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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 na-

víc. 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 PROSINEC 2016
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 8. 1.
Ladovské Vánoce - Výstava reprodukcí Josefa Lady
a veselé hry nejen pro děti
do 8. 1.
Andělé a betlémy řezbáře Josefa
Haldy

4. 12. od 15 hod.
Coppélia (balet)
6. 12. od 19.30 hod.
Plovárna
7. 12. od 19.30 hod.
Zloději zelených koní (kino)
9. 12. od 19.30 hod.
Růžové brýle

do 8. 1.
Vánoční keramické městečko

10. 12. od 15 hod.
Mrazík

do 8. 1.
Taťjana Macholdová: Tóny barev

11. 12. od 19.30 hod.
Mesiáš

do 11. 12.
Výstava učitelů výtvarného oboru
ZUŠ Ratibořická

12. 12. od 18 hod.
Koncert pěveckých sborů

10. 12. od 9 do 17 hod.
Pohádková sobota na zámku s Meluzínkou a vánočními tradicemi
11. 12. od 9 do 17 hod.
Pohádková neděle na zámku se
skřítkem Matýskem a vánočními
tradicemi
13. 12. od 14 hod.
Zámecké posezení nejen pro seniory
- seminář pod názvem Dluhy
a exekuce?
18.12. od 9 do 17 hod.
Chvála pečení – soutěž o nejkrásnější
a nejchutnější cukroví
24.12. od 14 do 16 hod.
Živý betlém na Chvalském zámku
s betlémským světlem a svatou
rodinou
8. 1. od 14 do 16 hod.
Zavírání vánoc se třemi králi a živými
velbloudy

DIVADLO
HORNÍ POČERNICE
3. 12. od 18 hod.
Poručík z Inishmoru

14. 12. od 17.30 do 19.55 hod.
Výtvarné středy s Hankou Volfovou
- ozdoby na zavěšení

16. 12. od 18 hod.

10. 12. od 13 do 18 hod.
Sobotní výtvarná dílna - Tiffany

19. 12. od 18 hod.

10. 12. od 14 do 16.30 hod.
Quilling –dílnička

14. 12. Od 16 a 18 hod.
Vánoční show 2016
15. 12. od 18 hod.
FIT STUDIO D
16. 12. od 19.30 hod.
Vánoční koncert Nadi Válové

5. 12. od 9, 10 a 11 hod.
Tradiční mikulášská nadílka
9. 12. od 9 hod.
Táta v centru
10. 12. od 9 hod.
Montessori sobota

Vánoční koncert žáků ZUŠ - Divadlo
Horní Počernice
20. 12. od 18 hod.

ZUŠ

21. 12. od 18 hod.

Koncert žáků flétnové třídy Zuzany
Bandúrové - Sál ZUŠ Ratibořická
12. 12. od 18 hod.

18. 12. od 17 hod.
Zpívání pod vánočním stromem

12. 12. od 18 hod.

21. 12. od 18 hod.
Harfa Jany Bouškové a její hosté
(koncert)

20. 12. od 17.30 hod.

9. 12. od 18.30 hod.

Koncert žáků akordeonové
a kytarové třídy Zdeňka Stibora
- Sál ZUŠ Ratibořická

20. 12. od 18 hod.
Koncert pěveckých sborů

Koncert žáků houslové třídy Kristiána Vacka
- Sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků klavírní třídy I-Hsien
Lin
- Sál ZUŠ Ratibořická

17. 12. od 16 hod.
Taneční studio Kateřiny Malé

19. 12. od 19.30 hod.
Rošáda

Koncert žáků pěvecké třídy Marie
Bachůrkové
- Chvalský zámek
19. 12. od 18 hod.

MUM

13. 12. od 19.30 hod.
Koncert Pavel Dobeš

Večer recitace - učebna LDO
(MŠ 3. patro)

Společný koncert žáků ZUŠ
Ratibořická a žáků ZUŠ Česká Lípa
- Divadlo Horní Počernice
13. 12. od 18 hod.

Koncert žáků houslové třídy Věry
Matějákové
- Sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků klavírní třídy Marty
Čermákové
- Sál ZUŠ Ratibořická
22. 12. od 19 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky
Hejlíkové
- Sál ZUŠ Ratibořická

OSTATNÍ
4. 12. od 16 hod.

Adventní koncert u kapličky ve
Svépravicích

14. 12. od 17.30 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Iriny
Likiny - Sál ZUŠ Ratibořická

DDM
8. 12. od 18.00 do 19.55 hod.
Keramika s Danem Vančurou

15. 12. od 18 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Kristiny
Raškové - Sál ZUŠ Ratibořická

EZPRAVODAJ

Od 1. prosince bude spuštěn náš nový ezpravodaj, kde najdete veškeré aktuality z dění obce, fotogalerii,
rozhovory i články, které se do tištěného zpravodaje nevešly. Doufáme, že se v ám ezpravodaj bude líbit.

www.ezpravodaj.pocernice.cz

Úvod

SLOVO STAROSTKY
Rozsvícením vánočního stromu a Ježíškovou poštou na Chvalech jsme o poslední
listopadové neděli vstoupili do adventu,
období, kdy se těšíme na největší událost
v roce. Že se na něco těšíme, dává prožívání tohoto času určitý tvar a smysl. Mnozí
z nás mají advent spojený nejenom s těšením na Ježíška, ale taky na
vše hezké, co je v našich domovech spojené s prožíváním Vánoc.
Adventní doba naštěstí není pouze časem předvánočního úklidu
a nákupu vánočních dárků, pečení cukroví a finišování v práci, i když
i to do tohoto období nějak patří. Advent má svůj silný duchovní obsah a my můžeme navzdory všem starostem, které na nás v tomto
období doléhají, tento čas prožít velmi plodně a příjemně. Stálo by
za to společně se zamyslet, co je pro nás nejdůležitější a čemu dáme
přednost, chceme‑li tento čas prožít také trochu duchovně, a co pro
to uděláme.
Pokud prožíváme advent a Vánoce v rodině nebo v nějakém společenství, vyslovme nejprve svou představu a současně mějme ocho-

tu ji opustit a dejme prostor svobody také druhým, jejich očekávání
a pak najděme společné řešení. Často si stěžujeme na dobu, ve které
žijeme. Je uspěchaná, spěch nám ničí čas, ve spěchu zapomínáme,
že ztrácíme vědomí času, nejcennějšího, bohužel i pomíjivého statku člověka. V adventní době jsme si ho vědomi, přirozeně čekáme,
těšíme se a upínáme své myšlenky k Vánocům. Taková pozornost
a očekávání pak určí, v jakém duchu se odvíjejí jednotlivé dny našeho
života.
Pokud prožijeme čas bez adventu - příchodu jako neustálé plynutí, bez podstatných novot, jen jako čas, který jednoduše ubíhá, aniž
ho prožíváme uvědoměle, pak neexistuje ani čekání, ani radost, ani
schopnost slyšet, co Vánoce ve skutečnosti znamenají. Přeji vám
všem advent naplněný řadou krásných setkání v rodinách, s přáteli
i na všech výstavách, koncertech, besídkách a akcích, které jsou pro
vás v Horních Počernicích v předvánočním čase připraveny.
Hana Moravcová, vaše starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
ROZPOČET
Příprava rozpočtu na rok 2017 je plném
proudu. V listopadu byl první návrh projednán v Radě MČ, bude následovat pracovní
setkání zastupitelů a rozpočet bude schvalován na únorovém jednání Zastupitelstva.
Jelikož jsme odkázáni na schválení rozpočtu hl. m. Prahy, který nevíme, kdy bude
schválen, opět vstoupíme začátkem roku
do rozpočtového provizoria.
TSK
Společně s náměstkem ředitele jsme probírali opravu komunikace Ve žlíbku v roce
2017 a parkoviště P+R u nádraží.

ODPOPLATNĚNÍ D11
V návrhu Ministerstva dopravy na úseky
dálnic, které nepodléhají zpoplatnění, je
i úsek D11 od 0 – 8 km, sjezd Jirny.
Jsem ráda, že Ministerstvo dopravy vzalo naši žádost konečně na vědomí, i když
jsme tento požadavek museli opakovaně
urgovat. Doufám, že řidiči budou více využívat dálniční sítě kolem Horních Počernic
a alespoň trochu se odlehčí Náchodské
ulici.
OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ TRATI
Proběhlo ústní jednání na SŽDC. Zápis z tohoto jednání najdete na webu ÚMČ v sekci
DOPRAVA.

NÁVŠTĚVA POSLANKYNĚ NINY
NOVÁKOVÉ
Naši MČ navštívila paní poslankyně za TOP
09 Nina Nováková. Besedovala s mladými
lidmi o současné politické situaci, o tom,
jak probíhá schvalování zákonů v poslanecké sněmovně a také o zákulisí parlamentu.
Její vyprávění bylo velmi působivé a zajímavé. Mě ale nejvíce zaujalo, jak mladí lidé
diskutovali a měli skvělé názory. Naštěstí
pravicové.

Hana Moravcová,
starostka

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná
v pondělí 12. prosince 2016 od 17.00 hod.
na Chvalském zámku.

Krásné Vánoce, zdraví, štěstí i úspěchy
v roce 2017 přeje všem
Šance pro Počernice

2– 3

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Pronájem bytu číslo 23 v bytovém domě
v ulici Mezilesí č. p. 2056
Rada schválila na návrh komise pro otevírání
obálek a hodnocení nabídek, uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu číslo 23, standard s příslušenstvím, 7. nadzemní podlaží,
typ 3 + k. k.
Nákup diskového pole a rozšíření stávajícího diskového pole

Rada schválila vypsání výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
„Nákup diskového pole a rozšíření stávajícího
diskového pole“.
Termíny jednání RMČ a ZMČ v 1. pololetí
r. 2017
Rada souhlasila s termíny zasedání RMČ: 10. 1.,
24. 1., 16. 2., 28. 2., 14. 3., 28. 3., 11. 4., 25. 4.,
9. 5., 23. 5., 6. 6., 20. 6. 2017 a s termíny zasedá-

ní ZMČ: 27. 2., 22. 5. , 19. 6. 2017
Otevřený dopis - sportovní hala v Horních
Počernicích
Rada vzala na vědomí otevřený dopis občanů
k záměru výstavby sportovní haly
Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

ČESKÁ POŠTA ROZŠIŘUJE PŘEDVÁNOČNÍ PROVOZNÍ DOBU V PRAZE A OKOLÍ
Česká pošta zaznamenává každoročně
v předvánočním období zvýšený zájem
o své služby. Z rozhodnutí generálního ředitele České pošty Martina Elkána proto
dochází v období od 14. 11.–23. 12. 2016
k rozšíření otevírací doby na 39 poštách
v Praze a okolí pro výdej uložených balíkových zásilek, a to o více než 60 hodin týdně.
Letos je zájem o přepravu balíkových zásilek
enormní. Oproti běžným měsícům už nyní doručujeme o 25 % více balíků. Ve srovnání s loňským listopadem je to o 10 % více balíkových
zásilek.
Česká pošta také připravila řadu opatření

a novinek ke zlepšení kvality doručování balíkových zásilek. Pokud si klient až do 31. ledna 2017 nechá svou zásilku poslat jako Balík
Na poštu, získá jako dárek atraktivní audioknihu zdarma. Dále mohou zákazníci využít
například aplikaci Změna doručení online.
V případě, že balík je už na cestě a adresát
z obdrženého avíza ví, že v uvedenou dobu na
dané adrese nebude k zastižení, může si změnit např. místo a čas doručení či vymezit okruh
příjemců.
Mezi moderní doručovací novinky patří i služba takzvaného večerního doručování od 18 do
21 hodin. Tuto možnost si zajišťuje výhradně

sám adresát, a to pomocí již zmiňované aplikace Změna doručení online. Večerní doručení
funguje za poplatek na území všech krajských
měst. Česká pošta zajišťuje dále nonstop výdej
uložených zásilek na vybraných osmi depech
po celé České republice. Vyzvednout si balík je
na těchto místech možné v kteroukoli denní
i noční hodinu, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Na dalších více než 60 depech jsou balíky vydávány od 8 do 20 hodin.

Všední den

Adresa pobočky
Náchodská 701/95,
Horní Počernice,
193 00 Praha

XXXXX

Sobota

Standardní otevírací
doba

Rozšířené hodiny pro
výdej balíkových zásilek

Standardní otevírací
doba

Rozšířené hodiny pro
výdej balíkových zásilek

08:00 - 18:00

18:00 - 19:00

09:00 - 13:00

8:00 - 9:00

POČERNICKÝ JEZDEC JEDE DÁL
Jako velmi úspěšný se ukázal projekt Počernický jezdec, který spatřil světlo světa
při loňských adventních trzích. Během
roku se rozdalo neuvěřitelných 4 100 pasů
Počernický jezdec, do nějž děti sbíraly razítka z různých akcí a představení.
Odměny za plné kartičky si mohou vyzvednout na Chvalském zámku do 18. prosince 2016.
„Pro příští rok začínáme 18. 12. na akci Zpívání pod vánočním stromem, oproti loňskému
roku se mohou razítka sbírat libovolně, není
podmínka kde a kolik razítek. Podmínka je
získat devět razítek do pasu,“ řekla nám k této
akci místostarostka Eva Březinová.

A kde všude lze razítka do pasu
získat?
Za navštívení zámku nebo divadla, po návštěvě knihovny
nebo akce Zpívání pod vánočním stromem. Dále na akcích:
Masopustní průvod na Chvalský zámek, Počernické kuře,
Den Země, Čarodějnice na
Chvalské tvrzi , Formanské slavnosti, Pohádkový les, Počernice
v pohybu, Počernická světýlka,
Adventní trhy a Ježíškova pošta.
Pas Počernického jezdce si
můžete vyzvednout v Divadle
Horní Počernice, na Chvalském zámku, v Místní veřejné
knihovně, v RC MUM a při akcích v Horních Počernicích.
Lenka Bartáková,
redaktorka

Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2016

V prosincovém rozhovoru se starostkou
Hanou Moravcovou jsme probíraly Pražský okruh, odkup Xaverova i dárky, které
si pro občany městská část Horní Počernice připravila.
Paní starostko, je nějaký posun v Silničním okruhu kolem Prahy?
Byli jsme společně se starostou Radonic S.
Němcem a MČ Suchdol P. Hejlem na schůzce
u premiéra Bohuslava Sobotky. Výsledek je,
že ČVUT posoudí návrh regionální varianty
s tím, že do konce letošního roku budeme
znát výsledky. Stavba 511 Silničního okruhu
podle premiéra bude v trase, která je navržena, a to bez ohledu na závěr tohoto posudku. Vláda má enormní zájem na stavbě 511,
takže jediná šance je, že se ke stavbě budou
moci všichni vyjadřovat v rámci velké EIA,
která bude invariantní, což znamená, že se
bude posuzovat jen jedna trasa. Chtěli jsme,
aby se posuzovala i nějaká náhradní trasa,
což nebylo akceptováno. Z tohoto posudku
jim nemůže vyjít nic jiného, než že v rámci
ochrany životního prostředí budou muset
udělat nějaké opatření. Bohužel přes to nejede vlak a Ředitelství silnic a dálnic už vybralo projektanta na zhotovení dokumentace
k EIA.
Bude platit, že se k EIA může kdokoliv vyjádřit?
Ano, mohou se vyjádřit jednotliví občané,
spolky, úřady, v podstatě kdokoliv.
Jak získáme informaci, že řízení EIA běží
a můžeme tedy své připomínky poslat?
Tuto informaci získáme na webu
www.cenia.cz, který budeme pravidelně sledovat. Jakmile zde bude dokončena dokumentace EIA, dáme tuto informaci do aktua-

VÁNOČNÍ

Fráňa Šrámek
Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy vyplovou,

lit na ezpravodaj a web naší městské části. Po
vyhlášení běží třicetidenní lhůta pro podání
připomínek.
Máte nějaké další novinky, co se týká dopravy v Horních Počernicích?
Připravujeme s paní zastupitelkou Spilkovou
a předsedou komise dopravy panem Rittenauerem soupis veškerých velkých dopravních staveb na katastru Horních Počernic
a návrh na ochranu obyvatel před dopravou
jako takovou. Rekapitulaci všech výhledových staveb včetně návrhů řešení zveřejníme v lednovém zpravodaji.
Jak to vypadá s odkupem hřiště na Xaverově?
Odkup se bohužel posouvá. Klub Slavie shání pozemky pro šest fotbalových hřišť včetně zázemí, umístěné v dosahu metra, kde
by provozovali jejich fotbalovou akademii,
a jelikož se jim zatím v Praze tyto prostory
nepodařilo sehnat, tak dospěli k rozhodnutí,
že do doby než budou mít místo, kam by se
mohli přestěhovat, tak se odprodej odkládá.
Požádala jsem Magistrát, zda nedisponují
takovými pozemky, které by mohli případně
klubu nabídnout, aby se urychlil odkup areálu Xaverov.
Nicméně připravujeme návrh odkupu na
projednání se zastupiteli.

hysterii a že se vrátíme ke konstruktivnímu
jednání a obnovení vzájemné spolupráce.
Blíží se Vánoce, máte pro občany připravený nějaký dáreček?
Máme pro občany takové dva dárečky. Společně s radním pro informatiku Petrem Herianem spustíme během prvního čtvrtletí wifi
zdarma ve vybraných lokalitách v Horních
Počernicích, kterými jsou park u divadla,
park před školou Ratibořická a v budovách
úřadu. Toto připojení bude mít svá pravidla,
která po spuštění této služby budou uveřejněna v HPZ. Pokud bude potřeba a zájem
veřejnosti i v jiných místech, rádi rozšíříme
připojení na další lokality. Budeme rádi za
podněty našich občanů na veřejná místa,
kde by bylo vhodné připojení dále rozšířit.
Dále jsme s místostarostkou Evou Březinovou pro naše obyvatele připravili ezpravodaj, který oficiálně spustíme 1. prosince a na
kterém lidé najdou denní aktuality ze života
Horních Počernic. Věřím, že se jim bude líbit.
Závěrem ještě jedna novinka z úřadu. Ráda
bych přivítala paní Ing. Helenu Váňovou,
která byla vybrána ve výběrovém řízení na
pozici tajemníka úřadu a přeji jí hodně štěstí a úspěchů v její práci pro Horní Počernice (rozhovor s paní tajemnicí naleznete na
ezpravodaji).

Je nějaký posun v kauze Amazon?
Obdržela jsem informaci od zástupců P3
Prague Horní Počernice. Investor (Amazon)
přehodnotil svůj záměr v této lokalitě a dále
o investici neuvažuje. P3 se tedy navrací
k původnímu projektu a to je výstavba 4 hal.
Jsem ráda, že se zástupcům P3 Prague podařilo tuto kauzu vyřešit, ukončit tak zbytečnou

tu budu blízko již. A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.
Tu ztichnu tak, jak housle spící,
a malý, náhle, dětinný,
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již. A budu ještě blíž,

Lenka Bartáková,
redaktorka

svých slz až přejdu bystřiny.
Mír ovane mne, jak by z chléva,
v němž vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již. Ach, jsem tak blízko
již, snad pastýři mne poznají..."

HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA 20 K 30. 9. 2016
K 30. 9. 2016 MČ Praha 20 měla celkové příjmy před konsolidací 242.689,11 tis. Kč, to
je 128,41 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje před konsolidací ve výši
217.819,16 tis. Kč, to je 78,91 % RU. Nejvýznamnějším příjmem rozpočtu jsou přijaté
transfery z MHMP, které činily k 30. 9. 2016
95.145,42 tis. Kč. Celkové financování po konsolidaci je ve výši 24.869,95 tis. Kč oproti rozpočtovanému schodku ve výši 87.060,20 tis.
Kč RU.
K 30. 9. 2016 městská část Praha 20 přijala

neinvestiční dary ve výši 247,81 tis. Kč a investiční dary ve výši 108,10 tis. Kč. K 30. 9. 2016
městská část Praha 20 poskytla dary a individuální dotace ve výši 1.637,73 tis. Kč, z toho
1.519,13 tis. Kč bylo hrazeno z poskytnuté neinvestiční dotace z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických
herních zařízení.
Pravidelné čerpání rozpočtu městské části
Praha 20 po měsících je zveřejňováno také na
stránkách městské části Praha 20 : http://www.
pocernice.cz/mestska‑cast/plneni‑rozpoctu/

a čtvrtletní zprávy o hospodaření městské části Praha 20 na stránkách: http://www.pocernice.cz/mestska‑cast/plneni‑rozpoctu/aktualni
‑ekonomicke‑informace/.
V současné době městská část Praha 20 sestavuje a finalizuje rozpočet na rok 2017, který po
schválení Zastupitelstvem městské části Praha
20 bude zveřejněn na: http://www.pocernice.
cz/mestska‑cast/rozpocet/.
Helena Martynková,
vedoucí Odboru ekonomického
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
ČSSD TRVÁ NA AKTIVNÍ ÚČASTI VEŘEJNOSTI PŘI ZMĚNÁCH ÚZEMNÍHO PLÁNU
Na zářijovém zastupitelstvu jsem předložil
návrh, aby se ke změnám územního plánu,
souvisejícím s Horními Počernicemi, vyjadřovalo zastupitelstvo na veřejném jednání.
Díky odporu Šance pro Počernice a TOP 09
se mi materiál ani nepodařilo zařadit na
program jednání. Vzhledem k tomu, že svůj
návrh považuji za velmi zásadní, předložím
ho na prosincovém jednání zastupitelstva
znovu s tím rozdílem, že do něj zapracuji
připomínky svých kolegů z ostatních subjektů zastoupených v ZMČ – výsledkem
bude tisk s několika variantami závěrečného usnesení. Upravený návrh jsem ve
středu
16. listopadu 2016 zaslal všem členům zastupitelstva (stejně tak vedoucímu Odboru
výstavby Richardu Měšťanovi) a požádal
je o zaslání připomínek do pátku 25. listopadu 2016. Materiály jsou vyvěšeny i na
webu www.cssdpocernice.cz a na našem
Facebooku, aby se k nim mohla vyjádřit
i veřejnost. Finální materiál zveřejním v dostatečném předstihu před prosincovým
zasedáním zastupitelstva, a to tak, aby se
materiál stihl na jednání zařadit. Naše radní
jsem zároveň požádal, aby materiál zařadili

do návrhu programu prosincového zastupitelstva. Zároveň bych chtěl poděkovat
paní radní Polydorové za cennou konzultaci.
Plnění volebního programu Šance
a TOP 09
V minulém čísle HPZ jsem si také přečetl rekapitulaci slibů z volebního programu Šance pro Počernice. Překvapilo mě, že jsem
mezi úspěšně splněnými sliby Šance pro
Počernice nalezl i návrhy, které prosazovala
sociální demokracie a ve volebním programu Šance pro Počernice je nenalezneme:
1) zveřejňování kompletních materiálů zastupitelstva bylo schváleno 9. března 2015
na základě materiálu předloženém ČSSD;
2) zveřejňování smluv v kompletním znění
navrhla ČSSD na zastupitelstvu dne 9. listopadu 2015 a znovu dne 7. prosince 2015,
kdy bylo v dané věci přijato konkrétní
usnesení; 3) návrh realizovat SMS zpravodajství pro občany přednesla ČSSD v HPZ
2/2016, byl přichystán i konkrétní materiál
do ZMČ – 5 dní po odeslání mého článku
do HPZ radní ihned záměr schválili. Rekonstrukce hornopočernických komunikací

probíhají především díky
dotacím z Magistrátu hl.
m. Prahy, v jehož zastupitelstvu Šance pro Počernice nemá žádné zastoupení
a tedy minimální vliv na to,
kolik prostředků na rekonstrukce obdržíme. TOP 09
sice zastoupení v magistrátním zastupitelstvu má, ale působí v opozici. Překvapilo
mě, že jsem si na straně 5 v listopadovém
Zpravodaji nepřečetl nic o plnění volebního programu TOP 09. Vybavila se mi vzpomínka na úsměv paní Šefčíkové z volebně
polepených laviček, na nichž slibovala, že
zlepší počernickou dopravu. Věřím, že nám
paní Šefčíková v HPZ také poreferuje alespoň o několika úspěších TOP 09 na naší
radnici.
Závěrem mi dovolte popřát vám všem
klidné prožití vánočních svátků ve společnosti vašich nebližších, pevné zdraví, štěstí
a spokojenost.
Ze srdce
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

PRAŽSKÝ OKRUH
Před komunálními volbami 2014 jsme
předpokládali, že (staro)nový Pražský
okruh povede v prostoru stávajícího tělesa
mezi Chvaly a Černým Mostem. Ve volebním programu jsme mj. uváděli, že varianta
Pražského okruhu v prostoru mezi Chvaly
a Černým Mostem (pro Horní Počernice
značně problematickém) může mít i nějaká
pozitiva – že to však vyžaduje komplexní
řešení dopravní situace v Horních Počernicích i v širším kontextu. V komunálních
volbách jsme zřejmě také díky této odvaze
říkat nepopulární věci velkou podporu občanů nezískali. Během jednání o současné
radniční koalici jsme vyslovili bezvýhradný
souhlas s tím, že budeme podporovat variantu tzv. Rozumného okruhu, zároveň jsme
však vyslovili také stanovisko, že je nutné
se dobře a s předstihem připravit i na variantu, že tzv. Rozumný okruh realizován
nebude a že obchvat Prahy povede v pro-

storu pod Chvaly - tzn. že je nutné připravit
opatření, která by co nejvíce eliminovala
negativní vlivy a využila všechna nabízející
se pozitiva. Dlouho se zdálo, že se variantu
tzv. Rozumného okruhu, která by pro většinu hornopočernických občanů byla přijatelnější, prosadit podaří. V poslední době
se však opakovaně objevily informace, že
vláda České republiky a Magistrát hlavního
města Prahy považují dokončení Pražského
okruhu v původní plánované podobě mezi
Chvaly a Černým Mostem za jednu z dopravních priorit. Silný je také tlak z městských částí, které vidí zlepšení své dopravní
situace v tom, že bude Pražský okruh v co
nejkratším čase dokončen (což jinou variantu než „chvalskou“ v podstatě vylučuje).
Značný je také odpor obcí a měst, kterých
by se dotkl tzv. Rozumný okruh. Ještě stále
se může stát, že se koncepci tzv. Rozumného okruhu nakonec prosadit podaří, upřím-

ně řečeno tomu ale v současnosti mnoho
nenasvědčuje. Je tedy nejvyšší čas přijmout
realitu, jaká je a pokusit se pro Horní Počernice získat vše, co je za této situace možné.
Výsledek nakonec nemusí být tak katastrofický, jak se nyní může zdát – pokud se ovšem podaří prosadit to, co Horní Počernice
prosadit potřebují. Proto jsme zajistili podporu regionálního výboru TOP 09 k našim
požadavkům na co největší snížení škodlivých vlivů. Budeme v tom pokračovat i na
dalších úrovních naší strany, tedy na celopražské a celostátní. A samozřejmě podporujeme paní starostku a Radu MČ ve všech
jejích krocích, které povedou ke snížení negativních vlivů Pražského okruhu a zároveň
využití těch pozitivních.
Zastupitelé TOP 09 Horní Počernice

NEJLEPŠÍ REAKCÍ NA KRITIKU JE MÍT VĚCI V POŘÁDKU
V minulém čísle HPZ reagují paní starostka
Moravcová a pan Wágner na můj článek. Je
pravda, že jsem hlasovala pro směny nebo
prodeje pozemků bez znaleckých posudků.
V materiálech byla ale cena stanovena cenovou mapou. Jak už jsem uvedla minule, jako
radní jsem měla výhodu. Při projednávání materiálu jsem se dostala k více informacím. Měla
jsem možnost získat informace od úředníků
i dost času se do konání zastupitelstva s materiálem seznámit. Údaje a fakta si ověřit. Především jsem ale věřila, že jsou materiály předkladatelem připravené správně. Jsou dobře

Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2016

zpracované a obsahují veškeré náležitosti.
Jsou tudíž v pořádku. Omlouvám se, protože
dnes vím, že to byla chyba. Dnešní situaci vnímám ze strany opozice jinak.
Opoziční zastupitelé jsou odkázáni na informace, které jim vedení obce předkládá.
Odpovědnost za svá rozhodnutí ale neseme
sami. Každý z nás nese svou odpovědnost
sám za sebe, zde se autoři článku (p. Wágner,
p. Moravcová) dost zásadně mýlí. Důvod, proč
poukazuji na nedostatky a chyby je právě ten,
že spolu se svými kolegy nesu velké riziko odpovědnosti. Stejně jako každý další zastupitel,

který podpoří materiál, na
jehož základě obec může tratit. Dnes už dobře vím, že výmluva typu: věřila jsem paní
starostce, věřila jsem úředníkům, že je materiál v pořádku, mi u soudu nepomůže.
Mou povinností je informace
z materiálů kontrolovat a ověřovat. Nevidím
proto nic špatného na tom, pokud se jako
opoziční zastupitel ptám. Myslím, že všichni
společně máme usilovat o to, aby materiály do zastupitelstva byly dobře připravené,

vou nemovitostí. Vždy jednají tak, aby jejich
firma prosperovala a pozemky se zhodnotily.
V historii tomu tak několikrát bylo a i v současné době tomu tak bývá, především u politiků
a funkcionářů, že mnozí svoji funkci používají
především k tomu, aby pro svou firmu získali
benefity, zakázky, levnější nájmy, výhodnější
směny nebo prodeje nemovitých věcí. Můžeme vzpomenout i naše některé vrcholné politiky a jejich kauzy. Někdo se proto může domnívat, že tito lidé jsou v politice především
proto, aby pro sebe získali výhody. Zajistili si
ochranu svých zájmů, na které by jako běžní
občané nedosáhli tak snadno. Vždy ale záleží

na konkrétní osobnosti a konkrétním příběhu.
A ještě k naší kampani - Hopáci budou rádi,
pokud se jim příště povede další bombastická volební kampaň a získají ještě více voličů.
Budeme na jejich oslovení velice rádi a tvrdě
pracovat. Šance pro Počernice zjevně měla své
sponzory, poslední věta reakce pana Wágnera
a paní Moravcové zjevně čerpá z jejich vlastních zkušeností, které jim ze srdce přejeme.
Stejně jako nám všem přejeme krásné a radostné vánoční svátky a především – dobrý
a štěstím naplněný rok 2017.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic a Hopáci

1/ Odstřel holubů - nelze, protože holub nepatří mezi lovné ptáky.
2/ Postříkat střechu zámku přípravkem odpuzujícím holuby – neúčinné, protože holubi by
se přestěhovali na sousední střechy a postupně bychom museli postříkat všechny střechy
v Počernicích.
3/ Nasazení sokola - nelze, sokoli žijí v Praze asi
2 a musí mít svoje teritorium.
4/ Vysazení poštolky obecné - mohli bychom
jim vybudovat na střechách budky, ale ony si
je musí samy vybrat a nastěhovat se tam dobrovolně.
Zbývá tedy jediná možnost - než vejdu pronést řeč do obřadní síně, vyběhnu na nádvoří
a třikrát zavolám: „Huš, huš, huš!“ Pan Bouda
poté před bránou zkontroluje, zda je všechno
v pořádku. Jelikož máme ročně zhruba 200
svateb, uvažuji o najmutí brigádníka - plašiče.

Příští článek bude zřejmě
těžšího kalibru, a to doslova,
protože se nám v Počernicích
přemnožila i prasata divoká.
Dálnici překonávají podjezdem ve Svépravicích, který
slouží běžně chodcům a cyklistům a mezi domky hledají
potravu a asi i společnost. Zvlášť v oblouku
Hartenberské ulice provedla hlubokou podzimní orbu. V tomto případě nastoupí na další
pokus naši myslivci (první skončil ulovením
dvou bažantů).
Milí občané, přeji vám za celou počernickou
TOP 09 dobrou náladu, příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí a úspěchů
v novém roce!
Alena Šefčíková,
radní pro životní prostředí

Výstavu pedagogů ZUŠ Ratibořická zahájila
Alexandra Kohoutová s Liborem Zíkou, zahráli
Pavel Ciboch a Kristian Vacek.

ském zámku. Jak uvedla
Alexandra Kohoutová při
vernisáži, prezentace umělecké tvorby pedagogů
a žáků hornopočernické
školy i její pobočky na Černém Mostě se staly tradicí
a oživují nabídku zdejšího
výstavního programu. Pestrou směsicí děl,
jež zahrnuje obrazy, kresby, keramiku, sklo
i konceptuální umění se můžete potěšit až
do 11. prosince.

VYLETĚLA HOLUBIČKA …. ZE ZÁMKU
V záplavě vážných témat bych se s vámi
v předvánočním čase chtěla podělit o jedno
odlehčené. Na zasedání Rady MČ jsme nedávno řešili tuto situaci: snoubenci vycházející
po obřadu ze zámku, narazili na mrtvého holuba. Pochopitelně je to rozrušilo, protože to
brali jako zlé znamení - stejně jako vnímáme
černou kočku přes cestu, rozbité zrcadlo a podobně. Upřímně doufám, že to nebyla holubice, kterou s úsměvem na rtech a za cvakání
fotoaparátů vypustili pro štěstí minulí snoubenci. Rozproudila se tedy debata, jak můžeme regulovat přemnožení holubů. O tom by
mohl vyprávět jeden z největších Čechů – Mistr Jan Hus, který jim útrpně čelí na Staroměstském náměstí.
Paní starostka byla v tomto oboru nejfundovanější a seznámila nás s těmito možnostmi:

VÝSTAVY
Divadlo Horní Počernice společně s Výborem pro partnerství Prahy 20 připravilo
v rámci kulturní výměny s naším partnerským městem Brunsbüttel výstavu německého fotografa Sönke Dwengera s názvem
26 Jahre Deutsche Einheit – 26 let německé
jednoty. Kolekce fotografií k výročí pádu
Berlínské zdi vznikla během uplynulých
šestadvaceti let, kdy Dwenger cestoval po
působivých místech bývalého komunistického Německa a pořizoval fotografie, které
otevřeně, někdy až nelítostně, ale s humorem, někdy sarkastickým, zachycují polaritu
německo‑německé reality. Kurátorka výstavy Silke Eikermann‑Moseberg zdůraznila,
že snímky fungují především jako lék proti
zapomnění a pro svůj historický význam si
zaslouží místo v muzejních sbírkách. Zvláště dojemně působila výstava na ty, kdo

některé události osobně zažili a místa na
fotografiích znali. „Pád Berlínské zdi mimo
jiné umožnil i letitou spolupráci mezi našimi městy. Těší nás, že tato výstava je dalším
kouskem v mozaice vzájemné kulturní výměny. Příští rok bude v naší galerii Elbeforum vystavovat český fotograf
Karel Cudlín,“ uvedla místostarostka Brunsbüttelu Karin Süfke, kterou na vernisáž do Horních Počernic doprovázeli radní
Peter Hollmann a Christian Barr.
Další výstavu, tentokrát z prací
učitelů výtvarného oboru ZUŠ
Ratibořická, připravila Soňa
Zíková se svými kolegy Olgou
Šímovou a Davidem Madarem
Fotograf Sönke Dwenger se starostkou Hanou Moravcovou
v prostoru kočárovny na Chvala německou delegací při vernisáži

Dana Mojžíšová, zastupitelka
foto Karel Cudlín a autorka

David Madar, Olga Šímová a Soňa Zíková
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kompletní a v souladu se zákony. Z toho důvodu bych chtěla poděkovat paní radní Karle
Polydorové, která velice pečlivě zpracovala
Pravidla pro výkup, prodej a směnu pozemků
MČ Praha 20. Zasadila se i o to, že jsme měli
možnost materiál na jednání finančního výboru připomínkovat ještě před jeho schválením radou. Přesně tak si správně nastavenou
výměnu informací a spolupráci mezi koalicí
a opozicí představuji.
Vlastnictví majetku či firem skutečně nemusí
být handicapem pro výkon funkce radního
nebo zastupitele obce. Jistě mají takoví lidé
zkušenosti s vedením svých firem nebo sprá-

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

PŘEVOZ VÁNOČNÍHO STROMU
Ve sváteční den 17. listopadu převáželi pracovníci místního hospodářství vánoční strom
na Chvalskou tvrz.
Jedli nám darovali manželé Sedlmajerovi
z ulice Bříšťanské.
Bezplatnou pomoc při kácení a převozu stromu zajistili pan Jiří Matyska (kácení a plošina)
a pan Obst (jeřábnické práce).
Omezení dopravy a bezpečný převoz stromu
zajišťovala společně s pracovníky místního
hospodářství městská policie.
Vlastní zdobení stromu a slavnostní rozsví-

cení dne 27. 11. 2016 provede firma Eltodo
Citelum, s. r. o. ve spolupráci s místním hospodářstvím.
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.
Za pracovníky místního hospodářství bych
rád popřál všem hornopočernickým občanům šťastné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší v novém roce 2017.

NOVÉ CHODNÍKY V ULICI NÁCHODSKÉ

V listopadu byla zahájena rekonstrukce
chodníků v ulici Náchodské na Chvalech.
Investorem stavby je městská část Praha 20,
která obdržela finanční prostředky z rozpočtu hl. m. Prahy.

Ve výběrovém řízení zvítězila firma Pragis
s cenou 6 731 462 Kč vč. DPH.

skou ulicí. Zbylé úseky budou realizovány
v průběhu 1. pololetí 2017

Do 21. 12. letošního roku by měl být dokončen úsek mezi prodejnou Penny a Božanov-

OPRAVY KOMUNIKACÍ A CHODNÍKŮ
Na základě požadavku naší městské části
jsme obdrželi z rozpočtu hl. m. Prahy 1,8 mil.
Kč na opravy komunikací a chodníků.
V říjnu byly provedeny rekonstrukce chodní-

ků a oprava komunikace v ulici Spojenců.
Od listopadu pokračují rekonstrukce a opravy chodníků a komunikací v ulici Lhotské,
Khodlově, Běchorské, Jeřické a dalších.

Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru
místního hospodářství

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

TERMÍNY MYSLIVECKÝCH HONŮ V PROSINCI
Myslivecký spolek Horní Počernice z.s. oznamuje všem občanům, že i v měsíci prosinci
budou probíhat společné hony na drobnou
zvěř.

Náhradní termín je 26. 12. 2016. Tyto termíny
jsou nahlášeny na Odbor ochrany prostředí
Magistrátu hl. m. Prahy i Policii ČR, která provádí kontrolu a dohled.

TERMÍNY HONŮ:
3. 12. 2016 - Čihadla, k. ú. Hostavice, Pískovna, k. ú. Dolní Počernice, Martiňák,
nad Vinicí.

Myslivecký spolek informuje, že v honitbě
bylo v období 1. 1. 2016 až 31. 10. 2016 uloveno 51 kusů černé zvěře. V lovu se bude pokračovat a bude zvýšen počet střelců.

17. 12. 2016 - pod Vinicí, pod VÚ Běchovice, Běchovický vrch, Placiny.

Myslivci proto žádají návštěvníky honitby,
aby používali na vycházkách pouze znače-

né cesty a v zájmu své bezpečnosti nevcházeli do hustých a nepřehledných porostů
a v době honu tyto oblasti nenavštěvovali
vůbec. Domácí zvířata není možno nechat
volně pobíhat v honitbě mimo vliv svého
majitele.
Marie Novotná, OŽPD

BLÁNATKA LIPOVÁ - V HORNÍCH POČERNICÍCH
Vážení spoluobčané, v posledních několika
týdnech často vznášíte dotazy na drobný
hmyz, který pozorujete na různých místech
v Horních Počernicích na kmenech lip.
Jedná se o ploštici druhu blánatka lipová (latinsky Oxycarenus lavaterae), původem ze
Středomoří. Jak již bylo napsáno výše, tato
ploštice pochází ze Středomoří – místem
jejího výskytu je západní Středomoří; od Kanárských ostrovů, Maroka, Alžírska, Tuniska
a Malty na jihu po Itálii, jižní Francii a jižní
Švýcarsko na severu. Východní hranicí jejího
původního výskytu bylo pobřeží Slovinska
a Chorvatska. Od 80. let minulého století se
blánatka postupně šíří na sever a na východ.
Na našem území byla poprvé zjištěna v roce
2004 v Brně. Vedle jižní Moravy, kam se rozšířila z přilehlých oblastí jižního Slovenska
a východního Rakouska, byla postupně pozorována též na Zlínsku, Olomoucku a Českobudějovicku. V našich podmínkách prodělává blánatka celý svůj vývojový cyklus na
lípách – dává přednosta lípě malolisté a na-
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opak se vyhýbá lípě srdčité. Ve své domovině má vývoj mnohem složitější. Dospělci
přezimují na kmenech různých stromů, které
obvykle během června opouštějí a migrují na slézovité rostliny, kam kladou vajíčka
a kde následně prodělávají svůj vývoj. Po
ukončeném vývoji se dospělci první generace šíří na okolní rostliny, mnohdy na ovocné
stromy, kde mohou škodit. Nymfy druhé generace se opět vyvíjejí na slézech a ibišcích.
Dospělci této ploštice dorůstají délky 5
- 6 mm a typické jsou pro ně růžové polokrovky s černou skvrnou. Zadní část těchto
polokrovek, pod níž prosvítá červený zadeček, je nápadně lesklá. Hlava, štít, nohy a tykadla jsou černé. Nymfy jsou tmavě červené
a mohou být zaměňovány s rovněž na lípách
velmi častými nymfami naší běžné ploštice
ruměnice pospolné. Blánatky lipové jsou velice nápadné - až statisícové populace dospělých jedinců se nachází na kmenech lip, kde
přezimují. V Horních Počernicích byly blánatky zjištěny například v Jívanské ulici naproti

ubytovně Atlas nebo na lípách malolistých
v Jeřické ulici.
Podrobnější informace o tomto druhu naleznete na www.biolib.cz
Věra Bidlová,
vedoucí Odboru životního prostředí a dopravy

Blánatky se většinou zdržují na kmenech lip
a nepředstavují pro okolí žádnou hrozbu

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Chudomelová Libuše
Sedláčková Vlasta
Červenka Václav
Kulhánková Anděla
Ambroz Otakar
Mottlová Vlasta
Bednář František
Maňáková Marie
Matysková Hana
Vajzr Miroslav
Zouzal Vladimír

Chládková Marie
Vajzrová Vlasta
Jeřábek Miloň
Koniakovská Jindřiška
Kubec Miloslav
Francová Věra
Hladíková Miluše
Chroustová Zdeňka
Košina Miroslav
Pazderová Zdenka
Volková Helena

Kučerová Marie
Paulíková Alena
Vaňková Marie
Volavka Antonín
Dvořáková Jaromíra
Fidlerová Milada
Petříková Eva
Čermáková Marie
Fialová Jitka
Pařízek Jiří
Valdová Dagmar

Beneš Miloslav
Beranová Hana
Klímová Marie
Křížková Jaroslava
Kudrlička František
Šejvlová Alena
Kleinová Eva
Klinerová Marie
Kubánková Eva
Kubíska Josef

Pešková Eva
Pohanková Františka
Zemaníková Milena
Fotr Zdeněk
Petrášek Jiří
Prošková Eva
Příkaská Alena
Půrová Jitka
Tomsa Jan
Záloha Karel

Navrátilová Drahomíra
ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

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. 9. 2016 - 30. 11. 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.

PROGRAM ZO SENIOŘI
PROSINEC 2016
pondělí 5. prosince VÝSTAVA BETLÉMŮ
Betlémská kaple, snížené vstupné 35 Kč
sraz ve stanici metra Č. Most v 10.00 hod.
vede L. Frouzová
úterý 13. prosince ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
hostem bude Seminář pod názvem Dluhy a exekuce
začátek ve 14.00 hod.
středa 14. prosince KLUBOVNA
Vánoční posezení, začátek ve 14.00 hod.

STÁTNÍ OBČANSTVÍ
Během podzimu byla udělena dvě státní občanství. První dne 26. 9. 2016 panu Alexandarovi Reljićovi, občanovi Srbska. Pan Reljić žije v České republice již 25 let, z toho
14 let v Horních Počernicích. Pracuje jako softwarový inženýr. Další bylo 3. 11. 2016
uděleno paní Žanně Kosjak, občance Ukrajiny. Paní Kosjak žije v České republice od
roku 2002, z toho již 6 let bydlí v Horních Počernicích. Pracuje v hotelu Sheraton.
Martina Krátká,matrikářka
Dne 6. listopadu 2016 oslavila paní
Helena Sládková 80. narozeniny.
Hodně zdraví, štěstí a životní
pohody do dalších let přejí dcera
Helena a vnučka Petra.

Před 5 lety nás náhle
opustila paní Jitka Nováková. Dne 9. prosince si
připomeneme její nedožité 85. narozeniny. Za tichou vzpomínku děkuje
dcera s rodinou

středa 14. prosince VÁNOČNÍ KONCERT
v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Karla
Velikého, vstupné dobrovolné, sraz ve stanici metra
Č. Most v 16.50 hod., začátek v 18.00 hod.
pondělí 19. prosince VYCHÁZKA
Kunratický les, sraz ve stanici metra Českomoravská
v 10.00 hod.
středa 11. ledna KLUBOVNA
ukázky moderních deskových her p. P. Skalický,
začátek ve 14.00 hod.
Pro členy klubu je každou středu otevřena
klubovna od 14.00 do 16.00 hod.

24. 12. tomu bude 10
let, kdy mě opustil můj
milovaný manžel Jiří
Vopěnka. Se smutkem
v srdci stále vzpomíná
manželka a dcery Maruš
a Zdeňka s rodinami

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků,
hlavně dobré zdraví v novém roce a mnoho splněných přání.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Během podzimu, přesněji 11. října a 1. listopadu jsme v Obřadní síni Chvalského zámku přivítali naše další občánky.
Přejeme jim hodně zdraví a štěstí do jejich
života.
Hana Vostrá
referentka odd.
správních agend

KLUB SENIORŮ SKP HOPO

Konec roku je příležitostí k ohlédnutí. Náplní
našeho klubu jsou hlavně ruční práce.
Díky příspěvku z MÚ Praha 20, pod vedením
paní starostky Hany Moravcové, jsme letos
mohli podniknout dva zájezdy - v červnu do
zámku v Novém Městě nad Metují a v říjnu
do zámku Mnichovo Hradiště.
Pošesté jsme se účastnili celostátní soutěžní

výstavy šikovné ruce našich seniorů v Lysé
nad Labem. Chceme také moc poděkovat
panu Ing. Horákovi a celému vedení SKP
HOPO za azyl a vyřizování pro náš klub. Poděkování patří i vedení zámku v H. Počernicích, který nám umožňuje účastnit se na Svatoludmilských a vánočních trzích.
Scházíme se každou středu ve 13 hod. v klu-

§

bovně Diakonie –SKP HOPO na Křovinově
náměstí. Přijďte se podívat a přidat se k nám.
Přejeme vám všem klidné a pohodové vánoční svátky a do Nového roku 2017 hodně
zdraví, štěstí a spokojenosti.
Za klub seniorů
SKP HOPO J. Doušová
Pozvánky

Divizna a sousedé ze Svépravic
vás zvou na

Adventní koncert
u kapličky ve Svépravicích
V neděli 4. 12. 2016 od 16.00 hodin
vánoční melodie zahraje
známý varhaník z kostela sv. Mikuláše
na Starém Městě

Petr Tvrdek
a jeho hosté
Adventní svařák zajištěn.
Těšíme se na vás!

PROJEKT PODPORUJE

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

1. Revitalizace zeleně v Divadle v přírodě
+ zázemí 221 hlasů
2. Rozšířit zóny k rekreaci a oddychu
104 hlasů
3. Revitalizace Nolčova parku 67 hlasů
4. Realizace protihlukového valu u D11
(od ul. Ve Žlíbku - Novopacká) 62 hlasů

Pošta

HLASOVÁNÍM JSTE ROZHODLI O 10 TOP PROBLÉMECH MČ PRAHA 20
Hlasováním, které probíhalo mezi 21. zářím
a 23. říjnem 2016 jste měli možnost ověřit důležitost problémů, které formulovali
účastníci III. Veřejného fóra Zdravé městské
části Horní Počernice 19. září na Chvalském
zámku. Hlasování proběhlo elektronicky
pomocí SMS verifikace. Do hlasování se zapojilo 368 hlasujících, z toho 54% žen a 46%
mužů. Jednoznačně nejúspěšnějším v hlasování byl požadavek na revitalizaci zeleně
v Divadle v přírodě, který obdržel nejvíce
hlasů jak v hlasování na Veřejném fóru, tak
při hlasování v internetové anketě. Nejméně
kladných hlasů a zároveň nejvíce záporných
hlasů obdržel návrh Zajistit funkci tiskového mluvčího MČ pro komunikaci s občany
a propagaci MČ. Zároveň se tak stal tento
problém jako jediný neověřený problém, ke
kterému nejsou navrhována opatření k jeho
řešení. Podrobný rozbor hlasování, zpracovaný ve formě prezentace od organizace Demokracie 2.1, která hlasování zajišťovala, je
k dispozici na stránkách www.zdravehornipocernice.cz pod záložkou Veřejné fórum.
Výstup byl vytvořen za finanční podpory
SFŽP a MŽP.
Výsledné pořadí 10 TOP problémů MČ Praha
20 po hlasování v anketě je následující:

5. Výstavba sportovní haly 53 hlasů
6. Zvýšit bezpečnost cyklistické prostupnosti
Horních Počernic 53 hlasů
7. Svépravice – lepší dopravní dostupnost
MHD + obchod 49 hlasů
8. Odpoplatnění D11 46 hlasů
9. Vyšší četnost policejních hlídek
a důkladnější kontroly 26 hlasů
10. Více psychologů a speciálních pedagogů
do škol 11 hlasů
K těmto problémům byla navržena opatření
k jejich řešení, která byla projednána RMČ
a budou dána na vědomí i ZMČ. Jak jsou tato
opatření naplňována, budete informováni

na IV. Veřejném fóru -10 problémů, které se
bude v příštím roce konat už 30. 5. 2017 od
17.00 hodin. Pokud máte zájem zapojit se do
formulace problémů, které má vedení obce
prioritně řešit, poznamenejte si už nyní termín konání této akce do vašeho kalendáře,
jako rezervaci pro vaší účast.
Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu
Zdravá MČ a MA21

CYKLISTICKÝ ADVENT
Blíží se závěr roku, často bývá chladno, šero,
spíše tma, ale je také advent. Lidé na to většinou reagují hlubší vzájemností během svého
očekávání, větší příchylností ke světlům, k domovu nyní ještě vlídnějšímu. Každý, kdo v tomto období vyjede na silnici či vyjde na ulici, to
má o to složitější.
Ti, kteří vyjedou na kole, by si měli například
uvědomit, že:
• v tomto období nás řidiči na silnicích přestávají očekávat,

• je třeba mít s sebou i vlastní světla, ne pouze
odrazky – tam, kde na vás nic nesvítí, vaše odrazky nic neodrazí a nikdo o vás neví,
• základní identifikací kola je vepředu nepřerušované bílé světlo, vzadu světlo přerušované
červené, k tomu několik pohyblivých odrazek,
• naše přední světlo na řídítkách je poměrně
vysoko, můžeme s ním snadno oslňovat, například auta do zpětných zrcátek.
Ani potřebná výbava světel, odrazek a jejich
využívání nepředstavuje záruku. Při jízdě nám

konkurují desítky různých, většinou silnějších světel, jejichž počet se za mokra znásobí.
Zejména v tomto období je nezbytné jezdit
s opravdu velkou předvídavostí a provozní
rezervou, protože ani řidiči to nyní nemají jednoduché.
Dobře se chraňme a předvídejme, tím prospíváme i ostatním – také o tom je advent.

v rozvojových zemích. Nákup fairtradových
výrobků (např. káva, čokoláda …) má zásadní
vliv na jejich životy a stav životního prostředí
v jejich zemích. Možnost zapojení se do systé-

mu fairtrade dává těmto drobným pěstitelům
a výrobcům možnost žít důstojný život, osamostatnit se a zajistit jejich dětem vzdělání.

Petr Uzel, cyklokoordinátor

CO TO JE, KDYŽ SE ŘEKNE …
FAIRTRADE v překladu znamená spravedlivý
obchod. Přispívá k udržitelnému rozvoji tak,
že nabízí lepší obchodní podmínky a chrání
práva drobných pěstitelů a výrobců, zejména
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Pošta

INFORMACE OD RADNÍ ŠEFČÍKOVÉ S VELKOU REZERVOU
Reaguji na článek radní Šefčíkové v čísle
9/2016 „Reakce na článek pana Boldyše“. Její
reakce následuje po mé výhradě k její vědomé dezinformaci ve věci záměru Výstavba
Bílý Vrch. Místo její omluvy jsme se dočkali
další snůšky nesmyslů a demagogie, a to ve
stejném čísle, v jakém jsem bránil komunitu lidí pod Bílým Vrchem vůči její dezinformaci z minulého čísla. Nabízí se zde otázka
na redakci HPZ – je toto novinářsky etické?
Paní Šefčíková např. uvádí, že jsem byl na exkurzi u podobného typu čistírny odpadních
vod, jaká má být postavena na Bílém Vrchu,
a že jsem uznal, že je bez problémů. To je
pravda, ale tato ČOV byla situována dál od
zástavby, takže nevadilo, že její zápach volně proudí dírou ve střeše ven. Zároveň jsem
ale všem hned na místě jasně vysvětlil, že
okolnosti výstavby pod Bílým Vrchem jsou
jiné, a že mě proto tento příklad nepřesvěd-

čil. Paní Šefčíková to dobře ví, přesto demagogicky uvedla jen polovinu mého postoje.
Smysl mého vyjádření tím zcela obrátila.
Před červnovým zastupitelstvem se pan
R. Stára za podpory právě paní Šefčíkové
snažil na jeho program prosadit schvalování smluv mezi investorem a obcí k záměru
Výstavba Bílý vrch. Bylo to dříve, než měli
občané možnost se s nimi seznámit. Nikdo
z nich o tomto úmyslu občany žijící pod Bílým
Vrchem neinformoval, přestože radní mají
kontakt přinejmenším na místní občanské
sdružení. Nic nebylo patrné ani z programu
zastupitelstva, který visel na stránkách obce.
Vzhledem ke zmíněnému tlaku jsme považovali za dobrý nápad pozvat ostatní zastupitele
na informační schůzku, kde bychom jim přednesli i náš pohled na věc a poradili se s nimi.
Se sousedy jsme se radili, jestli paní Šefčíkovou pozvat přesto, že nám takto škodí. Nako-

nec padlo rozhodnutí, že ne, nemá naši důvěru. Pana R. Stáru jsme na základě předchozích
zkušeností nepozvali z obavy, že rozbije
věcnou diskuzi. Pan Konhefr není zastupitel,
takže jsme ho nezvali, ale na schůzku přišel
sám. Je vtipné, že paní Šefčíková mě kritizuje za její nepozvání a již nedodá, že bezprostředně předtím chtěla občany sama obejít.
Na závěr ještě přidávám vysvětlení, že kladný EIA posudek neznamená, že projekt je
v pořádku, jak se domnívá paní Šefčíková.
Schvalovací proces má i další kroky. Na další
domněnky paní Šefčíkové nereaguji, stejně
jako již nebudu reagovat na její další výlevy.
Je smutné, když zvolený politik vystupuje podobným způsobem proti občanům. Radní Šefčíkové již nevěřím a v nadcházejících volbách
můj hlas již nezíská.

zklamaná? Z čeho? Že někdo napsal pravdu? Co
ona sama tedy pro Svépravice udělala?
V HPZ píšete, že je třeba být aktivními občany
s kritickým myšlením, znát svoje práva a pomáhat ostatním hájit ty jejich. Zajímalo by mě,
jak práva sousedů hájí paní starostka a pan
radní Herian? Ani on nevidí jak u nás, nedaleko
od něho, hned v sousední ulici, projíždějí auta
a zvedá se v suchu prach do výše 3 m? Nevidí,
protože sám má vchod až za rohem z vedlejší
asfaltové silnice. Když se opravovala Božanovská, v létě u nás jezdilo plno aut. Počítal jsem
podle slibů, že dojde k opravě, ale nic se neděje.
V bezprostředním sousedství je dnes velký nárůst nové zástavby. Příjezdová cesta je neupravená a tím, že se zvýšil provoz, zvedla se i vysoká
prašnost a naše ulice je jako jedna z okolních
průjezdná.
Navíc pan Herian si postavil stavbu 1 m od

mého plotu, 2 okapy svedl přímo k nám (po domluvě došlo k nápravě, protože v těsné blízkosti
mám studnu). Stavba je přitom dost velká, asi 10
x 4 m, vysoká 2-3 m. Nevím, kdo tuto stavbu takto zkolaudoval. Podepsal jsem panu Herianovi
před časem stavební povolení, protože jsem netušil, jak se jako soused zachová! Dále si založil
kompost v těsné blízkosti, asi 1 m od mé štítové
zdi baráku, v které mám okno.
Zastupitel a radní by měl přece jít příkladem.
Brát ohled na lidi. Nemyslet jen na sebe, ale i na
to, co jeho stavba může způsobit. Zajímat se
o to, co je třeba udělat a opravit. Takový je můj
názor a jsem rád, že před časem paní Cibochová
situaci ve Svépravicích popravdě popsala. Jako
kritický občan se k ní připojuji i já.

Jiří Boldyš, občan

JSOU SVÉPRAVICE PRAHA?
Bydlím v ulici Všelipská a jsem tedy občan Svépravic. Chci poděkovat paní starostce za zajištění autobusové linky, co k nám dneska jezdí a lidé
tak dojedou do středu obce i do nákupního centra. Je to pro nás důležitá věc. To je ale od nás ze
Svépravic jako poděkování asi tak všechno.
Před časem jsem četl v HPZ článek zastupitelky
Cibochové Jsou Svépravice Praha? a vím, že ona
má pravdu. Může se někdo přijít do Svépravic
podívat? Naše ulice má takový povrch, že pro
prašnost tu v létě nevidíte na krok a díry v ní, ty
už ani nepočítáme. Starostku Moravcovou platíme z našich daní a zajímalo by mě, jestli se někdy sebrala a přišla si to k nám pěšky projít. Ale
projít to pěkně pěšky. Kdyby to někdy udělala,
nepsala by nesmysly do Zpravodaje. Když totiž
někdo konstatuje, jaká je opravdu situace ve
Svépravicích, hned na to starostka napíše reakci,
jak je zklamaná a že to tak není. Jak může být

František Salaba, občan

REAKCE NA ČLÁNEK: JSOU SVÉPRAVICE PRAHA?
Jak jsem již psala v reakci na článek paní Cibochové, proběhla jednání s Odborem technické
vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. V současné
době probíhá výběr zhotovitele na rekonstrukci povrchů. První se bude dávat nový povrch
v ulicích, kde není vůbec žádný a v dalších
etapách dojde i na komunikaci Domkovskou,
Chvalkovická a další. Přesný rozpis je na webu.
Jednání jsou zdlouhavá a je nutné magistrát
neustále přesvědčovat, že právě Horní Počernice tyto opravy potřebují. Proto nemůžeme
ovlivnit rychlost, ale je důležité, že se podaří
pro Počernice peníze získat. Myslím, že nejen
Svépravice znám velice dobře a od některých
občanů vím, co je v které lokalitě trápí. Ve Své-

pravicích řešíme hřiště, které zde chybí. Peníze
jsou připraveny v rozpočtu na rok 2017. S panem radním Herianem jsme poptali poskytovatele internetu a mobilní operátory, abychom
mohli zajistit rychlejší internetové připojení a
kvalitnější telefonní signál. Sousedské vztahy
jsou někdy komplikované, ale já věřím, že když
spolu lidé mluví, tak se nakonec domluví. Stačí
si to JEN říct a věci se vyřeší ku prospěchu obou
stran. A jak znám Petra Heriana, tak s komunikací s kýmkoliv nemá problém. Veřejný činitel má
ve svém popisu práce službu obyvatelům, které
zastupuje. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy
řeším více věcí pro obyvatele Horních Počernic,
než pro své blízké. Ale pro tento přístup jsme se

REAKCE NA ČLÁNEK: JSOU SVÉPRAVICE PRAHA?

Byl jsem vyzván, abych reagoval na článek pana
Salaby. Omlouvám se, ale reagovat nebudu,
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pan soused může kdykoliv zazvonit a stejně
jako v minulosti se můžeme na všem obyčejně

s Petrem Herianem rozhodli a já toho nelituji.
A z čeho jsem zklamaná? Určitě ne z kritiky, kterou já osobně velmi vítám, pokud je konstruktivní. Kritika vás totiž může posouvat dopředu
a učí vás, jak věci zlepšovat. Jsem zklamaná
z přístupu některých zastupitelů, a to zejména
těch opozičních. Jsem příznivcem dialogu a věci
řeším raději osobně a rychleji, než jsou vzkazy
přes zpravodaj. Stačí zvednout telefon, říct svou
stížnost nebo podnět na zlepšení a já i jednotlivé odbory úřadu konáme rychle a flexibilně.
Mrzí mě, že to pan Salaba neudělal, ale třeba
bude příležitost si věci říct osobně.
Hana Moravcová, starostka

sousedsky domluvit.

Petr Herian, radní

OBYTNÁ ZÓNA ANEB MAJÍ SI KDE HRÁT?
V Horních Počernicích existují „obytné zóny“.
Jsem moc ráda, že obec Horní Počernice myslí i
na nejmenší a vymezila dětem místo ke hře.
Má to však jeden háček. Zóny existují jen teoreticky. Má zkušenost je taková, že řidiči tyto značky absolutně ignorují.
Jednoho dne jsme opět vyrazili ulicí Lipí na hřiště, tříletý syn jel na odrážedle. Nejel po chodníku, jelikož jsme byli v obytné zóně a povrch
chodníku byl rozbrázděn kořeny. Bohužel, velmi
záhy se přiřítilo auto, které prudce zabrzdilo, a to
především kvůli zpomalovacímu prahu. Naštěstí. Nechci ani domýšlet, co by se stalo, kdyby tam
onen práh nebyl. To auto rozhodně nejelo rychlostí 20 km/hod. Řidiče vyloženě rozčílilo, když
na komunikaci spatřil mého syna. Ihned stáhl

okénko a rozkřikl se na mě, zda si myslím, že je
to dobrý nápad, nechat své dítě takhle volně
jezdit. Namítla jsem, že se nacházíme v obytné
zóně. Načež se řidiče(!) zastala stará paní slovy,
že si děti mají hrát na hřišti a chodit mají jen
po chodníku. A že prý tady žádná obytná zóna
není, ale zóna pěší.
To, že stará paní nezná dopravní značky lze
pochopit. Horší je to s řidičem sedícím přímo
za volantem vzhledného auta. Ač jsem měla
podle norem a zákona pravdu, mé chování působilo nepřijatelně. Realita je prostě taková, že
v obytných zónách auta nejezdí 20 km/hod.,
děti si venku nehrají, auta neparkují, tam, kde
jsou vymezená místa a přednost mají ti silnější.
Alespoň v ulici Lipí.

Přála bych si změnu, ale jak za ni můžu bojovat? A kdo by vlastně chtěl bojovat, když by tím
ohrozil zdraví nebo život svých dětí?
V obytné zóně smějí chodci užívat pozemní komunikaci v celé její šířce.
Hry dětí na pozemní komunikaci jsou dovoleny
jen v obytné zóně.
V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí
nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené
ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako
parkoviště.
Zuzana Pelantová, občanka

a proč?
2. Nejsem sám, ale občany nebaví 4 stránky příspěvků zastupitelů, kde si vyřizují vzájemně své
tzv. problémy jak řešit a řídit naší radnici atd. Proberte si to na redakční radě a udělejte s tím něco.

3. Čtenáři by uvítali např. křížovku, sudoku nebo
víc soutěží pro všechny věkové kategorie.

navíc možné ani články zkracovat či jinak upravovat. Lze k tomu jen dodat, že za takto nastavených pravidel, záleží na soudnosti každého
přispívajícího zastupitele, jakou formou a v jaké

délce je schopen zformulovat své postoje, přání
či myšlenky, aby čtenáře zaujal a ne otrávil.

o tom, že jsme nepochybili pozdě a my jsme již
nemohli stihnout termín dokončení celé akce a
museli bychom platit revitalizaci z našeho rozpočtu.
Bylo nám vytýkáno, že jsme věc řádně neprojednali. S tím já osobně nemohu souhlasit, jelikož tento materiál opakovaně projednávala
Rada i Zastupitelstvo.

Také ve zpravodaji jsme o parcích několikrát
psali a nebyla na to žádná negativní reakce.
Připadá mi, že se především nechce, aby se věci
realizovali a s tímto postupem se neztotožňuji.
Horní Počernice potřebují ještě spoustu oprav
a úprav, a to především v oblasti dopravy a životního prostředí.
Hana Moravcová, starostka

NÁMĚTY

Miroslav Kadlec, občan

REAKCE NA ČLÁNEK: NÁMĚTY
Některým našim čtenářům vadí četnost a délka
příspěvků místních zastupitelů. Redakce včetně
redakční rady mají povinnost příspěvky zastupitelů nejen zveřejnit, ale bez svolení autora není

redakce HPZ

REAKCE NA ČLÁNEK: NÁMĚTY
Na revitalizaci Nolčova parku a parku Šedivého na Chvalech byla naší MČ přidělena dotace
9 milionů korun. Z důvodu odvolání Občanského sdružení Chvalská a nesouhlasu některých
zastupitelů k Rozhodnutí o kácení a následnému napadení výběrového řízení se realizace
akce oddálila. Zadali jsme tedy nové výběrové
řízení, ale bohužel ÚOHS dodal své rozhodnutí

REAKCE NA VÝSTAVBU SPORTOVNÍ HALY
Dovolte mi reagovat na informační „humbuk“
okolo výstavby sportovní haly v Horních Počernicích. Pravděpodobně každému ze spoluobčanů vadí na výstavbě haly něco jiného
- financování, zásah do prostředí, účelovost
projektu, apod. Já osobně nepovažuji výstavbu
haly jako cokoli zbytečného. Máme v Počernicích několik úspěšných sportovců, kteří svými
výkony motivují nejen děti, ale také dospělé
v mnoha směrech a tak by bylo trochu ostudné, kdyby Počernice sport nepodporovaly. Jako
občanka Horních Počernic si vážím toho, že zde
máme k dispozici několik venkovních sportovních hřišť, které můžeme využívat zcela bezplatVážení spoluobčané,
Přejeme vám všem hezké a klidné
vánoční svátky a vše nejlepší
do nového roku 2017.

Za ODS a NHP
Richard Stára, Ivan Liška a Petr Měšťan

ně. Když se půjdete večer podívat na sportovní
hřiště u Chodovické školy, najdete jak v zimě, tak
v létě lidi, kteří přišli sportovat. Hřiště je dobře
vybavené, stále udržované, a to i v zimním období. Kde jinde v Praze máte takovou možnost?
Smutné pak je, když vidíte, že zde za tepla probíhají dětské kroužky, které jsou v některých případech svou náplní neúčelné a často nekoordinované. Odpoledne zde prakticky nemáte šanci
si zasportovat. A ti, co skutečně sportovat chtějí,
nemají dle mého názoru problém si zaplatit nějakou tu hodinu cvičení v tělocvičně, když to počasí neumožňuje, nebo je hřiště zabrané, apod.
Nárok na KVALITNÍ sportovní vyžití máme všich-

ni, jak děti, tak dospělí. Osobně bych tuto stavbu
podpořila i v případě, že bude sloužit primárně
dětem. Co ale zcela zásadně odmítám, je výstavba či rozšíření tělocvičiny v blízkosti školy
Ratibořická a Chodovická. Již teď je zde každé
ráno a večer dopravní kolaps, kdy by rodiče
s dítětem v autě nejraději zajeli až do školy či
školky. Pokud zde bydlíte, s parkováním máte
smůlu a máte vůbec obavy přejít silnici. Pro více
aut zde kapacita prostě není. Takže nedělejme
věci ještě horší, než jsou a berme také ohledy na
ostatní, kteří zde bydlí.
Monika Sulanová, občanka

Přejeme Vám všem v Horních Počernicích mnoho
krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře
vánočních svátků, úspěšný vstup do nového roku 2017,
v roce 2017 hodně štěstí, zdraví, spokojenosti,
pohody, tolerantnosti, osobních a pracovních
úspěchů a zároveň Vám všem
děkujeme za dosavadní spolupráci.

za PPP a KSČM
Jarda Kočí
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Pošta

Se zájmem vždy čtu náš Hornopočernický zpravodaj, a proto musím mít několik poznámek.
1. V otázkách pro starostku by bylo vhodné vysvětlit všem, proč se konkrétně vracelo 9 miliónu
na revitalizaci Nolčova parku, kdo za to může

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Už po pětadvacáté k nám letos doputuje
světlo z Betléma. Tato tradice rozdávání
světla napříč celou Evropou začala v Rakousku roku 1986, kam plamínek pokoje
a míru přivezli skauti. O této krásné tradici jsme si povídali s Anežkou Havránkovou, vedoucí skautského střediska.

VÁNOCE

Jak dlouho je v Počernicích tradice rozdávání světla z Betléma?
Do Čech se Betlémské světlo poprvé dostalo
po pádu komunistického režimu prostřednictvím exilových skautů a skautek v prosinci 1989. V Počernicích zajišťují Betlémské
světlo naši skauti od roku 1991.
Světlo opravdu putuje z Betléma?
Je to tak. Betlémské světlo je každoročně
před Vánoci zapalováno v Betlémské jeskyni, kde se podle tradice narodil Ježíš Kristus.
Světlo je symbolem pokoje a míru, který se
jako plamínek šíří do celého světa a zároveň
nám připomíná narození malého Ježíška.
Úplně poprvé přicestoval plamínek z Betléma v roce 1986 do Rakouska. Do Betléma pro
plamínek vždy cestuje děvče nebo chlapec,
kteří vykonali něco záslužného či užitečného. Z Betléma je světlo letecky přepraveno
do Vídně, odkud jej brněnští skauti ve vlaku
dovezou do Prahy. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha pak dojde ke slavnostnímu
předání arcibiskupovi Dominiku Dukovi
a odtud se pak Betlémské světlo šíří po celé
republice.
Je to všude v rukou skautů nebo se do
této akce zapojují i jiné organizace?
Z vídeňského letiště je Betlémské světlo rakouskými skauty a skautkami předáno skautským delegacím z celé Evropy a také Ameri-

ky. Samozřejmě spolupracujeme s církvemi,
v jejichž kostelích Betlémské světlo v době
Vánoc září a odkud si ho lidé mohou kdykoli
odnést.

vrátit se znovu do katedrály a světlo si zde
opět zapálit. Myslím si však, že pro symboliku, kterou nám Betlémské světlo přináší, to
stojí za tu námahu.

Stalo se někdy, že světlo zhaslo?
Přenos Betlémského světla je velmi náročný
a přináší s sebou mnohá úskalí - stačí lehký
vítr a plamínek zhasne. Během let jsme získali mnoho zkušeností, jak plamínek bezpečně
dopravit a ochránit před zhasnutím. Předně je důležité vyrazit pro Betlémské světlo
ve více lidech, abychom měli možnost mít
ho víckrát, kdyby jedno zhaslo. Nejlépe se
světlo přepravuje v lucerničkách, které jsou
kryty ze všech stran. I tak se několikrát stalo, že plamínek při přepravě zhasl - dokonce
i v těsné blízkosti domova! Znamenalo to

Kdy a kde budou moci lidé v Počernicích
Betlémské světlo získat?
S Betlémským světlem budou spojeny hned
dvě akce: 18. 12. zpívání pod stromem u přírodního divadla a 24. 12. Živý Betlém, který
se každoročně koná na Chvalském zámku.
Samozřejmě si budou lidé moci Betlémské
světlo rozsvítit i na půlnoční mši svaté v kostele sv. Ludmily na Chvalech.
Lenka Bartáková,
redaktorka

RECEPTY - VÁNOČNÍ JEŽCI, BÍLÉ MYŠKY
Vánoční ježci

Ingredience:
NA POTŘENÍ:
50 g čokolády na vaření
PODLE POTŘEBY:
kokos, ořechy
TĚSTO:
1 vejce, 200 g Hery, 100 g másla, 50 g cukru
krupice, 350 g hladké mouky
Postup:
Z mouky, tuku, cukru a vejce vypracujeme těsto. Rozdělíme je na menší kousky.
Do každého dílku zabalíme kousek ořechu
(např. vlašského, lískového nebo i mandle)
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a tvarujeme ježky - doporučuji dělat menší
a kulaté ježky se zvednutými čumáčky, jelikož se těsto při pečení trochu rozlije.
Ježky pečeme cca 15 minut, dokud nezrůžoví, při 160 °C. Po upečení necháme ježky
vychladnout.
Rozpustíme si čokoládu. Tělíčka ježků potřeme čokoládou a posypeme kokosem.
Zbytkem čokolády malujeme ježkům očička
a čumáčky.
Lepší je nechat vánoční ježky nějakou dobu
odležet.
Bílé myšky

Ingredience:
150 g cukru
150 g jemné kokosové moučky
1 bílek
50 g 100% tuku
2-3 lžíce rumu
1 lžíce čokoládové polevy
PODLE POTŘEBY:
mandle
Postup:
Utřeme změklý 100% tuk s bílkem a rumem,
přidáme cukr a jemnější kokosovou moučku.
Z hmoty pak tvarujeme malé myšičky, místo
oušek dáme oloupané rozpůlené mandle,
místo očiček a čumáčku kápneme čokoládovou polevu a jako ocásek napíchneme
párátko.
Myšičky necháme volně na vzduchu
uschnout. Jsou zajímavé i na silvestrovském
stole.

PAVEL HERIAN: NAŠE HESLO JE „MLADÍ PRO MLADÉ“

Jaký byl důvod k založení SHM v Počernicích?
Začalo to tak, že jsme měli počernickou
partu rodičů s dětmi, co společně jezdili
na výlety, trávili jsme spolu dovolenou, víkendy. Jednou jsme si s manželkou řekli, že
bychom mohli zkusit odjet sami s dětmi,
bez ostatních rodičů. To se psal rok 2000
a na našem prvním táboře, kterému říkáme
chaloupka, jsme měli hned 24 dětí a všichni
jsme si to skvěle užili. Během několika let se
zájem o chaloupky i další akce pořád rozrůstal, a tak byla otázka času, kdy tomu dáme
nějakou ucelenou formu. Zkrátka jsme už
s manželkou nestíhali, jezdilo s námi víc a víc
dětí a tak jsme hledali, pod jakou organizaci
bychom mohli jít. Nejbližší nám bylo SHM
a tak jsme roku 2009 založili místní pobočku.
Díky tomu, že jsme se stali spolkem, tak jsme
se otevřeli společnosti a taky možnosti, že
nás začal podporovat Magistrát hl. m. Prahy,
místní úřad a MŠMT. Stali jsme se také členy
České rady dětí a mládeže a získali například
bezplatné pojištění pro děti i naše vedoucí
na chaloupkách.
Kolik tedy stojí tábor neboli chaloupka?
Teď jsme například měli týden v Itálii s cestou, jídlem, ubytováním, programem za
3 000 Kč na osobu, v Čechách stojí chaloupka se vším asi 1 600 Kč.
Můžou se vašich akcí a chaloupek účastnit
jen věřící děti?
Jsme otevřeni úplně pro všechny, bez ohledu víry. Často to ale bývá tak, že s námi jedou kamarádi těch, co už s námi někdy byli.
Předloni s námi byl i klučina, syn bezdomovců. Bylo pro nás hodně těžké zapojit ho do

aktivit, neznal věci, které jsou pro nás běžné,
nicméně se nám ho podařilo dobře začlenit.
Na chaloupce prostě nepoznáte, kdo má rodiče bohatší a kde mají hluboko do kapsy.
Nejvíce energie vkládáme právě do letních
táborů, snažíme se, aby se děti seznámily
dříve, než na tábor jedou, a tak na jaře pořádáme seznamovací víkend.
Funguje v rámci SHM i křesťanská výchova?
Vysloveně ne, to mají na starost hlavně rodiče. Na křesťanskou skupinovou výuku má
pověření farnost, kde každé pondělí od 16 –
20 hodin s tímto úkolem vypomáhám. Naším
cílem je naplnit dětem smysluplně volný čas,
dát jim prostor, aby získaly kamarády a vést
je k dobru. Používáme preventivní výchovný systém, inspirovaný italským knězem Janem Boscem, který je založený na laskavosti,
osobním přístupu k dětem, kamarádství.
A to je nám blízké. Nedělíme se na vedoucí
a děti, máme vše pro všechny společné.
Jaké aktivity v SHM pořádáte?
Aktivity by se daly rozdělit do několika sekcí.
Mezi ty pravidelné patří sportovní aktivity:
florbal, fotbal a volejbal. Dále máme hudební
zaměření a to rovnou čtyři tělesa. Boží nadělení hraje pravidelně na Vánoce, Pepeho výběr hraje při různých příležitostech, pak tady
máme skupinu úplně nejmenších dětí které
chodí do 1.-2. třídy. Máme také Klubík, což je
setkávání předškolních dětí s maminkami,
které společně vyrábí, malují, hrají divadlo,
a to vše s podtextem biblických příběhů.
Dále pořádáme jednorázové aktivity, nejznámější pro Horní Počernice je dětský maškarní ples, tzv. barevný den, což je dětský den
v rámci Svatoludmilské pouti, při kterém
pořádáme divadlo na zámku, v červnu Setkání malých sportovců. Chodíme na Mikuláše, kdy z původních pár pochůzek už jezdí
čtyři skupiny autem, jelikož tento večer mají
opravdu napilno. Snažíme se o zachování
tradice, žádné papírové masky a u rodin jsou
velmi oblíbení. Na Zelený čtvrtek naši středoškoláci převezmou vedení a připraví pro
mladší děti výlet do Klánovického lesa s různými stanovišti, kde plní úkoly. A na Bílou
sobotu jede na výlet
starší mládež, ale to už
většinou jedou někam
dál, následně se zúčastní obřadů Bílé soboty a pak ještě v noci
posedí, zpívají, povídají
si. Ještě bych zmínil náš
SKAM, což je sportovní
den pro mládež celorepublikového dosahu,
zakončený grilováním
a koncertem. Ten pořádáme v Dolních Počernicích a sejde se tam
kolem 120 mladých.

Jsou vaše akce placené?
Fungujeme jako nízkoprahový klub. Jednorázové akce jsou zdarma. Při pravidelných
aktivitách, kde platíme pronájem tělocvičny,
je symbolický poplatek.
Kolik dětí se akcí zúčastňuje?
Naše akce nejsou svázané pravidelnou docházkou, ale u těch jednorázových je to asi
500 dětí, pravidelné akce navštěvuje asi 80
dětí, chaloupky tak 170 dětí.
Spolupracujete i s ostatními organizacemi v Horních Počernicích?
Určitě ano, hodně spolupracujeme s místními skauty, dále s MUMem, Molochetem,
někdy i s divadlem a zámkem. Jsem rád, že
naše spolupráce dobře funguje a na akcích
táhneme za jeden provaz.
Co byste si pro SHM přál?
Co bych si přál? Mým velkým přáním je klubovna, která by byla jen pro nás. Všechny
věci na našich 11 táborů mám u sebe doma,
a to není zrovna vyhovující. Stačila by nám
malá klubovna se skládkem na stany a výtvarný materiál. Snažíme se doplňovat, co
v Počernicích chybí - např. kroužek práce
se dřevem, který by byl pro děti určitě přínosný. Ale na ten bychom také potřebovali
tu klubovnu. Vím, že bude možnost scházet
se v nové knihovně, kde bude místnost pro
spolky, ale to neřeší naše potřeby.
Přál bych si, aby z dětí nám svěřených vyrostli dobří občané a křesťané. Můj cíl je vést děti
k dobru, myslet pozitivně, myslet na druhé.
Když si nevychováme dobré lidi, tak tady kolem nás prostě nebudou.
A ještě jedno přání bych měl. Nám, stejně
jako ostatním spolkům, bych přál hodně
akčních, schopných a aktivních lidí, kteří jsou
ochotni nabídnout svůj čas pro druhé. Těchto lidí není nikdy dost a ze svých zkušeností
vím, že zájem rodičů a dětí převyšuje naše
schopnosti.
Lenka Bartáková,
redaktorka

14– 15

VÁNOCE

Salesiánské hnutí mládeže (SHM) je křesťanský spolek, jehož cílem je nabídnout
dětem a mládeži smysluplné trávení volného času. Tato organizace je rozšířena
po celém světě, u nás čítá přes 3 000 členů, což jí řadí mezi pět největších organizací, zabývajících se výchovou mládeže.
V Horních Počernicích ji v roce 2009 založili 3 lidé. Předsedou spolku se stal Pavel
Herian. Dnes má spolek okolo 140 členů.

JAK SE U NÁS DŘÍVE SLAVILY VÁNOCE

VÁNOCE

Zapálením první adventní svíčky začalo minulou neděli nejkrásnější období
v roce, Vánoce. Ze všech koutů na nás
dýchá slavnostní atmosféra, pořádají se
nejrůznější akce, koncerty, rozsvěcuje se
stromeček. Jak se ale Vánoce slavily dříve, na to jsem se zeptala kronikáře pana
Ing. Huberta Antese.
Vánoce jsou nejdůležitějším dnem v roce,
zejména pro děti. Jak jste je slavil Vy, coby
malý kluk?
Narodil jsem se v roce 1934, chvilku před
druhou světovou válkou. Vzpomínám si na
Vánoce, když mi bylo nějakých čtyři, pět let,
že jsme doma měli stromeček. Další vzpomínku mám ze začátku války roku 1939.
Chodil jsem do mateřské školy, kde jsme
vyráběli ozdoby na stromeček. Nastříhané
proužky papíru jsme spojovali do řetězů. To
jsou takové mé první vzpomínky. Pak přišla
válka, byl příděl cukroví na lístky, což bylo
nepatrné množství a nebyly to žádné čokolády, jak známe kolekce z pozdějších let, ale šlo
o dropsy. V mých dětských vzpomínkách mi
utkvěly v hlavě dva zásadní vjemy. První je
z března 1939 při obsazování Československa nacistickými vojsky, když jsme s tatínkem
koukali z okna a po ulici projížděly okupační
tanky, z nichž se jeden zabořil v tehdejší úvozové cestě a zůstal zaklíněn. Okolo jeho vyproštění se rozpoutal větší konflikt. Druhým
vjemem bylo, když mi v srpnu roku 1941 němečtí vojáci zabili autem maminku. Další Vánoce jsem slavil u příbuzných v Lázních Toušeň, což byli chudí lidé, ale stromeček jsme
měli každý rok. Zdobil jsem si ho sám oříšky,
jablíčky, pomalovanými šiškami a těmi papírovými řetízky.
Jaké dárky jste jako dítě pod stromečkem
dostával?
Samozřejmě dárky byly, dostával jsem především dětské knížky. Když jsem chodil
do druhé třídy, tak jsem dostal od tatínka
housle, abych měl na čem hrát. Tento dárek
mi moc nepřirostl k srdci, jelikož učitel byl
natolik přísný, že se mi to znelíbilo. Jinak
dárek mimo Vánoce si pamatuju z období
těsně před začátkem školy roku 1940, kdy
k nám přijela na návštěvu tetička a přivezla
parádního kohoutka. Hračku, která měla pravé peří, no krása. Dali mi ho, abych si s ním
hrál, já odběhl na zahradu i s kohoutkem,
po určité době mě sháněli a zjistili, že sedím
na studni a kohoutek byl rozebrán na části.
Zeptali se mě, proč jsem ho rozebral a já jim
zašišlal: „Plostě jsem se mu díval na stleva.“
Nalezneme v kronikách záznamy o tom,
jak se v Horních Počernicích dříve slavily
Vánoce?
V našich obecních kronikách, které jsou dochovány, je několik záznamů, a to až z novější doby. Nejstarší záznamy o Vánocích
jsou v kronikách školních. Nejstarší záznam
k vánočnímu období byl z hornopočernické
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školy z 24. 12. 1879 a je tam uvedeno: V podvečer o 6. hodině se děti hornopočernické
školy, tehdy dvoutřídní, sešly ve slavnostně okrášlené a osvětlené školní světnici, za
veliké účasti hostů na Slavnosti vánočního
stromku. Na stupínku ve způsobu jeviště
přednášely děti básně s obsahem k narození
Páně, sepsané dílem učiteli školy, dílem sebrané ředitelem Gotthardem Černým, a poté
ještě děti zazpívaly několik vánočních písní.
Po následném projevu řídícího učitele, který
poděkoval jménem chudých dětí za dárky
peněžité i věcné, promluvil starosta obce
pan František Viktor Veselý, který přispěl na
dárky 25 zlatými. Za děti pak poděkovala
dívka z druhé třídy, a dárky byly rozděleny
potřebným žákům školy.
O deset let později roku 1889 je v této kronice záznam, kde je uvedeno: Místní školní
rada obce Horní Počernice a Čertousy organizovala tohoto dne Slavnost vánočního
stromku, za předsednictví starosty Jana Uzla.
Děti všech tří tříd školy se sešly o třetí hodině odpolední ve školní budově, odkud byly
odvedeny do velkého sálu hostince pana Suchánka a zde uprostřed vyzdobené místnosti se skvěl bohatě zdobený vánoční strom.
Na zahájení slavnosti děti zpívaly vánoční
písně. Poté říšský poslanec pan František
Viktor Veselý připomenul dětem vděčnost
a lásku ke škole, obci i vlasti. A poté byly dětem rozdány dárky, kterých tohoto roku bylo
připraveno velmi mnoho. Takže mnohé děti
byly úplně a jiné částečně ošaceny na zimu.
Vzpomínka je i z kroniky Obecné školy Chvalské ze dne 24. 12. 1888. Děti byly ve vyzdobené školní světnici druhé třídy s okrášleným
vánočním stromkem na pořádané školní
besídce poděleny učebními pomůckami
panem Fištem, nájemcem chvalského dvora
a z výtěžku divadelního představení ochotnického spolku bylo devět chudých dětí ošaceno. Děti na této besídce zazpívaly vánoční písně a přednášely příležitostné básně.
V dalších letech až do roku 1892 se v kronice
objevuje jen stručný záznam, že na pořádaných besídkách byly chudé děti podarovány
potřebnými částmi oblečení, zejména čepicemi, šálami a botami pro zimní čas.
Další záznam pochází až z období první republiky ze dne 22. 12. 1929, kde je uvedeno, že v sále pana Chundely byla pořádána
učitelským sborem Slavnost vánočního
stromku, kde žáci tehdy pětitřídní školy obdrželi nadílku složenou z vánočky, jablíček,
oříšků, cukroví a celuloidového výrobku. Sirotci a chudí dostali ještě boty, prádlo a šaty.
V kronice obce Svépravice, která byla otevřena až roku 1934, je záznam z 15. 12. 1935
udávající, že odpoledne se konala v sále hotelu Čelikovský vánoční besídka, doplněná
výstavkou dětských knížek. V průběhu besídky přednášely děti vánoční koledy a básničky. Rodiče a další hosté na dobrovolném
vstupném darovali celkem 1 012 Kč, které
byly uloženy do školního fondu.
Pak je v obecní kronice v roce 1948 zazna-

menáno, že z podnětu pobočky Československého červeného kříže byl před budovou
MNV postaven Vánoční strom republiky s pokladničkou, do které bylo vybráno 3 915 Kč,
které byly předány na akci vybudování SOS
dětské vesničky.
Kdy se v Horních Počernicích začaly slavit
Vánoce tak, jak je známe dnes?
Dnes máme tři novodobé vánoční tradice,
a to za prvé koncert našich předních umělců Libuše Váchalové, Jany Bouškové, Jiřího
Boušky a Jiřího Kubity, který se dříve konal
v Domečku, dnes nese název Koncerty pro
Harfu. Tato tradice začala roku 1981 a dnes
na ní už vystupují i vnuci paní profesorky Váchalové.
Tradicí se také stalo Zpívání pod vánočním stromkem, které se poprvé konalo
15. 12. 1990 u sokolovny ve Svépravicích.
Tehdy saxofonové kvarteto učitelů lidové
školy umění hrálo koledy a pěvecký soubor
ze ZŠ Chodovická zpíval koledy. Během let
se místo konání měnilo, někdy bylo u zámku, dnes bývá u divadla u Svépravické školy
a zpívá na něm Dita Hořínková.
Další krásnou tradicí se stalo stavění a rozsvěcení vánočního stromku s adventními
trhy, které je u zámku.
Máme před Vánoci a tak se nabízí otázka,
co byste si pro Počernice přál?
Pro Počernice bych si přál, aby zůstaly takovou přírodní enklávou území hlavního města, kterou dnes jsme, aby se tu neopakovalo
takové bezhlavé investorské „budování“, aby
naše městská část dostala trošku urbanistický pohled a aby dnešní území, společné
všem původním obcím, se dočkalo vybudování společenského centra. Chybí tady centrální střed, který by ty lidi svazoval dohromady, kde by se potkávali, kam by je to táhlo.
I ten úřad je na dvou místech a navíc na kraji
obce. Hezké centrum, které by opravdu bylo
v centru Horních Počernic, kde by byla pořádná pošta, úřad, kulturní sál, to bych si pro
Počernice přál. A ještě jedno přání bych měl,
i když vím, že je nesplnitelné, a to, aby se Počernice mohly zbavit ze všech stran dálničních okruhů, ale to je bohužel vyloučeno.
Lenka Bartáková, redaktorka

Historie dávná i nedávná – 97
Jako událost celostátní byl v roce 1977 zapsán
údaj o tom, že dne 29. března tohoto roku dosáhl počet obyvatel Československé republiky
počtu 15 milionů.
Velkou událostí roku bylo schválení přejmenování ulic a k datu 1. listopadu prováděné
osazení nových tabulek na jejich nároží. Této
události předcházelo několik kol jednání s Magistrátem hl. města Prahy. První kolo, ve kterém bylo všem obcím nově připojeným uloženo podat návrh na změnu názvu ulic mající
již stejný název v historických čtvrtích Prahy,
nepřineslo řešení proto, že nově navržené názvy se několikrát opakovaly mezi připojenými
obcemi. Odstranění opakování názvů vzájemným jednáním mezi jednotlivými obcemi, jako
další kolo odstranění duplicit se protahovalo
a nevedlo k žádoucímu cíli jediného názvu
v celé Praze. Proto Magistrát hl. m. Prahy učinil organizační krok, kterým přidělil jednotlivým připojeným obcím podle potřeby okres
s obcemi z krajů přiléhajících k prstenci kraje
Středočeského, obklopujícího území Prahy.
S využitím názvu těchto obcí měly připojené
obce volit pojmenování svých ulic. Nám byl
přidělen okres náchodský, po jehož hlavním
městě byla pojmenována naše hlavní ulice
a komunikace. Z celkového počtu 115 názvů
ulic u nás bylo 96 pojmenováno nově a 19
původních mohlo být zachováno, protože se
jinde v Praze nevyskytovaly. Byly to například:
Bártlova, Čechurova, Šplechnerova, Spojenců,
V lukách, Křovinovo náměstí atd. Umístění
všech nových tabulek probíhalo v následujících třech měsících. Mnohem déle však trvalo,
nežli se nové pojmenování plně vžilo do vědomí všech, zejména starších občanů.
Nedílnou součástí přejmenování pak byla
povinnost občanů dát si změnu názvu ulice
zapsat do svého občanského průkazu i průkazů dalších. MNV zajistil občanům možnost
zapsání v několika mimořádných termínech
v budově úřadu.
Zřizované Občanské výbory dostaly tohoto
roku legislativní podklad usnesení ČNR č. 39
ze dne 26. 1. 1977, obsahující zásady zřizování
a činnosti Občanských výborů. U nás byly Občanské výbory organizačně ustaveny podle
obvodů pro volbu do Ob.NV Prahy 9. Ustaveno jich bylo tedy celkem sedm. OV č. 1 měl 11
členů a předsedou byl pan Karaffa, OV č. 2 měl
18 členů a předsedou byl pan Čermák. OV č. 3
měl 17 členů a předsedou byl pan Moudrý, OV
č. 4 měl 14 členů a předsedou byl pan Kolda,
OV č. 5 měl 13 členů a předsedou byl pan Báček, OV č. 6 měl 22 členů a předsedou byl pan
Vaněrka, OV č. 7 měl 15 členů a předsedou
byla paní Bitnarová.
Podle rozhodnutí obvodu byl od 1. ledna 1977
zřízen Obvodní podnik služeb Praha 9. Vznikl
integrací Podniků komunálních služeb v Čako-

vicích, Horních Počernicích, Kbelích a Újezdu
nad Lesy. Sídlo jeho vedení bylo určeno v Horních Počernicích. Nový podnik se do podvědomí občanů zapsal uvedením do provozu
pedikúry v Praze Libni Na Balabence. Ve druhé
polovině roku pak ještě otevřel Dům služeb
v Kyjích na sídlišti Lehovec.
Jako událost s nemilým překvapením byla
zaznamenána změna ceny brambor na zimní
uskladnění. Nová cena za 1 q byla stanovena
na 160 Kč. Jako důvod bylo uvedeno, že prodejní cena byla hluboko pod výrobními náklady a bylo proto nezbytné provést úpravu
ceny k vyrovnání tohoto rozdílu. K tomu bylo
dále poznamenáno, že v předcházejícím roce
byla cena brambor na uskladnění poloviční,
jen 80 Kč. Jako otázka byla položena zatím neznámá cena brambor ranných a poloranných
v příštím roce na jaře, když ta letošní se pohybovala od 6 do 8 korun za jeden kilogram,
s postupným snižováním až na hodnotu 2 Kč
za 1 kg v období léta.
K problematice peněžnictví bylo k obecnému
růstu počtu střadatelů ještě připojeno, že tohoto roku nebývale vzrostl počet střadatelů
v systému Prémiového spoření mladých. Peněžní ústav tomuto klientovi mimo základní
úrok, při dodržení pětiletých podmínek, ještě
k vkladu připočítává prémie v příslušné výši.
Současně byl zaznamenán i nárůst klientů
půjčujících si za současných výhodných podmínek nízkého úroku z půjčky a novou možností splácení přímo srážkou ze mzdy. Zaměstnavatel je odvádí přímo Spořitelně.

Ze světa školství a kultury byly zaznamenány v roce 1977 dvě události vzpomínkového
charakteru. První zaznamenává, že dne 29. 10.
ve věku 70 let zemřel učitel pan Ladislav Kubelka. Ten působil na našich školách od roku
1940 a vedle toho věnoval své schopnosti
dlouhá léta práci v osvětové besedě, místní
knihovně, ale i v přírodě a na úseku myslivosti.
Druhá zaznamenává, že dne 25. 12. ve Švýcarsku zemřel velikán filmového umění němého
i zvukového filmu Charlie Chaplin, jehož filmy
i v součastnosti dokáží promlouvat do hloubi
srdce i duše.
Významnou událostí nejen osobní, ale i společenskou, se ve dnech 6. až 27. července stala
výstava pořádáná N. P. kniha Praha ve výstavní síní „Umění knihy“ mladé hornopočernické
umělkyně, keramičky Kristiny Markupové. Její
první veřejnou výstavu navštívilo 1 826 milovníků a přátel tohoto umění. V odborných
kruzích byla vystavená keramika vysoce hodnocena jako svěží, působivá svým pojetím
i originálním propracováním.
Technicky zastaralé kino „Svět“ ve Svépravicích
pro velký pokles zájmu v létě 1977 ukončilo
svůj provoz. Nákladnost případné modernizace se ukázala jako naprosto neekonomická.
Přísálí nebo sál kina byl nadále využíván zejména k činnosti občanského výboru.

Další událostí v hromadné dopravě cestujících dopravními prostředky ČSAD byla změna v systému úhrady jízdného. Zrušeny byly
kasičky a zavedeny byly korunové jízdenky
s modrým podtiskem znaku ČSAD a čtvercem o devíti číslech. Cestující si po vstupu
do dopravního prostředku v nainstalovaném
Hubert Antes,
strojku jízdenku označí nastaveným kódem.
kronikář
Stále však zůstává
potřeba při poPlacená inzerce
kračování v cestě
pražskou městskou dopravou
použít jízdenku
tohoto systému
odlišenou
červeným podtiskem pražského
Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
znaku a označit
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767
ji stejným způsobem. Jízdenky si
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech
cestující mohou
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní
zakoupit v trafiprávo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy
kách, novinových
stáncích a také
Pracovní doba: 9.00 – 18.00
v mnoha obchoi v jiných termínech po předchozí tel. dohodě
dech obchodní
sítě.

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová
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Historie

Události

Milí diváci,
blíží se nám Vánoce,
období rozjímání,
ale také předvánočního shonu a spěchu. Zastavte se na
chvíli, udělejte si čas
na sebe a přijďte se
pobavit do divadla.
Z prosincového programu bych vám ráda doporučila následující
pořady.
3. prosince přijede zahrát v rámci festivalu
Čechův divadelní podzim soubor Ty‑já‑tr/
Hrobeso divokou irskou komedii Poručík
z Inishmoru. Černou grotesku, ve které najdete lásku, polibky, zvířátka, ale i zbraně, zlo-

čince a krev a bude vás zaručeně nesmírně
bavit.
6. prosince naopak trochu zjemníme. Přijďte
zavzpomínat na léto, ačkoli způsobu poněkud nešťastného, jak se praví ve Vančurově
Rozmarném létu. Na jeho motivy připravil
novocirkusový soubor Bratři v tricku inscenaci Plovárna. Tato inscenace nabídne kouzelné spojení křehké vančurovské poetiky
a nevídaných fyzických výkonů. Nechejte se
okouzlit.
Zajímavý program nabídne i naše divadelní kino. 7. prosince budeme promítat film
Zloději zelených koní. Příběh o nelegálních
hledačích vltavínů se skvělým Pavlem Liškou
v hlavní roli. Film je výborně hodnocen jak diváky, tak odbornou kritikou.

Na závěr bych vás ráda pozvala do Divadla
v přírodě na tradiční Zpívání pod vánočním stromem, které se uskuteční v neděli
18. prosince od osmnácti hodin. Večer svými písničkami a koledami zpestří Petr Kubec,
skauti rozdají Betlémské světlo a kavárník
Pavel Kohout pro vás nachystá svařené víno.
Nalaďte se s námi na tu pravou vánoční atmosféru.
Za celé Divadlo Horní Počernice vám přeji
krásné svátky a do roku 2017 jen to nejlepší.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

PROSINEC 2016

Petr Ptáček – FILLING STATION
Čtvrtek 1. prosince v 19.30
Vztahy na úrovni
Prodejní výstava ve foyer divadla
Sobota 3. prosince v 18.00		
Výstava
multiinstrumentalisty výtvarného žánru
Poručík z Inishmoru 		
Petra Ptáčka vás zavede do světa techniky a dopravNeděle 4. prosince v 15.00 (BALET)		
ních prostředků, které zachycuje až s dokumentarisCoppélia			
tickou přesností. Letadla, lodě, auta, vlaky, ale i vzduÚterý 6. prosince v 19.30		
cholodě můžete obdivovat ve všech rozměrech - od
Plovárna 				
poštovních známek až po velká plátna.
Středa 7. prosince v 19.30 (KINO)		
Výstava je prodejní, bude tedy možná i dobrou inspiZloději zelených koní
rací k dárku pod stromeček.
Pátek 9. prosince v 19.30
Růžové brýle
Výstava je zdarma přístupná denně od 15.00 do
Sobota 10. prosince v 15.00
21.00 h., vchod je přes Divadelní kavárnu.
Mrazík
Neděle 11. prosince v 19.30
POKLADNA
Mesiáš
Pokladna divadla je otevřená od pondělí do pátPondělí 12. prosince v 18.00 (KONCERT)
ku od 16.00 h. do 19.00 h. a vždy hodinu před Sobota 3. prosince v 18.00 h.
Koncert pěveckých sborů
začátkem každého představení. Vstupenky do Martin McDonagh
Úterý 13. prosince v 19.30 (KONCERT)
Divadla Horní Počernice koupíte také on‑line na
Pavel Dobeš 			
PORUČÍK Z INISHMORU
www.divadlopocernice.cz
Středa 14. prosince v 16.00 a v 18.00
Ty-já-tr / Hrobeso
Vánoční show 2016
REZERVACE
Ďábelská groteska, černá jako kočka, co vám v noci
Čtvrtek 15. prosince v 18.00
Internetové rezervace provádějte na adrese přejde přes cestu. Zbraně, láska , mrtvoly, gagy, zvíFIT STUDIO D
www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté za- řátka, výbuchy, mučení, polibky. Velká storka lásky
Pátek 16. prosince v 19.30 (KONCERT)		 rezervované vstupenky vracíme do prodeje po
pubertální anarchistky a mladistvého teroristy
Vánoční koncert Nadi Válové
uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
k domácím mazlíčkům.
Neděle 17. prosince v 16.00
PŘEDPRODEJ
od
září
nová
pravidla
předproDélka představení: 100 minut
Taneční studio Kateřiny Malé
deje
Vstupné: 100 Kč, studenti a senioři nad 60 let 50 Kč
Neděle 18. prosince v 17.00
V
pondělí
12.
prosince
v
19.00
uvolňujeme
do
Zpívání pod vánočním stromem
on-line prodeje 34 vstupenek z každého únoPondělí 19. prosince v 19.30
rového představení. Přednostní on-line prodej Neděle 4. prosince v 15.00 h.
Rošáda
BALET
končí v úterý 13. prosince ve 14.00.
COPPÉLIA
Úterý 20. prosince v 18.00 (KONCERT)		
Předprodej v pokladně divadla na měsíc únor zaKoncert pěveckých sborů
Baletní škola BcA Jána Němce
hajujeme v úterý 13. prosince v 16.00. Od 19.00
Tradiční taneční vystoupení žáků baletní školy.
Středa 21. prosince v 18.00 (KONCERT)
jsou všechny vstupenky k dispozici také na
Harfa Jany Bouškové a její hosté
Délka představení: 65 minut

PRÁVĚ HRAJEME

www.divadlopocernice.cz
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Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 6. prosince v 19.30 h.

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 %

Neděle 11. prosince v 19.30 h.
Patrick Barlow

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 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

Tradiční vánoční koncert zpěvačky a šansoniérky Nadi Válové, která si jako hosty přizvala Viktora Dyka a Petru Hapkovou.
Délka představení: 90 minut (bez přestávky)
Jednotné vstupné 200 Kč
Sobota 17. prosince v 16.00 h.

TANEČNÍ STUDIO KATEŘINY
MALÉ

Taneční vystoupení.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100 Kč (děti do 15 let 50% sleva)
Neděle 18. prosince v 17.00 h.

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM

Vánoční atmosféra provoněná svařeným vínem,
v amfiteatru Divadla v přírodě.
Vstup volný
Pondělí 19. prosince v 19.30 h.
Jakub Nvota

Středa 7. prosince v 19.30 h.

ZLODĚJI ZELENÝCH KONÍ
Režie: Dan Wlodarczyk
KINO
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 h.
Susan Bigelow a Janice Goldberg

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

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

Pondělí 12. prosince v 18.00 h.

KONCERT SPŘÁTELENÝCH
SBORŮ

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

Koncert smyčcového orchestru ZUŠ Ratibořická
a velkého pěveckého sboru z České Lípy.
Vstupné: zdarma, nutná rezervace vstupenek.
Úterý 13. prosince v 19.30 h.

PAVEL DOBEŠ

KONCERT

Koncert folkového
písničkáře.
Vstupné: 200 Kč, studentská sleva 20 %

Středa 14. prosince v 16.00 h. a v 18.00 h.

VÁNOČNÍ SHOW

Úterý 20. prosince v 18.00 h.

Agentura Amfora
Učinkují: Michal Nesvadba, Petr Salava, Jan
Čenský a další
Oblíbené vánoční představení, které pro děti
a jejich rodiče pořádá MČ Praha 20 pod záštitou
starostky Hany Moravcové.
Délka představení: 80 minut
Jednotné vstupné 100 Kč

KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ

Čtvrtek 15. prosince v 18.00 h.

Vstupné: 260, 230 200 Kč

FIT STUDIO D
Agentura Amfora
Vánoční akademie sportovního klubu aerobiku.
Délka představení: 90 minut
Jednotné vstupné 100 Kč
Pátek 16. prosince v 19.30

VÁNOČNÍ KONCERT NADI
VÁLOVÉ
KONCERT

Vystoupení sborů ZUŠ
KONCERT
Ratibořická.
Vstupné: zdarma, nutná rezervace vstupenky
Středa 21. prosince v 18.00 h.

HARFA JANY
BOUŠKOVÉ

KONCERT

V LEDNU HRAJEME
Pátek 6. ledna v 18.00 h.
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová, Iva Ptáčková
Hrají: J. Sůvová, J. Špaček, Z. Víznerová,
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ROŠÁDA

M. Král, M. Klich, E. Bartoňová, S. Tomek,
R. Sýkorová, O. 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 h.
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 h.

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 %

Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

ruhodné ženy do divadelní podoby.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 200, 180, 160 Kč (sleva pro seniory 50 %)

Neděle 15. ledna v 15.00 h.

Úterý 24. ledna v 19.30 h.

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
Neděle 15. ledna v 18.00 h.

IVO KŘEN – Litografie
Vernisáž výstavy
Vstup volný

VÝSTAVA

Úterý 17. ledna v 19.30 h.

TENKRÁT V RÁJI

KINO

Divadlo
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
Sobota 14. ledna v 19.30 h.
Pavel Kohout

DVANÁCT
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: K. Márová, T. Procházka, M. Hadáčková, P. Sůva, K. Cvrčková, O. Hrubeš, J. Šimice,
D. Dongresová, E. Králová, Jan Procházka,
L. Kožíšková, A. 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.
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Divadlo 11.55
Režie:Jiří Havelka, Tomáš Měcháček, Tomsa
Legierski
Hrají: M. Bednář, J. Čtvrtník, M. Dědoch, P.
Holubář, B. Joura, P. Majerčíková, J.Matoušková, V. Polívka, D. Ryska, P. Skružná, D. Šišková, T. Volánková
Inscenace ohmatávající hranice vnitřního a vnějšího světa, privátního a veřejného, pravdy, klamu
a sebeklamu. Dvanáct hereckých autorských individualit odhaluje nejintimnější emoce.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 160, 140, 120 Kč

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…
Délka představení: 99 minut
Vstupné: 80 Kč
Čtvrtek 19. ledna v 19.30 h.
Ray Cooney/ John Chapman

DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ

Středa 11. ledna v 19.30 h.

REGULACE INTIMITY

DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: M. Bočanová/ K. Špráchalová, L. Vaculík, M. Zounar, A. Gondíková/ K. Lojdová, S.
Černodrinská, F. 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 h.

JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI
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
Neděle 22. ledna v 18.00 h.
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 pozo-

Středa 25. ledna v 19.30

RADŮZA

KONCERT

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: P. Nárožný, J. Malá/ T. Průchová,
J. Švehlová, S. Postlerová/ M. 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
Sobota 28. ledna v 19.30 h.
Roman Vencl a Michaela Doleželová

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: I. Ptáčková, Z. Víznerová, B. Jelínková
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného
humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 29. ledna v 15.00 h.
Jana Galinová

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Středa 1. února v 19.30 h.
Miro Gavran

Čtvrtek 2. února v 18.00 h.
Tereza Durdilová, Eva Čechová, Tereza Vohryzková

FIALKY A MEJDLÍČKA

Vypravěči – pamětníci – tvůrci : Alena Laufrová, Renata Válová, Jindřich Synek
Cestou do minulosti se přeneseme do doby dětí
před šedesáti lety.Dokumentární divadlo s živým vyprávěním.
Délka představení: 60 minut + 15 minut diskuse
Vstupné: 160, 140, 120 Kč (sleva pro děti, studenty a seniory 20 %)

KINO

HRDÝ BUDŽES
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Režie: Jiří Schmiedt
Hrají: B. Hrzánová, J. Vlčková, L. Jeník
Exkurze do naší nedávné historie přibližuje tragikomiku prvních roků husákovské normalizace.
Délka představení: 155 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč
Neděle 5. února v 15.00 h.
Jiří Ondra

SINDIBÁDOVA DOBRODRUŽSTVÍ

DROBEČKY Z PERNÍKU

KINO

VIZITA

Úterý 14. února v 19.30 h.
Petr Kolečko

PADESÁTKA
A-studio Rubín
Režie: Vojtěch Kotek
Hrají: O. Pavelka, J. Prachař, M. Taclík a M.
Pavlata ze záznamu
Osudy jedné jizerskohorské běžkařské rodiny,
které jsou stejně mrazivé, jako zmrzlé sliny vyčerpaných běžkařů.
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč

Totálně improvizační představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz`e
Délka představení: inu improvizace
Vstupné: 280, 250, 220 Kč
Středa 22. února v 19.30 h.

VLADIMÍR MIŠÍK a Etc.

KONCERT

Koncert českého zpěváka a muzikanta
Vstupné: 300 Kč (studentská sleva 20%)
Pátek 24. února v 19.30 h.
Marc Camoletti

TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: E. Čekan, P. Vágner, P. Mourková
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají
a odlétají…
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Neděle 26. února v 15.00 h.
Jana Galinová

FERDA MRAVENEC

Sobota 4. února v 19.30 h.
Irena Dousková

Sobota 11. února v 19.30 h.
Neil Simon

Neděle 19. února v 17.00 h.

Pondělí 20. února v 19.30 h.

Výběr z krátkých filmů studentů filmových škol.
Lesapán, Na půli cesty a další úspěšné „kraťasy“
mladých filmařů. Po projekci bude pro zájemce
následovat diskuse s tvůrci.
Délka představení: cca 1,5 hodiny
Vstupné: 80 Kč

Divadlo rozmanitostí Most
Režie: Jiří Ondra
Výpravná činoherní pohádka.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Režie: Tomáš Hoffman
Hrají: P. Hřebíčková, O. Vetchý, M. Táborský,
J. Langmajer, T. Kostková a další.
Romantická komedie.
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 80 Kč

Přehlídka nejlepších outdoorových filmů poslední sezóny.
Délka představení: cca 5 hodin
V stupné: 80 Kč

3D company
Režie: Martin Vokoun
Hrají: P. Stach, H. Karochová, D. Šoltýsová
Komedie, která zpracovává obehrané téma milostného trojúhelníku s neotřelou originalitou.
Délka představení: 75 minut
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

VEČER STUDENTSKÉHO FILMU

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU

EXPEDIČNÍ KAMERA

SMÍCH ZAKÁZÁN

Pátek 3. února v 19.30 h.

KINO

Sobota 18. února v 19.30 h.

Čtvrtek 16. února v 19.30 h.
Ivan Vyskočil

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
DA Karel Soukup
Režie: Ivan Vyskočil
Hrají: E. Čekan, J. Škvrna, V. Arichteva, A. Duchoslav, A. Kulovaná, K.Soukup
Komedie o hradním pánovi, který se snaží vyměnit manželku, a to ho přivádí do řady vtipných
situací.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč
Sobota 18. února v 15.00 h.
Libor Jeník

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Výpravná činoherní pohádka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 27. února v 10.00 h.

ČTVRTLÍSTEK

POEZIE

Krajské kolo recitační soutěže pro studenty
středních škol.
Vstup volný
Pondělí 27. února v 19.30 h.
Simon Williams

POLIB TETIČKU ANEB NIKDO
NENÍ BEZ CHYBY

Režie: Jan Novák
Hrají: J. Čenský, M. Pleštilová a další.
Leonard napsal knihu, vydavatelství ji chce vydat, honorář je lákavý, ale má to háček. Autorkou
musí být žena a tak začíná kolotoč převleků, záměn a nedorozumění.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

20– 21

Články

V ÚNORU HRAJEME

Agentura Harlekýn
Režie: Milan Schejbal
Hrají: S. Stašová (cena Thalie), A. Daňková,
Č. Gebouský a další
Dojemná komedie inspirovaná skutečným příběhem barové zpěvačky, jejích přátel s pohnutými osudy a nedospělé dcery, která svou kuráží
pomůže matce najít cestu životem.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

Divadlo

Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Pohádka na motivy známé klasiky H. Ch. Andersena. Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
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PŘÁNÍ NAŠICH DĚTÍ
Vánoční tradicí se již stala akce Dopisy Ježíškovi, na níž děti napíšou či nakreslí svá
přání. Ta vhodí pod dohledem paní starostky do truhlice, která poputuje přímo k Ježíškovi. Abychom toho však na Ježíškova bedra nenaložili příliš, paní
starostka Hana Moravcová vylosuje tři přání, která za Městskou část Horní
Počernice splní.
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22 – 23

Vážení a milí,
nejkrásnější svátek v celém roce, Vánoce, se kvapem přiblížily a právě ke svátku narození Ježíška
směřuje většina našich prosincových akcí a aktivit.
Adventní a vánoční čas uctíme poetickými výstavami: reprodukce Josefa Lady nerozeznatelné od
originálu spatříte na výstavě Ladovské Vánoce, kde si zároveň můžete postavit sněhuláka, poslat
vánoční přání či zachytat ryby. Řezbář Josef Halda vám ve sklepení zase představí jedinečnou sbírku obrazů barokních andělů, jež malovali španělští misionáři v Jižní Americe, a ohromí vás obrovský
Hřebečský betlém, čítající 1 400 figurek!
V nejhlubším sklepení zámku pak budete obdivovat keramické Vánoční městečko, jež zhotovil tým
umělců z Horních Počernic a okolí pod vedením Míly Marešové.
Vánoční výstavy jsou otevřeny po celý prosinec až do 8. ledna 2017, denně od 9 do 17 hodin, pouze s výjimkami několika
málo dnů, kdy je zavřeno.
Vánočními výstavami bude provázet 10. ledna nezbedná větrná víla Meluzínka, nejlepší kamarádka víly Ohnivky,
a 11. prosince pak rošťák skřítek Matýsek, neváhejte tedy navštívit komentovanou prohlídku i s ukázkami některých vánočních tradic.
Křesťanské tradice si připomeneme na oblíbených a milých akcích Živý betlém na zámku se svatou rodinou a Betlémským
světlem (24. 12. ) a Zavírání Vánoc na zámku se třemi králi a živými velbloudy (8. 1. 2017).
K Vánocům patří také cukroví a dárky a na obojí myslíme. Již šestý ročník soutěže amatérských pekařů vánočního cukroví
Chvála pečení čeká na letošní výherce a nejkrásnějším dárkem pro děti se může stát dárkový voucher na Nocování na zámku
s hostinou, pohádkovými postavami a výstavou o upírech, jež se koná 3. 2. o pololetních prázdninách.
Klidné, voňavé Vánoce plné lásky, zdraví a spokojenosti přeje za všechny na zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

OTEVŘENO DENNĚ OD 9 DO 17 HOD.
NA ŠTĚDRÝ DEN 24. 12. OTEVŘENO POUZE
OD 14 DO 16 HOD. NA AKCI ŽIVÝ BETLÉM.
ZAVŘENO 25., 26., 31. 12. A 1. 1. 2017.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od So 26. 11. 2016 do Ne 8. 1. 2017, denně od 9 do 17 hod.

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

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.
NENECHTE SI UJÍT DOPROVODNÉ AKCE:
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.

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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od So 26. 11. 2016 do Ne 8. 1. 2017,
denně od 9 do 17 hod.

ANDĚLÉ A BETLÉMY ŘEZBÁŘE
JOSEFA HALDY

a vyzkoušíte si i některé vánoční tradice! Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu,
rezervace 281 860 130. Po skončení prohlídky
můžete zůstat, jak dlouho chcete.

Ojedinělá výstava působivých obrazů barokních andělů a svatých z Jižní Ameriky a rozsáhlého dřevěného betléma čítajícího 1 400
figurek 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.

16. 12. telefonicky na tel. 281 860 130, cukroví
přijímáme v neděli 18. 12. od 9 do 12 hodin
a v 15 hodin vyhlásíme ve velkém sále zámku
vítěze. Ceny jsou lákavé, poukázky do Hornbachu na nákup v zajímavé hodnotě. Více www.
chvalskyzamek.cz
So 24. 12. od 14 do 16 hod.

ŽIVÝ BETLÉM NA CHVALSKÉM
ZÁMKU

Na nádvoří uslyšíte vánoční písně a koledy – od
14 hodin zazpívá nadějná zpěvačka z Horních
Počernic Majda Moudrá, od 14.50 oblíbená kapela Boží nadělení. V kočárovně vás česká svatá rodina – Marie, Josef, Ježíšek a živá zvířátka,
s nimiž si děti mohou pohrát. Přineste si lucerničku, abyste si mohli odnést pravé betlémské
světlo od skautů. Otevřeny budou výstavy Ladovské Vánoce – reprodukce J. Lady a Andělé
a betlémy řezbáře J. Haldy. Zámek otevřen od
14 do 16 hod. – vstup na nádvoří a do kočárovny zdarma, výstava za běžné vstupné.
Ne 8. 1. od 14 do 16 hod.

Rošťácký skřítek Matýsek vás provede zámkem, vánočními výstavami Ladovské Vánoce
a Andělé a betlémy řezbáře J. Haldy, budete se
bavit a vyzkoušíte si i některé vánoční tradice!
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace 281 860 130. Po skončení prohlídky můžete zůstat, jak dlouho chcete.

NENECHTE SI UJÍT DOPROVODNÉ AKCE:
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.

Tradiční a oblíbená akce se třemi králi, svatou
rodinou a živými velbloudy. Po 14. hodině se
průvod tří králů doprovázených velbloudy
vydá přes venkovní Chvalskou tvrz na zámek.
V kočárovně se tři králové pokloní Svaté rodině,
velbloudy můžete obdivovat na zámeckém nádvoří. Na nádvoří zámku uslyšíte vánoční písně
a koledy v podání nejmladšího přípravného
sboru Rokytky pod názvem Beránci. Naposledy budou otevřeny vánoční výstavy Ladovské
Vánoce a Andělé a betlémy J. Haldy. Akce se
koná od 14 do 16 hod. – vstup na nádvoří zdarma, výstava za běžné vstupné. Výstavy můžete
vidět celý den od 9 do 17 hod.

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.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA

AKCE PRO VŠECHNY
So 10. 12. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA
ZÁMKU S MELUZÍNKOU
A VÁNOČNÍMI TRADICEMI

Nezbedná větrná víla Meluzínka, nejlepší kamarádka víly Ohnivky, vás provede zámkem,
vánočními výstavami Ladovské Vánoce a Andělé a betlémy řezbáře J. Haldy, budete se bavit

Ne 18. 12. od 15 hod.

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

Soutěže se může zúčastnit každý amatérský
tvůrce vánočního cukroví! Uzávěrka přihlášek

do Ne 11. 12. , kočárovna

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.

24– 25
24

Kultura

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE SKŘÍTKEM
A VÁNOČNÍMI TRADICEMI

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA
CHVALSKÉM ZÁMKU

Zámek

Ne 11. 12. od 10 do 17 hod.

do Ne 8. 1. 2017, 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.

PŘIPRAVUJEME
NA LEDEN 2017
od 14. 1. do 9. 4. 2017, denně od 9
do 17 hod., slavnostní zahájení 14. 1.
od 14 hod.

DRACULA A TI DRUZÍ ANEB
UPÍŘI NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Unikátní výstava o smyšlených a především
reálných postavách středoevropských dějin

- upírech. Kromě speciálně vytvořených originálních figurín představíme také„živé – pohyblivé“ obrazy, které prozatím nemají v ČR obdoby. Určeno pro větší děti, teenagery a dospělé,
kteří se rádi bojí :-)
od 3. 2. do 4. 2. 2017, noc o pololetních
prázdninách

Meluzínkou, skřítkem Matýskem, noční cestou
za pokladem spojenou s prohlídkou výstavy
o upírech i snídaní v modrém salonku se koná
z pátku 3. 2. na sobotu 4. 2. 2017, o pololetních
prázdninách. Hlaste se na čísle 601 388 902.
Více informací níže.

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU
S HOSTINOU, VÍLOU
OHNIVKOU, MELUZÍNKOU,
SKŘÍTKEM A VÝSTAVOU
O UPÍRECH

Tušíte, jaké je to přespat na zámku? Přemýšlíte
o hezkém dárku pro děti na Vánoce, za pololetní vysvědčení, k narozeninám či jen tak?
Pošlete děti přespat na zámek a zároveň mějte
volnou noc pro sebe. Noc na zámku s hostinou, pohádkovými postavami vílou Ohnivkou,

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU, VÍLOU OHNIVKOU,
MELUZÍNKOU, SKŘÍTKEM A VÝSTAVOU O UPÍRECH
Přemýšlíte o vánočních dárcích pro své děti
či vnoučata? Očekáváte hezké pololetní vysvědčení a plánujete nějakou vhodnou odměnu za půlroční snažení ve školní lavici?
Nebo jen chcete dopřát svým dětem netradiční zážitek? Pošlete je přespat na zámek
a zároveň mějte volnou noc sami pro sebe.
Začátek akce:
pátek 3. února 2017 v 17 hodin (pololetní
prázdniny)
Konec akce:
sobota 4. února 2017 mezi 9. až 10. hodinou
Cílová skupina: děti 6 až 12 let
Maximání počet: 25 dětí
Cena za dítě:
590 Kč /1 dítě, sourozenecká
sleva: 990 Kč /2 děti
Program:
• Zámecká večeře při svíčkách v Modrém
salonku s obsluhou pohádkových postav:

víly Ohnivky, Meluzínky, skřítka
Matýska a komtesy Rozalíny.
• Noční cesta za zámeckým pokladem
spojená s dobrodružnou prohlídkou
výstavy Dracula a ti druzí aneb Upíři
na Chvalském zámku
• Zámecká snídaně v Modrém salonku
s obsluhou pohádkových postav
S sebou: malý polštářek, karimatku,
spací pytel, pyžamo, ručník, hygienické
potřeby, přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny (stačí kopie), bezinfekčnost, zápisník,
ruční svítilnu nebo čelovku a dobrou náladu.
Kostým v zámeckém duchu vítán!
Rezervace a bližší informace:
u paní Růženy Beránkové, produkční
(ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz,
mob.: 601 388 902). Přihlášku i bezinfekčnost
si můžete stáhnout na našich stránkách
(www.chvalskyzamek.cz)

Platba: v hotovosti na recepci Chvalského
zámku nejpozději do 1. 2. 2017 nebo v případě domluvy po přidělení variabilního symbolu
i převodem na účet.
Těšíme se na vás při další zámecké noci pro
děti.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Uzávěrka přihlášek: neděle 29. 1. 2017

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA – VYSOKÁ NÁVŠTĚVNOST I ZA MRAZIVÉHO POČASÍ
Lampionový průvod tajemným chvalským
Podskalím nazvaný Počernická světýlka
zabodoval vysokou návštěvností i v mrazivém počasí, kdy teploměr spadnul pod
nulu. Dětem jsme rozdali 449 pamětních
kartiček. Připočteme‑li ke každému dítěti
1 až 2 dospělé, dostáváme se k číslu 1 300 –
1500 lidí. Děkujeme všem příspěvkovým
a neziskovým organizacím a spolkům, které tuto akci každoročně připravují zcela
zdarma, ve svém volném čase. Děkujeme
i vám všem za velkou účast.
Neděle 13. listopadu byla mrazivá, trasa průvodu tradiční a atmosféra příjemná. Průvod
začínal na Chvalské tvrzi a vedl starými Chvaly
i nejtajemnější Ledkovskou ulicí. Rodiče s dět-
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mi se setkali s vlkodlakem, skřety, strašidly,
loupežníky, bludičkami, kočkou i vodníkem
u rybníka, prošli osvětleným dopravním hřištěm u ZŠ Stoliňská, aby u Chvalského zámku
narazili na vílu Ohnivku a její sestřenici Ohnici. Obě rozdávaly dětem poukázky na buchty a čaj zdarma. Dospělí měli možnost dát si
horkou polévku a přispět tímto SKP HOPO na
dobrou věc.
Počernická světýlka pro vás připravili: Skauti, Chvalský zámek, ZŠ Stoliňská – zde velké
poděkování patří řediteli Martinu Březinovi
a také Monice Kroczkové za úžasné buchty,
Spolek Molechet a skřetí klan RakTaarbami,
DDM Horní Počernice (Hanko Farkašová, byli
jste nejkrásnějšími strašidly!), RC MUM a SKP

HOPO. Za velkou pomoc děkujeme také Odboru Místního hospodářství MČ Praha 20,
dobrovolným hasičům z Horních Počernic,
Městské policii i Policii ČR a obyvatelům ulic,
jimž průvod procházel. Osobně děkuji především produkční Rozce Beránkové za výbornou
koordinaci, techniku Kamilu Tatarovi a Anně
Herianové, víle Ohnivce.
Děkujeme i všem návštěvníkům a těšíme se na
vás na Počernických světýlkách v příštím roce
–bude to neděle 5. 11. 2017.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

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,
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
a 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

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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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.

dou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.

Formát: A4, A3 nebo A2

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!

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.

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 bu-

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 říjen 2016
Milé děti,
říjen byl u nás ve znamení veselých postaviček ze Studia Kamarád – byli tady Jů, Hele, Muf, Šamšula, myši Tryskomyši a taky krásné obrazy
Stanislava Holého na výstavě Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa. Toho hned využila víla Ohnivka a ptala se vás, kolik je na výstavě
postaviček myší Tryskomyší. Správná odpověď zněla „čtyři“. Odevzdali jste celkem 314 kuponů, správných odpovědí bylo 304. A právě z těch
ředitelka zámku vylosovala říjnového výherce, kterým se stal sedmiletý Kristian Šanta, který chodí do 1. třídy v Praze 8 – Kobylisích. Za
odměnu si vybral prosincovou komentovanou prohlídku se skřítkem Matýskem pro celou rodinu. Kdopak si bude cenu vybírat příště? Stačí
jen správně zodpovědět zvědavou otázku ohnivé víly a mít štěstí při losování :-) - ak-
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Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství

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

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

Během vánočních prázdnin bude knihovna zavřena od 23. 12. 2016 do 30. 12. 2016
Těšíme se na vás v úterý 3. ledna 2017.
Větvička, V.: Vlastivěda krajiny mého
srdce (vyd. Vašut)

Naši milí čtenáři,

Božena Beňová

rádi bychom vám s celým kolektivem knihovny popřáli radostné, pokojné a požehnané
Vánoce 2016.
Pokoj v duši, vědomí, že nejsme sami, že
máme kolem sebe přátele, na které je
spolehnutí a my rovněž můžeme být oporou
pro druhé.
Naději, která nás přesahuje, usebrání se
a víru, že to malé bezbranné
dítě - položené do jeslí v Betlémě před dvěma
tisíci lety, nás může
„opatřit“ a dát smysl našemu životu i dnes,
jakkoli se to příčí našemu
rozumu.
„ Až tam jsme dospěli, že pýcha zle nám
brání,
jít k Tobě bez zásluh a přijmout požehnání“
Mgr.poezie)
Iva Rosová
(kousek adventní
V prosinci se sejdeme v rámci Zámeckého
posezení nejen pro seniory o týden dříve,
a to 13. prosince 2016 ve 14 hodin.
Program bude ze dvou částí: seminář pod
názvem Dluhy a exekuce? (Po skončení
možnost konzultací s advokátem).
Vánoční rozjímání
nad kávou a dobrotou,
Božena Beňová

Když se řekne vlastivěda,
člověk si zpravidla vybaví slepé mapy řek, měst či
pohoří, zkoušení z toho,
jaké plodiny se pěstují na
jižní Moravě, případně jaký
průmysl převládá na Ostravsku. A ne vždy jsou tyto
školní vzpomínky příjemné.
Vlastivěda v podání Václava
Větvičky ovšem není žádné nudné memorování. Autora pořadů Dobré jitro na stanici Dvojka
Českého rozhlasu totiž putování po vlasti baví,
a když nás něco baví, jde poznávání nového jaksi
samo od sebe. Zkoušeli jste se třeba někdy zamyslet nad tím, kolik místních názvů je odvozeno
od jmen zvířat –Eva
a proč?
A že to nejsou jen OvTůmová
čáry, Kravaře nebo Telecí! Nebo v kolika názvech
se skrývá nějaká číslovka? Znáte třeba Třibřichy
nebo Sedmidomí? Nemusíte si lámat hlavu
sami, autor vás na spoustu takových míst zavede. Jsou‑li krajinou vašeho srdce lesy, pak s ním
rádi zavítáte na Šumavu, láká‑li vás vlastivěda
bájeslovná, pak jistě nevynecháte Podblanicko.
Najděte si na stránkách této knížky krajinu svého vlastního srdce. Václav Větvička dokáže svým
vyprávěním zaujmout a nadchnout, ba přímo
otevřít oči pro vše zdánlivě obyčejné kolem nás.

Luca Di Fulvio: Dítě, které v noci
našlo slunce (KK)

Raühnval, bohaté knížectví ve východních Alpách.
Mladý Marcus tam vede
privilegovaný život jako syn
zdejšího lenního pána. Až do
dne, kdy dojde ke strašlivému krveprolití, při kterém je
vyvražděna celá jeho rodina
Ilona
Juklová
i všichni ostatní obyvatelé
hradu. Marcus přežije díky
pomoci Eloisy, dcery porodní báby, a prostí vesničané ho přijmou mezi sebe. Vláda krutého nového knížete však způsobí, že v Marcusově nitru
brzy začne zrát odvážný plán – chce bojovat za
svobodný a spravedlivý život nejen pro sebe, ale
i pro všechny ostatní nevolníky v knížectví. Při
naplňování tohoto záměru se neustále střetává
s nejtemnějšími stránkami lidské existence. Navíc
hrozí, že přijde o to nejcennější, co má…

Cyntia Harrod - Eagles: Sbohem,
Piccadilly (Euromedia)

Hunterových, jejich dětí,
služebnictva a sousedů už
nikdy nebude jako dřív. Pro
dvacetiletého Davida představuje válka možnost projevit hrdinství, ale když se jeho
matka dozví, že narukoval,
zlomí jí to srdce. Krásná Diana se seznámí s vikomtem
Charlesem Wroughtonem
a zdá se, že ji čeká šťastná budoucnost, ovšem
svolí aristokratická rodina ke sňatku dědice
s pouhou dcerou bankéře? Dianina sestra Sadie
pomáhá cvičit koně, které armáda potřebuje na
frontu. Nová trilogie Cynthie Harrod‑Eagles, autorky populární Dynastie Morlandů, která si získala věrné čtenáře po celém světě!

Emmert, Fr.: Zikmund a Hanzelka
Ing. Milan Herian
s Tatrou kolem světa (Muzeum
jihovýchodní Moravy ve Zlíně)

Jména, jež se stala legendami! Zná je každý dobrodruh,
cestoval a snílek. Zikmund
a Hanzelka. Nerozlučná dvojice, která se svou věrnou
Tatrou projela téměř celý
svět v době, kdy bylo téměř
nemožné vycestovat z naší
republiky a kdy se ještě fotilo
na černobílý film. V knize, která vznikala za aktivní
spolupráce Miroslava Zikmunda, naleznete přes
600 fotografií ze společného archivu. Poznejte
život a cesty našich nejslavnějších cestovatelů!

Bussi, M.: Maminka neříká pravdu
(Motto)

Tři a půl roku starý Malone
tvrdí školnímu psychologovi Vasileovi, že jeho maminka neníČerný
jeho skutečná maMgr. Josef
minka, a i když se zdá, že je
to nemožné, psycholog mu
věří. Jenže paměť dítěte je
nestálá a vzpomínky rychle
mizí. Vasile si musí pospíšit.
Zprvu pátrá na vlastní pěst,
ale když se mu nedaří zjistit skoro nic, jen to, že
Malone se nikdy neodlučuje od své plyšové
hračky Goutiho, s níž si povídá, obrátí se na policii. Policistka Marianne Augresseová má zrovna
plné ruce práce s podivnou loupeží a vraždou, ale
psychologovo naléhání ji přiměje, aby se případu malého chlapce věnovala. Kdo je tedy vlastně
Malone?

Píše se rok 1914 a Velká Británie čelí válce. Život
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knihovna

Monika Hrušková

SOUTĚŽ V DESKOVÝCH HRÁCH

DDM PRAHA 20

VÝTVARNÉ DÍLNY:

Keramika s Danem Vančurou
Pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
8. 12. 2016
12. 1. 2017
Dílna bude probíhat při minimálním počtu 5 zájemců.
Maximální počet míst je 8 účastníků.
Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.
Výtvarné středy s Hankou Volfovou
Kurzy jsou určené pro děti od 8 let - jen s doprovodem, děti od 10 let,
mládež a dospělé.
Středa 17.30 – 19.55 hodin
14. 12. 2016 ozdoby na zavěšení (různé materiály)
4. 1. 2017 fimo
18. 1. 2017 fimo
Cena: 50 Kč + materiál (100 až 200 Kč).
Maximální počet míst je 8 účastníků.

Ve
dnech
2.
a 9. 11. 2016 se děti
z kroužku Společenské hry a hlavolamy
zúčastnily soutěže
v deskových hrách.
Letos nám unikl postup do celostátního
kola jen ve hře Rummikub.
Míša Vokřínek se
umístil na druhém místě ve hře Qarto a Honzík Podstata ve hře Quoridor na třetím místě. Oběma moc gratulujeme a přejeme hodně štěstí
v celostátním kole.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK

Máme ještě několik volných míst na lyžařský a snowboardový výcvik
v Rakousku v lyžařském středisku Hochficht (www.hochficht.at)
v termínu 5. – 10. 2. 2017!!!
Cena zájezdu je již od 6 594 Kč/dle věku dítěte.
Cena zahrnuje: 5× ubytování v 4 - 6lůžkových 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.

Sobotní výtvarná dílna - Tiffany
Pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Sobota 10. 12. 2016 od 13.00 do 18.00 hodin
Technika Tiffany je jednoduchá a výborně se hodí na vánoční tvoření
jako jsou vánoční ozdoby a dekorace či dárky pro své blízké.
Veškerý potřebný materiál je pro vás připraven.

Beatricie Bártová, zástupkyně ředitelky DDM

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. Sobotní lyžování je určeno
pro děti od 8 let.

Maximální počet míst je 8 účastníků. Cena kurzu je 250 Kč + sklo dle
spotřeby (100 Kč - 10x10 cm výrobku).

DÍLNA QUILLINGU V DDM

Dílnička je vhodná pro děti od 13 let a dospělé. Je určena pro začátečníky. Proběhne 10. 12. 2016 od 14.00 – 16.30 hod. v budově DDM pod
vedením Hany Farkašové.
Cena 250 Kč včetně materiálu.
Zkusíme si vyrobit jmenovku na
dárek a hvězdičku.
Zveme vás na dílničku. Pozor!
Počet míst je omezen.
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.
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Předpokládané termíny:
14. 1. 2017
18. 2. 2017
25. 2. 2017
4. 3. 2017
11. 3. 2017
18. 3. 2017
25. 3 2017
Termíny budou zveřejněny na facebooku DDM a na webových
stránkách www.ddm‑hp.cz, a to vždy jeden týden před termínem
sobotního lyžování.
Cena 490 Kč/při obsazení autobusu.
Cena zahrnuje dopravu, permanentku na celý den, oběd a lyžařského instruktora. Děti se mohou přihlásit (e‑mailem: fejtkova@ddm‑hp.
cz, osobně v DDM nebo telefonicky na tel. čísle: 605 700 772, 776) do
středy před sobotním lyžováním. Sobotní lyžování je naplánováno do
Herlíkovic a sjezdovky jsou uměle zasněžovány.
Renata Fejtková, pedagog volného času

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz
Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI
Montessori sobota
10. 12. 9.00–11.00

Pomůcky a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí. Aktivity pro děti
od 1,5 roku do 10 let.

Mikuláš v MUMu

5. 12. od 9.00, 10.00 a 11.00

Tadiční mikulášská nadílka pro nejmenší.
V hlavní roli vaše děti, anděl a Mikuláš. Čerti
u nás rozhodne nestraší! Je nutné přihlásit se
a zaplatit předem.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Potřebujete si něco zařídit?
Mít chvilku pro sebe? Děti vám
pohlídáme.

Hlídáme děti od 2 let, po-pá 8.00-12.00.
Cena je 100 Kč / hod / dítě. Hlídání je nutné
objednat minimálně jeden den předem
do 18.00. Více informací a objednávání
u Renaty Čurdové: 775 720 588.

Přidejte se k nám. Hledáme
posily do našeho týmu.
Hledáme lektory na Montessori
aktivity
Je vám blízká Montessori pedagogika
a rádi byste se zapojili do týmu,
který pořádá Montessori soboty? Všechny
informace najdete u Daniely Križekové:
777 661 061.

Hledáme lektory do týmu Ekomumu
Pojďte s námi pracovat na ekologickovýchovných programech pro školy
a školky v Horních Počernicích a okolí.
Pokud máte chuť a pracovní nadšení, rádi
vás zaškolíme. Zájemci, ozvěte se Barboře
Zálohové: barbora.zalohova@rcmum.cz,
775 720 584.

Na naší mikulášské nadílce
pro nejmenší potkáte hlavně
Mikuláše a velmi milé anděly.
Čert u nás děti rozhodně
nestraší!

Radost z objevování.
Takové jsou
Montessori soboty
v MUMu.

Volný čas

Vítejte v Ekomumu.
Užijte si s námi
moštování nebo jarní
a podzimní krásy přírody
a Horních Počernic.

Děkujeme za
přízeň v roce 2016.
A přejeme vám,
ať vás a vaše blízké
andělé opatrují
po celý rok 2017.

Vše o programu najdete na www.rcmum.cz Přidejte se k nám na FACEBOOKu
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SVĚTÉLKOVÁNÍ
Na Chvalech se 13. listopadu konala již tradiční
akce Počernická světýlka. Děkujeme za pozvání ke spolupráci a možnost prezentovat azylový dům Chvalskému zámku.
Děkujeme restauraci Sezóna a řediteli Janu
Škrlemu za gulášovou polévku, jejíž výtěžek
3 425 Kč bude využit na vybavení pokojů
v azylovém domě.
SKP HOPO
Gabriela Selingerová,
fundraiser

SBÍRKA PRO AZYLOVÝ DŮM
V říjnu proběhla na obecním úřadě MČ Praha
20 sbírka dětské výživy, hraček a ošacení pro

azylový dům SKP HOPO.
Děkujeme zejména paní Ing. Monice Brzkov-

ské a vážíme si podpory a pomoci..
Pavel Kholl, vedoucí azylového domu

SKAUTSKÁ DRUŽINA ROVERŮ A RANGERS SE PŘEDSTAVUJE!
Kromě oddílů světlušek, vlčat, skautů a skautek má naše skautské středisko i početnou
skupinu roverů a rangers. Jsou to převážně
středoškoláci, kteří si vzhledem ke svému
věku vytváří většinu programu sami a vedoucí
jsou zde v roli patronů, kteří se snaží podpořit
rozvoj jejich osobnosti, vést je k samostatnosti
a přijímání odpovědnosti.
Roverské podzimní prázdniny na cestách
Ve čtvrtek 27. října jsme se sešli v 8.00 na
Florenci a v počtu dvanácti kusů se vydali na
čtyřhodinovou odyseu do Žamberka. Z něj
jsme již po svých vyrazili do divočiny místních
lesů. Po poledni se k nám přidali ještě další dva
členové výpravy, kteří nestihli náš ranní spoj.
V této už kompletní sestavě jsme na večer zastavili a přespali u objektu dělostřelecké věže
tvrze Hanička. Druhý den, po mrazivé noci, nás
čekal přechod větší části Orlických hor. Cesta

to byla krásná, moc jsme nebloudili, jenom
počasí nám moc nepřálo – hlavně Velká Deštná dostála svému jménu, když nás zasáhla velmi nepříjemným deštěm. Naštěstí nás u jejího
úpatí spasila autobusová zastávka, do které
jsme se nějakým zázrakem vešli, vyrobili jí improvizované dveře z celty a přespali v relativním pohodlí. V sobotu jsme už pohodově dorazili do Nového Města nad Metují, které jsme
si ještě večer celé prošli. Ke spánku jsme se

uložili pod most
a brzy ráno odjeli
zpět, směr Praha.
V nohách 65 kilometrů za dva dny
i s nezanedbatelným převýšením.
Ptáci útočí
V rámci naplnění roverského hesla „Sloužím“
se družina Kořínků z roverského kmene Polena
vydala večer v úterý 1. listopadu na speciální
akci. Rozděleni do několika akčních týmů jsme
objeli všechny autobusové zastávky v Horních
Počernicích. Cíl mise byl jasný: vylepit na zastávky samolepky, sloužící k ochraně skel před
nárazy ptáků a současně chránící ptáky před
nechtěným nárazem do skla. Většina z nás využívala k posunu mezi zastávkami autobusové
linky, ale byli i tací, kteří se např. do Čertous vydali pěšky. Bohužel, ne všechny zastávky byly
k výlepu vhodné - pouze ty novější s oblou
střechou. Celou akci jsme si užili a doufáme, že
toto opatření bude dostatčně efektivní a dlouho vydrží.
Za skauty Jan Kolomazník (Thorin)
a Bára Pospíšilová

Veselé a krásné Vánoce, klidné prožití
novoročních svátků a mnoho štěstí
a úspěchů v roce 2017

Městská část Praha 20
Horní Počernice
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ ÚVAHA 2016
ný jako to ohrožené dítě v jeslích a bezbranně
v tomto světě také jedná, je i dnes těžké. Vždyť
bezbranní a bezmocní si tváří v tvář všemu, co
se v našem světě děje, připadáme dnes především sami.
Ale když se zaposlouchám do vánočního
evangelia, slyším z něho pozvání k důvěře
a naději, že bezbranná láska a milosrdenství
má nakonec větší sílu, než všechny projevy
násilí, hrubé moci a nenávisti, na které dopláceli lidé už v době Ježíšova narození a doplácejí na ně dodnes. A vždycky si říkám: Není
náš problém v tom, že už přestáváme věřit, že
láska a milosrdenství, soucit a třeba drobná
pomoc těm, kdo to potřebují, má mnohem
větší sílu než všechno, z čeho máme strach?
A není to také proto, že stále slyšíme zprávy
o tom, co se děje ve světě i kolem nás zlého,
zatímco o tom, co se děje dobrého neslyšíme
téměř nic? Anglický myslitel Thomas Moore
říká v jedné své modlitbě: „Dej mi zdravý ro-

zum, Pane, ať vidím dobro kolem nás, ať se
hříchem nevyděsím a napravit jej umím včas“.
Vánoční čas, kdy jsme citlivější k potřebám
druhých, nám vždycky otvírá pohled na svět
z této nadějnější strany. Uchovejme si ho.
Pro mne osobně zůstává vyprávění o Kristově
narození a pak také celý jeho život příběhem
o této dobré moci Boží, která se projevuje
nenápadně, neproměňuje náš bolavý svět
mávnutím kouzelného proutku, ale zastavuje, oslovuje a snad také trochu mění nás lidi.
A bývá to často tak, že ti, kdo svým jednáním
šíří něco z této dobré, laskavé moci kolem
sebe, si toho často ani nejsou vědomi.
Přeji vám pokojné prožití adventního i vánočního času a především dobrou naději do dalších dnů.

Mrazivý vzduch mi chladí hrdlo;
dnes je noc, kdy se mnohé mění,
kdy se rozdává nekonečné jmění,
kdy je čas snění
a kdy v nás měkne, co dřív ztvrdlo.

V teple verandy odpočinu,
chlad ale ještě ve mně běsní.
Je noc všech přání (splněných i vězni),
jenom já nesním,
zase jsem dostal jen dar splínů.

Děkovný vzdech mi hladí hrdlo;
dnes je noc, kdy se mnohé mění,
kdy se rozdává nekonečné jmění,
kdy je čas snění
a ve mně měkne, co dřív ztvrdlo.

Jdu přes náměstí plné světel,
ztichlé po všem tom divém shonu,
unaven nemám, co bych dodal k tomu,
že už chci domů.
...a že mi duši cosi hněte.

Naslouchám ... v dálce prýští píseň,
jemná - jako by zpíval anděl,
v hloubi zahoří, až sám jsem se zarděl.
... sním na verandě
o zvěsti, co mi tiší trýzeň.

VÁNOČNÍ MELODRAM

Petr Firbas, farář ČCE

Ralf Mošt,
člen farnosti ECM
Horní Počernice

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ, FARNOST HORNÍ POČERNICE, KŘOVINOVO
NÁM., SRDEČNĚ ZVE NA ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
4. 12. II. ADVENTNÍ NEDĚLE - BOHOSLUŽBY OD 9.30 h.
Světlo světa a povídání o Chanuce – vánoční melodram s hudebním
doprovodem, občerstvení
11. 12. III. ADVENTNÍ NEDĚLE - BOHOSLUŽBY OD 9.30 h.
Plameny naděje - pokoje - víry a lásky
17. 12. NAROZENÍ KRISTA podle Lukáše
Divadelní hra – hrají členové Klubu mládeže ECM HoPo, od 18.00 h.,

Středisko křesťanské pomoci HoPo
18. 12. IV. ADVENTNÍ NEDĚLE - BOHOSLUŽBY OD 9.30 h. ADVENT
- ADVENTUS - PŘÍCHOD SPASITELE.
Vánoční bohoslužba s dárky a divadlem naší mládeže
25. 12. BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ – BOHOSLUŽBY OD 9.30 h.
Největší dar

PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB VE FARNÍM SBORU ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ, TŘEBEŠOVSKÁ 2101/46 (NA ROHU DOBŠICKÉ)
Neděle 18. 12. v 9.30 h. vánoční hra dětí a
dospělých
- Z Nazaretu přes Betlém a Egypt zase
zpátky - vyprávění jednoho oslíka
Štědrý den - vánoční pobožnost
v 15.00 h.
Hod Boží vánoční 25. 12. - bohoslužby
v 9.30 h. s Večeří Páně
Nový rok 1. 1. 2017 - bohoslužby v 9.30 h.
s Večeří Páně
Setkání jsou otevřena všem. Srdečně zveme

Přijďte si zakoupit pěkný vánoční dárek ze
sortimentu obchůdku „Jeden svět“
Prodáváme v neděli 4. 12. od 10.30 - 11.30 v kanceláři našeho
farního sboru
(Třebešovská 2101, vchod z ulice Dobšická)
Jde o prodej kvalitních výrobků v rámci FAIR TRADE, spravedlivého obchodu. Cílem FAIR
TRADE je dát lidem z rozvojových zemí šanci vymanit se vlastními silami z chudoby a žít
důstojný život. Podpoříte tak dobrou věc.
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Církev

Milí přátelé,
když přemýšlím o smyslu vánoc a Ježíšově
narození, vracím se vždycky rád k útlé knížce našeho filosofa první poloviny 20. století,
Emanuela Rádla, Útěcha z filosofie, ve které
napsal: „Kristus přinesl přímé poučení pro lidi,
že Bůh jedná tak, jako jedná Kristus, že nikoho
nenutí, že Bůh je tedy bytostí dokonale bezbrannou, že násilím do světového běhu nezasahuje: že nedělá zázraky, že neposílá na lidi
blesk ani povodeň ani mor, že netrestá lidi na
tomto světě, že nechrání přímo pšenici před
plevelem, který se na poli rozmohl…jestliže
Bůh je však bytostí bezbrannou, jak na světě
působí? Působí jako působil Kristus: Bůh se ničím neurazí a všechno snese, i ukřižování, má
však lidi nad pomyšlení rád a pomáhá způsobem bezbranného člověka, vede, chválí, dává
příklady, napomáhá, varuje. A jak tuto metodu
provádí? Posílá na svět hodné lidi…“.
Mluvit o Bohu jako o někom, kdo je bezbran-

ŠKOLY A ŠKOLKY

HODINA POHYBU NAVÍC
I v letošním školním roce je naše škola zapojena do pokusného ověřování programu „Hodina
pohybu navíc.“ Pokusné ověřování vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné ověřování má za cíl motivovat žáky 1. - 3. ročníků ZŠ (v našem případě i starší žáky
1. stupně) k pohybu a ověřit možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny.

DIVADELNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ 5. ROČNÍKU
V úterý 8. 11. jsme se vypravili do divadla – Palác Akropolis. Jeli jsme autobusem, metrem
a tramvají, která se nám líbila, protože měla
wifi. V divadle jsme se podívali na ostatní vystoupení a jako čtvrtí jsme vystoupili my, páťáci s Markétou. Připravili nám mikrofony a začali jsme hrát hru Koblížek na cestách. Vendula
byla liška, Honza koblížek, David medvěd, Petr
zajíc, Tomáš vlk, Markéta babička a paní asistentka dědeček - zastupovala nemocného
Filipa. Hra se nám povedla, trochu jsme se sty-

děli. Diváci nám tleskali. Cestou do školy jsme
šli kolem Žižkovské věže, pak jsme jeli metrem
a autobusem, dorazili jsme přímo na oběd.
Žáci 5. ročníku,
obrázek nakreslila Vendula Válková

PLAVÁNÍ
Během října a listopadu 2016 proběhlo plavání v bazénu Čelákovice v rámci grantu pod záštitou Magistrátu hlavního města Prahy. Grant
byl zaměřen na inkluzivní vzdělávání žáků
(žáci se speciálními vzdělávacími potřebami),
respektive společné plavání žáků základní školy.
Plavání probíhalo celkem 6x a účastnili se
ho žáci převážně druhého stupně. Žáci se během plaveckých lekcí učili základním plaveckým dovednostem a absolvovali i jednoduché

hry ve vodě. V závěrečné lekci proběhly plavecké závody ve štafetách a následné vyhodnocení s předáním drobných cen.
Ladislav Klusák, učitel TV

A MEDAILE PŘIBÝVAJÍ …
Čtvrtek 20. 10. - 21. ročník Dětských plaveckých závodů o putovní pohár starosty MČ
Praha 14. Naši reprezentanti doslova zazářili.
Zlaté medaile ve svých kategoriích vybojovali: Kristýna Sedláčková (3. A), Metoděj Jílek
(5. B), Ondřej Šolc (6. B) a Samuel Perec (9. B),
stříbro si zasloužili: Oliver Böjtös (3. A), Adam
Švejnoha (5. A) a Lukáš Mach (8. B) a na bronzovou medaili dosáhli Tomáš Opletal (3. A)
a Kateřina Koubová (2. A). Zásluhou těchto
našich mladých plavců jsme na celé čáře pora-
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zili dalších 10 škol z Prahy 14. A další úspěchy?
Pátek 21. 10. - Minifotbal dívky, krajské kolo
- 3. místo v Praze
Středa 2. 11. – Floorball dívky, obvodní
kolo – 1. místo, postup do krajského kola
Čtvrtek 3. 11. - Floorball starší chlapci, obvodní kolo - 1. místo, postup do krajského kola
Neděle 13. 11. - Velká Kunratická, běžecké
závody – Lucka Popelová (8. B) - 1. místo, Jakub
Zámyslický (9. B) – 4. místo

Jsme na Vás pyšní, naši
mladí sportovci. Jen tak
dál!
Učitelé FZŠ Chodovická

BALÍČKY PRO NEPÁL

Vzpomene si někdo z vás na poslední velmi ničivou vlnu zemětřesení v Nepálu? Že ne? Zdá
se vám, že od té doby postihlo svět mnoho
dalších přírodních katastrof? Naše děti ve FZŠ
Chodovická nezapomínají. Určitě hlavně proto,
že na konci školního roku 2014/2015 s pečlivostí a láskou plnily balíčky pro „otřesené“ děti
z Nepálu. Velmi dlouhá cesta vedla od každého

starostlivého dárce přes místní úřad do skladišť
organizace KIDS TO KIDS. Mnozí již nedoufali
a propadali beznaději. Jen díky průběžným
informacím pořádající organizace v nás naděje
na úspěšné doručení stále doutnala. Na začátku tohoto školního roku jsme obdrželi dlouho
očekávanou informaci, děkovný dopis a CD
s fotografiemi. Byť se naše pomoc nedostala do

Nepálu, potěší jistě děti v Indii. Velký dík patří
všem, kteří pomohli, nepropadli malověrnosti
a dopřáli potřebným dětem alespoň kousek
naší všednodennosti. Akce se zúčastnilo 55 škol
a rozdáno bude 5 550 balíčků.

pletní družstvo 7 žáků ve složení Daniel Beránek, Jan Bohuněk, Patrik Gregor, Filip Mareš,
David Šrejma, Petr Študent a Jakub Zámyslický
obsadilo dělené první místo se ziskem 22 bodů
z 34 možných. Vzhledem k náročnosti soutěže, vyžadující převážně samostatnou přípravu

žáků, nedostatku času na společnou přípravu, změně termínu konání a absenci jednoho
z klíčových členů týmu je výsledný počet bodů
i celkové umístění velkým úspěchem.

V listopadu školu navštívilo anglické divadlo
AZYZAH Educational Theatre. Představení bylo
určeno žákům 3. a 4. třídy. Žáci ve veselém
představení Travel Machina procestovali s vynálezcem cestovního stroje a jeho asistentkou
Kiki všechny kontinenty. Potkávali různá zvířata
a s nadšením se sami stávali postavami z příběhu. Co bylo
ale nejdůležitější? Všichni
konverzovali
a zpívali v angličtině.
V
pondělí
21. 11. jsme
oslavili „ Světový
den
p o z d r a v ů “,
který se slaví již 11 let.
V tento den
měly děti za
úkol pozdra-

vit alespoň 10
lidí a uvědomit si
potřebu komunikace mezi lidmi.
Dozvěděli se, že
každá
kultura
si časem vypěstovala vlastní způsob zdravení
a loučení. Pozdrav dvou lidí hraje velkou roli.
Může je ovlivnit pozitivně i negativně. Děti si
vyzkoušely pozdravy slovní, gesta, formální
i neformální. A ty nejzajímavější? Přirozeně
ucho na ucho, dotknout se bosými chodidly,
třít si nosy atd.
Od září platí ve školách tzv. „pamlsková vyhláška“, která zakazuje prodej určitého zboží
ve školách. Na naší škole v rámci zdravé stravy
spolupracujeme s firmou Bovys, s. r. o., která do
školy 1x týdně dodává ovoce a zeleninu. Také
pro nás uspořádala propagaci zdravého životního stylu.

Věra Růžková, učitelka

CO VÍME O BULHARSKU?
Ve středu 2. 11. se vybraní žáci 8. a 9. B zúčastnili geografické soutěže v rámci „Dnů bulharské kultury“, které organizovala Místní veřejná
knihovna v Praze 9 – Horních Počernicích ve
spolupráci s Divadlem Horní Počernice a Bulharským kulturním institutem v Praze. Nekom-

Martin Hrbek, učitel

PODZIM V ZŠ SPOJENCŮ
Barevné listí se potichu snášelo k zemi, mrazíky ještě neudeřily, a proto se žáci 4. a 5. třídy
rozhodli pozvat na sportovní den předškoláky
z MŠ Spojenců. Připravili pro své kamarády zábavné dopoledne. Budoucí školáci plnili ve skupinkách sportovní disciplíny, kde si vyzkoušeli
svoji rychlost, sílu i šikovnost.

ZŠ Spojenců

DÝŇOHRANÍ U RYBNÍČKU

Školy

Mateřská škola „U Rybníčku“ pořádala již pošesté hravé podzimní odpoledne pro rodiče a děti,
které se konalo 31. 10. na školní zahradě. Oranžová barvička zaplavila celou zahradu v podobě
kostýmů, doplňků nebo vydlabaných dýní na
jednotlivých stanovištích. Pro děti byly připraveny úkoly - například tajemná pavučina, kouzelná krabice nebo stanoviště pro rodiče - vození
svého dítka v „kolečku“. Podvečer byl již trošku
chladný, proto byl pro „dospěláky“ a děti připraven teplý čaj a borůvkový koláč. Akce skončila až
za tmy, děti odcházely s rozzářeným obličejem a
lampionem nad hlavou. Dýňohraní se povedlo,
děkujeme rodičům, dětem a celému kolektivu
MŠ.
XXXXXXXX
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POZVÁNKA NA KONCERTY V PROSINCI 2016
Vánoční koncert žáků ZUŠ
v programu vystoupí pěvecké sbory Malíček,
Paleček a smyčcový orchestr. Čt 1. 12. Klášter
Emauzy – 17.30 hod.
Vánoční koncert žáků ZUŠ
v programu vystoupí také smyčcový soubor
mladších žáků. Čt 8. 12. Galerie 14 – Černý Most
– 18.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Zuzany Bandúrové
Pá 9. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.30 hod.
Koncert žáků akordeonové a kytarové třídy
Zdeňka Stibora
Po 12. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Společný koncert žáků ZUŠ Ratibořická
a žáků ZUŠ Česká Lípa
v programu zazní také Vánoční mše od Marka
Kučery. Po 12. 12. Divadlo Horní Počernice –
18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Věry Matějákové
Út 13. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Kristiána Vacka
Po 19. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny
St 14. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 17.30 hod.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
v programu vystoupí pěvecké sbory Malíček I,
Malíček II, Paleček a flétnový soubor. Út 20. 12.
Divadlo Horní Počernice – 17.30 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové
Čt 15. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Vánoční koncert žáků ZUŠ
v programu vystoupí pěvecké sbory Lísteček,
Lístek a smyčcový soubor Family Fiddlers. Pá
16. 12. KD Kyje – 17. 30 hod.
Večer recitace
v programu se představí žáci literárně – dramatického oboru. Pá 16. 12. Učebna LDO (MŠ 3.
patro) – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy I-Hsien Lin
Út 20. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Sedlákové
St 21. 12. Galerie 14 – Černý Most – 18.00 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové
St 21. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
Koncert žáků pěvecké třídy Zdeňky Hejlíkové
Čt 22. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 19.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové

Po 19. 12. Chvalský zámek – 18.00 hod.

ÚSPĚCHY ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH

Ve dnech 20. a 21. října 2016 se konal již 23.
ročník interpretační soutěže „Karel Ditters
z Dittersdorfu a hudební klasicismus“. Počernické trio z hobojové třídy Jany Kopicové
ve složení Aneta Ondrysková - hoboj, Klára Šarochová - hoboj a Barbora Zápotocká - klavír,
získalo 3. místo.

ník Písňové soutěže Bohuslava Martinů.
Eliška Mistrová z pěvecké třídy Šárky Mistrové
získala 3. cenu v kategorii D-děvčata,
Pham Thuy Quynh Anh z pěvecké třídy Šárky Mistrové získala 1. cenu v kategorii I A,
a dále získala Cenu Společnosti Jarmily Novotné.

Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme paní učitelce Janě Kopicové za skvělou přípravu.

Blahopřejeme k úspěchům a děkujeme Šárce
Mistrové za výbornou přípravu a také Danielovi
Kallmünzerovi za skvělý klavírní doprovod.

Ve dnech 21. až 23. 10. 2016 se konal již XIV. roč-

Libor Zíka, ZUŠ

VZPoura ÚRAZŮM – NETRADIČNÍ AUTENTICKÁ BESEDA
V pondělí 24. října měli možnost žáci celého
druhého stupně být přítomni vynikající besedě,
která, myslím, je pro dnešní děti více než potřebná. Mnozí z nich se neuvědomují, že stačí jedno
nešťastné rozhodnutí a změní se jim celý život.
Právě o tom žákům školy vyprávěla nadšená
potápěčka Jarmila Onderková a úspěšný triatlonista Zbyněk Švehla. Vyprávění bylo velmi smutné, avšak plné životního optimismu. Oba lektoři
jsou upoutáni na invalidní vozík po úrazu, který
se jim stal následkem neuváženého rozhodnutí.
Během besedy se hojně diskutovalo, žáci měli
možnost poznat detailní model páteře i možných poškození, shlédnout autentické záběry
předcházející vlastnímu úrazu a mnoho dalšího.
Beseda to byla skutečně vynikající, pro všechny
moc přínosná. Uvedená beseda se uskutečnila
v rámci edukačního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny „VZPoura úrazům“, který již dle
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názvu napovídá, že je
primárně zaměřen na
prevenci dětských úrazů. Dnes je uvedený
projekt dle mého názoru více než potřebný,
jelikož naše mládež
často zaměňuje virtuální svět se skutečným
životem, kde se chybné
rozhodnutí nedá změnit restartováním hry.
Moc děkujeme tímto
oběma lektorům i VZP
za skutečně vynikající
krok k získání povědomí o následcích úrazů.
Martin Březina,
ředitel školy

DIVÁCKÉ NÁSILÍ – PŘEDNÁŠKA SPOJENÁ S BESEDOU
Úterý 25. října měli možnost žáci
osmých a devátých ročníků být
na přednášce o diváckém násilí.
Lektorem byl Mgr. Pavel Reich
(zaměstnanec G4S, externí lektor
Imperativ, z. s.). Přednáška byla
doplněna o filmové ukázky a zkušenosti z práce na problematice
extremismu u Policie ČR. Mnozí
během přednášky byli zděšeni,
co všechno se může dít v souvislosti s utkáním v kopané. Uvedená přednáška byla nejen krátkým

průvodcem v oblasti používané symboliky zakázaných hnutí a skupin, ale i mementem pro
práci s pyrotechnikou, jelikož záběr na utržené
prsty skutečně byl pro každého pádným argumentem pro budoucí absenci experimentů
v oblasti výroby pyrotechnických výrobků. Moc
děkujeme za uvedenou přednášku a budeme
se těšit na další zdařilé přednášky od Imperativ,
z. s.

do letoviska Eastbourn, kde jsme si všichni nakoupili v Primarku. Třetí den jsme po škole vyrazili do Hever Castle, hradu, v němž vyrůstala
Anna Boleynová. Prošli jsme si královské zahrady a navštívili i vodní bludiště. Čas v Anglii nám
rychle ubíhal, až nadešel poslední den ve škole.
Po výuce jsme obdrželi certifikáty, potom hup
do autobusu a hurá do Brightonu. Zde jsme si
prošli úžasné mořské akvárium a historickou
část tohoto významného přímořského letoviska. Po návratu už jsme si museli zabalit, neboť
v pátek brzy ráno jsme vyrazili do Londýna.
Nejdříve jsme se plavili po Temži až k London
Eye. Jízda na tomto největším vyhlídkovém
kole v Evropě nás skutečně nadchla. A pak už
následovala hektická cesta kolem dalších slavných londýnských pamětihodností jako je Big

Ben, Westminsterské
o p at s t v í ,
Buckinghamský palác a Traffalgarské náměstí. Na Leicesterském náměstí jsme dostali rozchod,
abychom mohli obdivovat pouliční umělce
a naposledy nasáli atmosféru velkoměsta. Horkým londýnským metrem, které mnoho spolužáků zklamalo, jsme se vrátili k autobusu a vyrazili k večernímu trajektu do Doveru, abychom
z francouzského Calais pokračovali dlouhou
cestou zpět do smutného Česka. Výlet se nám
moc líbil a nejraději bychom se vrátili zpět.

Martin Březina, ředitel školy

GYMNÁZIUM V ANGLII
Pro všechny ostatní je neděle dnem stresů před
pondělní školou, ale pro nás byla druhá říjnová
neděle dnem odjezdu do Anglie. Sešli jsme se
brzo po obědě, naložili kufry do autobusu a vyrazili na dvacetihodinovou cestu. Po příjezdu
jsme se ihned vydali do starobylého námořního města Portsmouth, kde jsme si prohlédli
památky i historické lodě. Večer (značně unavení) jsme jeli do městečka Shoreham v západním Essexu, kde jsme se seznámili s rodinami,
u nichž jsme byli ubytovaní.
Samozřejmě i v Anglii jsme museli chodit do
školy. S anglickými lektory jsme si překvapivě
rozuměli a hodiny angličtiny nás bavily. Po naší
první výuce jsme se přesunuli na nejvyšší anglické útesy Seven Sisters, které jsme si prošli,
a užili si krásný výhled na moře. Pak nás zavezli

Sára Musilová, Eliška Ondráková,
kvarta B

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O NAŠEM GYMNÁZIU?
PŘIJĎTE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ...
Rádi Vás provedeme školou a zodpovíme veškeré Vaše dotazy týkající se našeho gymnázia.
Dozvíte se vše potřebné o studiu i o přijímacích
zkouškách. Budete se moci seznámit s naším
školním vzdělávacím programem Chléb a hry,
podle kterého vyučujeme již jedenáctým ro-

kem. Další informace o naší škole najdete i na
www.gymnchod.cz

můžete přijít prohlédnout ve středu
7. 12. 2016 od 14.00 do 17.00 hod.

Obě budovy našeho gymnázia (v Chodovické
ulici v Horních Počernicích i detašované pracoviště ve Vybíralově ulici na Černém Mostě) si

Všichni jste srdečně zváni!
Zuzana Suchomelová, zástupkyně ředitele

Po mnoha letech se na našem gymnáziu opět
obnovila tradice výměnných pobytů s partnerskými školami. Tento rok jsme navázali spolupráci s bavorským Gymnáziem Olympia-Morata. Výměnný pobyt byl určen pro studenty
kvint, sext a septim, kteří projevili velký zájem
- vzájemné výměny se účastní celkem 24 českých a 24 německých studentů.
S našimi novými kamarády jsme se nejdříve
spojili písemně. Postupně jsme zjišťovali, co
mají rádi, co od výměnného pobytu očekávají,
kam by se chtěli v Praze podívat, co nejraději
večeří, a zároveň jsme si uvědomovali na vlastní kůži, jak dobře (ne)ovládáme německý jazyk.
Naše nervozita pomalu rostla a vyvrcholila s
příjezdem našich nových „spolužáků“ na Hlavní
nádraží. Zde jsme si každý „převzali“ svého nového spolubydlícího a vydali se s ním domů. O
víkendu jsme program zajišťovali sami s rodiči
a snažili se probourat nejen jazykové bariéry.

Někteří z nás vyrazili do Prahy, jiní ukázali i další
krásy a místa z České republiky.
V pondělí jsme dorazili plni nových zážitků,
zkušeností a někteří už i celkem rozmluvení
do školy, kde němečtí studenti prezentovali
svoji školu a pověděli nám něco o Schweinfurtu, z kterého pocházejí. My zase besedovali
s německými profesory. Poté jsme se přesunuli
na detašované pracoviště na Černém Mostě,
kde jsme společně poobědvali. Po představení
české kuchyně jsme vyrazili do Prahy za památkami. Obdobný program se opakoval i v úterý
s tím, že se němečtí studenti zapojili do výuky
některých našich předmětů. Ve středu jsme se
přesunuli už ráno na detašované pracoviště a
besedovali zde.
Ve čtvrtek a pátek jsme měli na starost opět
program my, takže jsme na základě přání a snů
našich kamarádů vymysleli další aktivity. Společně jsme se vydali do Jumpparku, na Signal

festival či do galerií a kin, každý podle svého
vkusu.
Týden uběhl jako voda a najednou už byl pátek
a my jsme museli naše nové přátele doprovodit
na Hlavní nádraží, odkud po obědě vyrazili zpět
domů.
Všichni jsme se shodli, že výměnný pobyt byl
skvělou zkušeností. Vyzkoušeli jsme si němčinu
nejen z pohodlí školních lavic. Zjistili jsme, že
v běžné komunikaci a při řešení každodenních
situací to není jen o správném členu či tvaru
slovesa, že daleko důležitější je umět pohotově
reagovat a hlavně se nebát dělat chyby a je potřeba mluvit, mluvit a mluvit. Jinak se člověk cizí
jazyk opravdu nenaučí.
Teď už se zase těšíme (možná trošku bojíme) na
květen, kdy za našimi kamarády pojedeme na
týden my.
Johanka Bruothová a Hedvika Nová,
sexta A
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VÝMĚNNÝ POBYT SE STUDENTY Z BAVORSKÉHO GYMNÁZIA - NÁVRAT
K TRADICI?

HELENA VÁLKOVÁ NA
NÁVŠTĚVĚ ŠKOLY

se podílela na přípravě metodických materiálů
pro hodnotitele ústní maturitní zkoušky z ruského jazyka. Videozáznamy poslouží na seminářích
pro zkoušející ruštináře.
Přestože je ruština na naší škole druhým cizím jazykem, vyzkoušeli si naši čtvrťáci maturitu přímo
před kamerou. S každým z nich byl natočen dvakrát patnáctiminutový záznam, přesně v délce
ústního zkoušení.
Během natáčení sice vládla nervozita, ale všichni
nakonec odcházeli s úsměvem.

OSLAVA EULEROVA
ČÍSLA

V prvním listopadovém týdnu navštívila naši
školu prof. JUDr. Helena Válková, CSc., která je
jako poslankyně členkou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny PČR.
Bývalá ministryně spravedlnosti, spoluautorka
zákona o soudnictví ve věcech mládeže, spoluzakladatelka české kriminologické společnosti
a vysokoškolská pedagožka svou přednáškou
o právu zaujala všechny přítomné studenty
čtvrtých ročníků, oborů právní administrativa a
řízení lidských zdrojů. Stejně zajímavá byla pro
všechny i závěrečná beseda.
Bylo nám ctí ve škole přivítat takového odborníka, ale především velmi milého člověka.

PŘED KAMEROU NANEČISTO

První listopadový den byl pro studenty druhého
ročníku mediální komunikace trochu zvláštní.
Ačkoliv jsme školou spíše humanitního zaměření, zapojili jsme se právě jejich prostřednictvím
do oslavy Eulerova čísla.
Pomocí videokonferenčního systému SMART
Bridgit jsme se propojili se Střední průmyslovou
školou v České Lípě a Gymnáziem v Jihlavě. Naším úkolem bylo představit Leonarda Eulera jako
zakladatele grafů. S výsledky svého bádání nás
postupně seznámily i další dvě školy.

Celá akce se jmenovala
„Na e!“ a studentům přinesla nové zkušenosti
s vedením videokonferencí, ale také nové poznatky
z oblasti matematiky.

ZAČAL MARATON DNŮ
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V listopadu již tradičně probíhá v SOŠ pro administrativu EU první den otevřených dveří. I tentokrát jsme přivítali více než sto dvacet návštěvníků z řad žáků devátých tříd.
Všechny zájemce o studium srdečně zveme na
další DOD, který se uskuteční ve středu 7. prosin-

ce od 14 do 19 hodin a tentokrát bude spojen
ještě s „Dnem odborných dovedností“. Uchazeči tak přímo v prostorách školy na praktických
ukázkách uvidí, jaké konkrétní odborné dovednosti mohou studiem u nás získat.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Začátkem listopadu byla pozvána skupina pěti
studentů ze čtvrtého ročníku do Cermatu, aby

ZAMYKÁM, ZAMYKÁM
ZAHRADU …
Zamykám, zamykám zahradu, zepředu i zezadu.
Všechny broučky dáme spát, hezké
sny jim budeme přát…
To byla slova říkanky, kterou jsme
společně v úterý 8. 11. odpoledne
zamkli školní zahradu na pomyslných sedm západů.
Zahrada, stejně jako celá školka,
byla slavnostně vyzdobená a mrkala na nás světýlky z dýní i mnoha
dalšími, která jsme společně vyráběli ze starých sklenic.
Kdo měl odvahu, mohl si zasoutěžit
v hodu bramborou, skocích v pytli,
nechat se rodičem povozit v zahrad-

ním
k o lečku,
nebo
si zaházet kroužky na chobotnici.
Ta se pro tento den zabydlela v blízkosti našeho draka. Soutěží bylo
samozřejmě více a za splnění všech
úkolů dostaly děti svítící odměnu.
Po setmění se dlouhý světélkující
průvod vydal na procházku ulicemi
v okolí školky.
Zahradu budeme sice využívat
i v zimě, ale pískoviště a herní prvky se opravdu znovu otevřou až na
jaře.
Za kolektiv
MŠ U Dráčka
v ulici
Spojenců,
MilKar
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SPORT

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA A AEROBIK
V sobotu 22. 10. se konalo ve Vysokém Mýtě
„Mistrovství České republiky ve sportovní gymnastice žen v kategorii C“.
Pro náš oddíl to byl závod velmi úspěšný. V kategorii žákyň si vybojovala stříbrnou medaili
Kristýna Králová, 6. místo obsadila Aneta Kreibichová. V kategorii juniorek se nejlépe umístila
Karolína Spitzerová, a to na 13. místě. V ženách
získala Veronika Švábová stříbrnou medaili,
její sestra Kateřina obsadila nepopulární 4. příčku, 5. místo si vybojovala Tereza Křížová.

stála naše děvčata na nejvyšších stupíncích.
V kategorii I. to byla Barbora Bakusová, v kategorii II. Lenka Tikmanová a o stupínek níže Julie
Brožová.
Našim děvčatům gratulujeme!
za celý oddíl, Lenka Barešová

28. října nás naše gymnastky úspěšně reprezentovaly na 8. ročníku Memoriálu Zuzany
Hartlové v Pelhřimově. Lucie Zahradníčková
byla druhá, Veronika Švábová třetí, Laura Bohatová čtvrtá a Jana Zahradníčková obsadila 6.
místo.

Na Ještědském poháru v sobotu 12. listopadu

DALŠÍ TITULY PRO PTÁČKOVY

ryně světa z roku 2015
připojila tedy další dva
a nyní je už čtyřnásobnou
světovou šampionkou.
Mimo to přidala další dva
bronzy z polokontaktních
disciplín stejných váhových kategorií. Její bilance v ženských kategoriích
z MS je úctyhodná. Čtyři
světové tituly, třikrát vicemistryně světa a dvě
bronzové medaile.
„Co bude dál uvidíme…
Musím si vše důkladně promyslet. Ze všeho
nejvíce se těším na skvělé donuty od Donuter
Donuts,“ říká mladá kickboxerka.
Josef Ptáček byl nováčkem mistrovství a ihned
zabodoval. Stal se doslova miláčkem fanoušků,
kteří ho podporovali hlavně ve finálové části turnaje. Nastoupil v disciplíně Submission
wrestling. Všichni jsme brali jeho účast zejména
jako přípravu na zápasy v MMA. Pepa byl ale
jiného názoru a prokázal opět obrovskou univerzálnost. Ve své váhové kategorii – 65 kg se
probojoval až do závěrečných bojů. V semifinále přešel přes Němce, který měl již zkušenosti
z bojů MMA. Ve finále podlehl o dva pomocné
body ruskému závodníkovi. Titul visel opravdu
ve vzduchu. Škoda. To, že je titul vicemistra světa ve správných rukou, potvrdil Pepa ve stejné
disciplíně, ovšem open, tedy bez rozdílu vah.
Tady mu fandili opravdu všichni. Byl nejmladší,

nejmenší, nejlehčí a měl nejméně času na regeneraci. Jako jediný startoval ve dvou kategoriích, a přesto se probil ze základní skupiny až do
semifinále, kde před limitem porazil Portugalce. Ve finále už neměl tolik sil a podlehl jinému
ruskému borci. Dva tituly vicemistra světa mu
však sluší. „Za rok či dva bych rád své zkušenosti
a umění předvedl v oktangonu,“ dodává Pepa.
Na závěr bychom chtěli moc poděkovat – městské části Praha 20, Petře Soukupové (Make‑Up
Artist), za skvělý účes na MS, Donuter Donuts –
bez vašich donutů bychom neměli k zápasům
sílu, Zoo Chleby za jejich přímou podporu,
Thajskému ráji – bez vašich skvělých masáží bychom byli celí rozlámaní, firmě Realgeek a Světu sportu.
Petra Ďurčíková, Naše Praha 9
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Sport

Mladí sourozenci z Prahy 9 Josef a Martina
Ptáčkovi získali na Mistrovství světa v kickboxu a dalších bojových sportech celkem
šest medailí. Dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě
bronzové. Mistrovství proběhlo v italském
přímořském letovisku Massa di Carrara.
Pepa i Martina byli lídry reprezentačního týmu
ČR a i přes zdravotní komplikace dokázali proměnit svůj talent, píli a nezdolnou zarputilost
v zisk cenných kovů.
Po příjezdu do místa dění proběhla nezbytná
registrace, vážení a zdravotní prohlídky. Pak následoval den volna. Další den bylo mistrovství
slavnostně zahájeno průvodem všech výprav.
Po představení následovalo vystoupení italských carrabinierů, kteří provedli seskoky padákem s přesným přistáním přímo před nastoupené týmy. Šampionátu se zúčastnili zástupci
nejrůznějších států a kontinentů.
Pak už to začalo naostro. Kontrola, rozlosování a další nezbytné informace a šlo se na věc.
Nejdříve probíhaly eliminační zápasy jednotlivých kategorií, to pokračovalo i v následujících
dnech. Kdo byl úspěšný, postoupil dál do semifinále a následně do finále.
Martina Ptáčková byla jednou z nejvytíženějších závodnic, startovala hned ve čtyřech disciplínách, její bratr Pepa ve dvou. Martina v kickboxu – fullcontactu žen (což je plný kontakt) ve
váhové kategorii do – 65 kg i ve váhovce nad +
65 kg postoupila do finálových bojů, které proměnila ve vítězství a stala se v obou kategoriích
mistryní světa. Ke svým dvěma titulům mist-

Placená inzerce

Díky kotlíkové dotaci
můžu v naší obci i já
lépe dýchat.

Využijte dotaci v hl. m. Praze až 127 500 Kč na pořízení ekologického

kotle nebo tepelného čerpadla a zlepšete životní prostředí.

Dotaci získáte na výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinném domě. Požádejte
o dotaci na Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 4. patro, kancelář č. 419.

portalzp.praha.eu
kotlikovedotace@praha.eu
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Kamenná prodejna
v srdci
Horních Počernic

STROJSERVIS Praha, s.r.o.
obchodní zastoupení IVECO
Náchodská 30, Horní Počernice
hledá

nové kolegy do oblasti skladování a logistiky
náhradních dílů
Nástupní plat 25.000,- Kč

Tel: 281045210

E-mail: zalohova@strojservis.cz
www.strojservis.cz
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ČERSTVÉ OVOCE A ZELENINA
ITALSKÉ A ŘECKÉ PRODUKTY
MEDY, ČOKOLÁDY A MONOHO DALŠÍHO
Otevřeno: po-pá: 8.00 - 19.00 so: 8.00 - 13.00
Jsme tu pro Vás i mezi vánočními svátky!

WWW.OZEVA.CZ

OZEVA

Běluňská 2846/13
Praha 9 H.Počernice

Placená inzerce

Pro výrobu rozváděčů v Dřevčicích
hledáme

ZÁMEČNÍKA

NOVĚ OTEVŘENO

Požadujeme: vyučení v oboru, svářecí průkaz
CO2, spolehlivost, beztrestnost

Chvalkovická 704
Praha - Horní Počernice

Nabízíme: zajímavou práci, ohodnocení dle
dosažených výsledků a praxe.
Informace: Jaroslav Krákora – 777 030 160,
j.krakora@erocomm.cz

vchod z Náchodské
30 m od pošty, tel. 606 098 111

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

Inzerce

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00
Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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Placená inzerce

JIŽ NYNÍ
MÁME KUPCE
PRO VAŠI
NEMOVITOST

775 882 879

Mobil: 603 242 142

www.rkevropa.cz/hpocernice

www.sute‑pisky.cz

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)
Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2016

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

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
- REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH.
ING. TOMÁŠ PINKAVA TEL: 608 153 818

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

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

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

MC DONALDS HORNÍ POČERNICE
PŘIJME ZAMĚSTNANCE A BRIGÁDNÍKY.
VOLEJTE 776 825 947

ORDINACE UROLOGIE, SEXUOLOGIE
MUDR. Z. HANZLÍKOVÉ BUDE OD 1. 1.
2017 PŘESTĚHOVÁNA NA OČNÍ KLINIKU
V H. POČERNICÍCH, OBCHODNÍ 2694/2
ORDINACE Č.1 V 1 PATŘE. TEL: 606 210 626

PRONAJMU ČISTÝ SKLAD - DVOJGARÁŽ
NA CHVALECH. CENA 2700 KČ/MĚS.
TEL: 777 263 261

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

PŘIJMU K SOBĚ BRIGÁDNĚ SPOLEHLIVOU
PANÍ NA ÚKLIDOVÉ PRÁCE BYTŮ
TEL: 607 594 769

FIRMA V H. POČERNICÍCH HLEDÁ ŠIKOVNÉ
A SPOLEHLIVÉ PRACOVNÍKY K TŘÍDĚNÍ
TISKU. MOŽNOST VÝBĚRU SMĚN I NA
BRIGÁDU. NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU.
T. 602 480 851

NABÍZÍME KOMPLETNÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
SLUŽBY. RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ.
H. POČERNICE TEL: 602 495 327
PEDIKÚRA DO DOMU OD 200 KČ
TEL:724507802 SOŇA
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI. KOUPÍM.
TEL: 286 891 400

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