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KALENDÁŘ AKCÍ
V HORNÍCH POČERNICÍCH LEDEN 2017
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
do 8. 1.
Vánoční keramické městečko
8. 1. od 14 do 16 hod.
Zavírání Vánoc se třemi králi
a živými velbloudy
od 14. 1. do 9. 4., denně 9 až 17 hod.
Výstava Dracula a ti druzí aneb Upíři
na Chvalském zámku
14. 1. od 14 hod.
Slavnostní otevření výstavy Dracula
a ti druzí, zpěvák Tomáš Vaněk zpívá roli
Herberta z muzikálu Ples upírů
21. 1. od 10 do 17 hod.
Strašidelná sobota s čarodějnicí a upíry
22. 1. od 10 do 17 hod.
Strašidelná neděle s Draculou a upíry
do 29. 1.
Taťjana Macholdová: Tóny barev
do 29. 1.
Výstava žákovských prací výtvarného
oboru ZUŠ Horní Počernice
3. 2. od 17 hod.
Nocování na zámku s hostinou,
pohádkovými postavami a výstavou
o upírech
5. 2. od 10 do 17 hod.
Strašidelná neděle s Čachtickou paní a upíry

DIVADLO
6. 1. od 18 hod.
Vrátila se jednou v noci
7. 1. od 15 hod.
Leontýnka a drak

10. 1. od 19.30 hod.
Barbora Hrzánová a Condurango
KONCERT

16. – 20. 1. od 9 do 12.30 hod.,
út od 15 do 18 hod.
Zápisy do kroužků na II. pol.

11. 1. od 19.30 hod.
Jenom život

19. 1. od 16.15 do 17 hod.
Moje první malování

14. 1. od 19.30 hod.
Dvanáct

20. 1. od 9 do12 hod.
Základy PR

15. 1. od 15 hod.
Jen počkej, zajíci

ZUŠ

17. 1. od 19.30 hod.
Tenkrát v ráji KINO
19. 1. od 19.30 hod.
Do ložnice vstupujte jednotlivě
21. 1. od 15 hod.
Jagababa a tři loupežníci
22. 1. od 18 hod.
Z deníku hraběnky M.
24. 1. od 19.30 hod.
Regulace intimity
25. 1. od 19.30 hod.
Radůza KONCERT
26. 1. od 19.30 hod.
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
28. 1. od 19.30 hod.
Královny
29. 1. od 15 hod.
Sněhová královna

DDM
26. 1.
Vernisáž výtvarných kroužků DDM
28. 1. od 13 do 18 hod.
Sobotní výtvarná dílna - Tiffany

MUM
14. 1. od 9 do 11 hod.
Montessori sobota

12. 1. od 18 hod.
Koncert žáků houslové třídy Martiny
Müllerové
Sál ZUŠ Ratibořická
16. 1. od 18 hod.
Hudební večer - tradiční koncert žáků ZUŠ
Sál ZUŠ Ratibořická
17. 1. od 18 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové
Sál ZUŠ Ratibořická
18. 1. od 18 hod.
Koncert žáků klavírní třídy I-Hsien Lin
Sál ZUŠ Ratibořická
19. 1. od 18 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Larisy Vaňkové
Filiny
Sál ZUŠ Ratibořická
23. 1. od 18 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů
Lucie Rapčákové, Jana Triebenekla a Jiřího
Břicháče
Sál ZUŠ Ratibořická
27. 1. od 17 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Katrin
Triebeneklové
Sál ZUŠ Ratibořická
30. 1. od 18 hod.
Koncert žáků klavírního oddělení
Sál ZUŠ Ratibořická
31. 1. od 18 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Daniela
Kallmünzera
Sál ZUŠ Ratibořická

Foto na titulní straně: Ocenění Skokan roku za aktivní přístup k řešení problémů udržitelného rozvoje, inovaci v participativním rozpočtování
a snahu o prohloubení spolupráce s veřejností.
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SLOVO STAROSTKY
Téměř pět tisíc let doprovázejí lidstvo hlasy zvonů. Odměřují nám čas, zvou k modlitbě, bijí na poplach, oznamují příchod
svátků a také provázejí člověka na jeho
poslední cestě. Vždy byly symbolem existence společenství, stejně jako připomínkou času a rytmu života. Hloubku všeobecné krize v dějinách i v současnosti výmluvně charakterizují opatření, jež vedle materiálních
otázek postihují také duchovní život, oblast, která se zdánlivě jeví jako
nedotknutelná. Jako čiré barbarství se například chápalo opatření rakouské vlády z roku 1916, podle něhož byly pro nedostatek kovů rekvírovány kostelní zvony k válečným účelům. Během 1. světové války
byly tak v naší zemi zničeny téměř tři čtvrtiny všech zvonů. Podobný
osud stihnul i zvony v kostele sv. Ludmily na Chvalech. Začátkem nového roku 2017 si připomínáme, že uplynulo sto let od chvíle, kdy
byla jejich kovová těla rozbita a použita na výrobu zbraní. V divadelní
hře Fráni Šrámka Zvony se říká: „… zvony jsou naše svědomí. A když
teď zvony nám sundali, taky svědomí nemáme… Přestanou‑li zvony
mluvit, není čas, abychom my mluvit počali?“
O protestech proti rekvizicím a záhadném mizení odebíraného ma-

teriálu existuje bezpočet záznamů v obecních kronikách. O niterném
vztahu lidí ke zvonům svědčí, že se jich po válce mnoho znovu záhadně našlo, anebo se farníci složili na zvony nové, jako třeba u nás
v Horních Počernicích. O silné symbolice rekvizic zvonů, na níž bohužel stejně neblaze navázalo ještě období 2. světové války, svědčí
i slavný Zvon míru z italského Rovereta. Patří k největším na světě
a je vyroben právě opačnou cestou, než jaká čekala jeho rekvírované
příbuzné z válečné doby. Zvon míru byl totiž v roce 1924 ulit z roztavených zbytků zbraní, které po sobě v severní Itálii zanechalo několikaleté válečné běsnění.
Hlas kostelních zvonů se za celá tisíciletí nezměnil a vzbuzuje v nás
stejné emoce, jaké budil v našich předcích. Jejich kouzelná melodie
patří mezi zvuky, které mají vlastní, nezaměnitelnou symboliku a otevírají nám přístup do jiných dimenzí. Milí Hornopočerničtí, ať vám
zvony od sv. Ludmily ohlašují jen samé dobré zprávy, zvou k radostným událostem, zahánějí zlé moci či dokonce nepřátelská vojska. Přeji vám hodně zdraví a dobrých zpráv v novém roce 2017.
Vaše starostka Hana Moravcová

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
SVĚŘENÍ POZEMKŮ PRO HORNÍ
POČERNICE
S ředitelem Odboru majetku magistrátu Ing. Radkem Svobodou jsme jednali
o stavu našich žádostí o svěření pozemků.
Jedná se o budovu, ve které sídlí RC MUM,
pozemku pod bytovými domy Canaba, kde
by měla v budoucnu stát sportovní hala
a pozemků u Biologických rybníků, aby
mohlo dojít k rozšíření rekreační zóny.
ODKUP CHVALSKÉHO LOMU
A KOUPALIŠTĚ
Na magistrátu jsem jednala o odkupu lomu
a koupaliště ve Svépravicích, dle usnesení
Zastupitelstva MČ Praha 20.
DOPRAVA
S náměstkem primátorky Petrem Dolínkem jsme probírali vybudování P+R u ná-

draží, realizaci cyklostezek v Horních Počernicích, zklidnění Náchodské ulice a celkově
zmírnění negativních dopadů z dopravy na
naše obyvatele.
SETKÁNÍ S DĚTMI NA ZÁMKU
Na Chvalském zámku jsem se s místostarostkou Evou Březinovou a koordinátorkou
MA21 Lenkou Tomsovou setkala s dětmi,
které se podílely na projektech v rámci
participativního rozpočtování. Musím říct,
že počernické děti jsou skvělé a velice kreativní. Naplánovali jsme další projekty, které
by mohly připravit tentokrát všechny školy
dohromady.

u Ropidu technické požadavky na zastávku, a ty předložíme vedení obchodu, zda
bude souhlasit
ELEKTROMOBIL
S Lenkou Tomsovou, koordinátorkou
MA21, jsme se začaly zabývat nákupem
elektromobilu pro potřeby městské části.
ČTENÍ PRO DĚTI
Byla jsem oslovena azylovým domem
a s radostí jsem se zapojila do krásného
projektu Čtení dětem. Azylový dům přivítá
všechny dobrovolníky, kteří by se ve svém
volném čase do této akce také zapojili.

ZASTÁVKA MHD
Se zástupcem společnosti Lidl jsme projednávali možnost vybudování autobusové zastávky u prodejny Lidl. Prověříme

Hana Moravcová,
starostka

KALENDÁŘ NA ROK 2017 „TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC“
V PRODEJI SE SLEVOU!
Vážení Hornopočerničtí,
kalendář „To nejlepší z Horních Počernic“
je v prodeji na obvyklých místech dle seznamu níže. POZOR, nyní za zvýhodněnou cenu 45 Kč. Kromě úžasných fotografií, jejichž autory jsou mnozí z vás – občané
Horních Počernic a přilehlých obcí, zahrnuje
kalendář i nezanedbatelnou informační hodnotu. V obsahu jsou vyznačeny hlavní akce
pořádané MČ, příspěvkovými a neziskovými
organizacemi a spolky v roce 2017.

Doufáme, že kalendář na
rok 2017 pro vás bude příjemným průvodcem po celý
příští rok.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

To nejlepší
z Horních Počernic
2017

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 45 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.

2– 3

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Pojmenování ulice
Rada souhlasila s pojmenováním komunikace
K Tabulce.
Zapojení MČ Praha 20 do aktivity“Integrace systémů řízení kvality veřejné správy za
pomoci metody MA21“
Rada souhlasila se zapojením MČ Praha 20 do
aktivity integrace systémů řízení kvality. Účast
je bezplatná, aktivita zahrnuje externí metodickou podporu a je realizována v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst ČR s názvem
„Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné
správy za pomoci metody MA21“.
Smlouva o zřízení služebnosti k pozemku p. č. 4497/1 stavby „11010-050224,
0494/13 PH-9, VGP H. Počernice, OK“ - Praha 20 Horní Počernice, se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s.

Rada schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě k pozemku KN parc.
číslo 4497/1 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha, za účelem zřízení, provozování, údržby
a oprav podzemního komunikačního vedení
v rozsahu stavby „11010-050224, 0494/13 PH9, VGP H. Počernice, OK“, se společností Česká
telekomunikační infrastruktura, a. s.

Investiční záměr na revitalizaci okolí „Biologických rybníků“
Zastupitelstvo souhlasilo s investičním záměrem na revitalizaci okolí „Biologických rybníků“ v rozsahu zpracované architektonické
studie Ing. arch. Kristiny Karhanové Grigoryan
z 12/2016 za podmínky předchozího majetkoprávního vypořádání k dotčeným pozemkům.

Plánovací smlouva k záměru „Výstavba Bílý
vrch“
Zastupitelstvo schválilo uzavření Plánovací
smlouvy se společnosti KONHEFR POČERNICE, s. r. o.

Rozpočtové provizorium na rok 2017
Zastupitelstvo schválilo pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017.

Investiční záměr „Bytový dům Náchodská“
Zastupitelstvo souhlasilo s investičním záměrem „Bytový dům Náchodská“ v rozsahu zpracované architektonické studie.

Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/samosprava
Úřad MČ Praha 20

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. 09. 2016–31. 01. 2017 do
15. 04. 2017. Další termíny budou následovat.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 24. 11. 2016 jsme v Obřadní síni Chvalského zámku
přivítali nové občánky Horních Počernic. Přejeme jim
hodně štěstí, zdraví a radosti
v jejich životě.
Hana Vostrá, referentka odd.
správních agend
Foto: Tomáš Knot
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Přihlášku na vítání občánků naleznete na
http://www.pocernice.cz/poradnaobcana/
vitaniobcanku/ 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, email: vitani@pocernice.cz,
Martina Krátká, tel.: 271 071 657, email:
vitani@pocernice.cz

Během prosince se projednávalo prodloužení linky 224 do Svépravic, přemnožení černé zvěře a dokončení budovy
knihovny.
Paní starostko, jak dopadla jednání
ohledně prodloužení linky 224 do Svépravic?
Během prosince proběhlo jednání se společností Ropid, z kterého vyplynulo, že dva
průzkumy, které společnost Ropid zadala,
prokázaly vytíženost prodloužené linky do
Svépravic. Proto bylo spolu s naší městskou
částí dohodnuto, že ze zkušebního provozu
bude stav trvalý. Společnost Ropid i městská část Horní Počernice se zabývaly i podněty občanů, kteří žádají zrušení odklonu
této linky a jako jedno z opatření proti hluku
z provozu autobusu bude rekonstrukce ulice
Domkovské. Budeme zadávat projekt na využití stávající zastávky v Jeřické ulici, aby byla
dodržena docházková vzdálenost.
Jsem ráda, že se podaří pro obyvatele Svépravic zajistit spojení MHD směrem do středu Horních Počernic. Splníme tím další ze
slibů, který jsme „svépravickým“ dali.
Trasa linky 224 bude po realizaci nezbytných
opatření upravena takto:
• Z křižovatky ulic Chvalkovická x Jeřická
bude autobus nejprve zajíždět do Jeřické
ulice, projede propojovací komunikační
spojkou, která vede přes zelený dělící pás
a obslouží autobusovou zastávku Jeřická.
Poté bude pokračovat Domkovskou ulicí do
Svépravic. Za tímto účelem připraví OŽPD
dokumentaci k SP a prováděcí dokumentaci.
Realizaci rozšíření propojovací spojky zajistí
MČ Praha 20 ze svých prostředků.
• Takto bude trasa 224 upravena poté, co
bude propojovací komunikační spojka rozšířena, aby se zde mohl bezpečně otáčet i autobus o délce 10,5 m.
• Městská část Praha 20 vytipuje vhodné mís-

to na umístění autobusové zastávky mezi
konečnou 224 ve Svépravicích a obratištěm.

pejsky na vodítku. V únorovém zpravodaji
podáme další informace.

• Zástupci ROPID zamítli návrh, že by autobus 224 obsloužil obě zastávky Jeřická. To
by znamenalo otáčení autobusu v místě
křížení Vysokovská x Jeřická, prodloužení jízdní doby v obou směrech linky 224
a tím nadměrné zvýšení nákladů na provoz
(cca 600 000 Kč/rok).

Další mediální kauzou bylo vrácení zabavených psů z množírny zpět. Dle informací v médiích k tomu došlo díky úředníkům
v Horních Počernicích.
Celou záležitost řeší Odbor životního prostředí a dopravy společně se státní veterinární správou. Jedná se o správní řízení, je tedy
plně v kompetenci státní správy, jak postupuje. Bohužel, do této kauzy nemůže samospráva zasahovat, jak si mylně občané, a také
novináři myslí.

• MČ Praha 20 si je vědoma špatného stavu komunikace Domkovská, a proto zajistí
v druhé polovině roku 2017 její komplexní
rekonstrukci.
Do trvalého stavu bude také stavebně upraven kruhový objezd v ulici Na Svěcence.
V mnoha médiích proběhla zpráva, že na
území Horních Počernic došlo k přemnožení divokých prasat. Budete tento problém řešit?
Přemnožení černé zvěře na našem území
je velkým problémem, a tak proběhlo jednání městské části Horní Počernice, Dolní
Počernice, Běchovice a Černý Most spolu
s mysliveckým spolkem Horní Počernice. Na
jednání byli i zástupci magistrátu a Lesů České republiky. Po rozsáhlé diskusi došlo k dohodě, že myslivecký spolek připraví návrh
opatření, kterými bude zabráněno dalšímu
přemnožení černé zvěře s tím, že v prvních
měsících 2017 uspořádají velký hon za účasti
městské policie, aby byla zaručena bezpečnost v blízkosti obytné zóny. V požadavcích
bude nákup odchytových zařízení na černou
zvěř, dále bude požádáno o lov na nehonebních pozemcích, a těmito opatřeními by
měla být zvěř regulována z dnešních cca 250
divočáků opět na 100 kusů. Do doby vyřešení tohoto problému ale žádám všechny obyvatele, aby byli opatrní na místech, kde se
mohou divočáci vyskytovat, což je převážně
okolí rybníků, kde jsou mokřady, nepropustné houští a les. Dále prosím, aby měli své

E-ZPRAVODAJ

Je už znám termín dokončení nové
knihovny?
Stavební firma již dokončila stavbu knihovny, v těchto dnech probíhají dokončovací
práce a v první polovině ledna očekáváme
předání stavby. Předpokládané otevření
bude v březnu v rámci měsíce knihy.
Stále častěji se vyskytují problémy s doručováním zásilek České pošty.
Společně s generálním ředitelem České pošty jsme řešili současné problémy s doručováním zásilek a dopisů. Pan ředitel přislíbil součinnost při řešení problémů a upozornil na
velké potíže s náborem zaměstnanců, kterých má Česká pošta nedostatek. Je potřeba
přijmout řidiče, doručovatelky a pracovníky
za přepážky. Těchto zaměstnanců má Česká pošta velký nedostatek, a i to způsobuje problémy s doručováním. Jako vstřícný
krok prodloužila Česká pošta otevírací dobu
v měsíci prosinci. Česká pošta se prostřednictvím pana ředitele omlouvá všem občanům za způsobené problémy, které se bude
snažit operativně odstranit.
Lenka Bartáková,
redaktorka

E-ZPRAVODAJ
Během prosince jsme spustili náš ezpravodaj,
který naleznete na: www.ezpravodaj.pocernice.cz
Naleznete v něm aktuální zprávy, rozhovory,
informace o akcích,…
Budeme rádi, když nám na e-mail:
redakce@pocernice.cz budete posílat příspěvky
do ezpravodaje nebo tipy na jeho zlepšení.
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Příspěvky

LEPŠÍ ZPRÁVY ZE SVÉPRAVIC
Zkušební provoz autobusové linky č. 224 prokázal její velký význam pro obyvatele Svépravic. Děkovný dopis, určený vedení městské
části, zastupitelům v Horních Počernicích
a společnosti ROPID, podepsalo více než 160
počernických občanů.
Autobus spojuje Svépravice s areálem školy
v Ratibořické, úřadem městské části, nádražím, zdravotními a veřejnými službami v centru obce i mimo ni. Obyvatelé Svépravic oce-

ňují, že novou linku opravdu využívá mnoho
lidí. Ale ne všichni občané jsou spokojeni. Tam
kde autobus ulicí projíždí, si lidé stěžují. Nelze
se nikdy bohužel zavděčit všem.
Nejen řešení autobusu nám udělalo radost.
Povedl se opět i adventní koncert u kapličky
v Šanovské ulici, kde je osazena i nová lavička.
Svépravičtí spolu s Diviznou a varhaníkem Petrem Tvrdkem vytvořili příjemnou předvánoční atmosféru. Sousedé přinesli něco na ochut-

nání a já pevně věřím, že ve
Svépravicích se nám společně podařilo vytvořit pěknou
předvánoční tradici.
Alžběta Cibochová,
zastupitelka
Hnutí občanů Počernic

PROŽÍVÁTE DOMÁCÍ NÁSILÍ? NESTYĎTE SE TO ŘÍCT!
Nedávno se na mě obrátila paní z Horních
Počernic s prosbou o pomoc. Jsem pro ni cizí
člověk, zřejmě proto našla odvahu. Zpočátku
působila nejistě. Jako když našlapujete kolem
hrnce horké kaše, ale sami sobě namlouváte,
že žádná není. V té době dotyčná už několik let
prožívala peklo domácího násilí. O problémech se ostýchala komukoli říci. Širší rodině,
přátelům, známým. Svou životní situaci vnímala jako vlastní problém. Svůj osobní boj,
kde se jí sice vůbec nedaří, ale nějakým způsobem ho musí ustát.
Za ten čas si prošla sérií nejrůznějších zranění, která dokázala vysvětlit klasikou – škobrtnutí v kuchyni s následně proraženým obočím, modřiny po nešikovném pádu z křesla,
sklouznutí na schodech při cestě do sklepa
pro brambory. Daleko hlubší zásah ale dostala
její psychika. Neustálé výhrůžky, kontroly času
návratů z práce, prohlídky mobilu, podezírání,
sledování. Po jisté době rezignovala. Měla po-

cit, že síly k tomu, aby svůj úděl oběti dokázala
změnit, už nikdy nenajde. V případě domácího
násilí je ale apatie vůbec nejhorší. Důležité je
o věci mluvit. Obrátit se na rodinu, kamarády,
kolegy v práci. Najít si člověka, kterému se můžete svěřit. Nejzásadnější je - ztratit ostych!
Spolu s naším Odborem sociálních věcí a školství jsme ihned kontaktovali MO Policie ČR
v Horních Počernicích. Ještě ten den, v pozdních večerních hodinách, byl násilník za asistence policie vykázán z bytu. Naše skvělé
sociální pracovnice s dotyčnou paní okamžitě
začaly pracovat. Sama jsem oslovila Intervenční centrum v Praze, které nejen terapeuticky,
ale i právní radou s oběťmi domácího násilí
pracuje. Věřím, že příběh má šťastný konec.
S paní jsem v neustálém kontaktu. Vnímám,
že se začíná usmívat. Chci proto velice poděkovat místním policistům, kteří se chovali
profesionálně a s nesmírným citem. Dodnes
s dotyčnou paní komunikují. Obrovský dík

patří i sociálním pracovnicím
našeho úřadu. Bez ohledu na
pracovní dobu se lidem v nesnázích věnují na maximum.
A prosím všechny, které zaskočí podobný problém – na
nic nečekejte! Hledejte pomoc. Obraťte se okamžitě na
Intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí, Rosu
a další organizace. Pokud máte z organizací
strach, klidně se obraťte na mě – můj tel. je
732 636 642.
Určitě je připraven pomoci každý ze zastupitelů, ale citlivou a odbornou podporu a pomoc
najdete především na našem Odboru sociálních věcí a školství. Upřímné poděkování patří
jim všem. Stejně tak přeji nám všem dobrý rok
2017, bez trápení a karambolů!
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

PLÁNOVACÍ SMLOUVA K BÍLÉMU VRCHU SCHVÁLENA
Za nejzásadnější bod prosincového zastupitelstva považuji projednání plánovací
smlouvy mezi městskou částí Praha 20
a společností Konhefr Počernice. Součástí
plánovací smlouvy bylo 14 příloh. V dané
věci jsem komunikoval s panem Boldyšem,
předsedou spolku Život ve městě, a také
jsem si objednal nezávislé odborné stanovisko. Před jednáním zastupitelstva byly
jako standardně zveřejněny podkladové
materiály i pro občany, a to na webu městské části. Z mně neznámého důvodu nebyly zveřejněny přílohy číslo 7 a 14 k výše
uvedené plánovací smlouvě.
Během projednávání návrhu plánovací
smlouvy jsem položil řadu otázek, týkajících
se plánované ČOV, vlastního projektového
záměru nebo příloh plánovací smlouvy.
Vzhledem k tomu, že prostor pro diskusní
příspěvky zastupitelů je omezen, nepodařilo se mi položit všechny otázky najednou.
Upozorňoval jsem na to, že součástí příloh
plánovací smlouvy jsou stanoviska Pražské
vodohospodářské společnosti a Pražské
energetiky, jejichž platnost je propadlá.
Upozorňoval jsem na to, že společnost
Konhefr Počernice neměla v den konání
zastupitelstva zveřejněny v obchodním
rejstříku účetní závěrky za roky 2013, 2014
a 2015. Z účetní závěrky společnosti Konhefr Počernice za rok 2012 vyplynulo, že
výsledek hospodaření běžného účetního
období skončil na částce -745 000 Kč. O to
zajímavěji vyznívá skutečnost, že 3 dny od

konání zastupitelstva byly chybějící účetní
závěrky ve sbírce listin zveřejněny. Součástí předloženého materiálu rovněž nebyla
smlouva o spolupráci, která je v plánovací
smlouvě několikrát zmíněna s odůvodněním, že smlouvu o spolupráci schvalovala
rada městské části. S komicky působícím
argumentem o tom, že návrh smlouvy
o spolupráci byl zastupitelům zaslán před
6 měsíci, a že nám ji pan Vavruška přinesl
na zastupitelstvo 2x vytištěnou, se opravdu
nelze smířit. Pro občany nezveřejněná příloha číslo 7 - smlouva o smlouvě budoucí
o nájmu a komplexním provozování splaškové kanalizace je smluvním vztahem mezi
společností Konhefr Počernice a třetí osobou. V rámci diskuse jsem chybně uvedl,
že třetí osoba nemá živnost k provozování
čistírny odpadních vod. Opomněl jsem nahlédnout do živnostenského rejstříku a za
svoji chybu se omlouvám. Z výše uvedených důvodů jsem navrhl stažení materiálu
z jednání. Podpořili mě pouze zastupitelé
Blahovec a Kočí. Následně jsem předložil
protinávrh, aby zastupitelstvo uložilo radě
připravit návrh memoranda o spolupráci
k záměru „Výstavba Bílý Vrch“ a předložit
ho ZMČ Praha 20 ke schválení s tím, že na
jednotlivé etapy výstavby výše uvedeného
záměru je možné uzavírat jednotlivé dohody o spolupráci a/nebo plánovací smlouvy,
které budou specifikovat konkrétní kompenzace pro městskou část Praha 20. Mým
cílem bylo zajistit, aby městská část moh-

la do projektu vstupovat
po jednotlivých etapách.
Chtěl jsem, aby si městská
část vytvořila pojistku, aby
ji developer nemohl obejít
a potřebnou infrastrukturu
nevybudovat nebo vybudovat pouze provizorně.
Pro svůj návrh jsem nakonec hlasoval sám.
Přes všechny výše uvedené připomínky zastupitelé smlouvu schválili - pro hlasovala
Šance pro Počernice, Hnutí občanů Počernic, TOP 09 i Ivan Liška a Petr Měšťan. Zdrželi se zastupitelé Blahovec a Kočí. ČSSD
byla proti. Myslím, že výsledek hlasování je
velkým zklamáním, především pro obyvatele Čertous.
V závěru jednání jsem interpeloval paní
Šefčíkovou ve věci aktivní zóny záplavového území a ve věci plnění volebního programu TOP 09. Požádal jsem také o zaslání
informací o tom, jakým způsobem přispěly
veškeré firmy z průmyslového areálu za tratí do našeho rozpočtu, případně jaké další
benefity z nich naše městská část má, a to
za poslední 4 roky. Ptal jsem se také, zda se
plánuje rozšiřování kompostárny, a pokud
ano, tak kdy, v jakém rozsahu a kolik finančních prostředků by to stálo. Odpovědi na
interpelace, na něž mi nebylo odpovězeno
na místě, zveřejním.
Klidný leden a PF 2017 přeje
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

NOVÝ POVRCH V KHODLOVĚ ULICI
Zatím mírná zima nám dovolila pokračovat ve venkovních opravách. Počátkem prosince se podařilo dokončit
asfaltování v Khodlově ulici.

Odbory

Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru
místního hospodářství

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

PRAŽANÉ MOHOU ODEVZDÁVAT POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY
Vyléváním použitého oleje do záchodů či umyvadel dochází k postupnému ulpívání oleje na
stoupačkách nebo v odpadových trubkách
a následnému snižování průchodnosti a ucpávání kanalizace. Stejně tak vyhazováním PET
láhví s olejem do komunálního odpadu dochází často ke znečištění okolí kontejnerů.
Praha zavádí nově sběr použitých rostlinných

olejů a tuků, které budou moci občané odevzdávat zdarma na všech sběrných dvorech.
Podmínkou je, aby byly v uzavíratelných plastových obalech, nejlépe v PET láhvích, kanystrech
nebo uzavřených kbelících. V žádném případě
ne ve skleněných nádobách. Na každém sběrném dvoře je umístěna nádoba s nálepkou,
označující, že jde o nádoby určené k odkládání

KAM S POUŽITÝMI PNEUMATIKAMI?

V letošním roce byl založen kolektivní systém
zpětného odběru pneumatik, který provozuje
nezisková společnost ELT Management Company – Eltma. Eltma umožňuje pneuservisům,
autoservisům, místům prodeje pneumatik,
tj. místům zpětného odběru, ale i firmám
s vlastním vozovým parkem, bezplatný svoz
a likvidaci použitých pneumatik, a to bez ohledu na značku, množství či nákup pneumatik.
Množství odevzdaných pneumatik musí odpo-

REVIZE KOTLŮ

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
stanoví povinnost realizovat revizi kotlů
na pevná paliva, přičemž první kontrolu
je nutné provést nejpozději do 31. prosince 2016.
Kde je stanovena povinnost provést revizi
kotle?
Povinnost první kontroly, která musí proběhnout nejpozději do 31. prosince 2016, stanoví § 41 odst. 15 výše uvedeného zákona. Po
tomto datu by měl být každý provozovatel
schopen na vyžádání ÚMČ Praha 20 tento doklad předložit. Podle ustanovení § 17
odst. 1 písmene h) zákona o ochraně ovzduší
je povinen každý provozovatel stacionárního spalovacího zdroje na pevná paliva
o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW
až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění, provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu provozu a technického stavu
tohoto zdroje.

použitých kuchyňských olejů z domácností.
Sbíráním tohoto odpadu je šetřena už tak těžce
zkoušená kanalizační síť před nežádoucím zanesením, je chráněno životní prostředí a Praha
hl. m. získá finanční odměnu dle vysbíraného
množství, kterou může investovat do dalšího
rozvoje městského odpadového systému.

vídat množství obvyklému užívání automobilu.
Při zakoupení nových pneumatik automaticky
zaplatíme za jejich recyklaci.
Občané mohou na tato místa zpětného odběru odevzdat pneumatiky zdarma, tím budou
pneumatiky ekologicky zlikvidovány a recyklovány pro další využití. Hlavní město Praha
v současné době umožňuje občanům na všech
sběrných dvorech odevzdat jakékoliv pneumatiky, ale pouze za úplatu 25 Kč/kus. Odevzdání

pneumatik na místech zpětného odběru je zadarmo. Seznam sběrných míst je možno nalézt
na stránkách: http://portalzp.praha.eu/jnp/
cz/odpady/pro_obcany/prvni_kolektivni_system_zpetneho_odberu.html a na www.eltma.
cz
Děkujeme občanům, že odevzdáním použitých pneumatik chrání životní prostředí a čistotu našeho okolí.
Marie Novotná, OŽPD

Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Příkon kotle si spočítáte sami, pokud vydělíte výkon kotle jeho účinností. Výkon kotle
bývá uveden na výrobním štítku v kW. Pokud
již výrobní štítek na kotli nemáte, informace
o výkonu a účinnosti naleznete též v návodu
ke kotli.
Pokud výrobce svého kotle neznáte, již
zanikl nebo je ze zahraničí a nemá v ČR
zastoupení, může jeho kontrolu provést
osoba proškolená výrobcem kotlů, pokud
je váš kotel konstrukčně podobný některému z kotlů nyní na trhu. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným
osvědčením.

Je nutné kontrolovat též kotel zakoupený
letos?
V zákoně zohlednění stáří kotle není, je tedy
nutné realizovat první kontrolu kotle v určeném termínu. Nařízení se týká všech kotlů na
pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10 kW až 300 kW včetně, bez ohledu na
rok výroby či datum instalace. Podmínkou
povinné revize ovšem je, že váš kotel slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu
ústředního vytápění. Ostatní stacionární
zdroje této revizi nepodléhají.

Kdo může provést povinnou revizi kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato
osoba musí být držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě kotle. Seznam těchto
osob pro celou ČR s kontaktními údaji lze
nalézt na webech různých výrobců kotlů,
např. VIADRUS, DAKON.

V případě, že vás obtěžuje zápach či kouř
ze sousední nemovitosti, prosím neváhejte se obrátit na OŽPD ÚMČ Praha 20, každá
vaše stížnost bude prošetřena dle zákona na
ochranu ovzduší. Děkujeme vám, že nespalujete nic, co do kotle nepatří a pomáháte tak
udržovat čistotu ovzduší.
Jaroslava Čechurová, referentka ochrany
ovzduší, ZPF a vodoprávního úřadu OŽPD

6– 7

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Odbory

ZÁSADY PRO POSKYTNUTÍ INDIVIDUÁLNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MČ PRAHA 20 - ROK 2017
RMČ Praha 20 schválila, s účinností od 1. 1. 2017, svým usnesením
č. RMC/74/6/0534/16 ze dne 6. 12. 2016
„Zásady pro poskytnutí individuální dotace
z rozpočtu MČ Praha 20 v roce 2017 (dále
jen „zásady“). Dle zásad bude MČ Praha 20
ze svého rozpočtu poskytovat právnickým
a fyzickým osobám individuální dotace, a to
zejména na rozvoj sportu a tělovýchovy,
kultury, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních
služeb a další volnočasové aktivity. Jedná se
o veřejnou finanční podporu podle zákona
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.
Individuální dotaci lze poskytnout pouze na
základě řádně podané písemné žádosti na

předepsaném formuláři a na základě uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace mezi příjemcem dotace (žadatel)
a poskytovatelem dotace (MČ Praha 20) na
účel určený žadatelem v žádosti o poskytnutí individuální dotace, a to v souladu s § 10a
odst. 2 a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění pozdějších předpisů a se schválenými
zásadami.

Pro žadatele o individuální dotaci jsou zásady
a předepsané formuláře zveřejněny na www.
pocernice.cz v sekci: „Městská část“-„Dotace
a granty“-„Individuální dotace pro rok 2017“.
Pro bližší informace (k dispozici též na vývěsce
OSVŠ Jívanská ul., č. p. 635) lze kontaktovat:
paní Michaelu Vedralovou, tel.: 271 071 774, michaela_vedralova@pocernice.cz
Ing. Moniku Brzkovskou, tel: 271 071 640,
604 554 194, monika_brzkovska@pocernice.cz

Žádosti o individuální dotace budou přijímány v termínu od 1. 1. 2017 a kdykoliv
v průběhu roku 2017, nejpozději však do
31. 10. 2017.

Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství

TÝM PRO MLÁDEŽ SE PŘEDSTAVUJE, SVÉ ZASTOUPENÍ V NĚM BUDE MÍT I PRAHA 20
Na městském obvodu Prahy 9 zahájí v letošním roce svoji činnost Tým pro mládež. Skupina odborníků z oblasti kriminality dětí a mladistvých se poprvé setká
13. ledna. Prahu 20 v Týmu bude zastupovat vedoucí odboru sociálních věcí a školství Monika Brzkovská.
Vznik Týmu pro mládež v lokalitě Prahy iniciuje Probační a mediační služba. „Jedná se
o druhý běh projektu, který se v jiných lokalitách ČR ukázal jako úspěšný,“ přibližuje
manažer projektu Milan Hel. „Každá další
spolupráce napříč organizacemi je přínosná, protože umožňuje rychlejší řešení problémů a komplexní pohled na věc,“ dodává.
V Týmu se tak budou setkávat policisté, státní zástupce a soudce, zástupci příslušných
městských částí a magistrátu, pedagogicko
‑psychologické poradny a zástupce Výchov-

ného ústavu a Střediska výchovné péče
Klíčov. Členem Týmu bude i specialista na
mládež z Probační a mediační služby.
Dialog mezi odborníky není jediným cílem
projektu, je však prostředkem k realizaci
opatření, která mohou v lokalitě problémy
řešit nebo předcházet jejich vzniku. „Spousta
věcí se dá vyřešit od stolu. Pokud ale potřebujeme něco řešit dlouhodobě, je potřeba
věc rozpracovat, na jednotlivých krocích se
domluvit a výsledky práce pak průběžně vyhodnocovat,“ dodává koordinátorka Týmu
Zuzana Orságová.
Témata k činnosti bude Tým pro mládež teprve plánovat, ale z předběžného mapování
lokality již určité směry vyplynuly. Kriminalita
mládeže sice ve statistikách stabilně klesá,
na druhou stranu je však třeba reagovat na
některé relativně nové fenomény související

s rozšířením chytrých telefonů a s prakticky
neomezeným přístupem dětí do kyberprostoru. Konkrétně se jedná o různé formy kyberšikany, sextingu ap. Problematické je také
užívání alkoholu a jiných návykových látek
mezi mladými. Podle Evropské školní studie
o alkoholu a jiných drogách z roku 2015 patří šestnáctiletým Čechům smutné prvenství
v konzumaci konopných drog, v konzumaci
alkoholu jsou pak druzí.
Více informací získáte na webu pmscr.cz/na
‑spravnou‑cestu‑ii/
Zuzana Orságová,
koordinátorka týmu pro mládež Praha 9

MAP – MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ
Místní akční plán vzdělávání MČ Praha 20
(MAP) je projekt zaměřený na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků
do 15 let. V rámci projektu bylo provedeno
dotazníkové šetření rodičů žáků základních
a mateřských škol. Lednové setkání zástupců

pracovních skupin bude věnované vytvoření
SWOT analýzy oblasti vzdělávání v Horních
Počernicích. Následně pak bude v jednotlivých pracovních skupinách SWOT analýza
diskutována a doplňována. Pracujeme na
Strategickém rámci projektu MAP, který defi-

nuje investiční potřeby v MČ pro oblast vzdělávání. Dále byla provedena aktualizace demografické studie. V případě vašich dotazů
nás kontaktujte na email: mapprojekt@pocernice.cz.
Eva Březinová, místostarostka

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND

RUŠENÍ NOČNÍHO KLIDU – NOVELA ZÁKONA PLATNÁ S ÚČINNOSTÍ OD 1. ŘÍJNA 2016
Doba nočního klidu je regulována zákonem
č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Novela zákona mění s účinností od 1. října 2016 ustanovení § 47 odst. 6,
který nyní zní: „Dobou nočního klidu se rozumí
doba od 22. do 6. hodiny. Obec může obecně
závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné nebo
rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou.“
Podle § 47 odst. 1 písm. c) je rušení nočního
klidu přestupkem, za jehož spáchání lze uložit zákonem stanovenou sankci. Např. udělit
pokutu do výše 10 000 Kč, za opakované spáchání pak do výše 15 000 Kč, či udělit zákaz
činnosti.
Zákaz rušení nočního klidu se vztahuje na
celé území městské části (respektive celé ČR)
bez rozlišení, zda případný hluk vzniká ve
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venkovním nebo vnitřním prostoru.
V pořádání a ohlášení kulturních, sportovních, zábavních, spolkových či jiných akcí
k žádné změně nedochází. (Formulář k ohlášení akcí viz: www.pocernice.cz). Povinností
pořadatele akce je, pokud se předpokládá
pokračování akce po 22. hodině, nerušit noční klid.
Akce pořádané ve smyslu zákona o právu
shromažďovacím, jimiž se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací, pokud slouží k využívání svobody projevu
a dalších ústavních práv a svobod, k výměně
informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí, vyjádření postojů a stanovisek, je nutno oznámit
Magistrátu hlavního města Prahy (viz: www.
praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/akce_na_verejnych_prostranstvich/

jak_oznamit_verejne_shromazdeni.html).
Konání rodinných oslav není zákonem obecně nijak omezeno, platí však, že konáním
oslav po 22. hodině by nemělo docházet
k rušení nočního klidu, tj. k obtěžování ostatních občanů.
Podle zákona o přestupcích je stanovení
kratší nebo žádné doby nočního klidu od
1. října 2016 možné pouze obecně závaznou
vyhláškou, nikoli rozhodnutím orgánu naší
městské části. Vzhledem k tomu, že obecně
závazné vyhlášky v Praze vydává Magistrát
hlavního města Prahy, nemůže tedy Městská
část Praha 20 žádné výjimky povolovat.
Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA,
Zdroj MV ČR

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Kalistová Anna
Straková Jiřina
Marešová Marie
Tichá Irena
Zálohová Jarmila
Vondrušková Milada
Radovesnická Marie
Fialová Květa
Lérová Irena
Růžičková Blažena
Štipka Robert
Brázdová Věra

Fuksová Mária
Runkasová Vratislava
Včelka Zdeněk
Hradecká Františka
Blechová Hana
Králová Jarmila
Součková Hana
Škopek Václav
Špiller František
Jenelová Jaroslava
Podzimek Miloslav
Somrová Anna

PROGRAM ZO
SENIOŘI LEDEN
2017
středa 4. ledna KLUBOVNA
povídky z pera p. Bohuslava Bisingera, začátek ve
14.00 hod.
středa 11. ledna KLUBOVNA
ukázky moderních deskových her, vede pan
P. Skalický, začátek ve 14.00 hod.
pondělí 16. ledna VYCHÁZKA
Nedvězí, sraz ve vestibulu metra Českomoravská
v 10.00 hod., vede K. Janušová
středa 18. ledna KLUBOVNA
přírodní medicína v podání D. Hoffmannové
z krámku na Náchodské, začátek ve 14,00 hod.
pondělí 30. ledna VYCHÁZKA
z Harfy k paláci Svět, sraz ve stanici metra Č. Most
ve 13.00 hod., vede L. Frouzová
středa 1. února KLUBOVNA
Krásy Kréty očima cestovatelů Jiřího Navrátila
a Lenky Pikardové, začátek ve 14.00 hod.
úterý 7. února VÝSTAVA
Praha za Karla IV., Expozice v domě
u Zlatého prstenu
vstupné 60 Kč, sraz ve stanici metra
Č. Most ve 13.00 hod., vede L. Frouzová
Pro členy klubu je každou středu otevřena
klubovna od 14.00 do 16.00 hod.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Valešová Marta
Roušarová Marie
Lochová Věra
Matějíček Zdeněk
Pelcová Milada
Srbová Alena
Šenková Agnesa
Dvořák Otto
Lomická Marie
Marek František
Píšová Jaroslava
Pour Miroslav

Stránská Marie
Vasková Jana
Cochlár Dušan
Mikšová Alena
Patrovská Jarmila
Zachoval Miroslav
Fialová Maří‑Magdalena

Janoušová Jiřina
Šulc Libor
Černá Jaroslava
Hodačová Jana
Kadeřávek Jiří

Kamešová Marcela
Krušina Jan
Lébl Jiří
Přidal Jan
Svobodová Marta
Tvrdíková Milada
Valchářová Květoslava
Zápotocký Pavel

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

POSLEDNÍHO ZÁŘÍ NÁS V NEDOŽITÝCH 82 LETECH
NAVŽDY OPUSTILA MGR. ALENA FORMANOVÁ
Paní Formanová byla skvělá
učitelka a ředitelka na základní
škole a jejím kolegyním i žákům
utkvěla v mysli jako velmi pracovitá, spravedlivá a obětavá
učitelka. Vybudovala si respekt,
ale zůstala přátelská a milá, dokázala povzbudit, uměla ocenit
práci druhých, nadchnout děti
i učitelský sbor k práci.
Nejprve učila na ZŠ Tupolevova,
z níž odešla, aby jako budoucí
ředitelka rok připravovala nově
vznikající ZŠ Chodovickou k otevření. Začátky rozhodně neměla
jednoduché. První pololetí roku
1986 byla škola rozdělena do
hostitelských škol, a tak zatímco
postupovaly práce na dokončení nové školy, byl první stupeň
umístěn v tehdejším pavilonu
Chanos (dnešní ZŠ Chvaly) a druhý stupeň v ZŠ Ratibořická. Aby se všichni mohli brzy sestěhovat do nové školy,
chodili učitelé, rodiče, žáci spolu s paní Formanovu o víkendu pomáhat stavět
školu, malovali, myli okna… Druhé pololetí byl již první pavilon ZŠ Chodovická otevřen a zatímco ostatní se ještě stavěly, do školy přicházeli první učitelé.
Většinou šlo o mladé lidi, často ze vzdálených koutů naší republiky, kteří toho
do začátku mnoho neměli, a tak jim paní Formanová například přinesla vlastní
peřiny. Její lidskost a obětavost nejen v profesním, ale i osobním životě, zůstane
v srdcích těch, co ji znali navždy.
Věříme, že bývalí žáci i rodiče si na paní ředitelku Formanovou vděčně vzpomenou, stejně jako my, kolegové.
Motto na parte vystihuje její osobnost:
Člověk, který si zaslouží
jméno dobrý, je ten,
jehož myšlenky a práce
jsou věnovány spíše jiným
než jemu samému.
W. Scott
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

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.

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČTOVÁNÍ JE PROCES DEMOKRATICKÉ DISKUSE
Investicemi na přání je označována participativní část rozpočtu, o které rozhodují
svými nápady a hlasy sami občané. Návrh
rozpočtu naší městské části na rok 2017
počítá pro tyto investice s jedním milionem korun. Participativní rozpočtování
umožňuje občanům diskutovat o jednotlivých složkách veřejných výdajů a některé z nich upřednostňovat. Dává jim
možnost rozhodovat o tom, na co budou
peníze použity. Pokud je participativní
rozpočtování založeno na vzájemné důvěře, má z něho prospěch místní samospráva a především pak občané.
Demokracie v praxi
Metoda, jakým způsobem zapojit občany
do rozhodování o využití části rozpočtu, je

v našem prostředí v začátcích. Proto jsme se
v minulém roce rozhodli ověřit si její praktické využití s menší částkou a nabídli k participaci 100 tisíc korun žákům základních škol.
Nabídku využili beze zbytku, překvapili mimořádnou aktivitou, neotřelými nápady i jejich zpracováním. Národní síť zdravých měst
ČR ocenila společnou práci razítkem Dobrá
praxe. (více v HPZ červen 2016)
Učme se spolupracovat
Spolupráce se školami se daří také na úrovni
pořádání osvětových akcí. Jedná se například o Den Země, osvětu v oblasti životního
prostředí, kterou společně s MČ organizuje
zejména Ekoškola Ratibořická, nebo Počernice v pohybu, osvětu v oblasti zdravého
životního stylu, jejímž spolupořadatelem je
FZŠ Chodovická a ZŠ Stoliňská, spolupracují
na ní tělovýchovné spolky a občané, v minulém roce také s finanční podporou Magistrátu hlavního města Prahy.
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Další akce S kolem bezpečně na prázdniny se
věnuje bezpečnosti dětí jako účastníků dopravy a spolupořádá ji ZŠ Stoliňská na Chvalech. Formanské slavnosti zase úspěšně propojují všechny generace a sociální skupiny
hornopočernických občanů, posilují vztah
k tradicím, nabízejí ukázky řemesel a rukodělné práce. Pořadatelem je městská část
Praha 20 (letos nově ve spolupráci se Střediskem křesťanské pomoci HoPo v areálu Evangelické církve metodistické na Křovinově
náměstí), stejně jako u Veřejného fóra-10 problémů, kde
mají občané příležitost sdělit
své názory, upozornit na nejnaléhavější problémy a navrhnout způsob jejich řešení.

Profesionální vedení
Neúnavnou iniciátorkou a realizátorkou většiny aktivit v rámci projektu Zdravá městská
část Horní Počernice a místní Agenda 21 je
koordinátorka Lenka Tomsová. Za největší
přínos zapojení Horních Počernic do asociace NSZM ČR považuje důraz na kvalitu
řízení, prohloubení spolupráce s veřejností
a nastoupení cesty udržitelného rozvoje.
Patří sem nejen výše popsané participativní rozpočtování, ale také sebehodnocení

městské části a audity udržitelného rozvoje.
V roce 2016 byl jako první zpracován audit
Kultura a místní tradice, který byl schválen
pracovní skupinou Rady vlády pro udržitelný
rozvoj. Poctivě zpracovaný audit je klíčovým
materiálem pro zjištění nedostatků a startovní čárou pro zlepšení. V roce 2017 se připravují audity udržitelného rozvoje v dalších
devíti oblastech. Zásadním rozhodnutím pro
nás bylo zapojení městské části do projektu Národní sítě zdravých měst ČR Integrace
systémů řízení kvality v obcích a městských

částech. Portfolio doporučení pro integraci
metod řízení kvality bude v praxi znamenat
zavedení moderních metod řízení a nastavení vhodných postupů „na míru“. Naše pracovní skupina už absolvovala úvodní workshop.

Moravcová na celostátní konferenci Národní
sítě Zdravých měst ČR v prosinci 2016.
Hana Čížková, radní

Skokan roku
Za aktivní přístup k řešení problémů udržitelného rozvoje, inovaci v participativním rozpočtování a snahu o prohloubení spolupráce s veřejností získala MČ Praha 20 ocenění
Skokan roku. Cenu převzala starostka Hana

Cílem tohoto projektu je vybudovat síť poskytovatelů služeb z oblasti maloobchodu,
hotelů a restaurací, zdravotnictví, dopravy
a mnoha dalších, kteří nabídnou slevu na
své služby či zboží sociálně slabším obyvatelům Horních Počernic.
Poskytnutím slevy umožní této cílové skupině zvýšit její životní úroveň a kvalitu života,

ovlivněnou dočasným či trvalým sociálním
stavem. Jedná se např. o seniory, samoživitele, pěstounské rodiny nebo osoby starající
se celodenně o děti či rodinné příslušníky apod. Ti pak budou moci slevy čerpat na
základě identifikačních karet, které obdrží
od městské části Praha 20.
Odměnou podnikatelům a obchodníkům,
kteří se do projektu zapojí, je výrazné zvýšení povědomí o nabídce konkrétních služeb
v Horních Počernicích a s tím spojený příliv
nových zákazníků. Dále budou tito poskytovatelé slev moci využít např. reklamní

prostor na webových stránkách MČ, nově
vznikající bezplatnou právní poradnu a další
benefity.
Věříme, že tento projekt, do něhož budou
kromě zřizovatele a podnikatelů zapojeni
např. studenti místní Střední odborné školy
pro administrativu EU, podpoří cílovou skupinu i místní podnikatele, ale také upevní
sousedské vztahy a společenské vazby, které
jsou v současné hektické době tolik důležité.
Hana Moravcová, starostka

CYKLISTICKÉ NOVOROČNÍ AKTUALITY
Cyklostojany
Do 15. ledna 2017 můžete na cykloHP
‑stojany@seznam.cz předkládat návrhy
na další etapu umístění nových kovových
cyklostojanů ve tvaru obráceného U (jsou
např. u nádraží). Vhodná jsou především veřejná, cyklisticky frekventovaná místa, bez
inženýrských sítí v zemi, kde budou zaparkovaná kola dobře přístupná, aniž by zde výrazněji omezovala průchodnost. Více informací
o stávajících cyklostojanech je na webu Horních Počernic: Turista – Cyklo - Cyklostojany.
Vždy s rezervou
Nechci vám lacině vemlouvat kola, bezmotorovou dopravu, ale již nyní máme často

z hlavních ulic nedobrovolná parkoviště,
spojená s bezmocí být někde včas. Dotýká
se to i veřejné dopravy. Proto bych vám doporučil mít v záloze také jiný, snadněji využitelný dopravní prostředek. A k tomu mít
předem projeté potřebné trasy a vyzkoušená parkování.
Šance
Odpoplatněním dálnic okolo Prahy začíná
Ministerstvo dopravy řešit dopravní problémy mimo přetížená centra zdejších sídel
včetně Horních Počernic. To je šancí pro
jejich postupný návrat k přirozeným městským funkcím, aktivitám i zdravějšímu prostředí - ve prospěch místních obyvatel včet-

ně podnikatelů. Tím se zvyšuje využitelnost
nenáročné bezmotorové dopravy se stále
kvalitnější nabídkou dopravních prostředků
- s rozšiřovanou elektrickou podporou i novými výrobky - jako třeba s Lopifitem. Ono to
již často z prostorových důvodů ani nepůjde
jinak, nenáročná pěší a cyklistická mobilita
se stále více stává obecným východiskem
z nouze. Potom to již opravdu záleží na dobré vůli a urbanistech.
Více je na webu Počernic: Turista – Cyklo Elektrokola a spol.
Všem dobrý rok!
Petr Uzel, cyklokoordinátor

KONCERT PRO PĚSTOUNY
Vážení a milí čtenáři,
ve chvílích, kdy začínáte číst tyto řádky, je za
námi nejen předvánoční shon, rozbalování
dárečků pod rozsvíceným vánočním stromkem, ale i přivítání Nového roku.
Dovolte mi však, abych se ještě alespoň ve
vzpomínkách vrátila k osmému prosinci,
dnes již loňského roku. Tento den proběhl
v pořadí již třetí Adventní koncert pro počernické pěstounské rodiče a rodiče klientů Aktivačního centra v ZŠ Bártlova na Chvalském
zámku. Setkání připravil odbor sociálních
věcí a školství MČ Prahy 20.
Adventní koncert byl výrazem poděkování
rodičům, kteří dávají svou lásku a péči dětem, nemajícím tolik štěstí, aby mohly vyrůstat ve vlastní rodině.
Rodiče na Chvalském zámku úvodním slo-

vem přivítala paní starostka, Hana Moravcová a paní místostarostka Eva Březinová, které
za městskou část vyjádřily pěstounům podporu a poděkovaly jim za jejich péči o přijaté
děti.
Po zahájení na Chvalském zámku vystoupila
Zuzana Stirská a skupina Fine Gospel Time,
která pro naše pěstouny vystupuje, dá se říci,
již pravidelně každý rok. Po náročných všedních dnech byl koncert příjemným osvěžením a báječnou relaxací pro všechny zúčastněné, za což paní Stirské a celému souboru
velmi děkujeme.
Adventního setkání se samozřejmě účastnily
i děti, vyrůstající v pěstounských rodinách
a klienti Aktivačního centra ZŠ Bártlova, pro
které bylo připravené místy až neuvěřitelné
vystoupení kouzelníka pana Kravaty. Vystou-

pením kouzelníka pana Kravaty se výtečně
bavily nejen děti, ale rovněž doprovod dětí.
Za kouzelné představení panu kouzelníkovi
rovněž děkujeme.
Jaké by však bylo vánoční setkání bez dárečků! Vánoční dárky pro děti darovala společnost Ikea, s. r. o. a Billa, s. r. o. Nejen jim, ale
i dárcům paní Cíglerové a panu Holakovskému děkujeme za jejich dárky, které děti velmi potěšily.
Všem náhradním rodičům ještě jednou za jejich práci děkujeme a přejeme jim v novém
roce pevné zdraví a hodně sil.
Daniela Bendlová,
Odbor sociálních věcí a školství
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Zdravá MČ

PODANÁ RUKA
V souvislosti s rozvojem sociální zodpovědnosti firem a podnikatelů, ale také v rámci
obyčejné vzájemné lidské pomoci, připravuje MČ Praha 20 start nového projektu s pracovním názvem „Podaná ruka“.

Pošta

PLNĚNÍ NEJEN VOLEBNÍCH SLIBŮ

V pondělí 12. prosince jsem se zúčastnil veřejného zasedání Zastupitelstva městské části
Praha 20. Zastupitel Vilém Čáp v bodě „výstavba Bílý Vrch“ velmi důsledně a podrobně upozorňoval zastupitele na možná úskalí, pokud
zastupitelstvo schválí plánovací smlouvu s firmou Konhefr Počernice a konstruktivně navrhoval řešení (viz záznam z jednání na webu
MČ, pokud opět nezvlhly kabely). Tato firma
neměla v pondělí 12. prosince zveřejněny ve
sbírce listin obchodního rejstříku účetní závěrky za roky 2013, 2014 a 2015 (nectí zákonnou
povinnost), a i přesto je vedením městské části
považována za důvěryhodného partnera. Ve
svém projektu Bílý Vrch uvažuje s výstavbou
ČOV, kterou hodlá pro budoucí majitele RD
provozovat formou partnerské společnosti
s ručením omezeným. V navrhované smlouvě
s Českou pojišťovnou se vlastník čističky (firma
Konhefr Počernice) pojišťuje na odpovědnost
do výše 10 milionů korun. Na zastupitelstvu
jsem poukázal na informace, které jsem získal
o praxi kamionových přepravců. Ti pojišťují jednu cisternu na 50-100 milionů. Aniž bych nasazoval psí hlavu zrovna firmě Konhefr Počernice,
tak si dovolím obecně zaspekulovat (protože
smlouvy se uzavírají pro vyloučení a ošetření
rizik). V případě trvalé kolize jak ČOV, tak i krachu firmy vlastníka čističky (Konhefr Počernice)
i provozovatele servisu (s. r. o.), bude obec z peněz daňových poplatníků platit chod čističky

po dobu neurčitou a v plném rozsahu, tzn. že
nelze vyčíslit přesnou výši sumy, na kterou se
má společnost Konhefr Počernice pojistit. Dle
mého názoru je nastavená výše plnění chimérou, i kdyby nakonec v celém procesu došlo
k plnění závazku pojišťovny. Jsem přesvědčen,
že do takovéhoto závazku by se soukromě nikdo ze zastupitelů dobrovolně nepustil, protože zkapacitnění ČOV v Čertousích je blíže nespecifikovanou hudbou budoucnosti.
Samozřejmě chápu, že „Deklarace podmínek
rozvoje MČ Praha 20“ je právně nevymahatelná, nicméně takovýto dokument by měl být
závazný pro chování a hlasování zastupitelů.
Praví se v ní: „Pro odkanalizování rozvojových
ploch neakceptovat nové lokální ČOV vyjma případů individuální zástavby rodinných
domů a drobných provozoven,“ což poukazuje
pouze na přímou vlastnickou odpovědnost.
Následně ve středu 21. prosince proběhlo
veřejné projednání dokumentace a posudku EIA ve věci „D 11 stavba 1101,km 00… na
šestiproudé uspořádání“. Poukázal jsem zde
na to, že všechny dálniční komunikace okolo
Horních Počernic jsou spojité nádoby a především proto je silniční okruh kolem Prahy (ve
variantě, která ho nasměrovává do Počernic)
špatně. Z doposud dostupných informací nám
v Počernicích nepomůžou ani tiché asfalty, ani
protihlukové zábrany. Silnice je na vyvýšeném
valu a zástavba Chval, potažmo celých Počer-

nic, je na kopci nad touto komunikací. Vyjádřil
jsem přesvědčení, že v tomto případě lze jen
celou silnici vést tunelem, protože jinak celou
tuto oblast (Černý Most, H. Počernice) nelze
ochránit před rakovinotvornými částicemi
ani hlukem. Vím, že SOKP nebyl předmětem
tohoto projednávání, ale to nelze oddělovat
a s posudkem vlivu stavby na životní prostředí
to bude souviset a myslet na to je třeba nyní.
Předsedající nás ujišťovali, že se zpracovávají
a propočítávají dopředu studie provozu, emisí apod. Bylo nám doporučeno, abychom se se
svými připomínkami obraceli na ŘSD. Jeden
z účastníků správně požadoval, aby je tlumočili oni, jakožto požadavek vyplývající z tohoto
jednání. Očekával bych ale, že tento požadavek
vznesou vzhledem ke svému volebnímu slibu
představitelé Šance pro Počernice, a ne řadový
občan. Lidí ze Šance bylo přítomno opravdu
dost. Nemohu se zbavit dojmu, že Šance v tichosti opouští tezi, s níž vyhrála volby, a to, že
preferuje variantu rozumného okruhu. Před
volbami dělala Šance setkání s občany, kde
říkala, že SOKP v navrhované variantě nepodporuje. Dnes taková setkání nekoná, demonstrace před magistrátem nepřipravuje a jen se
v klidu smiřuje s tím, že boj o okruh Počernice
prohrají. Až to praskne, řekne Šance jenom
to, že s tím nemohla nic dělat. Nebo tomu tak
není?
Vladimír Hošek, spolek Chvalská

REAKCE NA ČLANKY K BÍLÉMU VRCHU
Záměr „Výstavba Bílý Vrch“ schválila Rada
MČ Praha 20 již dne 25. 9. 2014. Dokument
„Deklarace podmínek rozvoje“ byl schválen
Zastupitelstvem MČ Praha 20 dne 7. 9. 2015,
tedy o jeden rok později po schválení záměru
výstavby Bílý Vrch Radou MČ Praha 20. V roce
2014 tedy ještě Deklarace neexistovala. Záměr
„Výstavba Bílý Vrch“ a podněty ze stran občanů
k budoucím výstavbám v Horních Počernicích,
byly právě jedním z impulsů pro vznik dokumentu „Deklarace podmínek rozvoje“, jako
vodítko pro budoucí investory a pro posuzování a schvalování dalších budoucích záměrů
Radou MČ a Zastupitelstvem MČ.
Záměr „Výstavba Bílý Vrch“ obdržel všechna
kladná stanoviska dotčených orgánů státní správy (DOSS), správců inženýrských sítí
a technické infrastruktury a prošel řízením
o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA).
Na základě požadavku Rady MČ Praha 20 byla
navržená technologie hospodaření dešťových
a splaškových vod ověřena a posouzena odborníky ČVUT s kladným hodnocením. Záměr
„Výstavba Bílý Vrch“ je tedy navržen v souladu
s platnou legislativou.
Plánovací smlouva je pouze jedním z mnoha
dokladů k podání žádosti o vydání územního
rozhodnutí o umístění stavby. Sama o sobě

nezakládá právo ani povolení záměr stavby realizovat. Plánovací smlouva byla vypracována
ve spolupráci s nezávislými advokátními kancelářemi a dále s právním oddělením Úřadu
městské části Praha 20, a je v souladu se stavebním zákonem a s přílohou č. 13 k vyhlášce
č. 500/2006 Sb. Dále byla vypracována mezi
Městskou Částí Praha 20 a investorem smlouva
o spolupráci, která specifikuje činnosti a stavby,
které investor zrealizuje ve prospěch MČ Praha
20 (v hodnotě cca 29 milionů Kč). Obě smlouvy, smlouva o spolupráci a plánovací smlouva,
byly zaslány všem zastupitelům v červnu 2016.
Od té doby však žádný zastupitel nezaslal Radě
MČ Praha 20 své podněty, připomínky nebo
doporučení.
Doklady a stanoviska, která budou předkládána stavebnímu úřadu MČ Praha 20 v příštích
letech v rámci územního a stavebního řízení,
pak musí být dle zákona v době vydání těchto
rozhodnutí platná. Vzhledem k tomu, že doba
obou řízení může trvat i déle než dva roky, budou se doklady a stanoviska DOSS, tedy i zmiňovaná stanoviska PVS a PRE, ještě několikrát
aktualizovat. Bez platných stanovisek totiž
nelze územní rozhodnutí a stavební povolení
vydat.
Žádný zákon nebo předpis neukládá obci

povinnost převzít a spravovat cizí subjekt,
tedy ani soukromou čistírnu odpadních vod
(ČOV). Není zřejmé na základě jakého zákona či předpisu je předkládáno opačné tvrzení
(viz příspěvek pana Hoška). MČ Praha 20 se
v plánovací smlouvě nemohla k ničemu takovému zavázat a ani nezavázala a tak tedy žádnou takovou povinnost, t.j. převzít, provozovat
a financovat z peněz daňových poplatníků
soukromou ČOV, nemá.
Výše pojištění nemovitosti (budovy ČOV) odpovídá výši pořizovacích nákladů. Není tedy
v žádném případě nemovitost podpojištěna.
Hodnota pojištění představuje tzv. „novou
cenu“, což je cena, za kterou by bylo možné postavit nemovitost stejného druhu a velikosti.
Otázkou tedy opravdu zůstává skutečnost, zda
uváděné připomínky a námitky občanů, například ve zveřejněných článcích, mají vždy oporu
v relevantní legislativě a jsou‑li předkládány se
znalostí dané věci a problematiky. Občanská
sdružení a účastníci řízení mají ze zákona právo uplatňovat svoje připomínky v územním
i stavebním řízení.

jelikož nepovedou ke změně, ale pouze budou
oddalovat a brzdit výstavbu této potřebné dopravní tepny. Již dnes je naše městská část přetížena nadměrnou dopravou a jestli si někdo
myslí, že se to zlepší, tak naopak, situace bude
stále s narůstajícím počtem aut směřujících zejména ze Středočeského kraje horší. Stávajícím
negativem naší městské části je skutečnost, že
je zde v současné době koncový bod, umožňující nájezd na několik nadřazených dopravních
systémů (směr Hradec Králové, Mladá Boleslav,
Teplice, Brno, Plzeň) což vede ke značné kumulaci dopravy. Tento stav se bohužel nezlepší
ani dostavbou jihovýchodní části Pražského
okruhu, který propojí stávající část od Průhonic, přes Běchovice až do Horních Počernic na
rekonstruovaný úsek mezi naší městskou částí
a Prahou 14. Naopak, bude to opět ještě horší.

Proto jedinou alternativou je dostavba celého
Pražského okruhu a to zejména ta severovýchodní část. Tím již nebudou Horní Počernice
koncovou městskou částí na tomto okruhu,
ale jednou z dalších. Ano, legitimní jsou naše
požadavky vedoucí k tomu, aby tato dopravní
tepna co nejméně zatěžovala svým provozem
Horní Počernice, a to zejména v otázce hluku,
smogu či prachu. Proto přestaňme nesmyslně
klást překážky v dokončení Pražského okruhu
a naopak požadujme jeho rychlé dokončení
v jeho celé části, jen to nám v reálném čase
může pomoci k zlepšení dopravní situace
v Horních Počernicích včetně dostavby nových
komunikací daných platným územním plánem, které umožní rychlejší napojení na nadřazené komunikace.
Straka Josef (ODS)

zastupitelé Šance pro Počernice a TOP 09

PRAŽSKÝ OKRUH
Vážení spoluobčané,
opět se začalo v Hornopočernickém zpravodaji
psát o pražském okruhu. Jsem rád, že již mnoha lidem došlo to, co některým bylo zřejmé od
samého počátku, a to, že Pražský okruh nepůjde jinudy než tam, kde ho před mnoha lety
umístil územní plán. Jakékoliv úvahy o tom, že
by mohl jít jinudy, jsou nereálné. On totiž nikdo
nechce, aby vedl okolo jeho bydliště a tudíž
snažit se ho dostat někam jinam je holý nesmysl. Navíc v dnešní době při stávající rychlosti
obytné zástavby ve Středočeském kraji, kterou
naše městská část nemůže ovlivnit, se již nenajde místo, kudy by dle některých počernických
občanů tento „rozumný okruh“ mohl vést. On
totiž zase pro mnohé lidi je nerozumný. Proto
jakékoli snahy o změnu trasy Pražského okruhu jsou pro občany Horních Počernic škodlivé,

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství
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podloží s požehnaným věkem
Greenblattová, Rachel L.: „Aby vyzdejších prostitutek? Jak se stal
právěli svým dětem“ (Academia)
Milí naši
bohém v čele pobočky CIA traAmerické historičce Rachel L.
čtenáři,
gédií pro celou zem? A slavný traGreenblattové se podařilo na
géd Národního divadla štětkou
základě mnohaletého studia
dovolte mi
Státní bezpečnosti? Proč padesávytvořit pozoruhodný „portrét“
v úvodu popřát
tiletého zřízence Pražského hradu
každodenního života židovské
vám do roku
roztrhali medvědi? Jak zemřel první muž, jenž se
společnosti v Praze v průběhu 16.
na českém území postavil Hitlerovi?
2017 za sebe
a 17. století. Tématem jejího zkouA proč udával Jiří Mandl, bratr slavné herečky?
a své kolegymání jsou způsoby, jimiž se obyvatelé židovské
Odpovědi na tyto otázky nalezne čtenář v obně vše jen to
čtvrti snažili uchovat vzpomínky, paměť společsáhlé knize, jež zachycuje sociální dějiny starých
v kronikách, náhrobních
dobré. Eva Tůmovánosti pro další generace
Božena Beňová
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára
Bonková čtvrtí. Tentokrát
Miroslavcelých
Držmíšek
pražských
Hradčan včetnápisech nebo textech vzpomínkových liturgií.
ně
Pohořelce,
Loretánského
náměstí nebo NoJejí
kniha
není
jen
důkladně
zpracovaným
výParadoxně, k Vánocům jsme přály
vého Světa, Malostranského a Valdštejnského
sledkem skvělé badatelské práce – nese v sobě
splnění všech očekávání. Je to však to
náměstí, ale i Klárova nebo přilehlého Jeleního
navíc silné kouzlo poezie původních hebrejnejdůležitější?
příkopu. Nechybí ani návrat na Kampu, kde se
ských a jidiš pramenů. Výsledkem je tak působivá
pozoruhodné lidské osudy koncentrovaly se
„báseň“, přivádějící do naší současnosti několik
zvláštní intenzitou.
Moudřejší se mi jeví (cituji neznámého
generací lidí, které nejen svými životy, ale také

knihovna

Monika Hrušková

autora):
vzpomínkami na ně vytvářely jedinečný genius
Anderle, Jiří: Láska za lásku
loci židovské Prahy.
1. Oprostěte své srdce od nenávisti.
(Radioservis)
2. Oprostěte svou mysl od starostí.
Knižní podoba rozhlasového poDola de Jongová: Pole je tento svět
3. Žijte jednoduše.
řadu Láska za lásku, vysílaného
(Pistorius, Olšanská)
od MUDr.
roku 1997,
Jiří Anderle
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Severoafrický
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kole1941. Mezinárodní demilitarizo5. Očekávejte méně.
gou Vladem Príkazským daroval

vaná zóna je přestupní stanicí na
svým posluchačům. Vzpomínky
útěku před nacismem zuřícím
akademického malíře a grafika,
v Evropě. Spolu s uprchlíky z nejkteré
dosud
vyšly
na dvou CD, vydává RadioSpolu s vámi se těšíme na dokončení
různějších zemí se zde ocitá také
servis
knižně
s
exklusivním
obrazovým dopromladý nizozemský pár vedený
rekonstrukce naší knihovny, následvodem. Vyprávění o výtvarníkově dětství, které
jinými
motivy:
Aart
a
Lies
vyrazili
vlastnoručně
né přestěhování a zahájení provozu
kouzlem důvěrně známé, leč neopakovatelné
upraveným obytným vozem do světa ještě před
v komfortních podmínkách a kvalitních
všednodennosti upoutá každého čtenáře, citlivě
okupací, aby unikli „z civilizace“. Cestou na jih už
službách.
doplňují malířovy nové ilustrace.
však nemohli přehlížet dopady šířící se války,
a tak postupně nabrali šest dětí různého věku
Doba stěhování bude pro vás nepřízniBeránek Josef - Jan Rybář:
a národnosti, které se ocitly ve Francii samy, ať
vá, protože
nezbytně potřebný Josef
čas Ptáčekuž následkem pronásledování
Mgr. Josefna
Beránek
Blanka Brázdová Židů, či proto,
Petr Málek
Mgr. Květa
Valchařová
Deník venkovského
faráře
bude knihovna
že se jejich rodiče postavili nacismu na odpor.
(Vyšehrad, Karmelit. nakl.)
uzavřena. Vše vám včas sdělíme,
„Rodina“, rozšířená mezitím i o vlastního synka
Rozhovor s českým knězem, noDolfíka, se v Tangeru snaží uchytit obděláváním
prosíme o trpělivost. Bude to i pro nás
sitelem pamětní medaile Václava
najatého políčka se zeleninou. Protože jim však
náročnější.
Bendy za význačný rozvoj za obchybí zkušenost místních rolníků, nepřináší ani
novu demokracie. Nejsem žádný
nelidská dřina potřebný výsledek. Situace maintelektuál, říká o sobě P. Jan Rylého společenství začíná být kritická. A právě
bář. Možná právě proto vypráví
v těchto zoufalých dnech se naplno ukáže, že
o světlých i stinných stránkách
Božena Beňová děti, zdánlivě bezbranné oběti války, nezdolnou
života přímo a bez zbytečných ohledů. Pětaosmvitalitou předčí dospělé. Ale život na útěku je
desátiletý jezuita patří k posledním svědkům
plný nástrah. Ve městě prošpikovaném dobrodramatických událostí 20. století. Pamatuje hrů32_Inzerce.indd 1
18.8.2014
druhy a německými špiony, kde vládne korupce
zy II. světové války, divoké odsuny, nástup komua lhostejný cynismus spojeneckých diplomatů,
nistické totality, vězení a permanentní dohled
není nikdo z uprchlíků v bezpečí…
StB. Pamatuje ale také naděje, které vyvolal II.

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

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

Hrubý, Dan: Pražské příběhy
(Nakl. Pejdlova Rosička, s. r. o.)

Kde končí fámy a začíná pravda o Muchově
domě na Hradčanech? Jak souviselo hradčanské

vatikánský koncil a návrat svobody v roce 1989.
A evangelijní svobodu a humor si při vší pokoře
nenechá vzít, ba naopak, rád je bude sdílet se
všemi čtenáři. Doporučujeme knihu počernic‑
kého autora.
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BARBORA JELÍNKOVÁ: „O IDEÁLY JSEM ZATÍM NEPŘIŠLA“
Barbora Jelínková se před necelým rokem stala ředitelkou divadla. Zabydlovat
se v něm však ani moc nemusela, jelikož
v něm působí již od jeho otevření, nejdříve jako pokladní, herečka, režisérka
a nyní jako ředitelka.
Když se vypsalo výběrové řízení, věděla
jste hned, že se do něj přihlásíte?
Vůbec ne. Nešlo o to, že bych tu práci nechtěla dělat, ale nevěřila jsem si. Vlastně mě
k tomu rozhodnutí dotlačili kamarádi, kteří
říkali, že se musím přihlásit. Já divadlem žiju,
znám to tady a teď jsem ráda, že mě k tomu
rozhodnutí dotlačili.

Rozhovor

Každý si do nové funkce přináší své nápady a vize. Jaké byly ty vaše?
Nastupovala jsem s tím, že bych to tady
chtěla zpestřit. Přišlo mi, že nabídka byla jen
pro určitou cílovou skupinu, nehrálo se pro
mladé, chyběla mi moderní dramatika, postrádala jsem film. A to jsem chtěla změnit,
otevřít divadlo všem věkovým a cílovým skupinám, aby si každý našel důvod sem chodit,
a to se mi, myslím, podařilo.
Je něco, co se vám ještě nepodařilo?
Nedaří se mi tak úplně dostat se právě k těm
mladým lidem, pro které je určena hlavně
naše dramaturgická řada „Nebuď konzerva“.
V Horních Počernicích je mnoho škol, ale
nám se nedaří dostat tyto informace mezi
žáky a studenty. S některými školami již dobře spolupracujeme na dopoledních předsta-

veních, někde jsme tu cestu ještě úplně nenašli. V tom vidím ještě mezeru a chtěla bych
se zaměřit právě na školy, aby mladí věděli,
že nabízíme večerní představení i pro ně.
Jako ředitelka v divadle působíte necelý
rok, zatím jste tedy o ideály nepřišla?
Kdepak, o ideály jsem zatím nepřišla. Každá
změna chce čas, v divadle je to vždycky běh
na dlouhou trať a já věřím, že se nám to podaří prolomit.
Nepomohlo by vám zapojení se do Klubu
mladých diváků?
To určitě ano, ale do Klubu mladých diváků
se mohou zapojit pouze repertoárová divadla, což my nejsme.
A z jakého důvodu to můžou být jen repertoárová divadla?
Když máte stálý repertoár, dokážete školám
nabídnout program klidně i na rok dopředu,
to v našich silách není. Jde navíc také o cenu,
my musíme představení koupit se vším všudy, a to je samozřejmě mnohem dražší, než
když hrajete na své domácí scéně.
Jak úspěšně se podařilo začlenit například filmová představení?
Myslím, že úspěšně, první dva filmy, Učitelka
a Teorie tygra, byly vyprodané. Teď jsme zkusili vážnější téma a to film Zloději zelených
koní a o něj takový velký zájem nebyl, lidé
se chtějí spíše bavit… Každopádně chceme
podporovat českou kinematografii, takže vybíráme jen české filmy. Máme
hodně kvalitních filmů a tak
je z čeho vybírat.
Máte za sebou také první
koncerty, jak ty byly úspěšné?
S pravidelnými koncerty
jsme teprve začali, chystáme
Radůzu, měli jsme zde Jana
Jiráně z Ypsilonky a taktéž
z Ypsilonky Jiřího Schmitzera.
Víme, že je to užší žánr pro
užší skupinu, ale živé hudby
v Horních Počernicích moc
není, což je škoda. Je dobře,
že se ukazuje, že to byl správný krok a lidé mají o koncerty zájem. Samozřejmě ještě
většinou není na koncerty
vyprodáno, ale jsme trpěliví.
Myslím, že to funguje a časem se lidé naučí chodit i na
méně známé tváře.
Chystáte ještě nějaké novinky?
Ano, zrovna teď v únoru se
moc těším na „Zkrať to – Večer studentského filmu“. Budeme promítat krátké filmy
studentů filmových škol a ná-
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sledovat bude diskuse s herci a režiséry. Byla
bych ráda, kdyby se to ujalo a mohli bychom
mít novou tradici. Mám ráda propojování
žánrů a ráda spolupracuji právě se studenty, kteří v sobě ještě mají takové to upřímné
nadšení z tvorby, ta radost se pak šíří i mezi
diváky.
Jak se divadlu daří po ekonomické stránce?
Daří se dobře, na něčem vyděláme, na něčem proděláme. Ono to není tak, že kvalitní divadlo je zákonitě vždycky drahé, vše je
o hercích. Snažím se vybírat divadla, která
jsou kvalitní, ale nejsou tak drahá. Vždy je
chci vidět dopředu a tak vím, do čeho jdu,
a za tím si stojím.
Jak jste se vlastně k herectví dostala?
K tomu se váže taková hezká historka. Když
mi bylo asi devět let, tak tady Dáda Stoklasa
zakládal hereckou školu a vypsal konkurz,
který jsem však promeškala. Šla jsem za ním,
ale on již měl v herecké škole plno, tak mě
odmítl, ale já přišla zase. Vyhodil mě dveřmi,
já přišla oknem. Když už mě měl plné zuby,
tak mě raději přijal. Postupně jsem divadelně
rostla, až jsem začala hrát v „dospěláckém“
souboru Právě začínáme, kde má první role
byla Hermie ve hře Sen noci svatojánské.
Později jsem se Sašou Ptáčkovou vedla dětský soubor, který poslední čtyři roky vedu
sama. Kromě toho ještě hraju v Divadle Puls,
což je mladé profesionální divadlo absolventů hereckých škol.
Co vám hraní dává?
Je to zábava a adrenalin současně, člověk si
zkusí role, které v reálném životě nevyzkouší.
Jaká role vám sedí nejvíce?
Ke komediím mě to moc netáhne, raději hraju vážnější role a samozřejmě každý rád hraje
záporné postavy, ty se hrají skvěle.

A která z rolí byla vaše nejoblíbenější?
Mám ráda všechny své role, ale nejoblíbenější asi byla v Hrdinovi západu role Pegeen
Mikeové. Ta hra mě celkově bavila, irská dramatika z drsného irského prostředí. Pegeen
byla holka od rány, navíc se sešla dobrá skupina lidí, a tak na tu roli hrozně ráda vzpomínám.
A jak jste se od herectví dostala k režii?
Vyšlo to úplně přirozeně. Nejdříve jsem do
toho režisérům začala mluvit, následně pomáhala v dětském souboru, který jsem postupně začala sama vést. Režii jsem vlastně
původně jen zkusila, ale baví mě to a dá se
říci, že se dnes cítím líp v roli režisérky než
v roli herečky.

A co děláte ve volném čase? Máte nějaké
koníčky?
Když mám volno, tak lítám po jiných divadlech a překvapivě mě to pořád dost baví.
Jinak vyrábím panenky z plsti, začala jsem
šít loutky do divadla, vyrábím rekvizity, ráda
chodím do přírody, do hor.

Jaké přání byste měla pro divadlo?
Přála bych si, abychom měli stále více diváků, aby sem lidé chodili rádi a aby nám možná trošku pomohli v tom, že by nám sami
dávali podněty, co by rádi viděli. Máme nově
bednu přání a stížností, do které lidé mohou
vhodit návrhy či nápady. Já jsem velmi ote-

vřená a byla bych ráda, kdybych věděla, co si
lidé přejí. Takže mé velké přání je větší otevřenost mezi námi a diváky.
Lenka Bartáková,
redaktorka

Rozhovor

Poslední štace, která vám snad v tomto
oboru chybí, je scénáristka.
To bych moc ráda, ale tento obor mi nejde.
Umím hru upravit, ale ne ji napsat. Je velká
škoda, že se dnes nepíše tolik dobrých her
pro klasickou činohru, a tak divadla hrají
stále dokola klasické kusy, které jsou pro ně
jistotou.

Ve dnech od 10.–14. 1. 2017 se v Horních
Počernicích od 18.00 hod. koná Alianční
týden modliteb.
Téma Aliančního týdne modliteb: Děti
Úterý 10. 1. 2017
– ve sboru Českobratrské církve evangelické –
Třebešovská 2101/46, káže a pořádá Eva
Cudlínová, Děti vystavené tlakům tohoto
světa
Středa 11. 1. 2017
– v českobratrské církvi evangelické
– káže Daniel Smetana a pořádá Petr
Firbas, Za zdravé rodinné prostředí a láskyplné vztahy

Církev

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB
Srdečně zveme na tato
setkání vždy od 18.00 hodin. Modlitební průvodce
možno objednat online
na stránkách České evangelikální aliance: www.
ea.cz/141/modlitebni_pruvodce_pro_rodiny_2017
Richard Novák,
farář Evangelické církve
metodistické

Čtvrtek 12. 1. 2017
– ve sboru Evangelické církve metodistické –
Křovinovo nám. 12/18, káže Petr Firbas,
pořádá Richard Novák, Vyučování dětí ve
sborech a církvích
Pátek 13. 1. 2017 – ve sboru Církve bratrské – Ve Žlíbku 168/8, káže Richard Novák,
pořádá Daniel Smetana, Děti ve škole
Sobota 14. 1. 2017 – káže a pořádá p. Rafael Sulwestrzak v kostele sv. Ludmily, Římskokatolická církev, Děti znevýhodněné
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Vážení diváci,
do nového roku vstupujeme s předsevzetím, připravovat pro
vás co nejpestřejší
program. Přáli bychom si, aby si u nás
v divadle vybral každý z vás, ať už máte
rádi komedie nebo
spíše vážná témata, hudbu, tanec či alternativnější divadelní směry a abyste se k nám stále
rádi vraceli. Snad se nám toto přání vyplní.
Z lednové nabídky bych chtěla zmínit dvě představení, která by bylo škoda vynechat.
11. 1. - k nám zavítají dvě výjimečné herecké
osobnosti, Igor Bareš a Antonie Talacková, členové činohry Národního divadla. V komedii Jenom život nám ukáží, jak napínavě může vypadat setkání manželů po mnoha letech. Čeká vás
zajímavý divadelní zážitek, tito herci jsou totiž
manželé i ve skutečném životě.

LEDEN 2017

Diváky, kteří mají rádi méně tradiční pojetí divadla, pak zaručeně nadchne soubor 11:55
a jejich Regulace intimity. Tato inscenace se
stala opravdovou senzací letošního roku a sbírá
nadšené ohlasy divadelních kritiků i diváků po
celé republice. Dvanáct mladých herců, absolventů DAMU, vám ve výjimečně vtipné koláži
odhalí své nejniternější sny, strachy, fobie, slabosti i radosti. Budete se bavit, budete se smát
a na 100 % se v představení najdete. Regulaci
intimity uvádíme 24. 1.
Dovolte mi zmínit i dvě představení připravená
na začátek února.
1. 2. - přijede zahrát divadlo 3D company inscenaci Smích zakázán. Nesmírně chytrou komedii o jednom milostném trojúhelníku. Myslíte
si, že je toto téma již obehrané? Omyl! V tomto
představení vás herci přesvědčí o opaku.
Jak jistě víte, v divadle jsme začali také promítat
filmy a vězte, že na 3. 2. chystáme opravdovou
lahůdku. Projekci s názvem Zkrať to…! Večer
studentského filmu. Jak již název napovídá,

jedná se o pásmo krátkých filmů studentů filmových škol. Vybírali jsme pečlivě a máme velikou radost, že se nám povedlo sestavit opravdu
pestrý program a navázat spolupráci s tak zajímavými tvůrci. Za všechny bych ráda jmenovala například snímek Lesapán režiséra Pavla
Soukupa. Temnou hororovou pohádku o bájném Hejkalovi, která sbírá ceny po celém světě
a vysloužila si i nominaci na Českého lva za rok
2016. Dalším filmem, který stojí za pozornost, je
Na půli cesty režiséra Davida Brázdy. Love story, ve které jednu z hlavních rolí ztvárnil herec
počernického divadla Jaroslav Spitzer. Kromě
těchto snímků se ale můžete těšit například i na
krásné animované filmy a diskusi s tvůrci, která
bude následovat bezprostředně po projekci.
Těšíme se na výjimečně příjemný filmový zážitek, buďte u toho s námi.
Přeji vám krásné zimní dny.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

Ivo Křen – Linoryt / 18. ledna – 8. března

6. 1. od 18 hod.
Vrátila se jednou v noci
Výstava předního grafika střední generace. Žije a tvoří
7. 1. od 15 hod.
Leontýnka a drak 		
v Pardubicích, současně je kurátorem Východočeského
muzea v Pardubicích a vedoucím tamější sbírky skla.
10. 1. od 19.30 hod.
Je členem a kurátorem skupiny Rubikon a Sdružení
Barbora Hrzánová a Condurango (KONCERT)
Hollar. Se skupinou Rubikon se představil v tuzemsku
11. 1. od 19.30 hod.		
a v mnoha zahraničních výstavních síních Německa,
Jenom život 				
Rakouska, Islandu, Belgie a Itálie. Samostatně vystavu14. 1. od 19.30 hod.
je od roku 1991.
Dvanáct
Technikou linorytu je Ivo Křen přímo fascinován, při15. 1. od 15 hod.
tahuje ho nesmírně širokou škálou výrazově odlišných
Jen počkej zajíci
způsobů práce, stále objevovanými možnostmi. V posledních letech nachází největší inspiraci
17. 1. od 19.30 hod.
v drobných, osobních příbězích prožívání okamžiků, v okouzlování sebe sama jevy v okolním
Tenkrát v ráji (KINO)
světě. Důležitou roli mají motivy z krajiny, abstrahované tvary, barevné skladby a struktury.
19. 1. od 19.30 hod.
Srdečně zveme čtenáře Hornopočernického zpravodaje a naše diváky ve středu 18. ledna
Do ložnice vstupujte jednotlivě
v 18.00 hod. na slavnostní vernisáž za účasti autora.
21. 1. od 15 hod.
Jagababa a tři loupežníci
POKLADNA
PŘEDPRODEJ
22. 1. od 18 hod.
Z deníku hraběnky M. 			
Pokladna divadla je otevřena od pondělí do pát- V pondělí 9. ledna v 19.00 h. uvolňujeme do
ku od 16.00 h. do 19.00 h. a vždy hodinu před on‑line prodeje 34 vstupenek z každého břez24. 1. od 19.30 hod.
Regulace intimity
začátkem každého představení. Vstupenky do nového představení. Přednostní on‑line prodej
Divadla Horní Počernice koupíte také on‑line končí v úterý 10. ledna ve 14.00 h.
25. 1. od 19.30 hod.
Radůza (KONCERT)
na www.divadlopocernice.cz
Předprodej v pokladně divadla na měsíc březen zahajujeme v úterý 10. ledna v 16.00 h.,
26. 1. od 19.30 hod.
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
od 19.00 h. jsou všechny vstupenky k dispozici
REZERVACE
také na www.divadlopocernice.cz
28. 1. od 19.30 hod.
Internetové rezervace provádějte na adrese
Královny
www.divadlopocernice.cz. Nevyzvednuté za- Délka všech představení je uváděna včetně pře29. 1. od 15 hod.
rezervované vstupenky vracíme do prodeje po stávky. Pořady do 90 minut se hrají bez přestávSněhová královna

uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
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ky, pokud není uvedeno jinak.

PRÁVĚ HRAJEME
Úterý 10. ledna v 19.30 h.

KONCERT

BARBORA HRZÁNOVÁ
A CONDURANGO

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

JENOM ŽIVOT
Činoherní studio Bouře
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Antonie Talacková, Igor Bareš, Jaromír
Janeček/ Michal Hnátek
Po deseti letech vpadne uprostřed noci muž do
bytu své bývalé ženy. Fascinující příběh a problém, který do bytu přinesl, vytváří neuvěřitelnou zápletku, která ústí ve velmi nečekané, ale
rozhodně pozitivní rozuzlení. Bystrá komedie se
špičkovými dialogy.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 320, 300 a 280 Kč

Neděle 15. ledna v 15.00 h.

Vstupné: 200, 180 a 160 Kč (sleva pro seniory
50 %)

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

KINO

TENKRÁT V RÁJI

Režie: Lordan Zafranovič, Peter Pálka, Dan
Krzywoň
Hudba: Radůza
Hrají: Vavřinec Hradilek, Vica Kerekes, Jan
Budař, Miroslav Etzler, Simona Stašová
Film o svobodě ve zlých časech a o naději, která
neumírá…
Film na motivy stejnojmenného románu spisovatele a scenáristy Josefa Urbana vypráví o osudové lásce, nezlomném přátelství a vztazích
českých a německých horolezců, do kterých
osudově zasáhla těžká válečná doba Protektorátu.
Délka představení: 99 minut
Vstupné: 80 Kč
Středa 18. ledna v 18.00 h.

IVO KŘEN – Linoryt
Vernisáž výstavy
Vstup volný

VERNISÁŽ

Čtvrtek 19. ledna v 19.30 h.
Ray Cooney/ John Chapman

Úterý 24. ledna v 19.30 h.

REGULACE INTIMITY
Divadlo 11:55
Režie: Jiří Havelka, Tomáš Měcháček, Tomsa
Legierski
Hrají: Michal Bednář, Jan Čtvrtník, Martin
Dědoch, Patrik Holubář, Bořek Joura, Petra
Majerčíková, Johana Matoušková, Vladimír Polívka, David Ryska, Pavlína Skružná,
Daniela Šišková, Tereza Volánková
Inscenace ohmatávající hranice vnitřního
a vnějšího světa, privátního a veřejného, pravdy,
klamu a sebeklamu. Dvanáct hereckých autorských individualit odhaluje nejintimnější emoce.
Jedna z posledních možností vidět toto unikátní
představení – derniéra se blíží.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 160, 140 a 120 Kč (studentská sleva 20 %)

DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: M. Bočanová/ K. Špráchalová,
L. Vaculík, M. Zounar a další
Bláznivá komedie
Délka představení: 125 minut
Vstupné: 350, 320 a 280 Kč
Sobota 14. ledna v 19.30 h.
Pavel Kohout

DVANÁCT
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají: Kristýna Márová, Tomáš Procházka,
Michaela Hadáčková, Pavel Sůva, Klára
Cvrčková, Ondřej Hrubeš, Jan Šimice, Daniela Dongresová, Eliška Králová, Jan Procházka, Lenka Kožíšková, Antonín Matyska
Příběh absolventů DAMU, kteří se po ukončení studia rozhodli jít společně do jednoho
angažmá. Hru s velkým úspěchem zahráli počerničtí ochotníci na přehlídce amatérských
divadelních souborů Divadelní Kojetín 2016,
domů si přivezli ocenění za režii, dramaturgii,
herecké výkony pro Michala Pivarčiho, Ondřeje Hrubeše a Nikolu Sýkorovou. V neposlední řadě doporučení na přehlídku Mladá
scéna Ústí nad Orlicí.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100 a 80 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 a 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 pozoruhodné ženy do divadelní podoby.
Délka představení: 120 minut

Středa 25. ledna v 19.30 h.

RADŮZA

KONCERT

Přeložené představení z měsíce září.
Vstupné: 300, 280 a 260 Kč
Čtvrtek 26. ledna v 19.30 h.
Jean Barbier

V PAŘÍŽI BYCH TĚ NEČEKALA,
TATÍNKU
Agentura Harlekýn
Režie: Jan Novák
Hrají: Petr Nárožný, Jana Malá/ Týna
Průchová a další
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 400, 370 a 350 Kč
Sobota 28. ledna v 19.30 h.
Roman Vencl a Michaela Doleželová

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Jan Novák

16– 17

Divadlo

VSTUPENKY NA LEDNOVÁ
A ÚNOROVÁ PŘEDSTAVENÍ
JSOU JIŽ V PRODEJI

Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová, Barbora Jelínková
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného
humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100 a 80 Kč

Lesapán (r. P. Soukup, UMPRUM, nominace na
Českého lva), Na půli cesty (r. D. Brázda, FAMU)
a další úspěšné „kraťasy“ mladých filmařů. Po
projekci bude pro zájemce následovat diskuse
s tvůrci.
Délka představení: cca 1,5 hodiny
Vstupné: 80 Kč

Neděle 29. ledna v 15.00 h.
Jana Galinová

Sobota 4. února v 19.30 h.
Irena Dousková

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

HRDÝ BUDŽES

Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Pohádka na motivy známé klasiky Hanse
Christiana Andersena.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80 a 60 Kč

Divadlo A. Dvořáka Příbram
Režie: Jiří Schmiedt
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková,
Libor Jeník
Exkurze do naší nedávné historie přibližuje tragikomiku prvních roků husákovské normalizace – v podání zvídavé žákyně druhé třídy ZDŠ
v Ničíně, Helenky Součkové.
Délka představení: 155 minut
Vstupné: 350, 320 a 280 Kč

V ÚNORU HRAJEME
Středa 1. února v 19.30 h.
Miro Gavran

Neděle 5. února v 15.00 h.
Jiří Ondra

Divadlo

SMÍCH ZAKÁZÁN
3D company
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Petr Stach, Helena Karochová, Diana
Šoltýsová
Komedie, která zpracovává obehrané téma milostného trojúhelníku s neotřelou originalitou.
Možná se budete divit, co může vzejít ze setkání
manželky s milenkou. Všechno může být jinak,
než se zdá.
Délka představení: 75 minut
Vstupné: 200, 180 a 160 Kč

SINDIBÁDOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo rozmanitostí Most
Režie: Jiří Ondra
Výpravná činoherní pohádka.
Délka představení: 50 minut
Vstupné: 100, 80 a 60 Kč
Sobota 11. února v 19.30 h.
Neil Simon

DROBEČKY Z PERNÍKU
Agentura Harlekýn
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Simona Stašová (cena Thalie), Andrea
Daňková a další
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 450, 430 a 410 Kč
Úterý 14. února v 19.30 h.
Petr Kolečko

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

FIALKY A MEJDLÍČKA
Vypravěči – pamětníci – tvůrci: Alena
Laufrová, Renata Válová, Jindřich
Cestou do minulosti se přeneseme do doby dětí
před šedesáti lety, kde sice voní cukrové fialky
a na jazyku se rozplývají sladká mejdlíčka, ale
také svítí rudá hvězda. Dokumentární divadlo
s živým vyprávěním.
Délka představení: 60 minut + 15 minut diskuse
Vstupné: 160, 140, a 120 Kč (sleva pro děti, studenty a seniory 20 %)
Pátek 3. února v 19.30 h.

KINO

ZKRAŤ TO…!
VEČER STUDENTSKÉHO FILMU

Výběr z krátkých filmů studentů filmových škol.
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A‑studio Rubín
Režie: Vojtěch Kotek
Hrají: Ondřej Pavelka, Jakub Prachař, Marek
Taclík a Michal Pavlata ze záznamu
Pavka, nejstarší žijící člen tradiční běžkařské rodiny, se bojí, že syn Jura nedokáže naplnit jeho
odkaz, protože místo Jizerské padesátky ho zajímají manželky rolbařů a členů horské služby.
Na Pavku stále více a více doléhá tíha těžkého
rodinného osudu. Osudu, který je stejně mrazivý, jako zmrzlé sliny vyčerpaných běžkařů…

Délka představení: 70 minut
Vstupné: 380, 350 a 300 Kč
Představení není vhodné pro diváky do 15 let
Čtvrtek 16. února v 19.30 h.
Ivan Vyskočil

PŘÍBĚH JEDNOHO HRADU
DA Karel Soukup
Režie: Ivan Vyskočil
Hrají: Ernesto Čekan, Jarmil Škvrna, Veronika Arichteva, Antonín Duchoslav, Anna Kulovaná, Karel 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 a 230 Kč
Sobota 18. února v 15.00 h.
Libor Jeník

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK
Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Na námět pohádky známé z Večerníčku.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80 a 60 Kč
Sobota 18. února v 19.30 h.

BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Režie: Tomáš Hoffman
KINO
Hrají: Petra Hřebíčková,
Ondřej Vetchý,
Miroslav Táborský, Jiří Langmajer,
Tereza Kostková a další.
Romantická komedie o Elišce, která na prahu
čtyřicítky začíná od nuly jako učitelka v malé
vesničce, kde je nucena bydlet v domku s nerudným hrobníkem Božíčkem.
Délka představení: 105 minut
Vstupné: 80 Kč
Neděle 19. února v 17.00 h.

EXPEDIČNÍ KAMERA

KINO

Přehlídka nejlepších outdoorových filmů poslední sezóny.
Délka představení: cca 5 hodin
Vstupné: 80 Kč
Pondělí 20. února v 19.30 h.

VIZITA

Totálně improvizační představení Jaroslava
Duška, Pjéra la Šéz`e a Zdeňka Konopáska.
Délka představení: inu improvizace
Vstupné: 280, 250 a 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

FERDA MRAVENEC
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Pohádka podle knížek Ondřeje Sekory.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80 a 60 Kč
Pondělí 27. února v 10.00 h.

ČTVRTLÍSTEK

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: Jan Čenský, Miroslava Pleštilová,
Pavel Nový/ Karel Vlček, Eliška Jansová/
Hana‑Marie Maroušková
Zadané představení. Doprodej vstupenek
od 9. ledna
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 450, 430 a 410 Kč

V BŘEZNU HRAJEME
Čtvrtek 2. března v 19.30 h.
Axel Hellstenius

ELLING A KJELL BJARNE ANEB
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Martin Hofmann, Filip Blažek a další
Kdo říká, že není magor, neříká pravdu. Příběh
dvou přátel, kteří spolu sdíleli pokoj v ústavu pro
duševně choré a kteří stojí před velkou výzvou
začít společný život mimo stěny léčebny.
Délka představení: 155 minut
Vstupné: 440, 420 a 400 Kč

Pondělí 13. března v 19.30 h.
Marc Camoletti

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI

BYT NA INZERÁT

DS Výtečníci
Hrají: P. Sůva, N. Sýkorová, K. Márová/L. Kožíšková, O. Hrubeš, E. Králová, T. Matyska,
T. Procházka, D. Špaček, K. Cvrčková, M.
Hadáčková/ D. Dongresová, M. Klich j. h., J.
Procházka, F. Vohralík j. h., P. Kříž, M. Vaněčková, A. Červená, Š. Sýkora, D. Sedláček
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si
vyhovujícího otce. Úspěšná komedie „našich“
ochotníků.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 120, 100 a 80 Kč

DS Háta
Režie: Marie Lorencová
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová,
Vlasta Žehrová, Martin Zounar a další
Zkratkovitá řeč inzerátů nabízí sama o sobě
mnoho šancí k záměnám, a když se k tomu přidá
zmatek v inzerentech, je o vtipné situace postaráno.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 350, 320 a 280 Kč

Neděle 5. března v 15.00 h.
Jana Galinová

KOCOUR V BOTÁCH
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Představení inspirované pohádkami bratří
Grimmů.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80 a 60 Kč
Úterý 7. března v 19.30 h.
Christiane F., Kai Hermann,
Horst Rieck

MY DĚTI ZE STANICE ZOO
Činoherní studio Ústí nad Labem
Režie: Michal Skočovský
Hrají: Jan Jankovský, Veronika Soumarová,
Jaroslav Achab Haidler a další
Dramatizace knižního bestselleru o životě patnáctileté Christiany F. Ve dvanácti zkusila hašiš,
LSD, krádeže, heroin a stanici ZOO, kde všechno začíná a končí.
Délka představení: 95 minut
Vstupné: 240, 220 a 200 Kč (studentská sleva
20 %).
Představení není vhodné pro diváky do 13 let.

Středa 15. března v 19.30 h.

KONCERT

LENKA DUSILOVÁ

Vstupné: 220 Kč (studentská sleva 20 %)
Sobota 18. března v 15.00 h.

ZAHRADA
Michaela Sajlerová, Zdeněk Tomeš
Divadlo Krapet
Scéna a kostýmy: ak. mal. Klára Trnková
Pohádka na námět oblíbené Trnkovy dětské
knížky.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80 a 60 Kč
Neděle 19. března v 19.30 h.
Israel Horovitz

DRAHÁ MATHILDA
Agentura Harlekýn
Režie: Otakar Kosek
Hrají: Daniela Kolářová, Ilona Svobodová,
Luboš Veselý
Tragikomický příběh. Osudová láska přináší štěstí i bolest, vinu nevinných, touhu po usmíření.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 400, 370 a 350 Kč

Pátek 10. března v 19.30 h.
Gérard Bitton, Michel Munz

SMÍM PROSIT?
Činoherní studio Bouře
Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Jan Révai, Filip Čapka, Martin Polák
a další
Svižná komedie o potomkovi starého šlechtického rodu, který je velkým milovníkem žen.
Aby mohl dědit po bohaté tetičce, musí se do
roka oženit. Řešení je překvapivé a rozuzlení
ještě víc.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 280 a 260 Kč
Sobota 11. března v 15.00 h.
Astrid Lingrenová, Vlasta Krutmanová

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Divadlo Applause
Režie: Rita Jasinská
Pohádka na námět klasické dětské knížky.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80 a 60 Kč

Články

Neděle 26. února v 15.00 h.
Jana Galinová

Sobota 4. března v 19.30 h.
Giulio Scarnicci, Renzo Tarabusi

Středa 22. března v 19.30 h.

MANŽEL NA HODINU

Režie: Tomáš Svoboda
KINO
Hrají: Bolek Polívka, David
Novotný, David Matásek a další
Další osudy čtveřice přátel, kteří začali pracovat
jako hodinoví manželé.
Délka představení: 60 minut. Vstupné: 80 Kč
Pátek 24. března v 19.30 h
Arnošt Goldflam

ŘEDITELSKÁ LÓŽE
Kateřina Schauerová
Režie: Arnošt Goldflam
Hrají: Alois Švehlík a Stanislav Zindulka
Chlapské přátelství, rivalita i lásky dvou
starých komediantů v černé komedii.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 260, 240 a 220 Kč

18– 19

Divadlo

Hrají: Ernesto Čekan, Petr Vágner/Miroslav Hrabě, Pavlína Mourková, Kateřina
Peřinová‑Velebová, Charlotte Doubravová,
Vladimíra Benoni/ Irena Máchová
Francouzská situační komedie, kde lásky přilétají a odlétají…
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 380, 350 a 300 Kč

Vážení návštěvníci,
máme tu nový rok se sympatickou sedmičkou na konci a budeme si všichni přát, aby byl co nejlepší,
mnohem lepší než ten minulý. Ať vás provází zdraví, pohoda a Štěstěna!
V zimním období je na našem zámku nejvyšší sezona a odpovídá tomu i program, kdy nebudete vědět,
co si z pestré nabídky vybrat dřív! Už jen do 8. ledna můžete spatřit poetické vánoční výstavy a celé
toto období uzavřeme oblíbenou akcí se třemi králi a živými velbloudy Zavírání Vánoc, která se koná
v neděli 8. 1. od 14 do 16 hodin.
V sobotu 14. ledna určitě navštivte slavnostní zahájení nové a velmi strašidelné výstavy Dracula a ti
druzí, neboť se nám podařilo zajistit účast herce a zpěváka Tomáše Vaňka, který zazpívá part Herberta
z připravovaného muzikálu Ples upírů. Kdo slyšel Tomáše zpívat na Ježíškově poště, ví, že je to talent a profesionál každým
coulem!
S výstavou Dracula a ti druzí jsou spojeny i strašidelné víkendy, kdy vás může provázet opravdová čarodějnice či záhadný
hrabě Dracula, v únoru pak neblaze proslulá Čachtická paní. Na zámku se bude i nocovat a na únor připravujeme nejstraši‑
delnější Strašidelnou noc v dosavadní historii zámku!
Prodejní galerie se pyšní barevnými obrazy Taťjany Macholdové, kočárovna se skví nádhernými výtvarnými pracemi dětí ze
ZUŠ Horní Počernice.
Zavítejte k nám na zámek, je zde teplo, útulno, i když poněkud strašidelno.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

OTEVŘENO DENNĚ OD 9 DO 17 HOD.
PROVOZNÍ UZAVŘENÍ Z DŮVODU DEINSTALACE / INSTALACE VÝSTAV: OD 9. DO 13. 1. 2017
do 8. 1. , nejhlubší sklepení - lednice

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
POZOR, už jen do Ne 8. 1. , 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 je příjemně interaktivní - zachytáte si
ryby, postavíte sněhuláka či pošlete vánoční
přání.
POZOR, už jen do Ne 8. 1. , denně
od 9 do 17 hod.

ANDĚLÉ A BETLÉMY ŘEZBÁŘE
JOSEFA HALDY

Výstava působivých obrazů barokních andělů
a svatých z Jižní Ameriky a rozsáhlého dřevěného betléma čítajícího 1 400 figurek. Obrazy
andělů jsou dílem španělských mnichů, kteří
působili jako misionáři v horských oblastech
Jižní Ameriky.

VÁNOČNÍ KERAMICKÉ MĚSTEČKO

Sestoupejte do nejhlubšího sklepení, abyste
spatřili poetické Vánoční keramické městečko, jak ho vytvořil tým umělců z Horních Počernic a okolí, pod vedením Míly Marešové.
od 14. 1. do 9. 4. , denně od 9 do 17 hod.

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
14. 1. od 14 hod.
vystoupí ZPĚVÁK TOMÁŠ
VANĚK v roli Herberta
z muzikálu Ples upírů
DRACULA A TI DRUZÍ ANEB
UPÍŘI NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Unikátní a skutečně strašidelná výstava
o smyšlených i reálných postavách středoevropských dějin – upírech probíhá v 1. patře
i sklepení zámku. Kromě speciálně vytvořených originálních figurín představíme také
„živé – pohyblivé“ obrazy, které prozatím nemají v ČR obdoby. Výstava je prodchnuta temnou a tajemnou atmosférou a je interaktivní,
neboť zde najdete upíří kostymérnu s převleky a malováním na obličej, upíří fotoateliér
s projekcí, zrcadlovou UV strašící komnatu či
hopsací hrobku hraběte Draculy.

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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mek. 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.
So 21. 1. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ SOBOTA
S ČARODĚJNICÍ A UPÍRY

Pro děti, teenagery a dospělé jsme připravili
doprovodné akce:
• 21. 1. od 10 do 17 hod. Strašidelná
sobota s čarodějnicí a upíry
• 22. 1. od 10 do 17 hod. Strašidelná
neděle s hrabětem Draculou a upíry
• 3. 2. od 17 hod. Nocování na zámku
s hostinou, pohádkovými postavami
a upíry
• 5. 2. od 10 do 17 hod. Strašidelná neděle
s Čachtickou paní a upíry
• 18. 2. od 19 do 22 hod. Strašidelná NOC
upírů a svítících přízraků
• 26. 2. od 14 hod. Masopustní průvod na
Chvalský zámek.

od 3. 2. do 4. 2. 2017, noc o pololetních
prázdninách

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 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, 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.,
o pololetních prázdninách. Hlaste se na čísle
601 388 902. Více informací na s. 22 nebo na
www.chvalskyzamek.cz.
Ne 5. 2. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ NEDĚLE
S ČACHTICKOU PANÍ A UPÍRY

Neblaze proslulá Čachtická paní vás provede
zámkem, strašidelnou výstavou Dracula a ti
druzí, zasoutěžíte si, navštívíte upíří kostymérnu s převleky a malováním na obličej, upíří
fotoateliér s projekcí, zrcadlovou UV strašící
komnatu či hopsací hrobku hraběte Draculy.
Určeno pro větší děti, teenagery a dospělé,
kteří se rádi bojí. Prohlídka trvá 40 min., začíná
vždy v celou hodinu, rezervace 281 860 130.
Po skončení prohlídky můžete zůstat, jak
dlouho chcete.

Informace na tel. 281 860 130.

So 18. 2. od 19 do 22 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC UPÍRŮ
A SVÍTÍCÍCH PŘÍZRAKŮ

AKCE PRO VŠECHNY
Ne 8. 1. od 14 do 16 hod.

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA
CHVALSKÉM ZÁMKU

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 zá-

Ne 22. 1. od 10 do 17 hod.

STRAŠIDELNÁ NEDĚLE
S HRABĚTEM DRACULOU
A UPÍRY

Sám záhadný hrabě Dracula vás provede zámkem, strašidelnou výstavou Dracula a ti druzí
aneb Upíři na zámku, zasoutěžíte si, navštívíte
upíří kostymérnu s převleky a malováním na
obličej, upíří fotoateliér s projekcí, zrcadlovou
UV strašící komnatu či hopsací hrobku onoho hraběte. Určeno pro větší děti, teenagery
a dospělé, kteří se rádi bojí. Prohlídka trvá 40
min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete
zůstat, jak dlouho chcete.

Větší děti, dospívající i dospělé zveme na nejstrašidelnější noční prohlídku zámku v historii, která bude ve znamení upírů, upírek
a nočního zážitku z výstavy Dracula a ti druzí.
Očekávejte samá temná a tajemná překvapení, rej svítících přízraků a pohled na nevídané
věci. Přijďte kdykoli mezi 19. a 22. hod. a mějte pro strach uděláno. Doporučujeme pro děti
od 9 let, záleží na zvážení rodičů.
Ne 26. 2. od 14 hod.,
začátek u ZŠ Ratibořická

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Oblíbený průvod masek vyráží ve 14 hod. od
ZŠ Ratibořická, navštíví starostku na Úřadě
MČ kvůli předání Masopustního práva a budeme pokračovat ulicí Mezilesí dále směrem
k zámku. Zde proběhne soutěž nejlepších
dětských masek, bude se hrát a zpívat a pak
vás pozveme na ochutnávku zabijačkových
pochoutek věnovaných naším partnerem
Globus Černý Most a sladkých koblih od Pe-

20– 21
20

Kultura

Slavnostní zahájení proběhne v sobotu
14. 1. od 14 hod., součástí je vystoupení
nadějného zpěváka a herce Tomáše Vaňka v roli Herberta, syna hraběte Krolocka,
z připravovaného muzikálu Ples upírů.

Pravá čarodějnice vás provede zámkem, strašidelnou výstavou Dracula a ti druzí aneb
Upíři na zámku, zasoutěžíte si, navštívíte upíří
kostymérnu s převleky a malováním na obličej, upíří fotoateliér s projekcí, zrcadlovou UV
strašící komnatu či hopsací hrobku hraběte
Draculy. Určeno pro větší děti, teenagery
a dospělé, kteří se rádi bojí. Prohlídka trvá 40
min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete
zůstat, jak dlouho chcete.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Zámek

Určeno pro větší děti, teenagery a dospělé, kteří se rádi bojí. Doporučujeme pro děti
cca od 9 let, záleží na zvážení rodičů. Připravili jsme i komentované prohlídky pro školy, gymnázia i skupiny, lze objednat na tel.
281 860 130.

kařství Moravec. Masky z průvodu budou mít
přednost při vstupu na ochutnávku! Vstup na
nádvoří zdarma, výstava Dracula a ti druzí za
vstupné.
Masopustní průvod pro vás pořádají:
Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet, RC
MUM, DDM HP a Restaurace Sezóna. Partnerem akce je Globus Černý Most a Pekařství
Moravec.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA
do Ne 29. 1. , kočárovna

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH
PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU
ZUŠ HORNÍ POČERNICE SE
ZIMNÍ TEMATIKOU

ZUŠ Ratibořická v Horních Počernicích vystavuje v kočárovně zámku nádherné výtvarné
práce svých žáků, především na téma Zima.
do Ne 29. 1., prodejní galerie

TAŤJANA MACHOLDOVÁ:
TÓNY BAREV

Nechte se zimním časem unášet působivými
barevnými obrazy Taťjany Macholdové a myslete na to, že obraz může být tím nejkrásnějším dárkem.

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

cula 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)
Uzávěrka přihlášek: neděle 29. 1. 2017

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

SOUTĚŽ CHVÁLA PEČENÍ MÁ SVÉ VÍTĚZE
Čtvrtá adventní neděle 18. prosince 2016
proběhla ve znamení šestého ročníku soutěže amatérských pekařů Chvála pečení aneb
Jak se peče v Horních Počernicích, kterou
organizuje Chvalský zámek za podpory MČ
Praha 20 a Pekařství Moravec. Hodnotící po-

rota ve složení radní Petr Herian, zastupitelka
Božena Beňová a zastupitel Jaroslav Kočí rozhodlao výhercích letošního ročníku. Cukroví
bylo označeno čísly a soutěžilo se anonymně.
Čestnými hosty naší soutěže pak byla starostka Hana Moravcová
za MČ Praha 20 a pan
Bohumil Moravec za
Pekařství
Moravec,
kteří zajistili krásně
vypečenou vánočku
pro všechny účastníky
soutěže. Všem našim
hostům chutnalo a náležitě oceňovali cukrářské umění soutěžících.
V kategorii O nejkrásnější
cukroví
zvítězila
paní
Vopěnková a v kategorii O nejchutnější
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cukroví slečna Michaela Herianová. Obě výherkyně získaly poukázku do Hornbachu na
2 000 Kč.
Velmi vítáme rozhodnutí paní starostky Moravcové o tom, že v příštím, sedmém ročníku
této soutěže, udělí porota v obou kategoriích
i druhé a třetí místo. Vítěz tedy získá poukázku
na 2 000 Kč, druhé místo bude ohodnoceno
částkou 1 500 Kč a třetí místo získá 1 000 Kč ve
formě nabité karty do Hornbachu. Pevně věříme, že toto finanční ocenění přispěje k ještě
větší účasti v soutěži.
Děkujeme všem účastníkům i porotě za výbornou přípravu a organizaci soutěže, děkuji
vedoucí recepce Andree Špačkové. Těšíme se
na příští ročník – přihlaste se určitě, protože
tato soutěž v sobě nese kouzlo tradice, Vánoc
a příjemného setkávání.
S poděkováním, Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

ADVENTNÍ TRHY A JEŽÍŠKOVA POŠTA VE ZNAMENÍ POHODY A TRADICE
První adventní neděle připadla již na
27. listopadu, byla mrazivá, ale naštěstí bez
deště. Na Chvalské tvrzi po celý den probíhaly tradiční Adventní trhy, zavítala sem
i návštěva z dávných časů – Lucie, které
nosí světlo a kontrolují čistotu a hygienu na
trzích i na zámku. Víla Ohnivka provázela
děti s rodiči zámkem a proběhlo slavnostní
otevření výstav Ladovské Vánoce – výstava
reprodukcí Josefa Lady a veselé hry nejen
pro děti a Andělé a betlémy řezbáře Josefa
Haldy. Kočárovna také ožila dětským smíchem, neboť se zde konalo vydařené Vánoční veselí rodinného centra MUM.

Děti z dětského pěveckého sboru Paleček
ZUŠ Ratibořická nádherně zpívaly pod vedením sbormistryně paní učitelky Šárky Mistrové, poté následoval neméně krásný zpěv
dětí dolnopočernického pěveckého sboru
Rokytka pod taktovkou sbormistryně Andrey
Čančarové Houfkové. Poté všichni se zatajeným dechem sledovali rozsvícení velkého vánočního stromu na Chvalské tvrzi.
Mladý herec a zpěvák Tomáš Vaněk pak úžas-

ně zpíval pro všechny, a to s plným nasazením.
Jeho vystoupení bylo vrcholem celé akce,
celého dne. Komu z vás se vystoupení tohoto nadějného zpěváka líbilo, pak přijďte na
zahájení nové výstavy Dracula a ti druzí, kde
Tomáš Vaněk zazpívá part z připravovaného
muzikálu Ples upírů.
A co se dělo dál? V 17 hodin byla již andělova poštovní schránka zcela plná, takže odletěl
předat dětská přání Ježíškovi. Starostka Hana
Moravcová později z přání vylosovala tři výherce, jimž udělila dárek místo Ježíška MČ
Praha 20 a v jeho
nelehkém obdarovávání mu tak pomohla.
Děkujeme všem,
kteří se na zdařilém
a zdárném průběhu
akcí podíleli. Věřte,
že je zač!
Za přípravu a zajištění akcí děkuji:
Chvalský
zámek:
R.
Beránková,
A. Špačková, K.
Tatar, L. Bouda, A.

Prošková, (adventní trhy, program Ježíškova
pošta); MČ Praha 20: Ježíškova pošta (H. Moravcová, E. Březinová, J. Keilová, E. Tůmová, K.
Tremlová); Odbor Místního hospodářství Praha 20: J. Píša, P. Báček, J. Ryšavá; dětský sbor
Paleček a Rokytka se svými sbormistryněmi,
Tomáš Vaněk, RC MUM, Jiří Stibor a Spolek
Molechet, víla Ohnivka.
Živý betlém a vánoční setkávání
Tradiční a milá akce Živý betlém proběhla
za účasti živé svaté rodiny, zvířátek, skautů
s betlémským světlem a za působivého zpěvu Majdy Moudré a skupiny Boží nadělení
z farnosti sv. Ludmily. Nádvoří a kočárovna
zámku byly zavaleny návštěvníky, kteří si také
prohlédli výstavy Ladovské Vánoce a Andělé
a betlémy řezbáře Josefa Haldy. Vánoční atmosféra a milé lidské setkávání již jsou symboly této akce a patří neodmyslitelně právě
k Vánocům v Horních Počernicích.
A pozor, v neděli 8. ledna 2017 od 14 do 16 hodin proběhne oblíbená akce se třemi králi
a živými velbloudy Zavírání Vánoc. Nenechte
si také ujít poslední den, kdy můžete vidět vánoční výstavy.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
Foto: L. Bartáková, A. Kohoutová

VÝZVA MARIÍM A JEŽÍŠKŮM
Vážené Marie a milí Ježíšci,
již tuto neděli 8. ledna 2017 nás opět čeká
oblíbená akce Zavírání Vánoc na Chvalském
zámku se třemi králi a živými velbloudy, kdy
se opět setkáme se svatou rodinou. Vyzýváme tedy všechny Marie a Ježíšky, kteří se kdy
účastnili našich akcí Živý betlém a Zavírání
Vánoc, abychom se sešli na krátkém neformálním setkání na nádvoří zámku a společně pořídili fotografii, abychom všichni měli památku.
Těšíme se na vás v neděli 8. ledna 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

22– 23

Zámek

Všichni se však nejvíce těšili na dobu mezi 16.
a 17. hodinou, kdy MČ Praha 20 ve spolupráci
s Chvalským zámkem připravila akci Ježíškova
pošta a rozsvícení vánočního stromu. Krásný
anděl přijímal a razítkoval dětská přání pro
Ježíška, rodiče si připili medovinou a děti si
pochutnaly na bonbonech. Vyvrcholením celé
akce však byla úžasná pěvecká vystoupení.

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

Zámek

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.

Výherce soutěže O kouzelný
plamínek víly Ohnivky za listopad
Milé děti,
v listopadu se u nás nacházela ještě naposledy výstava Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa, ale na konci tohoto měsíce jsme již slavnostně otevřeli vánoční výstavy Ladovské Vánoce a Andělé a betlémy řezbáře Josefa Haldy. A co chtěla tentokrát zjistit naše zvědavá víla
Ohnivka? Otázka byla záludná: „Kolik metrů měří do hloubky zámecká studna? “Naštěstí hned u studny byla cedulka, která prozradila, že
hloubka je 9 metrů. Správně odpovědělo 401 dětí! Při losování měla tentokrát štěstí osmiletá Veronika Krumlová ze Dřínova v okrese
Mělník. Verunce blahopřejeme k výhře libovolné komentované prohlídky a vám všem přejeme, ať příště štěstí sedne na vás.
- ak-
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Historie dávná i nedávná – 98
Na úseku sportu a tělovýchovy se v roce 1977
mnozí členové TJ Sokol postarali o radostnou
událost vítězstvím na některé ze soutěží pořádaných nejen na úrovni kraje, ale celé republiky. Z dosažených výsledků nejvyšších skupin
tak například na přeboru republiky žákyň základního stupně v lehké atletice, konaného
v Šumperku, v konkurenci 104 soutěžících,
obsadila Kateřina Bartošková 7. místo. Na přeboru republiky v lehké atletice v Turnově ze 42
závodnic byla naše Alena Pittnerová devatenáctá. V kategorii starší dorostenek v závodě
na 1 500 m zvítězila Jitka Babušková. První
družstvo tenisu v soutěži první třídy obsadilo 6. místo. V B skupině družstvo žáků ziskem
prvního místa postoupilo do II. třídy.
TJ Xaverov Horní Počernice vyhrál letos svoji
velikou šanci a postoupil do Národní ligy, druhé nejvyšší soutěže Československé kopané.
Dnem prvního ledna 1978 vstoupila v platnost vyhláška hlavního města Prahy zakazující
vypalování rostlinných porostů. Zákaz se vztahuje nejen na porost vegetující na ploše, ale
i na porost posekaný nebo jinak oddělený i na
další rostlinný odpad (tráva, sláma, křoviny,
listí). Zapsáno s poznámkou: „Konečně snad
přestane vypalování “stařiny“, staré na podzim
neposekané trávy i spalování listí a zamořování ovzduší hustým dýmem.
Ve čtvrtek dne 2. března se stal událostí let
prvního československého občana, kapitána,
kosmonauta Vladimíra Remka do kosmického
prostoru. Stalo se tak na palubě kosmické lodi
Sojuz 28 s velitelem kosmonautem Alexejem
Gubarevem. Zpět se kosmonauté vrátili dne
10. března.
Jako prvořadá historická událost v roce
1978 bylo v obecní kronice v souvislosti s na
Pražském hradě uspořádané velké výstavě
s názvem „Doba Karla IV. v dějinách národů
Československa“, v době od 26. 6. do 30. 11. ,
připomenuto 700. výročí od smrti Přemysla
Otakara II. „krále železného a zlatého“ a také

smrti císaře a krále Karla IV. „otce vlasti“, od níž
uplynulo 600 let.
Jako událost oblasti služeb lze označit oznámení Obvodního podniku služeb, že pro nedostatek pracovníků bude v roce 1978 prováděno čištění komínů pouze jednou v roce
v období září až prosinec za poplatek 4,10 Kč
za komín, který bude inkasován na místě.
Případná mimořádná čištění komínů budou
účtována hodinovou sazbou 25 Kč, která bude
splácena fakturou.
Pro východní část obce se událostí stalo dne
1. září otevření nové potravinářské samoobsluhy v ulici Josefa Tlustého (při ulici Náchodské). Dne 19. prosince byla pak po adaptaci
otevřena potravinářská samoobsluha na Náchodské ulici, naproti chvalskému hřbitovu.
Událostí, která omezila konání mnoha větších
společenských akcí v následujícím čase, bylo
vyřazení z provozu sálu „kulturního domu“
dnem 1. října 1978 z bezpečnostních důvodů.
Některé akce bylo možno konat v sále kina
Oko.
Většina občanů za největší událost roku 1978
pak považovala odkládané a dlouho očekávané převedení autobusové dopravy do
souboru Pražské hromadné dopravy, které
se uskutečnilo k datu 29. května. Nový způsob provozování dopravy přinesl následující
změny: dosavadní počáteční a konečná stanice autobusu v Hloubětíně byla přemístěna
ke konečné stanice tramvají nazvanou Černý
Most. Sem dojíždějí tramvaje linek 5, 8, 25
a ve špičkách ještě 15. Odtud jsou do Horních
Počernic nasměrovány tři autobusové linky
s označením 221 - jedoucí po trase bývalé
linky 1, s konečnou stanici Na Kovárně, linky
s označením 222, bývalá linka 2, s konečnou
stanici Svépravice a ve špičkách na konečné
stanici u Drůbežnictví Xaverov linka s označením 223 nahradila bývalou linku 3 a pomocnou 4, rozšířením počtu spojů a vedením trasy
až na konečnou stanici do ulice Komárovská

zlepšila spojení do středu obce. Dopravní
cyklus v ranní špičce od 5 do 8 hod. se pohybuje na jednotlivých linkách intervalu 5 až 10
min., obdobně ve špičce večerní od 15.30 do
18.30 hodin. V ostatní době je interval 20 minut, který je celodenně o sobotách a nedělích.
Pro milovníky vína a lihovin se stalo událostí
rozhodnutí federálního cenového úřadu, podle kterého od 11. listopadu 1978 byly zvýšeny ceny vína a lihovin v průměru o 25 %.
Současně byly ještě zvýšeny ceny osobních
automobilů a to typů s vyšší spotřebou pohonných hmot.
Společenskou událostí se stala výstava obrazů ředitele chvalské Základní devítileté školy
Karla Baláka, kterou v období od 5. 12. 1978
do 2. 1. 1979 uspořádal Obvodní kulturní dům
Praha 9 - Vysočany ve společenském domě
Gong. Výstavu uváděl akademický malíř Zdeněk Volejník. Výstava byla početně navštívena
a měla velký ohlas. Z četných zápisů v návštěvní knize byl do kroniky převzat následující
zápis: „Česká krajina, to je realita, kus milého
domova. Česká krajina v pastelech je tlumená
i dumavá, ale také sluncem prozářená a zvonivá. Česká krajina v pohledu Karla Baláka je
osobitým pozdravením krásy a milostného
pokoje. Měl jsem z ní potěšení!“ K umění Karla
Baláka není co dodat.
Očekávaná událost osidlování bytů vybudovaných obytných domů v sídlišti FMV – I. započala 15. června.

Placená inzerce

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767

Hubert Antes,
kronikář

Historie

Události

Pozvánka

PF 2017
365 dnů plných
radosti vám všem
přejí Hopáci

Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy
Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě
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DDM PRAHA 20

FIMO
Polymerová modelovací hmota k výrobě šperků, figurek, korálků
a různých dekorací. Hmota se po zapečení v troubě zpevní a ztvrdne.
Barvy lze různě kombinovat.
Cena: 50 Kč + materiál (100 až 200 Kč, u techniky tiffany podle
ceny skla)
Maximální počet míst je 8 účastníků.

VÝTVARNÉ DÍLNY - PŘEHLED NA DRUHÉ
POLOLETÍ

Keramika s Danem Vančurou
Pro děti od 10 let, mládež a dospělé
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco krásného a zároveň užitečného? Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Nahlédněte pod
ruce profesionálního keramika, který se s vámi na kurzech rád podělí
o své znalosti a zkušenosti. Připomínkou vaší šikovnosti vám budou
vlastnoručně vyrobené misky a hrnečky v kuchyni či na poličce.
Plánované termíny:
23. 2. 2017
20. 4. 2017
9. 3. 2017		
4. 5. 2017
23. 3. 2017
18. 5. 2017
6. 4. 2017		
1. 6. 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
Středa 17.30 – 19.55 hodin
Kurzy jsou určené pro děti (od 8 let jen s doprovodem) od 10 let,
mládež a dospělé.
Plánované termíny na druhé pololetí:
1. 2. 2017 - TIFFANY, MOZAIKA
15. 2. 2017 - TIFFANY, MOZAIKA
1. 3. 2017 - PEDIG
15. 3. 2017 - PEDIG
29. 3. 2017 - DRÁTOVÁNÍ
12. 4. 2017 - TIFFANY
26. 4. 2017 - TIFFANY
10. 5. 2017 - BATIKOVÁNÍ
24. 5. 2017 - FIMO
PEDIG
Pletení z pedigu patří mezi stále oblíbenější domácí tvůrčí aktivity.
Je to přírodní liánovitý materiál na výrobu drobných dekorací, košíků,
táců a dalších produktů z proutí.
TIFFANY
Naučíte se základy zpracování skla - od výběru vhodného motivu, přes
jeho sestavení a vytvoření (závěsu, šperku, zápichu či obrázku nebo
skleněné dekorace jako svícen krabička a jiné).
K dispozici budou různé barvy skla, speciální řezáky, bruska, pájka na
spojování jednotlivých skel.

Sobotní výtvarná dílna - Tiffany
Pro děti od 10 let, mládež a dospělé
Sobota 28. 1. 2017 od 13.00 do 18.00 hodin
Maximální počet míst je 8 účastníků.
Cena kurzu je 250 Kč + sklo dle spotřeby
(100 Kč - 10x10 cm výrobku).
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.
VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ DDM
Čtvrtek 26. 1. 2017
Přehlídka výtvarných prací dětí z 1. pololetí.

PŘEKVAPENÍ LETOŠNÍ FLORBALOVÉ
SEZÓNY – PŘÍPRAVKA, JUNIOŘI

Letos nám hráči našeho florbalového týmu HorsePower DDM Horní Počernice připravili pěkný dárek pod stromeček.
Především naši nejmenší svěřenci ročníku (2008, 2009, 2010) hrající ligu
přípravek. Tuto soutěž hrají poprvé, tudíž jsme do ní šli bez jakýchkoliv
očekávání a větších cílů. Šlo nám hlavně o to, aby si děti zahrály pro radost a ne pro výsledky. Ovšem to, co jsme s týmem prožili během podzimu, by nikoho nenapadlo ani v nejdivočejším snu. Odehráli jsme čtyři
turnaje. Na každém můžete postoupit o skupinu výš nebo také sestoupit.
Avšak naši hráči byli jak válec - čtyřikrát ve finále, třikrát z něj vyšli vítězně
a dostali se z poslední 4. skupiny jako nováčci až do skupiny první. Tímto
bych je chtěl pochválit a popřát jim do nového roku hodně štěstí a radosti z pohybu.

Radost nám však dělají i junioři, hráči ročníku (1998, 1999, 2000). Hrají
2. ligu (ze 4 lig) pod Českou florbalovou unií. Předešlé dva ročníky hráli
o udržení. Tento ročník jsme si dali za cíl co nejrychleji nasbírat tolik bodů,
abychom se co nejdříve zachránili a hráli střed tabulky. Ono se nám to
ale nějak vymklo z rukou. Po osmi zápasech máme na kontě sedm výher,
jednu prohru, a tak jsme průběžně na 2. místě z 11. Což je fantastické
a absolutně neočekávané. Všichni jsme překvapeni a připraveni bojovat
o co nejlepší umístění v celkovém hodnocení. Jen tak dál, borci!
Jaroslav Kočí, trenér

DRÁTOVÁNÍ
Máte doma oblázek, který jste si přivezli jako vzpomínku z dovolené či
výletu? Rádi byste ho nosili na krtku, ale nechcete ho provrtat, pak je
drátkovací technika způsob, jak ho proměnit v přívěsek i bez poškození. Technika je velmi snadná a stačí trocha cviku.

Hornopočernický zpravodaj – leden 2017

Dobrou náladu každý den v novém
roce 2017 přejí zaměstnanci
DDM Praha - Horní Počernice

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

Plný výzev, trochu divoký, ale zároveň
zajímavý. Po 16 letech fungování rodinného
centra jsme se rozhodli se na chvíli zastavit
a restartovat.
Revidujeme naše dosavadní zkušenosti,
nabízené akce a služby. Zkoumáme, co
přesně od nás očekáváte, co od nás čekají
a potřebují Horní Počernice a přemýšlíme
o tom, co chceme my.
Věnujeme se také našemu vnitřnímu
fungování, kde chceme více zapracovat na
strategii a profesionalizovat náš tým. Chceme
vybudovat novou vizuální identitu a lépe
pracovat s vámi i se sebou samými.
Od září se tedy v zákulisí setkáváme,
analyzujeme, školíme se a vytváříme plány,
a to s odbornou podporu a ve spolupráci
s experty v oblasti strategie, marketingu,
lidských zdrojů, financování a kvality služeb.
A proč to všechno děláme? Protože chceme
přispět k tomu, aby Horní Počernice byly
dobrým místem pro život, kde se lidi cítí
dobře, záleží jim na ostatních a dokážou si
pomoci. Protože chceme vytvořit otevřený
prostor pro společné setkání a pomoc, a to
pro lidi každého věku.
Připojte se k nám. Právě nyní tvoříme plány
na další roky. Pojďte do toho s námi: podělte
se s námi o to, co potřebujete a co vás baví,
nebo se sami zapojte.
Napište nám, zavolejte nebo přijďte na čaj.
Na vaše nápady a myšlenky se těší Bára:
barbora.zalohova@rcmum.cz, 775 720 584.

Zápisy do kroužků na II. pol.

16.–20. 1. 9.00–12.30 + út 15.00–18.00

- Školička pro děti od 2 let
- kurzy pro děti: keramika, výtvarka,
počítačový kroužek pro děti, pěvecký sbor
Rokytka – Beránci, Yamaha
- kurzy pro rodiče s dětmi: keramika,
Montessori inspirace, pohybové a výtvarné
hrátky, jóga pro mámy a mimi, moje první
malování
- kurzy pro dospělé: výtvarka, jóga pro zdravá
záda, pilates, Nj, Aj, Aj konverzace

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI
Montessori sobota
14. 1. 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.

NOVINKA Moje první malování
19. 1. 16.15–17.00

Přijďte ochutnat nový kroužek pro děti,
které si chtějí užít tvoření a malování.
V průběhu pololetí budou děti tisknout,
vytvářet šablony, malovat, kreslit, modelovat,
stříhat, trhat, mačkat, lepit, sypat, pracovat
se sezónními přírodními materiály, zkusí si
výtvarně zpracovat zvířata a lidi, ponoří se do
starých lidových tradic. Kroužek začíná 16. 2.
a bude každý čtvrtek 16.15-17.00. Lektorka
Lucie Robová.

Velký restart MUMu, všechny analýzy, plány, novinky
a realizace mohou probíhat díky projektu RESTART RC
MUM aneb MUM(S) FOREVER z Operačního programu
Zaměstnanost Evropského strukturálního fondu, program
na Budování kapacit a profesionalizace nestátních
neziskových organizací.

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ
Základy PR

20. 1. 2017 9.00-12.00

Pokud chcete začít komunikovat s novináři
a dát vědět světu o svém projektu nebo svou
dosavadní komunikaci posílit, zkuste využít
nástrojů public relations. Jaké jsou? Jak je
používat, abyste nenadělali více škody než
užitku? Jak najít novináře, kterého bude vaše
téma zajímat a jak mu připravit podklady?
Co se dozvíte? Proč byste se měli public
relations vůbec zabývat a jak ho dělat,
abyste s ním jen neztráceli čas. Jak ho sladit
s marketingem. Jaká média můžete oslovit a
jak. Jak pracují novináři a jak s nimi můžete
pracovat vy. Co budete potřebovat, než se do
komunikace s médii pustíte. Jak komunikaci
odstartovat a jak v ní pokračovat, aby byla
prospěšná pro nás i pro novináře. Jaké
nástroje můžete v komunikaci používat. Co
mohou udělat pro dobré PR vaši zaměstnanci
a kolegové. Co rozhodně nedělat a v čem se
nejčastěji chybuje.
Co si sami vyzkoušíte? Jak si připravit
podklady pro tvorbu tiskové zprávy. Jak
ji napsat a rozeslat. Jak pracují novináři
s tiskovou zprávou.
Lektorka: Markéta Kronovetrová

Připravujeme

20. 2. Zdravá rodina i v zimě
3.-4. 3. Burza dětského oblečení
18. 3. Dětské maškarní bály
18. 3. Tančírna pro dospělé
7. 4. Burza dětských a sportovních potřeb
4. 6. Pohádkový les

Prosincová foto-vzpomínka na předvánoční
jarmark. Foto archiv RC MUM.

Vánoční večírek
pracovníků,
dobrovolníků
a příznivců
MUMu. Připojíte
se k nám
a přijdete příští
rok taky? Foto
archiv RC MUM.

Vše o programu najdete na www.rcmum.cz

Přidejte se k nám na FACEBOOKu
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Volný čas

Jaký byl rok 2016
v zákulisí MUMu?

PODĚKOVÁNÍ ZA ADVENTNÍ KONCERT I CELÝ ROK!
Náš klub Divizna se snaží spojovat světy dětí
zdravých a dětí se zdravotním postižením.
Práci s dětmi se věnujeme jako dobrovolníci, ve svém volném čase. Díky vám všem se
nám Diviznu podařilo úspěšně nastavit, rozjet
a vytvořit tak zázemí pro děti se zdravotním
postižením, které jinou možnost se setkávat
a získávat socializační zkušenosti ani nemají.
V Divizně nacházejí zdravé kamarády, bohatý program a novou zkušenost. V roce 2017
bude dokončena naše nová klubovna na hu-

sitské faře na Náchodské ulici. Věříme, že si
na nás najdete čas a přijdete nás do nových
prostor povzbudit na některou z našich akcí.
Stejně jako se to stalo při nedávném adventním koncertu Divizny a sousedů ze Svépravic
u kapličky v Šanovské ulici, kde zahrál varhaník Petr Tvrdek a jeho hosté.
Velkou radost nám svou návštěvou koncertu a podporou udělaly paní místostarostka
Eva Březinová a paní radní Karla Polydorová, stejně jako zastupitelé Tamara Spilková,
Jarda Kočí, Miloš
Blahovec a Jirka
Stibor. Potěšil nás
vytrvalý podporovatel Divizny Petr
Růžička, který i na
koncert
dorazil
s taškou plnou pohádkových knížek
pro naše děti.
Poděkování ale
patří především
počernickým sousedům. Dorazili
v hojném počtu

a přinesli vánoční dobroty – dokonce i na řízečky došlo! Soused Richard Stára zabodoval
bezkonkurenčním svařákem a velký dík patří
manželům Růthovým a Kryšpínovým za to,
že nám opět dovolili připojit se u nich doma
na elektřinu a Tomáš Kůrka tak mohl koncert
krásně ozvučit. Divizna své aktivity realizuje
díky podpoře MČ Praha 20, projektu Mluvme
spolu - společnosti T‑Mobile, ale hlavně díky
spolupráci a podpoře dalších počernických
spolků a jednotlivců, kteří i v dnešní uspěchané době dovedou myslet na druhé. Chceme
jim tímto za celou Diviznu poděkovat. Přejeme vám všem radostný rok 2017!
Za dobrovolníky Divizny Alena Štrobová, Alžběta Cibochová, Eva Cudlínová, Jana Lišková,
Barbora Škrleová, Tereza Moudrá, Kateřina
Mrázová, Patrik Malý, Pavla Šabatková, Daria
Češpivová, Jaroslava Brenkusová, Tereza Vacková, Majda Moudrá, Anna Štrobová a další.
Více o nás se dozvíte na
www.divizna‑pocernice.cz a na našem facebooku.

Z AZYLU DO POHÁDKY
Azylový dům se v rámci projektu Z azylu do
pohádky s radostí zapojil k mezinárodnímu dni darování a dobrovolnictví - GIVING
TUESDAY. V úterý 29. 11. jsme v naší čítárně
přivítali úspěšnou herečku, zpěvačku a moderátorku Michaelu Dolinovou, kterou si jistě
mnozí pamatují jako usměvavou rosničku ze
zpráv o počasí. Dnes Michaela účinkuje na
různých pražských i mimopražských divadelních scénách a nám udělalo velikou radost,
že si ve svém nabitém diáři našla čas i na děti
z azylového domu. Děti potěšila četbou Veselých pohádek Křemílka a Vochomůrky z pařezové chaloupky, a protože všechny pozorně

poslouchaly, Michaela ráda přidala k první
pohádce druhou a třetí.
Čtení dětem v azylovém domě probíhá
každé úterý od 17.00 hodin a dveře jsou
otevřené každému, kdo nechce číst sám!
Sledujte naše stránky: www.ctisnami.cz
nebo si nás vyhledejte na sociální síti facebooku - skupina Z azylu do pohádky.
Projekt podpořila společnost T‑Mobile, a. s.
v grantové výzvě T‑Mobile Mluvme spolu
pro rok 2016.
Jana Hájková, dobrovolník
Foto: Tomáš Bican

Neziskovky

VÁNOČNÍ ČAS ODDÍLU SVĚTLUŠEK
Oddíl světlušek se skládá z dívek ve věku od
6 do 10 let. Scházíme se na oddílových schůzkách a každý měsíc pořádáme jednodenní
nebo víkendové akce. V prosinci se světlušky
rozhodly zaměřit na vánoční čas a dobré skutky.
Hned první schůzku v měsíci jsme se vydaly
do Hospicu v Bohnicích, kde jsme zpříjemnily chladné odpoledne tamním pacientům
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zpěvem vánočních koled. Naše malé vystoupení trvalo asi 30 minut, zpívaly jsme známé
vánoční písně a doprovázely jsme se kytarou
a chrastítky. Do repertoáru jsme zařadily i píseň ve svahilštině nazývanou Baba Yetu, kterou se děti naučily už na podzimních prázdninách v říjnu a moc si jí oblíbily.
Další schůzku jsme se vydaly do svíčkárny Rodas v Šestajovicích. Světlušky si zde vyrobily
domácí kvalitní voskovky, obarvily
si svíčku a mohly si nakoupit různé
vánoční dárky. Tímto bychom chtěly
zaměstnancům svíčkárny moc poděkovat za milý přístup k dětem a vedoucím!
V pátek 9. 12. jsme se vydaly do
skautské základny v Dobrušce, kde
jsme započaly náš vánoční víkend.
V sobotu jsme pekly cukroví, zdobily
vánoční perníčky a pouštěly si koledy. Odpoledne jsme pak šly ozdobit
stromek přírodninami a v podvečer

jsme si u něj zazpívaly
koledy. Večeři jsme měly
štědrovečerní, a poté
jsme si rozdaly dárky.
Každá světluška dostala jeden náhodný dárek, další dárky si mohly
holky věnovat podle toho, jak chtěly. Pod stromečkem se objevilo také 21 hrnečků se jmény
dětí a obrázkem naší oddílové světlušky, které
děti dostaly od nás vedoucích. Ale ani naše
vedoucí nepřišly zkrátka, dostaly totiž od dětí
spousty krásných dárků věnovaných přímo od
srdce. V sobotu odpoledne jsme také vyráběly
ozdobné vánoční skleničky, které věnujeme
lidem, kteří nemohou mít pod stromečkem
více dárků. V neděli jsme víkend zakončily naší
oblíbenou písní Baba Yetu a vrátily se domů.
Na poslední schůzce tohoto roku jsme si ještě
pustily vánoční pohádku a popřály si krásné
vánoční svátky.
Mona Awwadová,
vedoucí oddílu světlušek

ŠKOLY A ŠKOLKY

ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY
Jako každoročně i letos v prosinci jsme měli hodně předvánočních
akcí - o některé se s vámi podělíme.

PRVNÍ POMOC
Ve čtvrtek 15. 12. se všichni žáci naší školy zúčastnili semináře první pomoci s heslem „I vaše
ruce mohou zachránit život“. Mladší děti se učily ošetřovat drobná poranění svých spolužáků
a společně si zahrály na záchranáře. Ti starší si
prakticky vyzkoušeli ošetřit rány, zlomeniny
a krvácení. Pokusili se provést neodkladnou
resuscitaci a nacvičili si komunikaci s dispečinkem záchranné služby. Žáci si prohlédli zevnitř
sanitní vůz i pomůcky, které záchranáři běžně
používají. Všichni byli z programu, který pořádali Zdravotníci, s. r. o., nadšení.
P. Rychtaříková, zástupkyně ředitelky

VÝLET DO BABYLONU

V pátek 9. 12. jsme jeli všichni autobusem do
Liberce. Byla sranda. Nejdříve jsme šli do aquaparku, tam jsme „blbli“ jako malí. Nejvíc nás
bavily tobogany a pak to bylo hezké v jeskyni.
Bylo super užívat si plavání, vyhřívání ve vířivce a laser show. Potom jsme šli na oběd, měli
jsme maso, salát a hranolky a k tomu dezert. Po
obědě byl IQ park, kde jsme si zkoušeli různé
aktivity. Nejvíc se nám líbilo televizní studio
a Titanic. Bylo to dobré všude, prostě super
zábava. Nakonec jsme šli do lunaparku, tam
jsme pořád jezdili na autíčkách a na býkovi.
Skákali jsme na trampolínách. Moc jsme si to
užili. Jen škoda, že jsme
letos jeli naposledy.
Žáci
9. ročníku

PLAVECKÉ ZÁVODY

V Čelákovicích se 14. 12. uskutečnil další ročník
závodů v plavání, které organizuje DC Paprsek.
Závody jsou pořádány pro žáky se zdravotním
znevýhodněním. Plave se 50 m bez pomůcek,
25 m s pomůckami a štafeta 4 x 25 m. Naši školu nakonec reprezentovali pouze 4 žáci, přesto
se v konkurenci neztratili a vybojovali umístění
na stupních vítězů.
D. Dvořanová

SETKÁVÁNÍ - TENTOKRÁT V BÁRTLOVCE

V rámci společného projektu Setkávání ZŠ
Bártlova a ZŠ Stoliňská se tentokrát žáci
6. ročníku Stoliňské vypravili v prosinci do
Bártlovky pomáhat s výrobou vánočních přání a dárečků. Strávili u nás 4 vyučovací hodiny - každou v jiné třídě a s jinou náplní práce.
Spolupráce byla příkladná - i přes nižší věk
žáků ze Stoliňské bylo na některých poznat, že
v budoucnu budou mít kladný vztah k dětem
se zdravotním znevýhodněním a že jim naše
děti nejsou lhostejné. Děkujeme a těšíme se
na další společné akce.
Všem přejeme vše nejlepší do nového roku!
Učitelé z Bártlovky

SETKÁNÍ NA CHVALSKÉ TVRZI
Ve středu 30. 11. se konalo velmi milé setkání
zástupců počernických základních škol – ZŠ Ratibořická, ZŠ Chodovická a ZŠ Chvaly. Sešli se ti,
kteří se zúčastnili jarního projektu MČ Praha 20
a AG 21 „ Nauč se spolupracovat“. Paní starostka
všem poděkovala za aktivní účast, pochválila
skvělé nápady a pak odpovídala na všechny

otázky. Naše děti se ptaly na situaci kolem zničeného hřiště, pochválily osvětlený park před školou a zmínily třeba i problematické bezdomovce
v okolí Alberta. Nakonec, jako poděkování za
účast, dostaly malý dárek. Všichni jsme odcházeli
s příslibem nových projektů, které opět budou
realizovat hornopočernické děti. Už se moc těší-

me na další spolupráci.
Moc děkujeme paní
starostce za příjemně
strávené odpoledne.

SPOLUPRÁCE 1. A 9. TŘÍD
Školy

Tak jako každý rok se na začátku školního roku
staly třídy 9.A, 9.B, a tentokrát i 8.C patronátními
třídami pro první třídy. V průběhu září se děti
mezi sebou navzájem seznámily. Nejprve byl na
plánu společný oběd ve školní jídelně, kde všem
moc chutnalo. Poté se jednotlivé třídy navštívily.
Deváťáci a osmáci provedli prvňáčky po škole,
navštívili paní ředitelku, která jim popřála mnoho úspěchů ve školní docházce. Také společně
absolvovali skvělé hodiny fyziky, plné pokusů
a překvapení. Nejhezčí setkání proběhlo před
Vánoci, kdy velcí připravili pro ty malé překvapení v podobě malých dárečků, např. 8.C měla
pro své prvňáčky z 1.B společné fotky. Prvňáčci
zase měli pro své velké kamarády krásné, vlastnoručně vyrobené přáníčko. Těšíme se na další
spolupráci. Děkujeme moc paní Musílkové za
nádherné fotky 8.C a 1.B.

28– 29

JEDLÉ KŘOVÍ ANEB ZÁHON Č. 2
Náš záhon byl vysazen díky přidělení účelového
neinvestičního příspěvku z rozpočtu MČ Praha
20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdravá
MČ Horní Počernice a MA 21. Tento záhon vychází z návrhů žáků 8.C z května 2016. V říjnu 2016
žáci 8.C při společné akci se svými prvňáčky z 1.B
vysadili jednotlivé keře. Nejprve museli osmáci záhon připravit na výsadbu, tzn. bylo nutno
vykopat příslušně velké jámy. A tak všichni vzali
rýče do ruky a práce byla hned hotová. Poté společně každý se svým prvňákem vysadili svůj keř.
Záměrem výsadby je podpora většího rozšíření
a znovuobjevení druhů keřů, dříve hojně využí-

vaných pro nejrůznější užitné vlastnosti, které
jsou v současnosti již téměř zapomenuty. Výsadba s názvem „Jedlé křoví“ navazuje na část
první nazvanou „Kytičky naší babičky“. Obě tyto
výsadby jsou navržené v duchu zásad zakládání
přírodních zahrad, se záměrem podpořit biodiverzitu v okolí naší školy a přiblížit tak všem žákům i náhodným návštěvníkům školní zahrady
její krásu a rozmanitost. Přijďte se na jaře určitě
podívat.
Další informace najdete na našich stránkách:
www.zs‑hp.cz/ekoskola.
Foto a text: Jana Jeřábková

PUTOVNÍ POHÁR PRO NAŠE PLAVCE
Dne 20. 10. 2016 jsme se zúčastnili plaveckých závodů o putovní pohár starosty Prahy 14 v Hlou-

bětíně. K naší veliké radosti jsme celé závody
s přehledem vyhráli se ziskem 52 bodů. Stříbrná
škola měla
pouze 33
bodů, takže
jsme
zvítězili se
slušným
náskokem.
Poprvé
v historii
naší školy
jsme
se
umístili
na místě
nejvyšším.
A tak jsme
ve středu

7. 12. 2016 měli tu čest
slavnostně převzít na
radnici Prahy 14 putovní pohár starosty. Pro
všechny byl tento ceremoniál příjemným zážitkem. Věříme, že se nám
příští rok povede tento skvělý výsledek zopakovat. Velké díky patří především našim plavcům
a plavkyním z 1. a 2. stupně. Školu reprezentovali Oliver Böjtös, Tomáš Opletal, Lukáš Mašek,
Kristýna Sedláčková, Kateřina Koubová, Mariana
Hochmanová, Metoděj Jílek, Adam Švejnoha,
Adam Sekyra, Nina Blašková, Ema Krupičková, Ester Perets, Ondřej Šolc, Jan Kubánek, Filip
Nový, Evelína Liv Jančová, Karolína Slabá, Adéla
Zálohová, Samuel Perec, Lukáš Mach, Eliška Balvínová a Veronika Vokounová.

od nich spoustu nových informací o včelách
a medu. O to víc si na medové snídani pochutnaly. Ve středu 16. 11. k dětem zavítal v rámci
projektu Ovoce a zelenina do škol plyšový kamarád Bovýsek. Bovýsek si rád s dětmi hraje, přináší
jim drobné ovocné a zeleninové kvízy a soutěže.

Odměnou jsou dětem skvělé Bovýskovy džusíky. V průběhu celého školního roku se snažíme
podporovat u dětí zdravé stravovací návyky
i dalšími akcemi a projektovými dny a vést je ke
zdravému životnímu stylu.
Učitelé FZŠ Chodovická

Tomáš Vodička, učitel FZŠ Chodovická

ŽIJEME ZDRAVĚ
Týden od 14. 11. do 18. 11. se nesl v duchu posílení imunitního systému na nastávající dlouhé
zimní období. V úterý 15. 11. se děti z I. stupně
zapojily do projektu Ministerstva zemědělství
a absolvovaly Medovou snídani ve společnosti zkušených lektorů – včelařů. Dozvěděly se

KALEIDOSKOP PŘEDVÁNOČNÍCH AKCÍ
Už tradičně je v předvánočním období školní
život opravdu pestrý. První stupeň absolvoval
filmové představení nové pohádky Anděl Páně
2, osmáci a deváťáci navštívili veletrh středních
škol Schola Pragensis, děti z výtvarného kroužku
absolvovaly interaktivní výstavu výtvarných děl
Jana Merty v Galerii hl. m. Prahy, kde měly možnost se osobně setkat s tímto milým výtvarníkem, šesťáci si doplnili informace návštěvou Planetária, členové Klubu mladého diváka shlédli
divadelní představení Studia 2, Africká královna.
V rámci oslav svátku svatého Mikuláše proběhl
tradiční závod v běhu Čertovské schody, starší
žákyně uspěly ve finále celopražského florbalového turnaje a získaly bronzovou medaili, mladší
žáci porazili ve florbalu dalších 9 týmů a postoupili do krajského kola. Máme před sebou ještě
Vánoční laťku, tradiční soutěž žáků ve skoku vysokém, návštěvu anglického divadla, další filmové představení, turnaj ve stolním tenise a pak už
hurá na vánoční prázdniny.
Učitelé FZŠ Chodovická
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• Koncert žáků houslové třídy Martiny
Müllerové
Čt 12. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
• Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
Čt 12. 1. Galerie 14 – Černý Most – 18.00 hod.
• Hudební večer tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 16. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
• Koncert žáků klavírní třídy Marty
Čermákové
Út 17. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

• Koncert žáků klavírní třídy I-Hsien Lin
St 18. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
• Koncert žáků klavírní třídy Larisy
Vaňkové Filiny
Čt 19. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
• Koncert žáků tříd dechových nástrojů
Lucie Rapčákové, Jana Triebenekla a Jiřího
Břicháče
Po 23. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

• Koncert žáků flétnové třídy Katrin
Triebeneklové
Pá 27. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 17.00 hod.
• Koncert žáků klavírního oddělení
Po 30. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.
• Koncert žáků klavírní třídy Daniela
Kallmünzera
Út 31. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

NÁVŠTĚVA JAPONSKÉHO VELVYSLANCE V ZUŠ

Ve dnech 16. 11. až 20. 12. 2016 byla ve 3. nadzemním podlaží budovy MŠ v ulici Ratibořická
2299 přístupná výstava v rámci česko – japonského projektu „Světy v nás.“ Byly zde vystaveny
práce žáků a studentů ZUŠ na téma „Jak si představuji Japonsko a tamější kulturu“. Výstava byla
pořádána pod záštitou radní hl. m. Prahy pro
školství a evropské fondy paní Ing. Mgr. Ireny
Ropkové. Tento výtvarný projekt je realizován
ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Japonsku, Velvyslanectví Japonska v ČR, Základní umělecké
školy Praha 9, Ratibořická 30 a Tokyo Jogakkan
Primary School. Ve středu 14. prosince navštívil

výstavu velvyslanec Japonska v ČR pan Tetsuo
Yamakawa s chotí. Výstava se velmi líbila a již
se těšíme na pokračování projektu, které bude
v únoru 2017. V lednu budou doručeny práce japonských dětí z Tokyo Jogakkan Primary
School do Prahy a budou vystaveny v kočárovně
Chvalského zámku. Práce dětí ZUŠ budou zase
poslány do Tokia a budou vystaveny v japonské
škole a poté v Kulturním a informačním centru
českého velvyslanectví v Japonsku. Tyto výstavy
budou součástí šedesátého výročí obnovení diplomatických vztahů mezi Japonskem a ČR.
Libor Zíka, ZUŠ

Velvyslanecký pár uprostřed, vlevo Mgr. Alice Marie
Svobodová, konzulka Velvyslanectví ČR v Japonsku

DEN ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ V SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU
Každá první středa od listopadu do března je
v naší škole zasvěcena dni otevřených dveří. Ve
středu 7. prosince byl ale DOD zcela výjimečnou
událostí.
Jeho součástí se totiž stal i Den odborných dovedností – Objev svůj talent, který probíhal pod
záštitou Domu zahraniční spolupráce v Praze
v rámci Evropského týdne odborných dovedností. Ve škole jsme kromě více než 150 zájemců o studium přivítali také zástupce Magistrátu
hlavního města Prahy, Městské části Praha 20
a samozřejmě pracovníky DZS.

Všichni návštěvníci měli jedinečnou příležitost
zhlédnout ukázky konkrétních odborných dovedností, které žáci během studia získávají. Obor
právní administrativa se v konferenčním sále
prezentoval simulací občanského soudního řízení, studenti provozu diplomatických služeb připravili slavnostní tabule k různým příležitostem,
pozvánky či menu, v další učebně pozvali hosty
na„Cestu kolem světa“ v rámci ukázek z geopolitiky a evropské integrace.
Žáci z mediální komunikace předvedli své dovednosti v základních robotických disciplínách

a prezentovali ukázky
svých prací z filmové a fotografické tvorby. Obor
řízení lidských zdrojů
představil cvičnou kancelář a praktické ukázky
z personálního managementu. Na dotazy z řad
uchazečů i jejich rodičů odpovídali také účastníci
zahraničních praxí a naši absolventi.
Další DOD, který proběhne 4. ledna 2017 mezi
14. a 19. hodinou, se ponese opět v tradičním
duchu a jste na něj srdečně zváni.

VÝMĚNNÝ PROGRAM SE ŠPANĚLY POKRAČUJE
Ve dnech 4. - 10. prosince proběhla druhá část
výměnného programu se španělskou střední
školou. Kamarádi, se kterými se naši žáci spřátelili již na jaře při pobytu ve Španělsku, byli ubyto-

váni v rodinách a absolvovali v Praze i v dalších
městech velmi bohatý program. Na závěr převzali na španělském velvyslanectví certifikáty
o účasti v obou částech programu.

Přátelům z jihu Evropy se u nás moc líbilo a už
teď se všichni těšíme na další spolupráci.

Školy

DALŠÍ VZÁCNÁ
NÁVŠTĚVA V SOŠ

V polovině prosince jsme na půdě školy uvítali opravdu vzácnou návštěvu
– veterány druhé světové války. Přestože je všem přes devadesát let, dokázali svým poutavým vypravováním
o dění během druhé světové války
i následnou besedou zaujmout nejen
studenty, ale také pedagogy či vedení
školy.
Věříme, že podobná setkání s mladými
lidmi jsou velmi důležitá a jsme za ně
vděčni.

30– 31

PROSINCOVÝ PELMEL
Poslední měsíc v roce byl u nás ve škole i letos
naplněn mnoha dalšími aktivitami.
Hned na jeho začátku proběhla celodenní simulace jednání OSN, kterou zorganizovali pro naše
žáky studenti z VŠE. Tématem bylo dodržování
lidských práv v Sýrii. Celá debata byla vedena
v angličtině a všichni účastníci obdrželi osvědčení o jejím absolvování.

Rozběhla se také školní kola jazykových olympiád, takže už víme, kdo nás bude reprezentovat
v obvodním kole v češtině, angličtině a němčině.
Soutěžili jsme ale také v robotických disciplínách
a v psaní na klávesnici.
Tělocvikáři vyvezli zájemce o alpské lyžování na
první ze zimních kurzů a v předvánočním týdnu
se uskutečnily ještě další dva zahraniční zájezdy

do Vídně a do Drážďan. Ani letos jsme nezapomněli na potřebné, takže pod stromečkem
splněných přání našli své dárky děti z Dětského
domova Dolní Počernice i klienti organizace Naděje.
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO VÍDNĚ
V pátek 25. 11. se konal již tradiční školní adventní zájezd. Po loňské návštěvě německého
Pasova bylo letos jako cíl výletu zvoleno hlavní
město našich rakouských sousedů – Vídeň. Ta
je plná skutečně krásných památek. Například
návštěvu slavné katedrály Sv. Štěpána jsme rozhodně nemohli vynechat. Tento architektonický
skvost jsme obdivovali zvenku i zevnitř. Kromě
toho jsme se zastavili také u Hundertwasserhausu, který je pro změnu ukázkou o poznání modernějšího a kontroverznějšího stylu. Rozhodně
však také stojí za vidění! Prošli jsme se kolem
Hofburgu a dále hlavní třídou, a tak jsme objevili

kouzlo vídeňských ulic, ve kterých se ještě před
pár desítkami let procházeli i císař s císařovnou.
Z okénka autobusu jsme zahlédli další symbol
tohoto města – Prater, a pak už nás čekala návštěva vánočních trhů, nacházejících se v blízkosti
další vídeňské dominanty – radnice. Tam jsme
dostali dostatek volného času, abychom si mohli
vše prohlédnout, náležitě se pokochat a utratit
přivezené peníze – ať už za něco na zub, nebo za
něco z nepřeberného množství suvenýrů a všemožných blbůstek. Nakupování není nikdy dost,
takže valnou většinu z nás potěšila i návštěva
tamního Primarku. Obrovské obchodní cent-

rum, nabízející zboží
za přijatelné ceny, to
bylo slušné
zakončení celodenního programu. Co mě osobně docela překvapilo byl fakt, že mnozí prodavači ve stáncích i v samotném Primarku ovládali
kromě angličtiny a němčiny i naši mateřštinu!
Ano, když narazíte na správné osoby, i ve Vídni se
už domluvíte česky.
Eliška Volencová,
kvarta A

krájely jablíčka i okurky do tvaru srdíček, další
vystříhaly z papíru a ozdobily jimi koláče. Srdíčky
se to všude jen hemžilo.„Zdenička je pro nás srdcovou záležitostí, proto jsme vybrali právě tento
symbol,“ prozradila Daniela. Po cvičení následoval malý koncert sourozenců Strkulových, mladšího Kristiána Zdenička učila.
Nakonec přišla i Zdenička, která se musí akcím,
kde je vícero lidí, bohužel vyhýbat. Kvůli nemoci se musela vzdát také své práce. „Poznala jsem
ji v Broučcích, kam chodili oba mí synové. Díky
tomu jsme se sblížily. Nejhorší období má snad
za sebou, ale na řadu přichází další otázky, pro-

tože do školky se vrátit nemůže. Cvičením jsme se jí
snažili pomoci finančně, ale
také říct, že na ni myslíme,“
vysvětlila Daniela.

CVIČILI, ABY POMOHLI

V sobotu 3. prosince se v prostorách Mateřské školy Chodovická konala dobročinná
akce. Daniela Križeková uspořádala s Rodinným centrem MUM a SRPMŠ Chodovická Cvičení pro Zdeničku, bývalou učitelku ze třídy
Broučků, která před více než rokem onemocněla leukémií.
V budově Pastelka se v sobotu sešli všichni, kteří chtěli Zdeničku podpořit. V jedné třídě cvičili,
v druhé jim dobrovolníci hlídali děti.

Školy

Ve znamení srdce
Symbolem této akce bylo srdce, a tak děti vy-

Jednou sobotou to neskončilo
Každý zaplatil „startovné“ podle svých možností.
Daniele se však ozývali další a další lidé, kteří se
chtěli sbírky zúčastnit, ale na cvičení nemohli dorazit, a tak byla sbírka prodloužena až do 15. prosince. Ve všech třídách mateřské školy a v RC
MUM byly umístěny kasičky. Vybraná částka,
jejíž výše všechny zúčastněné překvapila, byla
převedena na účet rodiny a bude použita na
úhradu vzdělávání a stravného jejích dcer.„Chtěla bych poděkovat všem, kteří nám pomohli během předchozího roku i nyní během této sbírky,“
vzkazuje Zdenička a Daniela dodává: „Díky patří
i MŠ Chodovická, která nám půjčila své prostory.“
Jednalo se o pilotní projekt. „Pokud budete vědět o někom dalším, kdo se ocitl v těžké životní
situaci a potřeboval by pomoct, dejte nám vědět, můžeme uspořádat další cvičení, koncert
nebo cokoli jiného. Kontaktujte mě na e‑mailu
daniela.krizekova@rcmum.cz,“ uzavírá organizátorka.
Markéta Kronovetrová, foto: Lenka Frišová

UČÍME DĚTI POMÁHAT
V čase adventu se naše „Mš U Rybníčku“ spolu
s rodiči připojila k akci „Potravinová sbírka“. Sbírka potravin se uskutečnila v týdnu vánočních
besídek, kdy mohli rodiče s dětmi do košů pod
stromečkem darovat mléčné výrobky nebo
i čokoládové dobroty. Akci předcházel dopis
pro rodiče „Pojďte s námi pomáhat“, se kterým
seznámily paní učitelky děti ve svých třídách
a vysvětlily jim, jak důležité a zároveň i krásné je
někomu pomoci. Darované potraviny putovaly

Hornopočernický zpravodaj – leden 2017

do potravinové
banky ve Zdibech. Odtud se
rozdělují všem
potřebným – neziskové organizaci Klokánek,
azylovým domům apod.
Velký dík všem, co se zapojili.
Kolektiv MŠ

SPORT

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
V září 2016 jsme zahájili již 5. rok existence atletického oddílu v TJ Sokol HP. Trénujeme děti
od předškoláků až po mladší žactvo. Opět se
projevil velký zájem dětí o atletiku v Horních
Počernicích. Se zimou se všechny atletické tréninky přesunuly do tělocvičen, kde se děti ve
větší míře věnují, kromě rozvíjení atletických
dovedností také gymnastice, míčovým hrám
a obratnosti, protože atletika v tomto věku je
především o rozvíjení všestrannosti.
V roce 2016 jsme se zúčastnili oddílového klání
mezi několika pražskými kluby v rámci poháru
atletických přípravek. Naši atleti podávali ve
všech kolech skvělé výkony. K lepšímu celkovému umístění bychom však potřebovali vyšší
počet reprezentujících atletů. V průběhu roku
se naši malí atleti neztratili ani na různých bězích či dalších atletických závodech. Všem závodníkům, kteří reprezentovali atletický oddíl
TJ Sokol Horní Počernice v průběhu roku 2016
na jakýchkoliv závodech moc gratulujeme
k dosaženým výsledkům.
CO ATLETY ČEKÁ V ROCE 2017?
V novém roce chystáme pro atlety opět spous-

ty zajímavých akcí a závodů. Jarní soustředění
na Herlíkovce, neboli Atletika na horách se
uskuteční v květnu, plánujeme i letní soustředění a příměstský tábor.
I nadále uvítáme do svého týmu nové trenérské
posily. Předpokladem je kladný vztah k dětem
a k atletice; školení trenérů atletické přípravky
zájemcům zajistíme. Více
informací na tel 737 705 219
Anna Ondriášová.

Více informací najdete na stránkách
www.atletikahp.cz.
Děkujeme za Vaši přízeň a přejeme všem
vydařený start do roku 2017.
Za trenérky
Anička Ondriášová a Klára Hlaváčková

Zápisy a hrazení kurzovného na nové pololetí
proběhne na posledních
lednových
trénincích
23.–31. 1. 2017. Nové zájemce budeme přijímat
pouze v případě uvolnění
míst v tréninkových skupinách. V případě zájmu
pište prosím na email
atletikahp@email.cz.

VÁNOČNÍ ZÁVOD 2016
Posledním závodem letošního roku se již tradičně pro náš oddíl stal 19. prosince Vánoční
závod v pražských Vršovicích a byl to závod
velmi úspěšný.
V kategorii 2007 se nejlépe umístila na 4. místě
Linková Eliška.

V kategorii 2008 se nejlépe umístila Chvojková
Magdalena, startující za oddíl ZŠ Zeleneč.
V kategorii 2009 si pro stříbrnou medaili vystoupala Bakusová Barbora, stejně jako Eliška
Kurfürstová v kategorii ročníku narození 2010.
Pro svoji první a rovnou zlatou medaili si vy-

stoupala Elen Strculová v ročníku děvčat narozených v roce 2011.
Všem děvčatům gratulujeme a přejeme mnoho sil a sportovních úspěchů v roce 2017.
trenéři SG

Sport

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA A AEROBIK

Sport

Zveme všechny fanoušky sportovní gymnastiky na naše tradiční memoriály:
1) Jaroslava Mládka – ve cvičení na kladině
2) Jeronýma Šafáře – ve cvičení na prostných,
v neděli 29. ledna v 10 hodin do tělocvičny ZŠ Ratibořická.
Za celý oddíl: Lenka Barešová
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Placená inzerce





HPP
osobní ohodnocení
třísměnný provoz






P3 Park Horní Počernice
praxe na obdobné pozici vítána
orientace v autodílech výhodou
Volejte 226 203 165
8.00 – 16.00

Mobil: 603 242 142
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 – leden 2017

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

GYMNÁZIUM PRAHA 9 NABÍZÍ MÍSTO
UKLÍZEČKY OD 3. 1. 2017 INFORMACE NA
TEL: 724 114 854 NEBO 724 114 852

NABÍZÍME KOMPLETNÍ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ
SLUŽBY. RYCHLE, LEVNĚ, SPOLEHLIVĚ. H.
POČERNICE TEL: 602 495 327

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

KÁCENÍ A ŘEZ VZROSTLÝCH STROMŮ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU
TEL: 606 527 091

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

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

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

NABÍZÍM ÚKLID DOMÁCNOSTI
I DLOUHODOBĚ TEL: 723 069 375

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

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

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

Mateřská škola
v ulici Spojenců 2170/44 - Horní Počernice

PŘIJME UČITELKU
Tel.: 778 726 404, ms.spojencu@seznam.cz

Gimatic Czech Republic s.r.o.
Hledáme montážního technika
pro montáž jednoduchých zařízení pro průmyslovou automatizaci.
Pracoviště: Horní Počernice
Požadujeme:
 vyučení v technickém oboru, ideálně jako strojní zámečník
 spolehlivost, beztrestnost
Nabízíme:
 zajímavou práci
 ohodnocení dle dosažených výsledků a praxe
Informace:

Jiří Spálenský, 608 445 542, info@gimatic.cz
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