
Cena: 250 Kč včetně základního materiálu (u tiffany příplatek na sklo
10 cm²/100 Kč).
Korálkové kuličky
pro děti od 10 let, mládež a dospělé
Sobota 5. 11. 2016 od 14.00 do 17.30 hodin
Myslete již na Vánoce. Vlastnoručně vyrobené šperky jistě potěší.
Naučte se z korálků vyrábět kuličky, ze kterých si můžete vyrobit náušnice, náramek nebo přívěsek.
Maximální počet míst je 8 účastníků.
Cena kurzu je 250 Kč včetně materiálu.
Pedagog Bc. Markéta Burianová

Výtvarná technika - akvarel
pro mládež od 15 let a dospělé
Sobota 12. 11. 2016 od 14.00 do
17.30 hodin
Seznamte se na našem kurzu s výtvarnou technikou malba akvarelovými barvami.
Pedagog Bc. Markéta Burianová vás
provede krok za krokem od začátku
k výslednému obrazu.
Veškerý potřebný materiál je pro vás
připraven.
Maximální počet míst je 8 účastníků.
Cena kurzu je 250 Kč.
Účast na všech dílnách je možná pouze po předchozí rezervaci na tel.
čísle: 281 925 264 a 605 700 772, na e‑mailu: farkasova@ddm‑hp.cz
nebo osobně v kanceláři DDM.

ADVENTNÍ VĚNCE

Oblíbený symbol blížících se Vánoc si můžete přijít k nám do DDM
vyrobit v pátek 25. 11. 2016 od 16.00 do 19.00 hodin. Máme pro vás
připravený široký výběr korpusů, svícnů, mašlí a vánočního materiálu
na zdobení.
Cena kurzu je 50 Kč + cena vybraného materiálu.
Počet míst maximálně 20. Nutná rezervace předem.
Uzávěrka rezervací je 23. 11. 2016.
Rezervace: telefon: 281 925 264 a 605 700 772,
e‑mail: farkasova@ddm‑hp.cz. osobně v kanceláři DDM
po - čt 13.00 - 18.00 hodin

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY (ADVENTNÍ)

V sobotu 26. 11. 2016 od 10.00 do 16.00 hodin vás zveme na vánoční
výtvarné dílny.
Máme pro vás připraveny kreativní výtvarné dílny:
Vánoční dekorace – adventní věnce, svícny, závěsné dekorace
Filcování z ovčího rouna - filcované andělíčky, stromečky, věnečky, koule a zvonky.
Drátované závěsy a zápichy zdobené korálky pod vedením Akademického sochaře.
Gelové svíčky - výroba a zdobení
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Výroba zimních figurek
Korálkové šperky - technika ketlování
Drobné vánoční výrobky – svíčky ze včelích plástů, zdobení medových
perníčků,
dekorování závěsné ozdoby (vypalování a malování)
V našem prodejním stánku si můžete zakoupit malé dárečky.
Srdečně všechny zveme.

NOCOVÁNÍ S MIKULÁŠEM

Z pátku na sobotu 2.–3. 12. 2016 od 18.00 hodin bychom rádi pozvali
děti na další nocování v DDM s Mikulášem. Pro děti bude připraven výjimečný program, kterého se zúčastní i sám Mikuláš, čerty nechá v pekle.
Program:
- výroba vlastního Mikuláše
- zpívání u kytary, na kterou bude hrát samotný Mikuláš
- noční dobrodružství s tajemným příběhem před spaním
Akce je určena pro holky a kluky od 6 let.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, dejte dětem
svačinu
na večer a snídani na ráno. Můžete přibalit i nějaký pamlsek.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 28. 11. 2016
Počet míst je omezen!
Cena: 200 Kč
Těšíme se na vás - Renata Fejtková, Miroslava Pavlisová a Mikuláš.
Účast je možná pouze po předchozím přihlášení v kanceláři DDM.
Informace na tel.: 281 925 264, 605 700 772 nebo na e‑mailu:
fejtkova@ddm‑hp.cz

Ubytování je zajištěno v mládežnické nadstandardně vybavené ubytovně v Aigenu (15 km od zimního areálu Hochficht). Na sjezdovky budeme mít zajištěný svůj autobus, který nás bude vozit tam i zpět i na
oběd.
Cena zájezdu je již od 6 594 Kč/dle věku dítěte.
Zahrnuje: 5× ubytování ve 4 - 6 lůžkových pokojích, s převážně vlast.
soc. zař., stravování (plná penze), autobusovou dopravu, celodenní skipas (po‑pá), komplexní cestovní pojištění na léčebné výlohy v zahr. vč.
storna zájezdu (u pojišťovny ALLIANZ 204 Kč/osobu najdete v příloze)
Přihlášky a další informace v kanceláři DDM. Děti si s sebou mohou vzít
lyže i snowboard.

POZOR NOVĚ!!!
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA S DDM

Nově jsme od ledna 2017 pro děti připravili pravidelná jednodenní sobotní lyžování (dle sněhových podmínek), která mají děti zdokonalit
v lyžařských a snowboardových technikách.
K tomu nabízíme dvě víkendová lyžování (na začátku a na konci zimní sezóny) v Příchovicích (www.skiregion.cz/cs/prichovice/ski‑areal‑ucapa/areal.html).
Ubytovaní bude v Příchovické chalupě - Kroknerova bouda (www.facebook.com/PrichovickaChalupaCvut).
Zimní termín je 16.–18. 12. 2016 a druhý jarní bude vyhlášen dle sněhových podmínek, ale včas vám dáme vědět.

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK

Volný čas

V letošním školním roce jsme v době jarních prázdnin připravili pro
vaše děti lyžařský/snowboardový výcvik na horách v Rakousku v Hochfichtu v termínu 5. – 10. 2. 2017.

Tento víkend je určen pro děti ve věku od 7 let do 18 let, které se chtějí
před zimní sezónou rozjezdit na lyžích.
Cena víkendu je 1.220 Kč + skipas.
Zahrnuje: 2x ubytování, stravování (plná penze), autobusovou dopravu.
Příchovice patří mezi menší, ale útulné středisko na pomezí mezi Jizerskými horami a Krkonošemi, vzdálené 6 km od Harrachova.
Přihlášky a další informace v kanceláři DDM.
Lyžařské středisko Hochficht (www.hochficht.at) se nachází v oblasti
Trojmezí: Rakousko, Česká republika a Německo. Hochficht leží v kopcovité krajině Šumavy a nabízí široké možnosti vyznavačům zimních
sportů všech výkonností: od pohodových rodinných sjezdovek po
závodní trať FIS, na které se jel Evropský pohár. Lyžování je do výšky
1.338 m n., M.A. 100 % sjezdovek se technicky zasněžuje. Oblast nabízí
celkem 20 km sjezdových tratí a 10 lanovek a vleků. Vzdálenost z Prahy
cca 270 km.
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MLÁDEŽ PO SOBĚ DOKÁŽE UKLIDIT (KDYŽ CHCE)
Sportovní hřiště u ZŠ Chodovická láka party
dětí a mládeže ke sportování či jen k prostému sezení a společnému trávení volného času.
V každé partě se přitom najdou jedinci, kterým příliš na čistotě hřiště nezáleží, stejně jako
někdo, komu není stav jeho okolí ukradený.
Nedávno jsme se při obchůzce terénu s jednou naší známou partou bavili a byli jsme mile
překvapeni, že mezi její členky patří i pořádkumilovné dívky. Holky si zasloužily náš obdiv
a inspirovaly svou úklidovou aktivitou i ostatní
kamarády z party. Tady přinášíme důkaz.
Jiří Mataj,
vedoucí Nízkoprahového
zařízení pro děti a mládež
HoPo, z. s. Neposeda

Z AZYLU DO POHÁDKY
V říjnu jsme v azylovém domě přivítali doktorku Aishu ze seriálu Ordinace v růžové zahradě
alias herečku Elišku Mesfin Bouškovou. Eliška
nás v minulosti navštívila již několikrát, tentokrát si s sebou
přivezla dětské
knihy,
oblékla
pohádkový plášť
a přečetla pohádky z afrického
kontinentu. Tím
se i ona zapojila
do skupiny dobrovolníků,
kteří
v rámci projektu
Z azylu do pohádky ve svém volném čase čtou dětem. Děti si užily
pohádek, povídání, písniček i společného focení.
Pohádky si přišla poslechnout
také paní místostarostka Mgr.
Eva
Březinová
a při té příležitosti
nám sama několik
knih do knihovny
azylového domu
věnovala. Děkujeme! Děkujeme
i ostatním, kteří
nás kontaktovali a také přispěli

dětskými knihami: Petru Růžičkovi, Aleně Barochové, Adéle Hrubešové a Maye Kukucové.
Další aktuality a fotografie najdete na nových
webových stránkách www.ctisnami.cz. Pro-

jekt podpořila společnost T-Mobile a.s. v grantové výzvě T-Mobile Mluvme spolu pro rok
2016.
Jana Hájková, dobrovolník projektu

splněných přání“. A tak abychom mohli udělat každému dítěti radost dárečkem, který si
vybralo dostat pod stromeček, rozhodli jsme
se uspořádat pro tuto příležitost Benefiční
koncert 20. 10. 2016 na Chvalském zámku ve
14.00 hodin.

Vystoupí chlapecký sbor Brucnvík pod vedením sbormistryně Lenky Pistěcké.
Tím, že přijdete podpořit tento koncert, uděláte hodně dětí na Vánoce radostných a šťasných.
Helena Podlahová, za Betynku

BENEFIČNÍ KONCERT
Nezisková organizace Betynka, zabývající se
volnočasovou aktivitou dětí a mládeže v Praze, již několik let pomáhá celoročně dětem
v Dětském domově v Krompachu. Tak jako
každý rok i letos podpoří Betynka děti nákupem vánočních dárků, neboli „Stromem
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HUDEBNÍ FESTIVAL U SV. LUDMILY JIŽ POTŘETÍ OBOHATIL PODZIMNÍ KULTURNÍ
DĚNÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
Třetí ročník hudebního festivalu u sv. Ludmily
v Horních Počernicích, pořádaný Římskokatolickou farností na Chvalech s podporou MČ
Praha - Horní Počernice a pod záštitou starostky paní Hany Moravcové, již potřetí obohatil
podzimní kulturní dění v Horních Počernicích.
Zahajovací koncert v pátek 16. září, v den svátku sv. Ludmily, patřil vděčné nástrojové kombinaci trubka a varhany. Za chvalské varhany
usedl Petr Kolař, profesor hry na varhany a improvizace na Konzervatoři v Brně a ředitel kůru
a varhaník v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.
Spolu s ním vystoupil sólista orchestru Národního divadla v Brně Jozef Zimka. Nevelký
chrámový prostor byl zcela zaplněn a nadšení
posluchači si vyžádali tři přídavky.
Prostřední festivalový koncert je již tradičně situován do sálu Chvalské tvrze. Program Novákova tria se sopranistkou Petrou Havránkovou
odrážel letošní dvě mozartovská výročí – 260.
výročí narození a 225. výročí úmrtí. Program
střídal známé árie z Mozartových oper s doprovodem originálně upraveným pro dechové trio (hoboj, klarinet a fagot) Jaroslavem Krčkem, se skladbami pro samotné dechové trio
z pera Mozartových méně i více známých současníků (Triebensee, Vent, Haydn, Beethoven).
Závěrečný koncert v pátek 30. září v kostele

sv. Ludmily nabídl nevšední zážitek – mužské
hlasy v proměnách času. Vystoupil vokálně
‑experimentální soubor Affetto (Jan Mikušek – kontratenor, Marek Olbrzymek – tenor,
Vladimír Richter – tenor, Aleš Procházka – bas).
Vokální skladby, pocházející z období počínaje
12. stoletím a konče současností, umně spojily
varhanní improvizace varhaníka brněnského
kostela sv. Jakuba Ondřeje Múčky. Mimořádně
zdařilý koncert byl důstojnou tečkou za letošním ročníkem festivalu.
Třetí ročník festivalu, podobně jako ty předchozí, by nebylo možné připravit bez významné podpory jeho partnerů. Již tradičně významnou částku poskytla MČ Horní Počernice,
dále společnosti P3 Park Horní Počernice, a.s,
Newton Media, a. s., Pekařství Moravec, s. r. o.
a Holandské květiny, s. r. o. Všem jim patří dík
a uznání za ochotu podpořit vážnou hudbu.
Jejich komerčním aktivitám to jistě velký efekt
nepřinese, zato je ale tato jejich odvaha zařadí
mezi ty, kteří myslí výrazně dále a šířeji než na
obchodní aktivity. Pevně věříme, že festivalu
zachovají přízeň i v budoucnu.
Za organizátory,
Pavel Jansa

Petr Kolař, varhaník brněnské katedrály,
u chvalských varhan

Dne 16. 9. 2016 přišli do SKP HOPO zaměstnanci z firmy Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o.
z Horních Počernic. V rámci Komunitního dne
příšlo 50 dobrovolníků, kteří místo práce v klimatizovaných kancelářích a dílnách dali přednost práci pro neziskovou organizaci. Pracovali spolu s týmem a s klienty azylového domu
a společně jsme zažili opravdu výjimečný den.
Výsledkem celodenní práce jsou nově natřené
lavičky, omítnuté zdi, natřená střecha, nové
koše na basketbal, zvelebená zahrada a nasekané dříví. Klienti a zaměstnanci azylového
domu napekli koláče pro všechny, kteří přiložili ruku k dílu. Počasí nám přálo a dobrý pocit ze společné a dobře vykonané práce v nás
dlouho přetrval. Děkujeme firmě Throuw Nutrition Biofaktory, s. r. o. za materiál a mnoho

ochotných rukou připravených pomoci
rodinám a matkám
bez přístřeší.

Pozvánka

Gabriela Selingerová,
fundraiser
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Neziskovky

TROUW NUTRITION BIOFAKTORY V AZYLOVÉM DOMĚ

Historie dávná i nedávná – 96
Události

Mimořádnou událostí v roce 1976 se v dopoledních hodinách dne 5. dubna stal požár
objektu bývalého mlýna, využívaného jako
skladiště a mísírna krmiv. Mlýn se nacházel
na nároží křižovatky ulic dnešní Náchodské
a Komárovské, naproti České spořitelně. Požár
byl pro nedostatek vody po velkém úsilí hasičských jednotek z Prahy i našich dobrovolných
po pěti hodinách uhašen. Ohni podlehlo veškeré vnitřní zařízení včetně skladovaných krmiv. Jako jeho příčina byla zjištěna závada na
elektrovedení a vzniklá škoda byla odhadnuta
přes 700 tisíc Kč. Mlýn byl vybudován v roce
1917 a po prvním požáru v roce 1923 modernizován na mlýn s kovovými válci.
Rok 1976 byl rokem volebním, a protože
v něm také končilo uplynulé volební období,
byla prováděna bilance plnění úkolů končícího volebního programu. Ze zaznamenaného
přehledu jejich plnění od roku 1971 jen stručný výtah připamatování:
-na úseku školském a kulturním byla vybudována nová mateřská škola s kapacitou 120 dětí,
nákladem 3 525 000 Kč, na základních školách
byly vybudovány síně tradic, byla vybudována
školní hřiště, přírodní divadlo, zřízen byl Dům
pionýrů, otevřena ústřední knihovna a provedena údržba škol za 2 043 000 Kč.
- na úseku místních komunikací bylo 4 860
metrů jejich délky na povrchu zpevněno, bezprašný povrch byl proveden v rozsahu 43 892
metrů čtverečních, s celkovým nákladem
8 479 000 Kč.
- na úseku veřejného osvětlení bylo vybudováno 858 nových světelných bodů za
2 057 000 Kč.
- na úseku dopravy byly do provozu uvedeny
dvě nové linky, docílit zvýšení počtu spojů
se podařilo spolu s vhodnějším vedením tras
těchto linek, v akci „Z“ byly vybudovány dvě
čekárny.
- dokončen byl kanalizační sběrač na čistírnu
odpadních vod v Čertousích v délce 3,26 km,
nákladem 14 700 000 Kč, vodovodní řády
v délce 6,79 km, nákladem 2 580 000 Kč.
- na úseku obchodu byla rozšířena obchodní
síť o dvě potravinářské samoobsluhy, řeznictví, prodejnu stavebnin a prodejnu knih.
- zkolaudováno bylo 84 nových rodinných
domků a 121 družstevních bytů, byla provedena úprava obřadní síně a přístupových cest.
- byl vybudován a do provozu dán Dům služeb I. a v září tohoto roku Dům služeb II. za celkem 5 640 000 Kč.
- na rozvoj obce byla využita částka
16 867 000 Kč, která byla po připojení ku Praze
doplněna ještě o dalších 29 683 000 Kč.

Pro volby do ČNR byly Horní Počernice částí
volebního obvodu č. 20, do Sněmovny národů
částí 18. obvodu a do Sněmovny lidu částí 13.
obvodu. Do NVP byly 153. obvodem a do Ob.
NV Praha 9 mělo sedm obvodů číslo 86 - 92.
Ve volbách byli zvoleni:
Do Sněmovny lidu František Kubeš
Do Sněmovny národů Božena Kocínová
Do České národní rady Krista Bártíková
Do Národního výboru hl. m. Prahy Božena
Bezdíčková
Do Ob. NV Praha 9: Jaroslava Bryxová, Jaroslav
Hertl, Eliška Hlavínová, Josef Novák, Jindřich
Plotzar, Ing. Ivan Silverio a Ing. František Šonka.
Na prvním zasedání poslanců zvolených do
Ob. NV byl J. Plotzar zvolen do Rady Ob. NV
a Ing. I. Silverio předsedou komise bytového
hospodářství.
Ze zvolených 45 poslanců do Místního národního výboru (MNV) bylo do Rady MNV zvoleno na prvním plenárním zasedání:
Jaroslav Hertl - předseda MNV
František Poláček - místopředseda MNV
Věra Baudyšová - tajemnice MNV
Ing. Zdeněk Kemr - předseda komise finanční
a plánovací
pplk. Václav Vébr - předseda komise pro školství a kulturu
JUDr. Robert Sedlák - předseda komise pro
místní a bytové hospodářství
Jiřina Měšťanová - předsedkyně komise sociální a zdravotní
Bohuslav Neužil - předseda komise pro ochranu veřejného pořádku
Ing. Hubert Antes - předseda komise
zemědělve prospěch
ské, les. a vod. hosp.
Ing. Ladislav Pavlík - předseda komise pro obchod a dopravu
Petr Langhammer - předseda komise pro mládež a tělovýchovu
Jiří Jandečka - člen rady

Volby v závěru měsíce října byly velkou událostí, protože byly první po připojení ku Praze
a proto bylo voleno také sedm zástupců do
Obvodního národního výboru Praha 9 a jeden
do Národního výboru hlavního města Prahy.
Pro volbu místních 45 poslanců byly Horní
Počernice rozděleny na 45 volebních obvodů.

koncertní sál
Chvalského zámku
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V rámci kodifikace MNV byl na plenárním zasedání jako kontrolní orgán ustaven Výbor lidové kontroly a jeho předsedou byl zvolen Ladislav Skuhravý. Do kontrolního kolektivu byli
delegováni tři ze zvolených poslanců a dalších
deset občanů bylo zvoleno z návrhů pléna.
K zapojení autobusové dopravy provozované
ČSAD do sítě Pražské hromadné dopravy ani
v tomto roce ještě nedošlo. Jako důvod je opakovaně uváděno nevytvoření všech potřebných podmínek. Veřejnost se stává apatickou.
Ze strany MNV proto pokračuji jednání s podporou našich poslanců v orgánech Prahy.
Prostor k zaznamenání byl dán také problematice sběru odpadových surovin. K situaci
v roce 1976 bylo uvedeno, že největší podíl
odvodu do sběren je ze závodů, od společenských organizací a od školní mládeže. Zbývající část pak od jednotlivých občanů. Přes dobrou dostupnost odevzdání odpadu ve sběrně,
dochází často k odhození odpadu na různá
místa veřejného prostranství a vzniku nepovolených skládek. Tento stav, spolu s rozsáhlým
ukládáním komunálního odpadu na centrální
skládku „Beranku“, byl podnětem k rozšíření se
prospěch sběru odpadu.
nové činnosti ve
individuálnímu
Podle zjištění se tomu u nás věnuje šest spoluobčanů, kteří s vozíky objíždějí „svůj“ okruh
ulic a míst, kde seberou každou odhozenou
plechovku a přehrabují se i na skládce komunálního odpadu. Po shromáždění většího
množství jej odvážejí do sběrny, kde dostanou
příslušnou odměnu, která je přilepšením k jejich důchodu.
O dalších událostech opět v pokračování.
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LOUTKA ZŘEJMĚ PŘEDSTAVOVALA TANEČNICI
V našem posledním putování za tajemstvím loutky se podíváme přímo pod ruce
pana restaurátora Davida Fialy z Atelieru
Fiala, který loutce vdechl nový život.
Jak dlouho jste pracoval na obnově počernické loutky?
Tato práce netrvala ani příliš dlouho, ale museli jsme si počínat s přesností a s citem pro detail. Tělíčko je z lněného plátna vyplněné koňskými žíněmi a čalounickou tzv. cupaninou,
což je čalounická textilní vata. Dochovalé části
šatiček i celé tělíčko byly vyčištěny a jemně
textilně poopraveny. Vzhledem k atributům
dochovaného šatstva usuzujeme, že loutka
představovala tanečnici a po zbylé úpravě
obleku nám není nic známo. Původní vzhled
se už asi nedozvíme. Můžeme vycházet pouze
ze zachovalých částí. Proto jsme oslovili spolek
seniorů, kteří se zabývají textiliemi a háčkováním, aby loutku doplnili o chybějící obleček.

Dokázal byste odhadnout, z kterého roku
loutka pochází?
Loutku dle zpracování a použití materiálu
odhaduji na 1 pol. 19.stol., řemeslně nejzajímavější je dřevěná řezbovaná hlava, která
je řezbovaná do nejmenších detailů a celá je
opatřena polychromií, což je malba a složení
barev je z vaječné tempery s přírodními pigmenty, zahušťované plavenou křídou. Veškeré
tyto malby jsou fixovány včelím voskem.
V Horních Počernicích působíte již čtvrtým
rokem. Čím vším se zabýváte?
Náš restaurátorský atelier je znám především
v restaurování obrazů, ale také nábytku a bytového vybavení. Též máme velké zkušenosti
v renovaci hudebních nástrojů a technických
hudebnin. Rádi se též pustíme do technických
zajímavostí jako např. historické šicí stroje,
orchestriony, veškeré zařízení s drobnou mechanikou. Restaurujeme též historické hodiny
a veškeré bytové vybavení. Též se zabýváme
restaurováním čalounění, textilií, gobelínů
atd. S oblibou říkám, že umíme zrestaurovat
takřka vše, kromě skla a porcelánu. Náš atelier
mohou návštěvníci navštívit kdykoliv a prohlédnout si jakýkoliv restaurátorský úkon, na
kterém se momentálně pracuje. Naše dílna je
součástí prohlídky výstavního sálu, kde pořádáme výstavy jak soudobých výtvarníků, tak
starých mistrů. Budeme rádi, když navštívíte

náš Dům umění, můžete si prohlédnout galerii starožitností, kde uvidíte artefakty od renesance přes baroko až po funkcionalismus, dále
provoz již zmiňované restaurátorské dílny, následně výstavní sál s výtvarným uměním.

Jirků a Renaty Svobodové, v prosinci obrazy
Karla Vondráčka ku příležitosti 100 let výročí,
a to zároveň s obrazy dalšího Vondráčka, který
následoval otcovu tvorbu. Všichni jste srdečně
zváni a rádi vás u nás přivítáme.

Jak jste zmínil, pořádáte i výstavy, jaké do
konce roku můžou diváci navštívit?
Aktuálně na měsíc listopad si můžete prohlédnout mystické obrazy ak. mal. Zdeňka

Lenka Bartáková,
redaktorka

HLEDÁME JMÉNO PRO LOUTKU
Poslední možnost na Vaše návrhy na jméno pro tuto loutku je zde.
Posílejte nám své návrhy do 16. listopadu na adresu
redakce@pocernice.cz
V příštím čísle se dozvíte, které jméno jsme z návrhů vybrali.
Výherce, jehož jméno loutka bude nosit, získá roční předplatné
do divadla Horní Počernice.
Zatím máme jména:
Melánie, Fičhrudka, Vitamínka, Počernička, Divadlenka
Pozvánka

32– 33

Historie

Můžete nám popsat, jak takové restaurování probíhalo?
Naší prací bylo do maximálního detailu respektovat autorovu malbu s tím, že chybějící
části se doplňovaly tak, aby malba působila
jako jeden celek, bez viditelnosti druhotných
doplňování. Stávající malbu bylo nutné vyčistit a tím zjistit původní pigmentaci jednotlivých odstínů barev. Na poškozených místech
bylo nutné přizpůsobit podklad, stejnou technikou malbu postupně doplňovat. Odborné
restaurování dřevěných částí a jejich maleb je
v této části dokončeno.

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství

Dětské oddělení: 702 149 72, Oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
Knižní (ne)
novinka
dnes
výjimečně
doporučuji
Vaší pozornosti
k přečtení knihu
Hanin kufřík od
K. Levine.Eva Tůmová
Božena Beňová
Vydalo jí nakl. Portál ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze v roce 2003.
Pozoruhodný příběh židovské dívky Hany
Bradyové z Nového Města na Moravě. Tato
dívenka zahynula v nacistickém vyhlazovacím táboře v Osvětimi. Příběh rodiny
Bradyových rekonstruovala Fumiko Išioka,
zakladatelka Tokijského centra pro studium holocaustu, ve kterém se v roce 2000
objevil kufřík, na jehož vrchní straně byla
bíle napsána tato slova: Hanna Brady,
Iva sirotek.
Rosová
Ilona Juklová
16. 5.Mgr.
1931,
A tak se paní Fumiko vydává na cestu napříč kontinenty hledat stopy po malé majitelce kufříku.
Záhada Hanina kufříku ji vrátí o sedmdesát let zpátky k malé dívce a její rodině, která žila šťastně v Československu, než došlo
k nacistické invazi.
České vydání je doplněno o úvod, který
pro české čtenáře napsal Jiří Brady, bratr
Hany Bradyové.
Mgr.jeJosef
Beránek
Josefškol,
Ptáček
Kniha
určena
učitelům základních
kteří knihu mohou využívat při výuce dějin
druhé světové války, a čtenářům memoárové literatury z druhé světové války.
K. Levine pracuje jako producentka a za
svou práci pro rozhlas získala řadu ocenění.

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

Bulhaři v Čechách

turních pracovníků, se vydává do Bulharska, aby
pomohl při obnově státu. Tento spolek působí
Česko - bulharské styky mají tisíciletou tradici.
až do 2. světové války a byl dlouhá léta prakticO neobyčejně vysoký kulturní přínos českých
ky jediným představitelem bulharského národa
vzdělanců v životě národa bulharského víme pov Praze a v Čechách. Zde bylo možno dostat bezměrně dost, ale je nutno také upozornit na nezaprostřední informace o bulharských věcech, zde
nedbatelný podíl Bulharů a bulharských spolků
bylo možné se učit bulharštině, pozorovat bulv životě českém.
harský národní charakter a zvyky. Bulharská sedZačátkem 19 století, byli Češi a Bulhaři zemějanka byla ve styku s českou společností, s jejími
pisně odloučení, náboženský rozdílní, ale měli
kulturními spolky a byly tyto styky dosti oživené.
jednu společnou věc – byli ujařmení cizí státní
kdy vedl
český národ boj o jazykoIng. Milan
Herian impuls národního
MVDr. KláraseBonkováNapř. v době,
Miroslav
Držmíšek
mocí. Obrovský
a mocný
vé právo v Čechách, ve školním roce 1901/1902,
bepoznání, ideovou a mravní posilu, dala oběma
se odehrává tento zajímavý příběh: „ Jednoho
(a jiným slovanským) národům česká vědecká
večera pokladník Sedjanky M. Conev, vraceje se
slavistika. To byl první „český vliv“ na Bulhary –
domu na rohu Václavského náměstí spatří skupinepolitický – na základě české kulturní autority.
nu českých studentů jak diskutují a vmísí se do
A takový je, dá se říct až do dnes. Vznikl „mesiášrozhovoru. Jednalo se o stržení německého nápiský“ symbol „Zlaté Prahy “, jako „střed“ slovanské
su na náměstí a jeho nahrazení nápisem českým.
kultury. V té době zájem bulharských buditelů
Conev nevyčkává konec debaty, přistaví štafle,
a bulharských studentů o Prahu byl veliký a buls kladivem v ruce se vyšplhá a k radostí českých
harští studenti byli taky často finančně podpostudentů strhne německý nápis a na jeho místo
rováni svými českými přáteli, bydleli v českých
připevní nápis český.“
rodinách jako svoji. Studijní přátelství z oněch
Mgr. Josef Černý
Špaček
MUDr.
Jarmila Blažková
V roce 1924
skupinou
intelektuálů byla založena
let bylo rozhodující
později pro osud Jiří
mnoha
v Praze organizace Česko‑bulharská vzájemnost.
českých studentů, kteří po osvobození BulharJejím předsedou se stal malíř Alfons Mucha a její
ska odjeli do nového státu pracovat. V českých
členové byli významní bulharští a čeští umělci
radikálních kruzích panovala romantická nálada,
a intelektuálové: historik Vasil Zlatarsky, prof. Lubyl zvýšený zájem o Bulharské revoluční dění,
bomír Niederle, hudební skladatel J. B. Forster,
o ideologii bulharské revoluce. Bulharští studenti
bulharská pěvkyně a sólistka Národní opery
Vasil Stojanov, Todor Ikonomov, Ivan Šopov, Eka
v Praze Kristina Morfová, slavista Josef Páta, noa Mina Goranovi aj. seznamovali své radikální
vináře Vladimír Sís a Vladimír Šák, aj.
přátelé s revolučními náladami v Bulharsku, s liMezi významnými bulharskými umělci v mezivádovou slovesností, s bulharským jazykem. Bullečném období patří bulharský básník Kiril Chrisharský jazyk se učila i spisovatelka Božena Němtov, který v roce 1932 zasvětil Praze básnířskou
cová a rovněž překládala bulharské pohádky. Eka
Blanka Brázdová
Petr
Málek
Mgr. Květa
Valchařová
sbírku „Symfonie
Prahy“
a taky spisovatelky Dora
a Mina Goranovi
pořádali pravidelné čaje,
kde
se
Gabe a Elisaveta Bagrjana, které byly uznávanými
shromažďovali přední představitelé českého žičlenkami pražského PEN klubu. V 60 až 90 létech
vota: Neruda, Náprstek, Purkyně, Hálek. Eka byla
působili a zanechali v Československu umělecjedna z mala cizinek, kterým bylo svěřeno vybíkou a lidskou stopu básnici Radoj Ralin, Vatjo
rání finančních prostředků na pražského NárodRakovski, Atanas Dalčev, filmový režisér Rangel
ního divadla. Bulharský student Vasil Stojanov je
Valčanov, hudební skladatel Angelo Michajlov,
prvním Bulharem, který se stal členem Sokola.
básník a dramatik Stefan Canev, spisovatel GeorZ roku 1863 datuje začátek spolkové činnosti
gi Markov, aj.
Bulharů v Čechách. Byla to přísně tajná organiDnes je na území celé České republice 12 bulharzace „Pobratim“, která byla všeslovanského chaských spolků a organizací. Navazují na dobrou
rakteru a měla za účel podporovat snahy Bulharů
tradicí svých krajanských předchůdců
a pokračuk svobodě a vzdělaností. Tzv. „Zlatá kniha“ spolku
18.8.2014
14:50:14
jí stavět mosty mezi oběma národy. Je nutno říct,
obsahovala zlatý fond literatury, návody k zdokože osobní mravní klad lidí ve vzájemném styku,
nalení v bulharštině, klade důraz na cvičení v řečje to nehynoucí semínko. To měli vždycky u sebe
nictví a bulharské lidové písně se měli zpívat při
ti „nevyléčitelné idealisté“ na jejich účet se psaly
každé členské schůze. Již v té době se připravodějiny.
vali lidé, schopní zorganizovat nový státní útvar
Bulharska.
Zpracovala
V roce 1880 vzniká první legální bulharská orgaSvětlana Lazarová
nizace v Čechách - spolek „Bulharská sedjanka“.
Stanovy vypracoval český malíř Jan Václav Mrkvička, který později, jakožto mnoha dalších kul-

knihovna

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

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014
Zámecké posezení Nejen pro seniory
v listopadu

zerce.indd 1

V úterý 15. listopadu - začátek ve
14 hodin
Hostem bude Libor Balák, téma přednášky (besedy): Jak myslí zvířata
Za kolektiv knihovny
Božena Beňová
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ŠKOLY A ŠKOLKY

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY
Bártlovka nadále pokračuje
ve spolupráci se ZŠ Stoliňská
s názvem „Setkávání“. V pátek
30. září jsme společně závodili ve skocích na trampolínách
a v dalších dovednostech
(jízda na lyžích, na snowboardu apod.) ve Freestyle parku
Kolbenka. Jednalo se o přebor Prahy základních škol.

Ve čtvrtek 6. října jsme díky
grantu MHMP vyrazili do
ZOO - celá škola Bártlova a tři
třídy ze Stoliňské. Kromě jiného jsme se zúčastnili krmení
lachtanů a programu o drezuře zvířat, konkrétně prasete
Pepiny. Následovala vlastní
prohlídka jednotlivých stanovišť, kterou procházeli společ-

ně žáci obou škol.
Ve čtvrtek 13. října proběhlo
pro žáky 2. stupně mistrovství Prahy ve stolním tenise.
Ve velké konkurenci si někteří naši žáci dokonce odnesli
medaile - Honza Novotný za
2. místo, Romana Nováková
byla také 2. a Eliška Vamberová 3. I ostatní
žáci
s k v ě l e
reprezentovali - na
umístění
to bohužel nebylo
- určitě se
jim zadaří
v příštím
roce!

PODZIMNÍ POUŤ
I letos se konala v ZŠ Bártlova ve spolupráci
se SOŠ Lipí tradiční Podzimní pouť. Pro děti
byla v budově školy SOŠ připravena stanoviště s úkoly – házení na cíl, zdobení perníčků,
výroba květin, aj. Po jejich splnění dostaly
děti diplomy a se studenty si společně zatancovaly na diskotéce. Dětem se akce líbila, děkujeme pedagogům a studentům ze SOŠ za
pěkně připravenou akci a těšíme se na další
spolupráci.
L. Borová, D. Hasilová, vychovatelky ŠD

Daniela
Dvořanová
a kol.

Sportovní odpoledne pro rodinné štafety bylo
naplánováno již na jaře, takže počasí jsme
nemohli moc ovlivnit. Naštěstí se odpoledne
ve čtvrtek 13. 10. 2016 umoudřilo a alespoň
nepršelo. Navzdory velmi chladnému poča-

sí dorazilo několik rodinných týmů. Soutěžily
v řadě sportovních disciplín, a to v trojskoku
z místa, hodu medicinbalem z místa za sebe,
běhu na 60 m a 1000 m a počtu zvládnutých
sedů – lehů. Dosažené hodnoty se za rodinný

tým sčítaly a porovnávaly.
Odpoledne vyvrcholilo
štafetovým závodem rodinných týmů, kdy každý
běžec musel zdolat 250 metrů dlouhou dráhu.
I přes nepříznivé počasí
se sportovní odpoledne
opravdu vydařilo. Ředitelka závodu, Mgr. Jiřina
Lišková, závěrem pozvala všechny účastníky na
podobnou jarní akci. Tam
si již objednáme i lepší
počasí. Jménem školy
bych chtěl pogratulovat
závodníkům ke skvělým
výkonům, poděkovat MČ
Praha 20 za finanční podporu v podobě grantu,
sponzorům za občerstvení a drobné odměny a organizátorům za skvělou
přípravu a zajištění zdárného průběhu celé akce.
Pavel Wild, ředitel školy
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DEN ZDRAVÍ VE SPORTOVNÍM AREÁLU FZŠ CHODOVICKÁ

HODINA POHYBU NAVÍC
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
vyhlásilo nový projekt na podporu motorické gramotnosti dětí ve školách pod názvem
„Hodina pohybu navíc“. Naše škola byla v letošním školním roce zařazena do pilotního

ověřování tohoto projektu. Je určen pro žáky a
žákyně 1. – 3. tříd, kteří v rámci programu školní
družiny, pod vedením kvalifikovaných pedagogů a trenérů, zkouší v našich tělocvičnách
především základy fotbalu, volejbalu, házené,

basketbalu a ragby. Projekt je dotovaný MŠMT
a děti se ho mohou účastnit bezplatně.
Učitelé FZŠ Chodovická

MÁME PRVNÍ MEDAILE
Školní rok je teprve ve své čtvrtině a naši sportovci už sbírají první úspěchy. Mezi ty nejvýznamnější patří závod v přespolním běhu,
kde už 3. 10. z obvodního kola postoupili naši
reprezentanti ve všech čtyřech kategoriích
(mladší a starší žáci, mladší a starší žákyně) do
krajského kola. V něm 7. 10. získaly starší žákyně
bronz, mladší žáci stříbro a starší žáci z druhého
místa postoupili do republikového finále, které proběhlo 20. 10. v Hradci Králové. V soutěži
družstev se náš tým umístil na velmi pěkném
10. místě a v soutěži jednotlivců zazářil Jakub
Zámyslický (9. B) – v konkurenci skvělých běžců
ze základních a středních škol z celé republiky
vybojoval 5. místo. Gratulujeme. Naši mladí
sportovci závodí i o víkendech. Z „Mladých Běchovic“ přivezli Lucka Popelová (8. B) a Jakub
Zámyslický (9. B) bronzové medaile a v „Podzimním běhání“ na Jižním Městě byl Jakub
Přída (6. B) čtvrtý. V obrovské konkurenci jsou
to skvělé výsledky.
Učitelé FZŠ Chodovická

OCENĚNÍ ŽÁKŮ ZŠ STOLIŇSKÁ A ZÍSKÁNÍ CENY PRO ŠKOLU
V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI „MADAME HUMANITÉ“
ceny pro školu a ocenění
jmenovaných žáků získala škola i velký obdiv vystoupením žáků, které
všem učarovalo – nechyběl tanec, říkanky i básničky. Děkuji tímto paní Krajňákové a kolektivu
školní družiny za přípravu žákovských prací,
žákům za vzornou reprezentaci školy, paní
učitelce Forkertové za přípravu vystoupení,
rodičům oceněných žáků za podporu talentu a
paní Víchové z MČ Praha 20 za účast na tomto
slavnostním aktu.
Martin Březina, ředitel

Ve čtvrtek 20. 10. 2016 byla v budově AV v Praze slavnostně udělena ZŠ Stoliňská cena Madame Humanité pro rok 2016. Cena „Madame
Humanité“ se uděluje za kulturní a uměleckou
činnost a za podporu humanistických a vzdělávacích programů pro děti a mládež ve světě.
U příležitosti V. ročníku byli oceněni tito žáci:
Viktorie Jiranová, Adam Zeman, Nikola Chaloupková, Kamila Potůčková a Oliver Hampson.
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Letos i samotná naše škola obdržela toto prestižní mezinárodní
ocenění. Cenu za školu převzala vedoucí vychovatelka paní
Emilia Krajňáková z rukou pana
Františka Tomáše Turka, Aa, Presidenta - Madame Humanité,
Open Society of Artists - World
Union of Culture. Vedle uvedené

POZVÁNKA NA KONCERTY A AKCE V LISTOPADU 2016
KONCERTY:
Koncert žáků hobojové a flétnové třídy
Jany Kopicové
St 9. 11. Sál ZUŠ Ratibořická – 19.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Sedlákové, žáků kytarové třídy Michala Straky
a žáků klavírní třídy Veroniky Svystunové
Pá 11. 11. Kinosál ZŠ Generála Janouška, Černý
Most – 17.00 hod.
II. hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 14. 11. sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Koncert učitelů ZUŠ
Po 28. 11. Divadlo Horní Počernice – 18.00
hod.
Tradiční koncert učitelů, na kterém nebude
chybět závěrečné překvapení.
Upozornění: na koncert učitelů je potřeba si
včas vyzvednout vstupenky (zdarma)
z důvodu omezené kapacity sálu. Vstupenky
budou k dispozici v kanceláři ZUŠ,
Ratibořická 30 a v pokladně Divadla Horní Počernice.

Koncert žáků klavírního oddělení ZUŠ
St 30. 11. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
VÝSTAVY:
Výstava prací učitelů výtvarného oboru
ZUŠ
Od 8. 11. do 11. 12. 2016 v Kočárovně Chvalského zámku
Vernisáž výstavy bude ve středu 9. 11. od
18.00 hodin.

Česko – japonský výtvarný projekt „ Světy
v nás…“
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ na
téma:
„Jak si představuji Japonsko a tamější kulturu“
Od 16. 11. do 20. 12. 2016 – 3. patro ZUŠ Ratibořická 2299
Vernisáž výstavy bude ve středu 16. 11. od
18.00 hodin.
Libor Zíka

SPOKOJENÉ TŘÍDY

I LETOS NÁM TO KOPE!

V polovině října zaznamenali naši fotbalisté
další velké úspěchy. Nejprve vyhráli krajské
kolo Poprasku, turnaje v minifotbalu, jehož

ANGLIČTINA JINAK

Začátkem října navštívila naši školu paní Cynthia McArthur z americké Minnesoty. V současné době pracuje jako dobrovolnice v Centru pro oběti mučení, kde pomáhá lidem,
kteří žádají v USA o politický azyl.

se zúčastnilo 54 pražských škol, další den pak
po výhře okresního kola Poháru Josefa Masopusta postoupili do kola krajského, které

proběhne v dubnu příštího roku.

Během své návštěvy si s velkým zájmem prohlédla naši školu (sama dříve učila na univerzitě), zajímala se o systém českého školství a
v hodinách angličtiny diskutovala se studenty nejen o své současné práci, ale například i

o volbě prezidenta ve Spojených státech. Pro
naše žáky to byla další příležitost procvičit si
angličtinu v rozhovoru s rodilou mluvčí.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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Během října vyjely dvě
třídy prvního ročníku
v rámci projektu Spokojená třída do krkonošských Dolních Míseček.
Adaptační výjezdy se uskutečňují v rámci
grantového programu hlavního města Prahy pro oblast primární prevence ve školách
a školských zařízeních s finanční podporou
z MČ Horní Počernice. Během víkendu absolvují prváci mnoho různých aktivit zaměřených na vytváření a upevňování pozitivních
vazeb uvnitř třídního kolektivu. Po mnohaletých zkušenostech můžeme zodpovědně říct,
že i díky takovým projektům máme ve škole
opravdu spokojené třídy.

WORKSHOP S OTHELLEM
V rámci přípravy na blížící se maturitu navštívili studenti čtvrtého ročníku hned dvakrát
během jednoho dne Stavovské divadlo.
Dopoledne ve zkušebně při tvůrčích dílnách
hledali odpovědi na otázky týkající se mezilidských vztahů, co všechno jsou ochotni jim
obětovat nebo jak by svou situaci řešili dnes
Shakespearovi hrdinové. Vyzkoušeli si verbální
manipulační techniky, čtení „v roli“ nebo práci
v tzv. voicebandu, porovnávali různé překlady
Othella a po vzoru profesora Hilského se pokusili o přepis části textu do současné češtiny.
Večerní představení se pak stalo onou pověstnou třešinkou na dortu.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

PROJEKT KNIHY DO DOMOVA DŮCHODCŮ
Naše škola se zúčastnila dobročinného projektu - Darování knih seniorům do domovů důchodců a domů s pečovatelskou péčí

(v ČR je jich evidováno 565). Zaměstnanci
a studenti našeho gymnázia shromáždili přes
prázdniny knihy ze svých rodinných knihoven, o nichž věděli,
že už je nebudou
znovu číst, ale ani
je nechtěli jen tak
vyhodit, protože to
je to poslední, co
se dobrým knihám
může stát. A tak se
v září v knihovně
gymnázia ve Vybíralově ulici na Černém
Mostě shromáždilo
z obou našich pracovišť neuvěřitelných
600 nepoškozených
čistých knih všech
žánrů s pevnou vazbou. 19. září 2016 si

pro ně
přijel
koordinátor tohoto celostátního projektu, pan Opl,
studenti knihy naložili do auta a ty pak pokračovaly do vybraných seniorských domovů.
Myslím, že aktivity tohoto typu mají velký
význam. Nejen, že pomohou těm, jimž čtení
pomáhá zapomenout na jejich nemoci a osamocení, ale má i velkou výchovnou hodnotu
pro nás, mladé lidi, kteří si často myslíme, že
nikdy staří nebudeme. Věřím, že jsme podpořili dobrou věc a moc doufám, že jsme
starým lidem, kteří bývají často velmi osamělí
a smutní, alespoň trochu jejich život zpříjemnili.
Děkujeme všem, kteří si udělali čas, probrali
své knihovny a přispěli byť i menším počtem
knih. V neposlední řadě patří poděkování
i organizátorům této záslužné akce.
Linda Fribertová, kvinta B

náročný, celkem jsme ušli téměř 16 kilometrů.
Ve čtvrtek odpoledne jsme si užívali karneval a
potom i diskotéku. V pátek po snídani jsme se
vydali zpátky do Prahy.
Všichni jsme si školu v přírodě moc užili. Počasí

bylo krásné a program velmi pestrý. Nejdůležitější bylo, že jsme se navzájem lépe poznali,
skamarádili se a už se moc těšíme na další společné akce.
Marek Rybák, prima B

PRIMY V ČESKÉM RÁJI

V hotelu Ort u Sobotky jsme strávili celkem
pět dnů. Každé dopoledne probíhala výuka,
odpoledne byla naplněna procházkami, výlety nebo jinými aktivitami v přírodě. Po večeři
jsme si po skupinkách připravovali vlastní program - různé hry nebo soutěže. Moc jsme se u
toho vždy pobavili.
První den jsme se vypravili do blízkého města
Sobotky, kde jsme zašli k hrobu Fráni Šrámka,
prošli jsme náměstí s podloubími a nakonec
navštívili Šolcův statek, dům kde se narodil
český básník Václav Šolc. V úterý nás čekal lovecký zámek, ve středu, v den státního svátku,
jsme rovnou po snídani vyrazili na celodenní
výlet. Jeli jsme vlakem do Sedmihorek, ve
skalách prolezli Myší dírou, prohazovali šišku
otvorem skály, aby se nám splnilo tajné přání
a obdivovali zámek Hrubá skála. Viděli jsme
také Adamovo lože, skalní dutinu, kde se natáčela filmová pohádka Princ Bajaja, a prošli se
kolem Věžického rybníka, kde se natáčel film
Jak dostat tatínka do polepšovny. Výlet byl
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BIOGRAD NA MORU 2016
Jako každý rok v září, naše gymnázium opět
zavítalo do po borovicích a moři vonícího
kempu Soline. Na parkovišti za hlavní budovou školy se s úsměvy od ucha k uchu sešlo
plno známých tváří, kamarádů, ale i nováčků.
Už cesta dvoupatrovým autobusem byla nezapomenutelná, každý se měl o čem bavit, ať
už o tamějším jídle, nedočkavosti z koupání
v moři, opalování se na pláži nebo programu

nabitém od zumby přes stolní tenis k beach
volejbalu.
Hned první den jsme strávili na pláži. Odpoledne se počasí trochu pokazilo, pršelo a foukal vítr, ale nikoho to neodradilo od úsměvu
a dobré nálady, protože jsme věděli, co nás
čeká. Schovaní pod střechou té nejskvělejší
pekárny co znám, nebo pod stanem s kufry,
jsme vyčkávali na ubytování. Dostali jsme klíče

od mobilhomů a rozeběhli se zabydlet.
Pobyt byl plný aktivit, dopoledne byl na výběr
beach volejbal, stolní tenis, běhání, posilování
nebo zumba. Po sportování jsme šli na pár hodin na pláž, pak na chatky uvařit si oběd a opět
na pláž. Sluníčko pálilo, voda byla osvěžující,
hudba nahlas a chuťové buňky jásaly nad tou
nejlepší zmrzlinou. Večer jsme vyráželi do
města.
Oba výlety lodí, kterou
jsme si užívali sami pro
sebe, jak plavba s obědem na dalekou pláž,
tak návštěva městečka
Zadaru s posezením při
západu slunce za zvuku
vodních varhan a večerní
diskotéka na lodi, se skvěle vydařily.
I celý poslední den jsme
ještě strávili na pláži
s nostalgickým smutkem,
že náš „summer paradise“
končí a okolo páté odpolední nás autobus odvážel zpět domů.
Kristýna Hloušková, sexta A

Placená inzerce

Divizna a SKP HoPo zvou
všechny děti 10. 11. 2016
od 16.00 hodin do SKP Hopo –
azylový dům, na Křovinově
náměstí 11/16

Zve vás

NA MARTINSKÉ
VÝTVARNÉ DÍLNY

na zábavný literární
workshop Komiksy aneb
Hrajeme si s bublinami!

Ve středu 16. 11. 2016
od 14 hodin na Chvalském
zámku uvede dílny

Hana Hořáková
Výtvarnice, scenáristka
a autorka kurzů lidových
řemesel

Uvádíme v rámci
programů „Prevence
kriminality“
Občerstvení a vstup
zdarma

Program:
společná tvorba i historky
z televizního zákulisí

PROJEKT PODPORUJE

MLUVME
SPOLU

Školy

Představí známý autor
komiksů a sci-fi
Jiří Walker Procházka –
máte se na co těšit!

Vstup i občerstvení
zdarma
Těšíme se na vás!
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KLOBOUK DOLŮ, PANE RADKU BRUNNERE
Možná, že si v tuto chvíli mnozí pokládají
otázku, kdo je to Radek Brunner. A tak pro
ty, kteří nevědí, představujeme pana Radka
Brunnera, občana Horních Počernic, kte-

rý v letošním roce podal neskutečný a pro
většinu populace nepochopitelný sportovní
výkon. Tímto výkonem je neuvěřitelné třetí
místo v jednom z nejtěžších běžeckých závodů na světě s názvem
„Spartathlon“. Jedná
se o jeden z nejnáročnějších ultra maratonských závodů o délce
246 kilometrů, který
se vždy v září od roku
1983 běhá v Řecku
mezi Aténami a Spartou, a to po trati, kudy
podle pověsti v roce
490 před Kristem
běžel z Atén antický
hrdina Feidippidés.
Limit pro dokončení
závodu je 36 hodin
a už jen nominovat se
na tento závod je zá-

ležitost, na kterou většina běžců nikdy nedosáhne. Pan Radek Brunner, který na tento běh
trénoval v okolí Horních Počernic, kdy týdně
naběhal 200 km, zvládl trať v délce 246 km za
24 hodin, 7 minut a 29 vteřin a jedná se o nejlepší český čas i umístění v historii tohoto závodu. Co se týče samotného umístění pana
Radka Brunnera, toto lze významem bezpochyby přirovnat k zisku olympijské medaile.
Městská část Praha 20 se tak připojuje k mnoha gratulantům a blahopřeje panu Radku
Brunnerovi k dosažení takto významného
světového umístění, ale zejména k dosažení
takovéhoto famózního výkonu. Současně
Městská část Praha 20 panu Radku Brunnerovi přeje mnoho dalších podobných výkonů,
ale zejména pevné zdraví a radost z běhu.
Jiří Beneda,
místostarosta

NÁŠ HRDINA OD SPARTY – ANEB ÚŽASNÝ ÚSPĚCH POČERNICKÉHO ATLETA

Málokoho při vyslovení názvu Sparta napadne něco jiného než náš nejslavnější fotbalový
klub z Letné. Daleko méně lidí si vzpomene
na historické antické město na Peloponésu,
proslavené rivalským kláním s Athéňany,
zhruba před dvěmaapůltisíci lety. A ještě
méně současníkům se podařilo Spartu navštívit v této době. Ale jenom opravdu výjimečný je člověk, který do Sparty doběhne po

svých, a to ještě k tomu na trati předchozích
246 kilometrů.
Radku Brunnerovi, počernickému občanovi,
se to podařilo. Ještě na sklonku léta, v Řecku
pochopitelně stále horkého, vyrazil Radek
s dalšími 370 běžci na enormně dlouhou,
řekněme atleticky supermaratónskou trať,
z okraje Athén právě do Sparty. S Radkem
běželo i sedm dalších Čechů, z nichž někteří

CVIČÍME SPOLU
Brzy otevřeme cvičení rodičů a dětí od 2,5
do 5 let. V našem novém kurzu budete cvičit
s dětmi. Společně s vámi se vaše děti budou
seznamovat s nejrůznějšími pohybovými
aktivitami v tělocvičně. Zahrajeme si mnoho sportovních her s využitím míčů, míčků,
balónků, polštářků, švihadel, obručí, žebříků, padáku a jiného náčiní. Zacvičíme si při
hudbě. Budeme běhat, skákat, lézt, prolézat,
házet, protahovat se i relaxovat. Použijeme
žebřiny, žíněnky, kruhy, šplhadla, trampolí-
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nu, švédské bedny a lavičky. Postavíme opičí
dráhu, kterou můžete vyzkoušet společně se
svými dětmi. Místo v kurzu si rezervujte telefonicky nebo mailem! Kurz se bude konat v
pondělí od 15.30 h. nebo od 16.30 h. (podle
zájmu). Jeho zahájení vám včas oznámíme.
V prosinci si můžete hodiny vyzkoušet zdarma. Více na www.studiosalute.cz
Kontaktujte nás: 281 921 862, 607 105 051,
775 969 625,
studio.salute@seznam.cz

běželi Spartathlon již poněkolikáté. Všechny
Čechy však Radek brzy setřásl a již na metě
regulérního marathonu byl v čele celého
pole závodníků. V úniku pak vydržel přes
120 km, než se přes něj dostali Polák a Ital
s Američankou. Tu pak Radek v poslední pětině závodu předběhl a získal tak neuvěřitelné
a úžasné třetí místo v tomto nejtěžším závodě na světě. A jaký měl Radek čas?
Na to je třeba si asi sednout. Aby Radek mohl
ve Spartě po celodenním a celonočním běhu
políbit nohy slavnému Leonidasovi, potřeboval k tomu celých dvacetčtyřihodin, sedm
minut a ještě 29 sekund! Dosáhl tak kromě
nejlepšího umístění našeho atleta v historii
i nejlepší čas.
K úžasnému, výjimečnému a nevídanému
úspěchu Radkovi Brunnerovi z Horních Počernic upřímně blahopřejeme. Podal výkon,
který pravda nemá ani v Horních Počernicích,
ale ani v celé naší republice, srovnání. Bravo,
Radku a všichni přátelé sportu Ti přejí jen
a jen pevné zdraví k dalším běžeckým úspěchům.
Ivan Liška,
bývalý atlet a trenér

SVĚTOVÝ ÚSPĚCH ANIČKY ČEŠPIVOVÉ

Mimořádně úspěšnou sezónu letos završila
Anička Češpivová, reprezentantka ČR ve vodním lyžování, ziskem bronzové medaile na
Univerzitním mistrovství světa v Japonsku.
Fantastické 3. místo ve slalomu Anička vybojovala v náročných podmínkách a velké svě-

tové konkurenci. „V letošní sezóně bylo Akademické mistrovství světa v japonské Akitě
mým cílem,“ říká půvabná reprezentantka.
„Přípravě jsem se věnovala opravdu na maximum a jsem šťastná, že to vyšlo. Ráda bych
poděkovala i MČ Praha 20 a Komisi sportu
za vytrvalou podporu. Pomalu už se začínám soustředit na zimní přípravu a doufám,
že i nadcházející sezóna pro mě bude patřit
k těm vydařeným!“
Anička kromě vrcholového sportu zvládá
i náročné vysokoškolské studium. K jejímu
úspěchu jí ze srdce gratulujeme, přejeme
spoustu dalších úspěchů ve sportu i ve škole a děkujeme nejen za skvělou reprezentaci
naší země, ale i za to, že cenný světový kousek bronzu přivezla domů - do Horních Počernic!
Alena Štrobová, občanka

NOHEJBALOVÝ TURNAJ HOPOKOP 2016

první dva mančafty z každé skupiny postupovaly do finálové části turnaje. V souvislosti
s uvedenými názvy jednotlivých mančaftů
pro jistotu podotýkám, že jména mužstev
si vymýšleli sami hráči a organizátoři plně
respektovali jejich nápady. O občerstvení
se tak jako každý rok, a to jak pro účastníky
turnaje, tak i pro příchozí diváky, starala paní
Monika Novotná, která s elegancí sobě vlastní obhospodařovala stánek s občerstvením
a dále pan Dušan Mach, laický gastronomický odborník, který je již dnes mezi laickou
gastronomickou veřejností legendou.
V návaznosti na výše uvedené tak nezbývá
než konstatovat, že celý turnaj byl znovu velmi výborně organizačně zvládnutý a svým
účastníkům, ale i přítomným divákům při-

nesl spoustu neobyčejných sportovních
zážitků. A jelikož pořadatelům i hráčům
přálo taktéž velmi hezké slunečné počasí,
zaznamenala celá akce opětovně mezi jeho
účastníky a přítomnými diváky velký úspěch
podpořený navíc velmi výbornými výkony
všech hráčů. V dané souvislosti je ještě nutné zmínit, že turnaj vyhrálo mužstvo „Solida“, přičemž z počernických mančaftů se
nejlépe umístilo mužstvo „Kozlové“, a to na
místě čtvrtém. Závěrem je nutné poděkovat
místním amatérským nohejbalistům a všem
jejich pomocníkům za zorganizování takovéto široké, veřejnosti otevřené sportovní
akce, dále místní organizaci TJ Sokol Horní
Počernice, která konání akce umožnila a zejména MČ Praha 20, která konání této akce
podpořila.
Jiří Beneda,
místostarosta

Sport

Dne 3. 9. 2016 se v areálu TJ Sokol Horní Počernice odehrál již pátý ročník nohejbalového turnaje trojic s názvem HoPoKop 2016.
Turnaj se odehrál za podpory MČ Praha 20
a tak jako každý rok ho uspořádala amatérská neorganizovaná skupina počernických
nohejbalistů pod vedením bývalého hráče
nohejbalové extraligy pana Romana Zajíce.
Turnaj byl znovu určen jen pro širokou veřejnost a mohli se ho účastnit pouze amatéři,
popř. registrovaní hráči hrající maximálně
krajskou nohejbalovou soutěž. Turnaje se na
dvou antukových kurtech zúčastnilo 13 následujících týmů: Kozlové, Xaverka G, Sokol
HP, Květnice „A“, Květnice „B“, Rodinka, Solida, Horno Porno, Jinočany, Nevím Vypadni,
Grádo, Labe a Vy‑Hull, kdy tyto byly losem
rozděleny do tří základních skupin, přičemž
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POČERNICKÝ TÝM MÁ ZA SEBOU NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SEZONU V HISTORII
JAROSLAV KULHAVÝ, JAN ŠKARNITZL, PAVEL BOUDNÝ, MATOUŠ ULMAN - TO JSOU JMÉNA, KTERÉ LETOS
DOKÁZAL PORAZIT MAREK RAUCHFUSS, ZÁVODNÍK KELLYS BIKE RANCH TÝMU
Již 19 let jsou závodníci a závodnice tohoto týmu součástí dění na MTB cyklistické
scéně. Od malého amatérského týmu se
postupně vypracoval v jeden z nejlepších
a nejúspěšnějších v ČR. Výrazně se prosazuje i na zahraničních závodech. Tuto pozici letos potvrdil a stal se dokonce nejúspěšnějším týmem maratonského Č. P.
Český pohár v disciplíně MTB maraton neboli
XCM, je nejvyšší soutěží v ČR pořádanou pod
Českým svazem cyklistiky. Skládá se ze série
pěti vybraných maratonských závodů včetně
Mistrovství republiky. Tratě těchto závodů
mají okolo 100 km délky a závodníci překonávají v průměru okolo 3 000 výškových metrů.
Marek Rauchfuss se stal celkovým vítězem
nejvyšší kategorie ELITE a z druhého místa
výsledek pojistil další závodník počernického
týmu Michal Bubílek. Do top 10 se dokázal

prosadit ještě
Vojta
Dobšovič na skvělou
sedmou příčku.
Mezi
ženami
obsadila Lucie
Hamanová stříbrnou
pozici
a podtrhla tak
absolutní dominanci týmu
z Počernic v celorepublikovém
měřítku.
Toto je však jen
malá část letošních úspěchů,
upozorňuje
Michal Douša,
který tento tým
vede.
Super
umístění se letos podařila dosáhnout celá
řada. Tak tedy jen namátkou: $ 1
Vítězství v celkovém pořadí asi vůbec nejtěžšího maratonu v ČR Specialized Rallye Sudety
(Marek Rauchfuss) doplněné prvním místem
v soutěži týmů (Marek Rauchfuss, Michal
Bubílek, Karel Hartl). Celkové vítězství v MTB
Trilogy – etapáku, v němž Lucie Hamanová
dokázala vyhrát všechny čtyři náročné etapy
a jednoznačně tak zvítězila v celkovém pořadí žen. Celkové vítězství na ČT Author Pražská
50 (M. Bubílek), 2. a 3. místo v celkovém pořadí žen (L. Hamanová a M. Porazilová) a ve
stejném závodě i vítězství v týmové soutěži
mužů a druhé místo žen. Další velký úspěch
je 3. místo v celkovém pořadí nejmasovějšího
českého seriálu KPŽ - kolo pro život (M. Rau-

chfuss) za P. Boudným a M. Ulmanem. „Bylo
toho letos opravdu hodně a takto bych mohl
pokračovat ještě dlouho,“ říká spokojeně šéf
týmu.
Do fantastické formy se dostal především
Marek Rauchfuss, který v posledních měsících letošní sezony dokázal porážet téměř
kompletní českou špičku. Vyvrcholením
bylo jeho vítězství na Cannondale kritérium
v Brně, což je brněnská obdoba Pražských
schodů, tedy závod v samém centru města.
Gratulujeme tedy Kellys Bike Ranch týmu
a přejeme hodně úspěchů v nadcházející sezonách.
V dalším čísle HPZ se můžete těšit na rozhovor s Markem Rauchfussem
Lenka Bartáková, redaktorka

PODZIMNNÍ DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Podzim patří v naší místní organizaci nejen
výlovům rybníků, ale také naší velice oblíbené akci pro děti a veřejnost – rybářským
závodům.
Týden lilo a foukal studený vítr, ale sobotní
ráno v den závodu bylo jako zázrakem bezvětří a teplo. Do klubovny se přišlo ráno zaregistrovat celkem 23 mladých rybářů a rybářek.
Po přivítání všech zúčastněných jsme si
v krátkosti řekli pravidla a jednatel pan Kosař
dětem rozdal kobližky, které jim poslala paní
starostka. Okolo osmé hodiny už měli všichni
připravené nádobíčko, byli nakrmeni a závod
mohl začít.
Dvě hodiny se okolo vody skoro nic nedělo,
ryby prostě nechtěly nic, žádné dobroty, které jim děti do vody naházely. První ryby se
objevily v podběrácích až tehdy, když se okolo rohlíků na hladině začaly objevovat kruhy
a ryby se začaly krmit u hladiny. Tentokrát
tedy né červi ani žížaly, ale rohlík byl to pravé,
co přineslo potřebné záběry a zdolané ryby
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dopomohly těm nejlepším k vítězství.
Dvanáct kaprů v délce 537 cm stačilo Filipovi Nerudovi na první místo. Václav Tomič ke
konci závodu opravdu zabojoval a 10 ryb
v délce 435 cm mu stačilo na druhou příčku. Třetí a zároveň nejlepší rybářkou se stala
Agáta Kocábová, která ulovila ryb nejvíc tedy 13, ale její cejnci měřili dohromady jen
376 cm. Dohromady děti ulovily 61 ryb, převážně kapříků.
Závod se tentokrát protáhl až do půl jedné
a tak oběd připravený v klubovně byl všem
moc k chuti. Spočítat výsledky bylo pro rozhodčí otázkou chvilky a tak jsme mohli slavnostně předat poháry, diplomy a opravdu
parádní věcné ceny, na které nám přispěli
kolega Tommi a Forejt, ale především finančně MČ Praha 20. Velké díky patří všem kolegům nejen z výboru naší místní organizace,
kteří se podíleli na zdárném průběhu celého
dopoledne, které jsme společně pro naše
nejmladší rybáře a jejich početný doprovod

připravili. Přejeme všem pohodový zbytek
podzimu a těšíme se na setkání s vámi při
dalších závodech, které se budou konat opět
na Koupališti příští rok v květnu.
Za výbor M.O.,
Martin Pachta

VOLEJBALOVÝ KŘEST
Naše volejbalová přípravka se vydala 25. září 2016 po ročním trénování
prověřit
své
volejbalové
dovednosti na první turnaj VELKOU CENU PRAHY
2016 v barevném minivolejbalu. Hrálo se na kurtech SK METEOR Praha. Dle
věkových
kategorií
jsme
vyslali do bojů 5 týmů po dvou hráčích do
žlutého volejbalu a jeden oranžový
tým. Mezi povětšinou již věhlasnými
týmy, jako jsou ČZU Praha, ORION, DANSPORT, TATRAN Střešovice, SK METEOR
a dalšími, se naši malí sportovci vůbec neztratili, ba naopak, do utkání
se pustili s odvahou, odhodláním a touhou
po vítězství. Počásí přálo sportu, bylo slunečno a teplo. A tak nejen děti, ale i mnoho fandících rodičů si užily krásný den plný

sportu a nezapomenutelných zážitků. Pro náš klub
HP byl turnaj zakončen
i velkým úspěchem. Dva
žluté týmy obsadily 2.
a 3. místo, dokonce se
bojovalo i o zlato. Máme
tedy motivaci do příštích
klání. Odměnou za stříbro a bronz byly krásné
zdobené
poháry,
děti
byly nadšené. I naše
ostatní týmy se výborně
umístily, ale hlavně si všichni zahráli a poměřili síly. Už
se brzy těšíme na další turnaj.

Jája Brenkusová,
trenérka

PODZIMNÍ ZÁVODY VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
V neděli 9. října pořádal náš oddíl již tradiční
Závod gymnastických nadějí a Přebor jednotlivkyň hlavního města Prahy.
Soutěže gymnastických nadějí se zúčastnilo
celkem 49 holčiček, z toho 14 našich ve dvou
kategoriích. V mladší kategorii (nar. 2010 –
12) reprezentovala náš oddíl nejlépe Eliška
Kurfürstová, vybojovala bronzovou medaili
a ve starší kategorii (nar. 2009) Barbora Bakusová, která byla rovněž na třetím místě.
Ve vloženém závodě ve šplhu vyhrála Sára
Schmidtová před Eliškou Kurfürstovou.
Druhým vloženým závodem byl skok do dálky. V něm stála na 2. a 3. medailovém místě
Sophie Dagan a Eliška Kurfürstová. V závodě dvoučlenných družstev obsadila E. Kurfürstová a B. Bakusová 3. místo.
V přeboru Prahy se na medailových pozicích v jednotlivých kategoriích umístily naše
gymnastky takto:
První místa: E. Švaříčková (ZS), L. Bohatová
(žákyně A)
Druhá místa: E. Linková (st. žákyně VS2),

V. Brožová (VS2
st.)
Z celkového počtu 48 gymnastek
bylo12 našich.
Podrobné
výsledky
najdete
na
stránkách:
w w w.sohopo 
‑gymnastika.estranky.cz
Lenka Barešová,
předs. oddílu

FLORBALISTÉ VÁLEJÍ
Oddíl přípravky florbalistů 8. října na turnaji
vybojoval zlatou medaili, 23. října si pak přivezli stříbrnou. Mladší žáci si z turnaje v Kutné hoře přivezli zlatou medaili. Všem mladým
florbalistům gratulujeme a přejeme hodně
úspěchů do dalších zápasů.

Sport

Lenka Bartáková, redaktorka
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Placená inzerce

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

www.masaze-perla.cz
masáže, terapie, kurzy, přístroje,
fyzioterapie, psychoterapie, jóga,
jogalates, pilates, břišní tance,
balíčky, přednášky.

PRODÁM VAŠI NEMOVITOST
ZA NEJLEPŠÍ MOŽNOU CENU NA TRHU

Tel.: 605 289 420, 281 923 531, masaze-perla@seznam.cz

ve všec h vel i kos tec h nabízí

po - pá
so

Iva Rosová
Běchorská
10 - 18
9 - 12 1124

Jinak po předchozí domluvě na tel. 776208281

platba kartou možná

krásné a kvalitní
spodní a noční prádlo

Lukáš Němec / realitní makléř pro Prahu 9 / makler@renem.cz

773 02 08 09

NABÍZÍME KOMPLETNÍ SLUŽBY PŘI
ZPROSTŘEDKOVÁNÍ PRODEJE, KOUPĚ A
PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ
(včetně znaleckých posudků, předkupních a kupních
smluv, vkladů do katastru nemovitostí, právní úschovy,
daňového přiznání)

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.
Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz
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Placená inzerce
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PROFESIONÁLNÍ

ODĚVY, OBUV A NÁŘADÍ
ZNAČKOVÁ PRODEJNA

PODĚKOVÁNÍ

Jménem agentury Regii Caroli Regis tímto
srdečně děkujeme panu Milanu Petružálkovi
za profesionálně provedenou dodávku
160 tun písku a vybudování kolbiště pro
rytířský turnaj na Staroměstském náměstí.
Turnaj byl součástí Korunovačních slavností
v Praze konaných ve dnech 3.a 4. září 2016 při
příležitosti oslav 700. výročí narození Karla IV.

NÁCHODSKÁ 61
HORNÍ POČERNICE
DO KONCE ROKU OTEVŘENO

KAŽDOU
KAŽ
ŽDOU STŘEDU
STŘŘEDU

DO 19.00!

Anna Košátková

Prodej hodinek a hodin,
opravy hodinek, výměnu baterií
a zkoušku vodotěsnosti hodinek
provádí

ALTRO

Václavická 2385
19300 Horní Počernice

Tel.: 281 922 501

e-mail: info@altro.cz
Pracovní doba: 8.00 - 15.30 hod. (po-pá)

Inzerce

NEBUĎ HOBBY, BUĎ PROFI!
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Placená inzerce

Mobil: 603 242 142
www.sute‑pisky.cz
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Pořádá mládež Církve Bratrské v Horních Počernicích
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PŘIJMEME DO KVĚTINÁŘSTVÍ
prodavačku/če – floristku/tu

Nejlepší platové podmínky v ČR v tomto oboru! 13. a 14. plat
u plného pracovního poměru!
Do květinářství na Praze 9 a ve Středočeském kraji v Úvalech u Prahy přijmeme prodavačku/če – floristku/tu s minimálně 2-letou praxí v oboru. Nejlépe
na plný úvazek, ale dle domluvy je možná brigáda nebo poloviční úvazek.
Nástup možný ihned!
Velmi dobré a rychlé spojení kolínským vlakem
nebo přes výpadovku na Kolín.

www.kvetiny-jasmin.cz, mobil: 608 982 711

Placená inzerce
ODHADY NEMOVITOSTÍ; PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZANLEC ING.
FRANTIŠEK SMETANA; TEL: 602 970 835

MATEŘSKÁ ŠKOLA SPOJENCŮ 2170 V
HORNÍCH POČERNICÍCH PŘIJME OD LEDNA
2017 UČITELKU

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU,
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ
ATD. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. KOUPÍM.
TEL: 286 891 400

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

HOSPODA U LÍPY V H.P. PŘIJME SERVÍRKU
KR.-DL. TÝDEN TEL 728 607 652

HLEDÁM BYT K DLOUHODOBÉMU
PRONÁJMU 1+KK AŽ 2+1 V H.P. 1 OSOBA A
PES, OD 1.12. SATOCKA@GMAIL.COM

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. B,
KONDIČNÍ JÍZDY. WWW.AUTOSKOLATRIUMF.CZ, MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLATRIUMF.CZ TEL: 603 418 333, 281 920 134

PEDIKÚRA DO DOMU OD 200 KČ
TEL:724507802 SOŇA

PŘÍMÝ ZÁJEMCE KOUPÍ MALÝ BYT V H.P.,
NEJSEM RK. TEL:608 922 802

SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE.
TEL.: 728 991 247
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

PRINTEA HORNÍ POČERNICE TISKÁRNA
- KOPÍROVÁNÍ, VIZITKY, RAZÍTKA,
LAMINACE, DIGIT.BAR.TISK, LETÁKY,
KROUŽK.VAZBA, KALENDÁŘE
NÁCHODSKÁ 868, TEL:281 922 590

ÚKLIDOVÁ FIRMA NABÍZÍ JEDNORÁZOVÝ,
PRAVIDELNÝ ÚKLID, MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ
KOBERCŮ, ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ, ČIŠTĚNÍ
PÁROU-ŽEHLENÍ. WWW.UKLIDZCUKRU.CZ
TEL:777 161 575
LÉČEBNÁ A REHAB.PORADNA REGENERACE
UNIKÁTNÍM PŘÍSTROJEM BEMER, LÉČBA
POÚRAZOVÝCH A POOPERAČNÍCH
STAVŮ POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ, KOŽNÍCH
PROBLÉMŮ ATD. K DOSTÁNÍ PŘÍRODNÍ
PRODUKTY KYÁNI ZDOŇOVSKÁ 19
H.POČERNICE TEL:734 301 514
MC DONALDS HORNÍ POČERNICE PŘIJME
ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY.
VOLEJTE 776 825 947
NABÍZÍM MYTÍ OKEN A PRANÍ KOBERCŮ.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL: 605 567 053

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

Swaad Indicka Restaurace
Na Chvalské Tvrzi 858/1, Horní Pocernice
19300 Praha

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy

NOVĚ OTEVŘENO
Přijďte zažít chuť Indie

Otevřeno denně 11:00-22:00

Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Při předložení inzerátu 20% sleva

SETKÁNÍ BÝVALÝCH
ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE
V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJICH PŘÁTEL
Setkání se koná v sobotu 19. 11. 2016
v „Domečku“ od 14 hodin
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