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CHVALSKÝ ZÁMEK
do 3. 12.
Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny
od 1. 11. do 3. 12.
Jaroslav Koreček: Obrazy, prodejní galerie
5. 11. od 17.00 do 18.00 hod.
Počernická světýlka – lampionový průvod
tajemným chvalským Podskalím
11. 11. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková sobota na zámku s vílou
Meluzínkou a Krtkem
12. 11. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková neděle na zámku se skřítkem
Matýskem a Krtkem
26. 11. od 17.00 hod.
Benefiční koncert pro dětský domov
v Krompachu
1. 12. od 19 hod.
Svatomartinská jízda na zámku aneb
Na víno se zastupiteli
3. 12. od 10 do 17 hod.
Pohádková neděle na zámku s vílou
Ohnivkou a Krtkem
3. 12. od 14 hod.
Křest knihy Paní Krtečková a autogramiáda
Kateřiny Miler
3. 12. od 10 do 17 hod.
Adventní trhy, Ježíškova pošta a rozsvícení
stromu na Chvalské tvrzi

DIVADLO
1. 11. od 19.30 hod.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (KINO)
4. 11. od 19.30 hod.
Dentální rapsódie aneb stomatologická
revue (ČDP)
5. 11. od 15.00 hod.
Tři přadleny
7. 11. od 19.30 hod.
Tři bratři v nesnázích
8. 11. od 18.00 hod.
Milan Bauer – grafika (VERNISÁŽ)
10. 11. od 19.30 hod.
Malý Princ (PREMIÉRA)
12. 11. od 15.00 hod.
Sindibádova dobrodružství

19. 11. od 15.00 hod.
Anděl Páně 2 (KINO)

9. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Finanční gramotnost: rizika půjček,
spotřebitelských úvěrů

22. 11. od 19.30 hod.
Yellow Sisters

16. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Jak chutná „svoboda“?

25. 11. od 15.00 hod.
Když je v pekle neděle
25. 11. od 19.30 hod.
Válka s mloky (PREMIÉRA)

22. 11. od 15.00 do 19.00 hod.
První pomoc - úrazové stavy - od 15.00 do
17.00 hod. - pro žáky ZŠ, od 17.00 do 19.00 hod.
- pro dospělé

27. 11. od 18.00 hod.
Koncert učitelů ZUŠ Ratibořická (KONCERT)

23. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Spotřebitelské právo

29. 11. od 19.30 hod.
Jak je důležité býti (s) Filipem

29. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
Resuscitace a částečná defibrilace

30. 11. od 19.30 hod.
Magická hodina

30. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Stres - je jen informace, aneb jak se s ní(m)
vypořádat

MUM

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
1. 11. v 10.00 hod. 		

Protentokrát Chvaly aneb Praha ve čtyřicátých
Dokumentární divadlo
2. 11 a 3. 11 od 9.00 a 10.30 hod.
Zimní příhody včelích medvídků
6. 11. od 9.00 a 10.30 hod.
Pohádky ze mlýna

3. 11. od 15.00 do 18.00 hod.
BURZA hraček, sportovních a dětských potřeb
10. 11. od 9.00 do 12.00 hod.
Do práce nebo do podnikání po rodičovské
dovolené
11. 11. od 10.00 do 12.00 hod.
nebo od 15.00 do 17.00 hod.
Dětský maškarní bál

13. 11. od 10.00 hod.
Audience

20. 11. od 9.00 do 12.00 hod.
Jak zacházet se vztekem u malých dětí

21. 11. od 9.00 a 10.30 hod.
Jak Vendelín s čerty vařil

25. 11. od 9.30 do 11.30 hod.
Montessori sobota

DDM

ZUŠ

4. 11. od 10.00 do 14.00 hod.
Keramické tvoření (vánoční téma)
11. 11. od 14.00 do 18.00 hod.
Quilling pro dospělé a děti od 10 let, výroba vánočních přání

20. 11. od 18.00 hod.
II. hudební večer - sál ZUŠ
27. 11. od 18. 00 hod.
Koncert učitelů ZUŠ - Divadlo Horní Počernice

11. 11. od 10.00 do 14.00 hod.
Šití pro dospělé a děti od 10 let

OSTATNÍ

24. až 25. 11. od 18.00 hod.
Nocování v DDM s Mikulášem

9. 11. od 16.00 hod.
Ples seniorů, kulturní centrum Domeček

30. 11. od 15.00 do 17.00 hod.
Zahájení výstavy prací výtvarných kroužků

14. 11. od 17.00 hod.
Setkání s radními, ZŠ Spojenců

Náš e‑zpravodaj je nově i na facebooku!

www.facebook.com/
ezpravodajhp

2. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Jak předcházet podzimní depresi

15. 11. od 19.30 hod.
Milovník po přechodu (KINO)

FACEBOOK
Lajkněte si naši stránku

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

13. 11. od 19.30 hod.
Dobrý proti severáku

E‑ZPRAVODAJ
E‑zpravodaj naleznete na:
www.ezpravodaj.pocernice.cz
Fotografie na titulní straně: autor Jan Blažek
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Úvod

SLOVO STAROSTKY
Vážení hornopočerničtí,
Předvolební chaos skončil, výsledky voleb
každý vstřebává, jak umí a my jdeme dál ve
svých běžných životech. Je třeba respektovat výsledky demokratických voleb. Voliči
rozdali karty a teď záleží na devíti parlamentních hráčích, jakou hru odehrají. Pevně věřím, že to bude ve prospěch lidí České republiky.
Chtěla bych poděkovat vám všem, kteří jste přišli k volebním urnám a vyjádřili svůj názor. Účast v Horních Počernicích byla 71%, což považuji za
skvělé. Děkuji všem členům volebních komisí za jejich práci a také našemu Odboru správnímu, k zajištění klidného průběhu voleb.

V měsíci listopadu budeme oslavovat státní svátek Den boje za svobodu
a demokracii. Tento den byl velkým rozcestníkem v dějinách naší země.
A je třeba si ho stále připomínat.
Ráda bych vás pozvala na první adventní neděli, která připadá na 3. prosince. V tento den se koná již tradiční akce Ježíškova pošta a adventní
trhy, kdy společně s vámi rozsvítíme vánoční strom na Chvalské tvrzi.
Přijďte přivítat všichni společně advent dobrým svařákem, medovinou
a dalšími dobrotami, děti ať si připraví dopis svých přání, který mohou
odevzdat andělovi do Ježíškovy poštovní schránky. Těším se na setkání
s vámi.
Hana Moravcová,
vaše starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
ELEKTROMOBIL
Proběhlo výběrové řízení na pořízení elektromobilu pro městskou část. Tento vůz by
měl být dodán v řádech několika měsíců.
PUMPTRACK
Byl slavnostně otevřen prostor pro
pumptrack, který si v rámci participativního
rozpočtu zrealizovali žáci ZŠ Chodovická.
STACIONÁŘ ŘÍČANY
Společně se zástupci sociálního odboru
a naší paní urbanistkou jsme navštívili denní stacionář v Říčanech. Čerpali jsme inspi-

raci a zkušenosti pro náš projekt na rozšíření domova s pečovatelskou službou.
EKOSPOL
V Horních Počernicích se objevil nový investor stavebního záměru bytových domů.
Jedná se o lokalitu mezi dálnicí D11 a Canabou. Zatím jsme absolvovali dvě setkání.
V jejich návrhu ale byla absolutní absence
občanské vybavenosti a zeleně. Jakmile
bude jejich studie dostatečně zpracována,
bude projednána s veřejností, jelikož se
jedná o největší zástavbu v Horních Počernicích od roku 2010.

POČERNICE V POHYBU
I přes nepřízeň počasí se sportovní akce
podařila. A to nejen díky velké návštěvnosti, ale také díky členům sportovní komise
a dalším pořadatelům. Především paní Lenka Tomsová má na úspěchu této akce velkou zásluhu.
TAJEMNICE ÚMČ
Dovoluji si vás informovat, že ke dni 31. 10.
2017 odstoupila ze své funkce tajemníka
úřadu Ing. Váňová.
Hana Moravcová,
starostka

Pozvánka 15.11. ANKETA – hlasování o seznamu požadavků k pracovnímu návrhu
Metropolitního plánu, předložených na ZMČ v červnu. WWW.POCERNICE.CZ
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Posudek EIA k záměru „Silniční okruh ko‑
lem Prahy, stavba 511, Běchovice - dálnice
D1“ a Veřejné projednání dokumentace
a posudku EIA k výše uvedenému záměru
Rada nesouhlasila se závěry posudku podle
§ 9 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na ŽP na záměr „Silniční okruh kolem Prahy,
stavba 511, Běchovice - dálnice D1“.

výrazným deficitem nejen na území Horních
Počernic, ale i v hlavním městě Praze.
Oznámení koncepce podle zákona
č. 100/2001 sb. o posuzování vlivů
na ŽP „PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRA‑
HY A OKOLÍ“
Rada schválila koncepci „PLÁN UDRŽITELNÉ
MOBILITY PRAHY A OKOLÍ“.

Koncepce SEA „Plán udržitelné mobility
Prahy a okolí“
Rada vzala na vědomí informaci, že MČ Praha 20 obdržela dne 15. 9. 2017 koncepci SEA
„Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“.

Prodej pozemku parc. č. 1905/5 v k. ú.
Horní Počernice společnosti PREdistribu‑
ce, a. s.
Zastupitelstvo schválilo:
- prodej pozemku parc. č. 1905/5, druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2, za kupní cenu ve výši 4.012 Kč/m2,
tj. celkem 56.169 Kč v k. ú. Horní Počernice,
obec Praha, společnosti PREdistribuce, a. s.
- uzavření kupní smlouvy se společností PREdistribuce, a. s.

Záměr dostavby nové budovy LRS Chvaly
Rada podporuje záměr rozšíření kapacity
areálu LRS a dostavbu nového centra s rehabilitačními lůžky, lůžky pro dlouhodobou
péči a hospicovou péči. Takovéto zařízení je

Podnět MČ P20 na pořízení změny územ‑
ního plánu hl. m. Prahy - zrušení recyklace
stavebního odpadu
Zastupitelstvo souhlasilo s podáním podnětu na pořízení změny územního plánu,
spočívající ve změně funkčního uspořádání
území mezi komunikacemi D10, Ve Žlíbku
a Do Čertous, a to z plochy „TVO - odpadové
hospodářství“ na plochu „VN - nerušící výroby a služeb“ s kódem míry využití E a ve zrušení vymezení veřejně prospěšné stavby 10/
TO/25 „Horní Počernice – recyklace stavebního odpadu“.
Plné znění naleznete na: www.pocernice.cz/
samosprava
Úřad MČ Praha 20

KALENDÁŘ NA ROK 2018 „JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH“
V PRODEJI!
Vážení Hornopočerničtí,
již pošesté byla práce na kalendáři MČ Praha 20
plně v rukou Chvalského zámku a jsme velmi
rádi, že se kalendář na rok 2018 nám i vám, fotografům, mimořádně povedl! Kalendář „Jak se
žije v Horních Počernicích“ je v prodeji na ob‑
vyklých místech dle seznamu níže.
Kromě krásných a poutavých fotografií z dílny
našich skvělých amatérských fotografů vám
nabízí náš kalendář něco navíc. Najdete zde
i hlavní akce, pořádané městskou částí, pří‑
spěvkovými a neziskovými organizacemi
a spolky v roce 2018.
Děkujeme společnostem, které svým finančním přispěním podpořily vydání kalendáře.
Za práci na kalendáři děkuji týmu Chvalského
zámku, zvláště pak Rozce Beránkové za organizaci a produkci a Zuzaně Dejmkové za
grafické zpracování. Děkuji všem fotografům,
kteří se na kalendáři podíleli svými fotografie-

JAK SE ŽIJE
V HORNÍCH
POČERNICÍCH
mi – můžete být na své fotografie právem hrdí!
Doufáme, že kalendář na rok 2018 pro vás bude
příjemným průvodcem po celý příští rok. Jeho
zakoupením podpoříte Chvalský zámek, který
zajistil veškerou výrobu i produkci.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

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

Úřad MČ Praha 20 (pokladna); Chvalský zámek (infocentrum); Divadlo Horní Počernice; KC Horní Počernice – Domeček; Pekařství Mo‑
ravec; 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 v Chodovické ulici (u školky); Tiskárna Printea na Náchodské ulici 868/28; (budova bývalého sklenářství);

Setkání občanů s radními se koná 14.11. od 17.00 hod. v ZŠ Spojenců.
Tématem bude: MAP vzdělávání a vypořádání s připomínkami k MAP ke snížení
zátěže obyvatel hlukem a znečištěným ovzduším.
Hledáme pracovníka na digitalizaci stavebního archivu a uspořádání starých
stavebních spisů. Znalost práce referenta stavebního odboru výhodou.
Informace paní Jana Keilová: jana_keilova@pocernice.cz
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V říjnovém rozhovoru se starostkou Hanou
Moravcovou jsme probíraly dokončené in‑
vestiční akce, pasport zeleně nebo plánované
cyklostezky.
Linky 224 a 221 jedou nyní hned 5 minut po
sobě a pak půl hodiny nejede žádný autobus.
Nešla by udělat změna jízdního řádu?
Síť autobusové dopravy v hl. m. Praze je velice
silně provázána s ostatními dopravními prostředky v systému PID a jízdní řády i linky jsou mezi
sebou koordinovány tak, aby přinesly cestujícím co nejvíce užitku. Nicméně právě z důvodu
velkého množství linek, dále na základě mnoha
požadavků, podnětů, zachování nejdůležitějších
návazností, prokladů atd. dochází ve vybraných
místech na první pohled k nelogické situaci. Příkladem je zmíněná zastávka Svépravice, v níž
dochází de facto po celý provozní den a celotýdenně ke sjíždění spojů linek 221 a 224 ve směru
Černý Most v totožnou minutu. Důvodem tohoto
sjetí jsou právě prioritnější návaznosti, které obě
linky mají.
Provoz linky 221 je již několik let plně koordinován s železničními linkami S1 a S7 pro umožnění
přestupu na páteřní kolejovou dopravu pro obyvatele Klánovic. Návaznost z autobusu na vlak
a opačně je v zastávce Nádraží Klánovice - sever
zajišťována celodenně a celotýdenně a nelze
spoji linky 221 jakkoli posunout bez jejího narušení. Trasa této linky vede sice až na Černý Most,
ale v tomto případě lze konstatovat, že se jedná
o rozšíření směrové nabídky pro obyvatele Klánovic, Běchovic a Horních Počernic a nabídku přímého spojení s Černým Mostem. Aby linka 221
nenavazovala na vlak v Klánovicích, musela by
být již kompletně roztržena na dvě linky (jedna
linka v trase Nádraží Klánovice - sever - Klánovice
a druhá linka v trase Nádraží Klánovice - sever Černý Most), avšak zcela jistě se dá předpokládat,
že rozštěpením na dva úseky by se linka jedoucí
od nádraží v Klánovicích v úseku do Svépravic
stala již nadbytečnou, jelikož z Újezda nad Lesy
na Černý Most je doplněna linkou 250. Zrušeno
by tedy bylo i přímé spojení Klánovic, Běchovic
a Svépravic a pro obsluhu Svépravic by se pouze
doplnily nové spoje do linky 222, jejíž provoz je
dnes zajišťován výhradně v přepravních špičkách
pracovních dní.
I autobusová linka 224 je koordinována s preferovaným páteřním kolejovým systémem pražské
dopravy, a to s železničními linkami S2 a S22 v zastávce Nádraží Horní Počernice pro relaci centrum Prahy - Horní Počernice (Svépravice). Ačkoli
návaznost v zastávce u nádraží není podle projektanta linky v tuto chvíli ideální, při konstrukci
jízdního řádu musíme přihlížet rovněž k provozním záležitostem. Na lince 224 jsou z důvodu
vysoké poptávky v oblasti sídliště Černý Most
v provozu vložené spoje v přepravních špičkách
mezi zastávkou OC Černý Most a oblastí Kyjí, které
půlhodinový interval spojů jedoucích v celé trase
(Nádraží Horní Počernice - Sídliště Petrovice) musí
nutně rozdělovat na souhrnný interval 15 min. Pokud by tomu tak nebylo, účel vložených spojů by
nebyl splněn a potýkali bychom se se stížnostmi
na přeplňování spojů linky 224 na Černém Mostě. Vložené spoje jsou zajišťovány dvěma vozidly

a aby byl provoz co nejefektivnější a zároveň bylo
možné dlouhé spoje navazovat v Počernicích na
vlaky, vzešly pro projektanta dané linky časové
polohy. Z hlediska projektování jízdních řádů pak
musíme vzít v potaz všechny případné problémy a nastavit jim prioritu. Překračování platných
standardů obsazenosti má jednu z nejvyšších
priorit, zatímco sjetí spojů dvou linek (které jiné
nutné návaznosti zapříčinily) je jistý diskomfort
v dopravní obslužnosti, ale jeho odstranění by
způsobilo vážnější dopravní problémy. Pro oblast
Svépravic pak linka 224 přebírá roli doplňkového charakteru a obyvatelům umožňuje rozšíření
směrové nabídky s přímým spojením do např. do
Kyjí, Dolních Počernic, Štěrbohol atd.
K našemu požadavku na zajištění rovnoměrného
prokladu linek v oblasti Svépravic nemůže ROPID
proto aktuálně vyhovět. Změna by byla možná až
v případě, že by došlo k úpravě linkového vedení,
které by však muselo být projednáno se všemi
dotčenými městskými částmi. Je nutné si ale uvědomit, že jakákoli změna za účelem zlepšení jiné
problematiky, s sebou přináší vždy svá pozitiva,
ale zároveň i negativa pro jiné cestující. Či v případě, že v budoucnu dojde ke změně časových
poloh vlaků na linkách S1/S7 a S2/S22 vůči sobě
v jiné konstelaci, umožní to samozřejmě patřičně
reagovat změnou jízdního řádu i na linkách 221
a 224 tak, že jejich časové polohy mohou v daný
moment vyjít vůči sobě lépe a spoje budou čistě
v oblasti Svépravic lépe koordinovány.
Opět se vrátíme k zastávkám na znamení.
Jaké problémy se ukázaly po zavedení dalších
zastávek?
Autobusy na lince 224 jedoucí od Černého Mostu
mají pouze 2 tlačítka. Tyto autobusy bývají hodně
vytížené a staří občané a invalidé se nemají jak
dostat k tyči u prostředních dveří, kde se tlačítko
nachází a mají problémy vystoupit. V současné
době řešíme dovybavení těchto autobusů větším počtem tlačítek. Co ale vnímám jako větší
problém je to, že i když na zastávce stojí cestující,
autobus nezastaví. Měli jsme na to několik stížností, přičemž ROPID to řeší s dopravcem. Jedná
se o porušení pracovní povinnosti řidiče, který
je povinen na zastávce zastavit, pokud tam stojí
cestující.
V minulém čísle jsme informovaly o nálezu
vzácných netopýrů v Nolčově parku, teď jste
objevili dvě studny. Můžete nám o nich říct
více?
V Nolčově parku probíhá průzkum, při němž jsme
objevili dvě studny. Zjistili jsme, že jedna studna je
zasypaná, takže ji necháme vyčistit a provést čerpací zkoušky. Druhá studna je funkční, ale bude
se muset vyřešit svod dešťové vody, který je nyní
veden z okapů, což nesmí být. Chceme studny
zrekultivovat, aby mohly být součástí parku jak
pro potřeby provozu parku, tak například jako
pítka pro ptáčky. Jakmile budou studny funkční,
necháme udělat rozbor vody, abychom věděli,
zda bude voda jen užitková nebo i pitná.
Jak pokračuje odbahnění Biologického rybní‑
ka?
V uplynulých dnech se dokončilo odbahnění,

kdy se odbagrovalo celkem 17 000 m3 sedimentů, které byly uloženy na mezideponii v blízkosti
dálnice, kde má v budoucnu vyrůst ochranný val.
Odbor ochrany prostředí Magistrátu, coby investor celého odbahnění, má v plánu propojit území
mezi Biologickým rybníkem I a II do jednoho celku. V současné době probíhá jednání o odkupu
Biologického rybníka II. Sediment z bagrování
tohoto druhého rybníka pak navýší val u dálnice,
který by měl být vysoký pět metrů a celý bude
zalesněn porostem našich domácích dřevin s převahou dubů. Tato investice by měla začít na jaře
příštího roku.
Bude se dále rekonstruovat Náchodská ulice?
Co se týče rekonstrukce komunikací, tak jsme
pokročili v jednání s TSK a příští rok se bude rekonstruovat další část této ulice, kde se v rámci
zklidnění Náchodské budou uplatňovat ochranné prvky. Jedná se především o výsadbu zeleně,
zkrácení přechodů pro chodce umístěním prostředních ostrůvků, přisvětlení a zvýraznění prvků
na vozovce u přechodů pro chodce.
Další věc, která se podařila, je pokročení v jednání ohledně podjezdu železnice v ulici Bystrá, kde
jsme jednali s vlastníky okolních nemovitostí.
Součástí stavby podjezdu by mělo být i odkanalizování a výstavba vodovodu v areálu bývalé
Chema a Armabeton, kde v areálu ještě není kanalizace. Zároveň by se udělala světelná signalizace u křižovatky ulic Náchodská a Bystrá. Realizace
výstavby by měla být v roce 2021.
Proč vnímáte za tak důležitou výstavbu toho‑
to podjezdu?
V současné době tam projíždí 138 vlaků za den
a do budoucna jich bude 208, takže každých
cca devět minut zde bude projíždět vlak. Ulice
Bystrá by se v tu chvíli stala úplně neprůjezdnou,
závory by byly téměř permanentně dole a tvořily
by se velké zácpy. Tato investice je zcela v kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy.
V rámci této výstavby se ještě v podjezdu vyřeší
zvlášť místo pro chodce a cyklisty, které bude následně pokračovat ulicí Bystrou dále.
Je již vyřešena záplavová oblast ve Svépravi‑
cích?
Záplavové území ve Svépravicích u ulice Božanovské se bohužel stále řeší. Vždy se v rámci řešení jednoho problému vyskytne nějaký další.
Například nyní se po odstranění problému s přeložkou plynu našel zase v místech, kde má být
propustek pod hrází, vodovod. Takže na jaře by
se už snad mělo vše vyřešit a záplavová oblast ve
Svépravicích by se měla výrazně zmenšit.
Jaké novinky ještě v Počernicích chystáte?
Svépravičtí občané přišli s přáním, že by rádi měli
osvětlenou kapličku. Požádali jsme Magistrát, aby
nám povolil osvětlení této kapličky, které bude
napojeno z lamp veřejného osvětlení. Příští rok
také plánujeme rekonstrukci kapličky na Křovinově náměstí, která je v opravdu velmi špatném
stavu.
Lenka Bartáková, redaktorka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Zastupitelé

JAK ČSSD A ŠANCE S TOP 09 PLNÍ SVÉ VOLEBNÍ PROGRAMY
V našem volebním programu pro komunální
volby v roce 2014 jsme mj. slibovali, že:
4) Městská část bude poskytovat občanům
a občanským sdružením kvalitní informace,
jak se účinně bránit před výstavbou rozvojových projektů, které by obyvatelům Horních
Počernic snížily kvalitu života s akcentem na
životní prostředí.
5) Zastupitelé zvolení za naši kandidátku zveřejní soupis všech svých nemovitostí v katastru Horních Počernic.
6) Při každé plánované změně územního plánu, která s Horními Počernicemi souvisí, včas
uvědomíme občany. Městská část se bude
aktivně účastnit řízení o změnách územního
plánu, které by mohly způsobit snížení kvality života obyvatel Horních Počernic.
Počínaje listopadem 2017 zveřejňujeme na
webových stránkách www.cssdpocernice.cz
odkazy na navrhované body programu, týkající se změn územního plánu v katastru Horních
Počernic, které mají být projednány na Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP
nebo na Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Jednání
zmíněného výboru i pražského zastupitelstva
jsou veřejná a občané i spolky na nich mohou
veřejně vyjadřovat svá stanoviska. Věříme, že
lepší informovanost občanů o chystaných zá-

měrech může zvýšit zájem veřejnosti o rozhodovací procesy samosprávy. K bodu 5 volebního programu sděluji, že žádné nemovitosti
v katastrálním území Horní Počernice nevlastním.
Šance pro Počernice a TOP 09 také plní…
Ve volebním programu Šance pro Počernice
se dočteme, že toto volební uskupení chce
mj. „konec výstavby logistických hal“. TOP 09
zase ve svém volebním programu píše, že
v Počernicích je mj. „nedostatek veřejné zeleně“. Na zářijovém zastupitelstvu jsme projednávali podání podnětu na pořízení změny
územního plánu, spočívající ve změně funkčního uspořádání území mezi komunikacemi
D10, Ve Žlíbku a Do Čertous, a to z plochy
„TVO – odpadové hospodářství“ na plochu „VN
- nerušící výroby a služeb“ s kódem míry využití E a ve zrušení vymezení veřejně prospěšné
stavby 10/TO/25 „Horní Počernice – recyklace
stavebního odpadu“. Když jsem navrhl, aby
zde namísto ploch VN s kódem míry využití
E (tedy možnost stavět na celé ploše sklady
a skladovací plochy) vznikla zeleň a městská
krajina, hlasoval jsem pro svůj návrh sám. Proti
zeleni byli zastupitelé Blahovec, Kočí, Herian,
Wágner, Stára, Čížková, Tůmová, radní pro životní prostředí Šefčíková, Mojžíšová a Morav-

cová; zastupitelé Češpivová,
Cibochová, Štrobová, Stibor,
Šebek, Měšťan, Liška, Kohoutová, Spilková, Beneda a Březinová se zdrželi. Pro podání
podnětu na změnu ÚP, která
by umožňovala na předmětných pozemcích postavit
sklady, hlasovali zastupitelé
Češpivová, Cibochová, Štrobová, Stibor, Šebek, Měšťan, Liška, Stára, Herian, Wágner, Čížková, Tůmová, Kohoutová, Spilková, Šefčíková,
Mojžíšová, Beneda, Březinová a Moravcová;
proti byli pan Kočí a Blahovec; já osobně se
zdržel. Samozřejmě vítám snahu, aby v dané
oblasti nevznikl závod na recyklaci stavebního
odpadu, ale odpor Šance pro Počernice, která (jak tvrdí) nechce další logistické haly, proti
zeleni, si racionálně vysvětlit nedovedu. Paní
starostka, která materiál předložila, přece není
zaměstnancem společnosti P3 Prague Horní
Počernice 1, s. r. o., jež pozemky vlastní.
Klidný listopad vám i vašim dětem přeje
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

AD: JAK ČSSD A ŠANCE S TOP 09 PLNÍ SVÉ VOLEBNÍ PROGRAMY
Území, o kterém zastupitel Čáp píše, je funkčním využitím recyklace, které ale nebrání
výstavbě hal, kde může být recyklace prováděna. Městská část si nepřeje na svém území
recyklaci stavebního odpadu, a to i vzhledem
k tomu, že si uvědomujeme, jak je v současné
době nakládání s odpady komerčně lukrativní. Opakovaně jsme dávali podnět na Magist-

rát, aby tato změna byla provedena, bohužel
zatím bez úspěchu. Proto to tedy zkusíme
znovu. Děkuji zastupitelům, jmenovaným
v jeho článku, že se rozhodovali racionálně.
To, že by na tomto místě mohla být vysázena
zeleň je lež, a zastupitel Čáp velmi dobře ví,
že je to nereálné. Především proto, že na výstavbu hal bylo vydáno pravomocné staveb-

ní povolení a stavby už dokonce stojí. Šance
se společně s TOP 09 snaží plnit svůj program.
Proto budujeme nový park v ulici Jizbická,
provádíme výsadbu stromořadí v ulicích a na
jaře příštího roku i podél cyklostezky.
Hana Moravcová,
Šance pro Počernice

ŠANCE PRO POČERNICE A TOP 09 TAKÉ PLNÍ
Pozemek, který pan zastupitel Čáp ve svém
článku uvádí a požaduje změnit na zeleň, je
pozemek zastavěný stavbou. Na předmětný
pozemek, který by měl být užíván k recyklaci
stavebního odpadu, bylo již v roce 2010 vydáno územní rozhodnutí. Stavba obsahovala
objekty A2, A4, A5, A6 - nájemní areály pro logistickou a prodejní činnost s větším podílem
administrativy a obchodních ploch a objekty
hal L, M, N navržené k využití pro recyklaci
odpadu. Na haly bylo vydáno v březnu 2011
stavební povolení. Pozemek měl sloužit k recyklaci stavebního odpadu jako rezerva pro
hl. m. Prahu. Vedení MČ Praha 20 opakovaně
již od roku 2003 žádalo o změnu funkčního
využití této plochy z plochy určené na recyklaci, neboť ji považuje za další zbytečné
zatížení životního prostředí Horních Počernic. Pozemek je ve vlastnictví soukromého
majitele (P3 Prague Horní Počernice 1, s. r. o)
a je zastavěn halami L, M, N, které by vlastník
pozemků a areálu rád využíval jako skladové prostory pro společnosti, které již v areálu sklady využívají. Návrh územního plánu
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včetně této plochy vznikl v devadesátých
letech a z dnešního pohledu je již zcela nevyhovující. Pro informaci doplňujeme snímek
z ortofoto mapy Horních Počernic a platného
územního plánu. Možná by mohl majitel objektů kvůli požadavku pana zastupitele svou
investici srovnat se zemí a pozemek osázet
zelení. Není tedy divu, že pro změnu tohoto

pozemku, zastavěného stavbou patřící soukromému vlastníkovi, na zeleň městskou
a krajinnou hlasoval pan zastupitel zcela sám.
Šance pro Počernice,
A. Kohoutová, K. Polydorová,
E. Březinová, J. Beneda

nu mnoho let navržena recyklace, kterou tu
nikdo nikdy nechtěl, dodávám, že se městská
část roky snaží o zrušení tohoto typu využití
území a nahradit to využitím, které je již na
pozemcích parku P3, tj. stavbou skladových
hal. Mimochodem, v dnešní době tam již haly
stojí a nevím, zda by měl někdo chuť využívat
parkovou zeleň, která je vetknuta do souboru skladových hal. O tom všem pan zastupitel Čáp ví, tak by neměl občany naší městské
části mást. Také si myslím, že by měl přestat

jmenovitě osočovat z hlasování své kolegy
a kolegyně zastupitele, neboť to může v konečném důsledku v někom vzbuzovat dojem, že dochází k porušování zákonů. Každý
zastupitel má svobodnou vůli a právo hlasovat, jak se sám rozhodne.

zadání studie na ni působí jako nedotažené
do konce. Vzhledem k významu, jaký se studii
přikládá, je to určitě škoda. Kdyby údajně projekt mohl trvat o půl roku déle, měřilo se déle
a na více lokalitách, výsledky měření v Horních
Počernicích by daleko více odpovídaly skutečnosti.
Například v rámci rozptylové studie modelovali
odborníci pouze vliv dopravy na kvalitu ovzduší v MČ Praha 20, a to jen na vybraných komunikacích. Bohužel už ne v rámci celé dopravní
sítě MČ Praha 20. Měří se pouze na vybraných
komunikacích a další možné zdroje znečištění,
jakými jsou další komunikace, ale i vytápění
nebo průmysl, se vůbec neřeší. Jak potom můžete získat skutečné informace o stavu imisí
u nás? O tom, v jakém prostředí vlastně žijeme?
V rozptylové studii v rámci této práce se zase
uvádí, že intenzity automobilové dopravy byly
použity z hlukové studie. V jejím rámci se ale
sčítala pouze intenzita dopravního proudu na
dvou místech (křižovatky Náchodská x Ve Žlíbku a Náchodská x Božanovská). Zdroj ostatních

započítaných intenzit nebyl
důvěryhodně doložen.
Společnost Ekola za svou práci inkasovala od naší městské
části 600 000 Kč. Nemusíte
přitom být odborník na životní prostředí, abyste pochopili,
že jejich studie nám žádnou
reálnou informaci o tom, v čem vlastně žijeme,
nedá. Mám pocit, že je jejich práce připravená
na objednávku tak, aby prokázala, že v Horních
Počernicích jsou dopravní komunikace zdrojem podlimitního znečištění a veškeré další
znečištění pochází odjinud. Sice se zkreslené
informace mohou hodit při aktuálním řešení
Stavby 511, ale kdo v Horních Počernicích žije,
ten ví, že takové závěry studie jsou nesmyslné.
Se závěry studie společnosti Ekola proto jako
zastupitelé HOP nesouhlasíme a podáváme
k ní připomínky.

Richard Stára,
zastupitel a předseda MS ODS

V JAKÉM PROSTŘEDÍ ŽIJEME?
Na prezentaci studie Místní akční plán na snížení zátěže hlukem a znečištěným prostředím,
která proběhla v ZŠ Bártlova 26. září, jsem byla
dost zvědavá. Už z toho důvodu, že podle paní
starostky se výsledky studie mají využít při jednání nejen s ŘSD v rámci projednávání stavby
510, ale také 511.
Snad podobnou studii v rámci tak zásadních
staveb nikdo brát v úvahu nebude. Už vůbec ne
při řešení stavu životního prostředí v Horních
Počernicích. Kolegyně, která je na oblast životního prostředí fundovanou odbornicí a prezentace studie, kterou vypracovala společnost Ekola, se zúčastnila spolu s námi, měla stejný názor.
Předně se z časových důvodů projektu vůbec
neměřilo na podzim a v zimě. Je přitom logické, že právě v tomto ročním období dochází
v ovzduší k největšímu znečištění. Na podzim
a v zimě jsou aktivní další typy zdrojů znečištění
a navíc panují i odlišné povětrnostní podmínky,
které dokážou naměřené koncentrace výrazně
ovlivnit.
Naše konzultantka nám už v úvodu řekla, že

Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

DĚTI NA VÝCHODĚ PRAHY V OHROŽENÍ ZŮSTANOU
Komentáře paní starostky k článkům zastupitelů v Hornopočernickém zpravodaji jsou už
tradicí. Překvapující proto nejsou ani její reakce na články našich zastupitelů v posledním
čísle HPZ.
Přesto si myslím, že počerničtí občané jsou
schopni pochopit psaný text úplně sami.
I bez těchto komentářů. Každý ze zastupitelů by měl mít právo se v radničním periodiku
vyjádřit. Chce‑li paní starostka k našim textům doplnit své informace, může tak přece
klidně učinit v následujícím čísle.
Pokud jde o Silniční okruh kolem Prahy - Stavbu 511, věnujeme mu jako zastupitelé HOP
maximální pozornost. Bojujeme naší aktivitou za místo, kde žijeme. Bojujeme za Horní
Počernice, které by se neměly stát osamoceným ostrůvkem, kde lidé žijí obklopeni třemi
dálnicemi, vydaní všanc zplodinám. Jsme
přesvědčeni o tom, že nezařazením Horních
Počernic a Černého Mostu do dotčených území v rámci posuzování EIA u Stavby 511, došlo k porušení zákona. Tvrdit, že dostavbou
511 nejsme dotčení, je naprostý nesmysl.
Nejsme posuzováni, protože hygienické limity jsou v naší oblasti už dávno překročeny.
Zřejmě z tohoto prostého důvodu se úřadům
momentálně vůbec nehodí Horní Počernice
a Černý Most posuzovat.

Stavba SOKP 511 bude mít samozřejmě na již
hotový navazující úsek mezi Černým Mostem
a Horními Počernicemi zásadní vliv. Dle dostupných prognóz (ČVUT, TSK, ŘSD) realizací
tohoto záměru bude v naší oblasti doprava
výrazně navýšena. Logicky tím stavba bude
mít na životní prostředí a život lidí v Horních
Počernicích negativní dopad. Dojde k dalšímu navýšení emisí a hluku. Mimochodem
připomínku, že jsme dotčeným územím, dávala i rada městské části ve svém vyjádření
k řízení o vlivu stavby na životní prostředí.
Paní starostka tedy zřejmě radikálně změnila
názor, když v reakci na náš článek píše, že dotčeným územím nejsme.
Stejně jako zastupitelé HOP dávala i naše
Rada MČ Praha 20 připomínky k řízení EIA.
Na svém jednání 26. 9. 2017 rada svým usnesením č. /96/15/1195/17 dokonce pověřila
starostku Moravcovou tím, aby se zúčastnila veřejného projednání Silničního okruhu
kolem Prahy, stavby 511 (Běchovice – dálnice D1), které se konalo 27. září v hotelu Olšanka. Měla zde předložit stanovisko RMČ
Praha 20 k posudku záměru. Přestože byla
radními k tomuto pověřena, na jednání v hotelu Olšanka jsem paní starostku nezahlédla
a stanovisko naší rady zde rozhodně veřejně
nepředložila. Jednání se zúčastnil pouze pan

Hošek ze spolku Chvalská
a já – zastupitelka Hnutí
občanů Počernic. Pokud se
tedy paní starostka jednání neúčastnila, jistě k tomu
měla závažné důvody. Jisté
ale je, že rada je sedmičlenná
a o záskok na tomto důležitém jednání mohla proto požádat kohokoli ze svých kolegů
či úředníků úřadu tak, aby připomínky a námitky za MČ Praha 20 byly na jednání jasně
sděleny.
V této souvislosti bych ještě chtěla zmínit
důležité poznatky z konference „Kamiony
do města nepatří“. Konala se 11. 10. v centru
Plechárna v Praze 14. Škoda, že se jí paní starostka nezúčastnila, protože by od odborníků
z Akademie věd a ČVUT na vlastní uši slyšela,
že v případě realizace Stavby 511 nám protihluková opatření ani masivní výsadba zeleně nepomohou. Jistě chápete, že není důvod
odborníkům nevěřit. Je proto jasné, že poškození Horních Počernic a Černého Mostu
bude v případě realizace Stavby 511 nevratné. A děti? Pro jejich zdraví to určitě žádný
med nebude.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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KRÁTKÁ REAKCE K ČLÁNKU ZASTUPITELE PANA VILÉMA ČÁPA
Celkem by mě překvapilo, kdyby pan zastupitel Čáp přiznal vlastnictví k nějaké nemovitosti. V jeho věku, kdy nedávno skončil
vysokou školu, by to bylo podivné, pokud by
ovšem něco nezdědil po rodičích. Jsem zvědav, jak se bude k vlastnictví tento uvědomělý zastupitel za ČSSD stavět tak za deset nebo
dvacet let.
K problematice pozemku, který je ve vlastnictví firmy P3, jak o ní pan kolega Čáp píše a
kde je Magistrátem v platném územním plá-

JEŠTĚ JEDNOU ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ
Zastávky na znamení vadí v současné době
v Horních Počernicích kdekomu. ROPID se
přitom při jejich zavedení odvolává na požadavek naší městské části. Paní starostka v minulém čísle HPZ reaguje na text mé kolegyně
Cibochové, který se zastávek na znamení týká.
Zapomněla ale uvést jednu zásadní věc. A sice,
že písemný požadavek na celoplošné zavedení zastávek na znamení v Horních Počernicích

dala paní starostka sama. Uvádí ve své žádosti
ROPIDu doslova, že naši občané nechápou,
proč jsou některé zastávky na znamení a v jiných, často méně frekventovaných, autobusy
zastavují a na znamení nejsou. Kvůli tomu také
paní starostka o zavedení zastávek ROPID žádá.
Nevěříme tomu, že naši občané, kteří městskou
hromadnou dopravu využívají, jsou tak nechápaví a nejsou schopni od sebe zastávky rozlišit.

Zvláště, když se takto celkem
v klidu dopravují desítky let.
Daria Češpivová, zastupitelka
Hnutí občanů Počernic

VÝSLEDKY VOLEB
Okrsky

Voliči

Vydané

Volební

Odevzdané

Platné

% platných

celkem

zpr.

v%

v seznamu

obálky

účast v %

obálky

hlasy

hlasů

12

12

100

11 243

7 986

71,03

7 981

7 944

99,54

Strana

Volby

číslo

název

Platné hlasy
celkem

v%

21

ANO 2011

1 843

23,19

15

Česká pirátská strana

1 303

16,4

1

Občanská demokratická strana

1 293

16,27

20

TOP 09

688

8,66

8

Komunistická str.Čech a Moravy

544

6,84

29

Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

507

6,38

4

Česká str.sociálně demokrat.

458

5,76

7

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

373

4,69

24

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

373

4,69

9

Strana zelených

137

1,72

12

Strana svobodných občanů

134

1,68

26

REALISTÉ

95

1,19

10

ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU

72

0,9

14

Občanská demokratická aliance

21

0,26

27

SPORTOVCI

21

0,26

30

Strana Práv Občanů

20

0,25

2

Řád národa - Vlastenecká unie

11

0,13

23

SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

11

0,13
0,11

13

Blok proti islam.-Obran.domova

9

28

Dělnic.str.sociální spravedl.

8

0,1

5

Volte Pr.Blok www.cibulka.net

6

0,07

6

Radostné Česko

5

0,06

19

Referendum o Evropské unii

5

0,06

3

CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI

2

0,02

22

Dobrá volba 2016

2

0,02

16

OBČANÉ 2011-SPRAVEDL. PRO LIDI

1

0,01

17

Unie H.A.V.E.L.

1

0,01

25

Česká strana národně sociální

1

0,01

11

Společ.proti výst.v Prok.údolí

0

0

Placená inzerce

HNUTÍ OBČANŮ POČERNIC
a

PLATFORMA ZA KVALITNÍ
DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
zvou na diskuzní setkání:

HORNÍ POČERNICE,
JEN DÁLNICE NEBO
MÍSTO K ŽITÍ?
Úterý 28. 11. 2017 od 18 hodin
v restauraci U Bobra,
Božanovská 2098 (hřiště Xaverov)
S dopravními odborníky
o Pražském okruhu, Stavbě 511
a Regionální variantě trasy
mimo Prahu.

ÚŘAD MČ PRAHA 20 PŘIJME NA ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ ŘIDIČE SKUPINY C.
BLIŽŠÍ INFORMACE: ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ, LIPÍ 2642/4
NEBO NA TEL.: 271 071 690.
Hornopočernický zpravodaj – listopad 2017

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ
Praha 20 již informoval o možnosti podat
žádost o kompostéry na bioodpad. Tuto akci
organizuje Magistrát hl. m. Prahy, Odbor
ochrany prostředí. Ten podal žádost o dotaci
na nákup kompostérů v 68. výzvě Operačního programu životního prostředí.
Předmětem projektu je pořízení 1750 kompostérů, které budou zdarma zapůjčeny
zájemcům. Z toho bude 1400 ks kompostérů plastových jednokomorových o objemu
cca 1000 l a 350 ks dřevěných dvoukomorových kompostérů o objemu cca 2000 l.
Standardně se budou rozdávat kompostéry
o objemu 1000 l. V případě zájmu o dřevěný
kompostér to musí žadatel uvést v žádosti
do poznámky. Žadatelem o kompostér může
být fyzická osoba, která kompostér umístí na
vlastním či pronajatém oploceném pozemku
na území hl. m. Prahy. V případě zájmu společenství vlastníků, družstev, různých komunit
je potřeba vyplnit žádost na fyzickou osobu

a mít v době převzetí souhlas s umístěním
kompostéru na společném pozemku od
ostatních spoluvlastníků.
Zájemci mohou požádat o kompostér
přes internetový formulář na stránkách
www.odpadovecentrum.cz nebo mohou
vyplnit papírový formulář a zaslat ho nebo
osobně předat na adrese: Magistrát hl. m.
Prahy, oddělení odpadů, Jungmannova
35/29, 110 00 Praha 1 nebo na ÚMČ Praha 20,
Odbor životního prostředí a dopravy. Žádosti
v papírové podobě je možno obdržet na recepcích ÚMČ Praha 20, Jívanská 647 a Jívanská 635.
Dle aktuálně uvedených informací na stránkách Státního fondu životního prostředí budou žadatelé informováni o výsledku akceptace žádosti začátkem roku 2018.
Marie Novotná, OŽPD

Plastový kompostér o objemu 1000 litrů

Dřevěný kompostér o objemu 2000 litrů,
otevíratelný

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Nové občánky Horních Počernic jsme uvítali
3. října v Obřadní síni Chvalského zámku.
Hana Vostrá, referentka odd. správních agend
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Odbory

PRAHA ZAPŮJČUJE KOMPOSTÉRY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Sklenářová Emilie
Makalová Anna
Vondráček Oldřich
Soukupová Hana
Jirková Milena
Zajíčková Marie
Fürbachová Jana
Tachecí Alena
Ledvinka Jaroslav

Knihová Věra
Ptáčková Helena
Sedláčková Vlasta
Fojtová Hana
Novák Václav
Šulcová Julie
Fíček Jaroslav
Málková Anna
Soukup Vladimír

Kordová Věra
Kotová Eva
Křížová Drahomíra
Nechánská Eva
Stehlíková Marie
Šeborová Marie
Černý Ladislav
Kalašová Hana
Sládková Helena

Vomáčková Marie
Wertheim Bohuslav
Janáček Stanislav
Strnadová Helena
Balíková Eva
Beláz Antonín
Budilová Jindřiška
Charvátová Jana
Jeremiáš Vladimír

Koštel Bohumír
Procházková Božena
Šrajer Václav
Tomsová Jiřina

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x
ročně. Vždy záleží na počtu dětí narozených
v daném období. Maximálně vítáme děti do
jednoho roku věku. Pozvánka není posílána
automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti naroze‑
né v období 1. 8. 2017 - 31. 10. 2017 do
31. 11. 2017.

Přihlášku na vítání občánků naleznete na
http://www.pocernice.cz/poradna‑obcana/
vitani‑obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občan
skosprávních agend č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky,
protože v mnoha případech není totožné
s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo
možné doručit. Vítáme děti pouze z městské
části Praha 20. Vítání občánků není povinné,
je to ryze dobrovolná akce.

Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá,
tel.: 271 071 607, e‑mail:
vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,
tel.: 271 071 657, e‑mail:
vitani@pocernice.cz
Hana Vostrá,
referentka odd. správních agend

PROGRAM ZO SENIOŘI LISTOPAD 2017
středa 1. listopadu KLUBOVNA
Pan B. Bisinger: Obrazy G. Klimta,
začátek ve 14.00 hod.
čtvrtek 9. listopadu PLES SENIORŮ
V „Domečku“, začátek v 16.00 hod.
středa 15. listopadu VYCHÁZKA
Z Klánovic do Šestajovic – Čokoládovna, snížené vstupné 70 Kč, sraz ve stanici Libošovická, bus č. 221 ve 13.05 hod., vede L. Frouzová
pondělí 20. listopadu VYCHÁZKA
Bohnice – Čimice, raz ve stanici metra Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová

čtvrtek 23. listopadu
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Divadlo u Valšů „Dámská šatna“,
sraz ve stanici metra Č. Most v 9.40 hod.,
vede L. Frouzová
pátek 24. listopadu VELETRH
Veletrh starožitností, Novoměstská radnice,
snížené vstupné 40 Kč, sraz ve stanici metra
Č. Most v 9.30 hod.,
vede I. Juklová
středa 29. listopadu VÝSTAVA
Jízdárna Pražského hradu - Český
impresionismus, snížené vstupné 40 Kč,
sraz ve stanici metra Č. Most v 9.20 hod.,
vede L. Frouzová

středa 6. prosince KLUBOVNA
Výroba vánočních dekorací, začátek
ve 14.00 hod.
Cvičení v „Domečku“ bude každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.
Klubovna je otevřena každou
středu od 14 hodin.
Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Dne 2. 10. oslavila 95 let rodačka z Horních
Počernic Božena Táboříková.
Hodně zdraví a spokojenosti přejí dcery.

Dne 24. 10. 1942 byla v Mauthausenu zavražděna rodina Khodlova, jejich
památku uctili žáci chvalské školy a vedení obce.
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Zdravá městská část Horní Počernice
Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

PUMPTRACK

Zdravá MČ

Slavnostní otevření hliněné dráhy s klopenými zatáčkami „Pumptrack“ se konalo 26. září.
Projekt tohoto sportoviště navrhli žáci FZŠ
Chodovická, největší zásluhu na něm měl
Šimon Šmejkal, Marek Škramovský a Roman
Sixta. „Na školském parlamentu jsme se dověděli, že je vypsaná tato soutěž a tak jsme
vymýšleli, co bychom mohli postavit. Napadl
nás pumptrack, protože si myslíme, že se na
něm dá příjemně trávit volný čas. Nakonec
jsme se ujali prezentace a čekali na zhotovení profesionálního projektu a následně stavbu. Nyní jsme na zastupitelstvu prezentovali
druhou část pumptracku, která by na jaře
měla navázat na tuto stávající,“ řekli nám na
slavnostním otevření kluci.
Celý pumptrack se zrealizoval z investičních
prostředků určených k participaci občanů
na rozhodování o využití části rozpočtu MČ.
V současné době se připravují další projekty,
navržené v rámci participace občanů projektu Investice na přání.
Lenka Bartáková, redaktorka

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Podzimní vybavení
Ochlazuje se, proto je důležitá ochrana končetin. Na helmu a nohy patří textilní návleky, na ruce jsou praktické rukavice. Návleky
i celé hřbety rukavic vám doporučuji mít
z výrazně viditelné látky a nejlépe s doplněnými reflexními prvky. Tím podstatně zvýšíte své zabezpečení.
Nová dopravní politika Prahy
Při prohlubujících se dopravních problémech schválila Praha po 20 letech svoji
novou koncepci „Dopravní politiky“, která
v souladu s rozpracovaným „Plánem udrži-

telné mobility Prahy a okolí“ předpokládá
větší zaměření na veřejnou, zejména kolejovou dopravu, včetně rozvíjení vazeb na
dopravu bezmotorovou. Automobilová
doprava se má v dostupném měřítku spíše
zklidňovat, aby se snižovaly její negativní
dopady. I zde začínají být součástí změn
např. mechanismy sdílení kol, aut i služeb.
Široká témata se postupně konkretizují,
buďme otevřeni novým podnětům, které
jsou inspirací i pro chování každého z nás.

cyklostezek zajistil Odbor místního hospodářství ÚMČ výměnu již nevyhovujícího odpočívadla ve směru na Klánovice. Udržujme
si jej.

Nové odpočívadlo
V rámci postupného dovybavování našich

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Bližší informace jsou na
www.pocernice.cz ve složce Turista – Cyklo.
Ať při našich listopadových projížďkách
padá pouze listí.
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POČERNICE V POHYBU
box, hody do dálky či míčové hry. Ve stanu
první pomoci se děti naučily první pomoc,
zatímco rodiče si nechali změřit tlak, či cukr
a cholesterol v krvi. Díky dalším sponzorům
jako je XXXLutz, Partners Financial Services, a. s. a MČ Horní Počernice dostaly děti
po splnění všech úkolů krásné dárky. Akce
byla pod záštitou radního pro zdravotnictví
hl. m. Prahy Ing. Lacka s finanční podporou
z rozpočtu MHMP. Velký dík patří všem, koho

neodradil vítr a nějaká ta kapka deště a přišli
si užít nádherné sportovní odpoledne a samozřejmě také všem, kdo tuto skvělou akci
pro vás připravili: komise sportu, mládeže
a volnočasových aktivit, školy ZŠ Stoliňská,
Ratibořická a FZŠ Chodovická, DDM - hlavně
florbalový tým, Bikeranch, Amedicina, TJ Sokol, Kosagym, Studio moderna, ČČK Praha 9,
ZO Včelaři HP.
Lenka Bartáková, redaktorka

Další z cyklu přednášek Umíme si pomáhat,
zaměřených na poskytování první pomoci
a zdravý životní styl, se konají v komunitním
centru - knihovně Náchodská 754 a to:

22. 11. První pomoc - úrazové stavy,
15.00 - 17.00 hod. pro žáky ZŠ
17.00 -19.00 hod. pro dospělé

29. 11. Resuscitace a částečná defibrilace
15.00 -17.00 hod. pro žáky ZŠ

Zdravá MČ

Čtvrtý ročník sportovního odpoledne pro
děti poznamenala nepřízeň počasí, i tak si
však do sportovního arélu FZŠ Chodovická
našlo cestu mnoho rodin. Tato akce se koná
v rámci kampaně Dnů zdraví, pod záštitou
radního pro zdravotnictví hl. m. Prahy, s finanční podporou z rozpočtu MHMP. Na děti
čekalo několik stanovišť, kde mohly prověřit své sportovní zdatnosti jako je například
jízda zručnosti, skok do dálky, florbal, kick-
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PROJEKT PODANÁ RUKA
KAŽDÁ ŽENA SI ZASLOUŽÍ BÝT KRÁSNÁ

Byl pro vás těžký začátek ve zcela jiném
prostředí, daleko od svého původního do‑
mova?
Bylo to těžké a musím říci, že dodnes je to těžké a někdy se mi stýská, ale Horní Počernice
a lidi tady jsem si zamilovala a zpět bych už
nešla.
Jaké byly začátky podnikání?
Velmi mě překvapilo, že hned po otevření
salonu přišly první zákaznice, takže co se
tohoto týče, byla jsem hned od začátku spokojená. Samozřejmě přicházejí v průběhu
roku sem tam výkyvy jako je například léto,
kdy tolik klientek nechodí, ale to je podobné
u každého podnikání a patří to k tomu.
Proč jste si vybrala právě místo na Křovi‑
nově náměstí?
Bydlím kousek od salonu a toto místo mě
hodně oslovilo. Je tady klid, čisto, místo k zaparkování, to vše pro mě hrálo do plusu a myslím, že právě pro kosmetický salon, kde mají
lidé relaxovat, jsem si nemohla vybrat lepší
místo.
Jaké služby ve svém kosmetickém salonu
nabízíte?
Dělám veškerou kosmetickou péči, a to manuální i přístrojovou. K ošetření používám
ultrazvukovou špachtli, mikroderma bráze.
Při ošetření pracuji s německou kosmetikou
Phyris. Klientkám poradím s péčí o pleť i celkovou vizáž. Provádím běžné denní líčení,

svatební nebo večerní, barvím obočí, řasy
a provádím trvalou na řasy, která vypadá
přirozeně, nezničí řasu jako nalepovací řasy
a vydrží až šest týdnů.
Můžete nám popsat, jak u vás probíhá
kosmetické ošetření?
Těch druhů kosmetických ošetření je více,
záleží podle pleti zákaznice, někdo přijde
s tím, že by chtěl více i relaxovat a užít si masáž, někdo má citlivou pleť nebo akné a tak
řešíme tyto problémy s pletí. Pokud mám ale
popsat běžné ošetření, tak poté, co klientka
přijde, s ní nejdříve vedu chvilku rozhovor,
kdy se zeptám na její představy, jak by pleť
měla vypadat. Zákaznici uložím na lehátko
a předem jí řeknu, co budu dělat. Zabalím
ji do deky, uvolním hlavu a šíji, odlíčím pleť,
provedu tonizaci pleti, upravím obočí, připravím si enzymatický peeling, který zintenzivním působením teplou kompresí. Stáhnu jej
z pleti a nanesu vodivý gel s aloe vera, pročistím pleť ultrazvukovou špachtlí a následně opět ztonizuju. Nanesu aktivátor, sérum,
opět zapracuju ultrazvukovou špachtlí nebo
krystalickými tyčinkami, provedu masáž dekoltu, krku a obličeje, nanesu oční masku
a celkovou masku, kterou po době působení
stáhnu, naposledy pleť ztonizuju, nanesu aktivátor a závěrečnou péči krém a oční krém.
Po ošetření si s klientkou sedneme, připravím
čaj a doporučím jí péči na doma. Toto ošetření trvá asi hodinku a čtvrt.
Chodí na ošetření i muži?
Chodí, ale je jich opravdu málo. Ošetření je
pro ně rozdílné jak kosmetickými přípravky,
tak samotným ošetřením.
Jak bychom se měli starat o pleť teď na
podzim?
Podzimní ošetření po létě je určitě důležité.
Sluníčko může na pleti zanechat nedokonalosti jako například pigmentové skvrny.

K tomu je ideální ošetření AHA kyselinami,
což jsou kyseliny z rostlin. Klientky přijdou na
3-4 ošetření v kůrách jednou týdně a pak pokračují s AHA peelingem 20 po dobu 28 dnů
každý večer. Toto ošetření odstraní pigmentové skvrny, sjednotí a zjemní pleť.
Dále je vhodné používat v tomto období
pro ošetření krémy s retinolem, který dokáže
dobře vyhladit vrásky.
Opravdu dokáže krém vrásky vyhladit?
Kosmetický průmysl jde nahoru až 4 x rychleji
než elektronický průmysl a když si vezmete,
jak jde technika nahoru, tak je jasné, že kosmetika zažívá opravdu skokovou revoluci
a dnes dokážou poskládat složky v krémech
tak, aby dobře fungovaly. Takže kvalitní kosmetika dokáže s pletí hotové zázraky. Důležité je ale znát svůj druh pleti a věnovat čas
své pleti, obzvláště u čištění. Na trhu jsou
nejrůznější mléka, gely, pěny, tonika, ale naše
firma má doslova eso v rukávu a to je aktivátor, který pleť otevře a připraví na další péči,
čímž zdvojnásobí účinek následující péče,
tedy krému.
Proč jste se rozhodla zapojit do programu
Podaná ruka?
Ženy, které jsou na mateřské dovolené nebo
zrovna nemají tolik peněz, si také zaslouží
péči o pleť. Proto jsem ráda, že díky projektu
Podaná ruka mohou i ony přijít na kosmetiku
s 10% slevou na ošetření. Každá žena si zaslouží být krásná.
Teď před Vánocemi máme i dárkové poukázky na ošetření, dárkové balíčky, který je vždy
zvýhodněn produktem zdarma nebo slevou,
tak přijďte vybrat dárečky pro své blízké již
teď.
Lenka Bartáková, redaktorka
www.salonvesna.cz
Otevřeno dle telefonické domluvy
na tel.: 603 508 070.
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Projekt Podaná ruka

Kosmetický salon Vesna založila paní Pav‑
lína Kovalčíková v únoru roku 2016 ne‑
dlouho poté, co se za partnerem odstěho‑
vala do Horních Počernic. Jako kosmetička
a vizážistka pracovala od roku 2011 a po
přestěhování chtěla ve své milované práci
pokračovat. Když objevila klidné místo na
Křovinově náměstí, měla jasno, že právě
zde vybuduje svůj kosmetický salon.

ZBYNĚK ŠVEHLA: SPORT SE PRO MĚ STAL CESTOU A ZPŮSOBEM, JAK MEZI
SEBOU PROPOJIT A PŘEMOSTIT SVĚTY PŘED A PO ÚRAZE

Rozhovor

Osud si se Zbyňkem Švehlou zahrál nepěk‑
nou hru. Stačila chvilka nepozornosti při
závodu a on místo na stupni vítězů skončil
upoután na invalidním vozíku. Na sport ale
nezanevřel, již osm měsíců po úrazu absol‑
voval na vozíku půlmaraton a od té doby má
na kontě mnoho sportovních úspěchů, mimo
jiné se stal prvním Evropanem, který úspěš‑
ně dokončil nejtěžší závod světa – Havajské‑
ho Ironmana, stal se dvojnásobným mistrem
světa a před pár dny jako první vozíčkář zdo‑
lal havajskou sopku Mauna Keu.
Před pár dny jste jako první vozíčkář dokázal
zdolat sopku Mauna Keu. Můžete nám po‑
psat, jak cesta probíhala?
V půl páté ráno jsem vyrazil z města Hila od hladiny Pacifiku směrem vzhůru k velkému dobrodružství, během kterého jsem na trase více jak
60 km musel překonat na svém handbiku 4205
výškových metrů. Kolem osmé hodiny večer
jsem dojel až na samý vrchol Havaje - na vyhaslou sopku Mauna Kea, na pupek světa -posvátnou horu Havajců. Bohyně sněhu a ledu Poliahu
mě objala mrazivou náručí a já jsem mohl celý
rozechvělý konečně vydechnout – sláva, podařilo se!
Na vaší cestě vás doprovodil i podpůrný tým,
včetně vaší manželky. Jak velká pomoc po
psychické stránce to pro vás byla?
Nakonec se ukázala jako zcela zásadní. Nejen
proto, že na štěrkovém úseku stoupání jsem občas potřeboval přidržet a postrčit neboť přední
kolo už ztrácelo v lávové šotolině potřebný záběr, ale především proto, že to byl právě skvěle
fungující doprovodný tým, který vytvořil nezbytné zázemí a tu správnou atmosféru, ve které se zkrátka dobře pracuje a skvěle dýchá, a to
i v nadmořských výškách, kde kyslíkový deficit
ovlivňuje nemalou měrou fyzický výkon. Za to
jim díky!

Který úsek byl pro vás nejhorší a přišla bě‑
hem cesty doba, kdy jste si řekl, že to ne‑
zvládnete?
Nejobtížnější byl úsek mezi 2500 - 2800 m n. m.
Sice jsem měl stále ještě pod koly asfaltový koberec, ale po více jak pěti hodinách cesty jsem
ve strmých stoupáních marně hledal lehčí převody. No a poté přišla obávaná část na lávovém
štěrku - přibližně 8 km prašné cesty - několik
ostrých zákrut, na kterých se nastoupalo takřka
800 výškových metrů. Nesnadné - přesně takové
jaké to mělo být. Od určitého bodu jsem se zcela
odprostil od úvah, zda dojedu až na vrchol nebo
nikoli a myslím, že právě toto vystoupení z usilování o to jedno jediné mi hodně pomohlo. Zkrátka jsem jel - metr po metru a užíval si to všechno
kolem. Zapadající slunce, měsíční krajinu, mraky
pode mnou a hvězdy nad hlavou a cítil při tom,
že hora sama a havajští bohové jsou mi dnes nakloněni - opravdu krásné a nezapomenutelné
momenty.
Havajský ostrov znáte již dobře z nejnároč‑
nějšího triatlonového závodu Ironman, který
jste již několikrát úspěšně absolvoval, pro‑
zraďte nám, jakých úspěchů jste tam dosáhl?
V roce 2003 jsem dokončil závod na druhém
místě ve své kategorii a stal se prvním Evropanem na vozíku, který dokončil Havajského Ironmana. Závod jsem si poté ještě třikrát úspěšně
zopakoval. I proto Mauna Kea.
Závod Ironman je neuvěřitelně náročný, ale
vy se můžete pyšnit i dalšími cennými vítěz‑
stvími, jaká to jsou?
V poslední dekádě dávám přednost polovičním
ironmanským tratím - utužuji tělo a mysl na závodech o vzdálenostech 1,9 km plavání, 90 km
cyklistiky a 21 km běhu. Vyhovují mi, dokážu na
nich prohánět nehandicapované soupeře a ve
své kategorii jsem se na nich stal dvakrát mistrem světa.
Který z těch závodů byl pro vás nejtěžší?
Asi jako první mě napadne Havaj 2009 - tu jsem
zkrátka nezvládl - přecenil síly a pln špatných
emocí jsem musel během cyklistické části vzdát.
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To mě doteď trochu mrzí. Pak bylo spousty těžších závodů a během nich mnoho slabších chvilek, které jsem překonal a na ty rád vzpomínám.
Na vozíček jste se dostal po zranění při pádu
z kola, kdy jste jel závod v Karlových Varech.
Co se tenkrát stalo?
Neodhadl jsem rychlost ve sjezdu a zbrkle zabrzdil. Přeletěl přes řidítka, probral se na stráni na
zádech a když jsem chtěl vstát a sednout znovu
na kolo, tak už to zkrátka nešlo.
Do té doby jste byl vášnivý triatlonista, po
jaké době jste se dokázal vrátit zpět ke spor‑
tu?
Přibližně osm měsíců od úrazu jsem na sportovním vozíku absolvoval půlmaraton v Poděbradech. Byla to spíš taková „ demonstration event
„ s opravdovým sportováním to mělo pramálo
společného. Na té předlouhé trati jsem zkrátka
měl hodně času si uvědomit, že sport handicapovaných není radno podceňovat. Ten skutečný
a plnohodnotný návrat k systematickému sportování přišel tedy o něco později. Sport se pro
mě zkrátka stal cestou a způsobem, jak mezi sebou propojit a přemostit světy před a po úraze.
Vzpomenete si na to, kdy jste poprvé sedl do
handbiku? Jaké jste měl pocity?
Úžasné! Byl to pro mě návrat ke kolu se vším
všudy. Pocítil jsem vděk osudu za to, že jsem se
tehdy v té zatáčce nerozbil víc a mohu tak opět
jezdit na kole - sice trochu jinak než jsem býval
zvyklý, ale o to s větší radostí.
Jaké vás teď čekají další závody?
Představte si že žádné. Určitě ne do konce letošního roku. Na další plány je dost času. Budu
se jen tak toulat Počernicemi a užívat si podzim
a advent.
Lenka Bartáková, redaktorka

… JEDEME DO OSTRAVY!!!
Ve dnech 5. – 6. října se děti z počernických škol,
za podpory městské části Prahy 20 a „Místní
agendy 21“, zúčastnily projektu … jedeme do
Ostravy!!!. Ostravské Planetárium hostilo několik
desítek dětí ze 4 porubských a našich 3 počernických základních škol. Místní agenda 21 zapojuje
do dění obce i žáky a ti si vyměnili zkušenosti se
svými vrstevníky z Ostravy–Poruby. Obě strany
představily ve veřejné prezentaci zajímavé aktivity, které na školách probíhají a mohly porovnat
a inspirovat se aktivitami jiných škol. Zazněly ná-

pady z oblasti životního prostředí, ale také z oblasti kulturního a společenského života. Setkání
se zúčastnili i místostarostové městských částí.
Oba pozitivně hodnotili připravenost a nápady
všech prezentací. Ostravské školy dostaly pozvání i k nám - doufáme, že se jim u nás bude líbit.
Po oficiálním programu měly děti zajištěnou
exkurzi po nejzajímavějších místech Ostravy.
Ostrava je rázovité město a návštěvníky překvapí, že „černá Ostrava“ je dnes hlavně „zelenou Os
travou“. Děti si prohlédly areál Dolních Vítkovic,

dnes technickou kulturní památku „Vysokých
pecí“, vystoupaly na Bolt tower a vyhlídkovou
věž ostravské radnice, sfáraly do dolů v hornickém muzeu Landek, prohlédly si expozici báňského záchranářství a prošly se centrem Ostravy.
Děkujeme městské části Praha 20 a paní Lence
Tomsové z MA 21, dětem se výlet opravdu líbil.
Petra Vávrová, učitelka ZŠ Stoliňská
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KAPLIČKA NA CHVALECH
Kapličku na Chvalech dal svým nákladem
zřídit rolník Jan Pešek a vysvěcena byla
6. 5. 1846. Tehdy byla zasvěcena sv. Janu
Nepomuckému, později Panně Marii. Tato
kulturní památka na sobě nesla zub času
a volala po rekonstrukci. Díky místostarostce Evě Březinové se podařilo tuto krásnou
kapličku velmi citlivě zrekonstruovat. Její
obnovu měla na starost firma Epistav, která
si na ni povolala místního řemeslníka pana
Františka Fojta. „Vím, že když člověk dělá
„na svém“, tak má pak z práce i větší radost
a musím říci, že pan Fojt odvedl svou práci
naprosto skvěle,“ řekl majitel firmy Epistav
pan Jan Turnovský.
Požehnání se ujal farář Rafal Marcin
Sulwestrzak, který přiznal, že tuto kapličku
vidí v Počernicích poprvé a právě obnova
a zachování těchto skrytých památek je nesmírně důležitá nejen pro nás, ale i pro budoucí generace.
Věříme, že i vy si ke kapličce pod chvalskou
školou najdete svou cestu.
Lenka Bartáková,
redaktorka

Placená inzerce

ZŮSTAŇTE PROFI
I NA PODZIM!
S OBLEČENÍM SNICKERS
VÁS POČASÍ NEPŘEKVAPÍ!

ZNAČKOVÁ PRODEJNA NÁCHODSKÁ 61 HORNÍ POČERNICE

OTEVŘENO PO–ČT: 8:00–17:00, PÁ: 8:00–14:30, VE STŘEDU DO 18:00
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Historie dávná i nedávná – 107
Události

Ve volbách pro další období byli za Horní
Počernice zvoleni:
do Federálního shromáždění, Sněmovny
národů Božena Kocínová
Sněmovny lidu František Kubeš
do České národní rady Jan Škoda
do Národního výboru hlavního města Prahy
Ing. Jiří Němec
Ing. Martin Poliak
do ONV Praha 9:
Ing. Hubert Antes
JUDr. Jiří Hartman
Ing. Robert Hlaváč
Eliška Hlavínová
Julie Kohoutová
Ing. Lubor Maršák
Stanislav Němec
Jindřich Plotzar
Iveta Pohanková
Luděk Urban
JUDr. Miloslav Vaňha
Jiří Volf
do MNV bylo zvoleno dalších šedesát našich
občanů.
Na ustavujícím plenárním zasedání dne
24. června 1986 byli zvoleni:
za předsedu MNV Ing. Ivan Silverio
za místopředsedu MNV Jan Bruner
za tajemníka MNV Věra Baudyšová
a za další členy rady MNV a předsedy komisí:
Ing. Hubert Antes, zemědělství, lesního
a vodního hospodářství
Ing. Jana Babuská, obchod a služby
Ing. Ivan Hladký, mládeže a tělesné výchovy
Ing. František Jelínek, finanční a plánovací
MUDr. Irena Jiráková, sociální a zdravotní
Jiří Kouba, výstavby
Bohuslav Neužil, veřejného pořádku
Petr Obalil, kulturní
Ing. Jaromír Podroužek, školská
Marie Zatloukalová, bytového hospodářství
a dopravy
Jako kontrolní orgán plenární zasedání zvolilo Výbor lidové kontroly, jeho členy ze zvolených poslanců a dalších občanů. Jeho předsedou Ladislava Skuhravého.
V průběhu měsíce října se ve volebních obvodech uskutečnily veřejné schůze občanů
a volby Občanských výboru a jejich funkcionářů /předseda, místopředseda a jednatel).

Počet zvolených členů občanských výborů
se pohyboval v rozmezí od 10 do 17 členů.
V měsíci listopadu pak ještě, poprvé u nás,
občanské výbory s domy bytovými uskutečnily volby domovních komisí a domovních
důvěrníků.
Naše širokoúhlé kino se tohoto roku dočkalo
vybavení novými promítacími přístroji nákladem 136 tisíc korun.
Dokončena byla demolice vyhořelého mlýna,
započatá v listopadu minulého roku a provedeno vyklízení celého prostoru s cílem jeho
využití pro vybudování některé z chybějících
služeb pro občany.
Dlouhodobé nedodržování bezpečnostních
předpisů při manipulaci s chemickými látkami v závodech Chema, podniku Chema
Pardubice včetně nedůsledného plnění opakovaně ukládaných opatření z prováděných
kontrol jak MNV, tak OHES Praha 9 i vodohospodářským orgánem NVP vyústilo nakonec
až ke znečištění podzemních vod v poměrně
široké oblasti původní obce Chvaly. Závod
Chema měl do konce minulého roku provést zásadní opatření uložená mu po kontrole vodohospodářským orgánem NVP dne
12. 10. 1983. Kontrola jejich splnění provedená 21. ledna 1986 prokázala jejich naprosto
nedostatečné plnění a tak Vodohospodářský
orgán ze své pravomoci uložil podniku Chema pokutu ve výši 20 tisíc korun a povinnost
vybudovat vodovodní řady a z nich i přípojky
do objektů v postižené oblasti s termínem do
dvou let.
Obvodní podnik služeb Praha 9 v obchodním
středisku ve Lhotské ulici otevřel novou provozovnu služeb s náplní kadeřnictví a dámská kosmetika.
Jako pomocný orgán při komisi obchodu zřídil MNV Radu spotřebitelské kontroly. Jejím
hlavním úkolem bylo operativně řešit problémy vzniklé v zásobování zejména potravinářského zboží. Předsedou Rady byl zvolen Mi-

roslav Steiner. Členové Rady mimo kontrolu
dostupnosti základních druhů potravin na
prodejnách i v době před koncem provozní
doby řešili přímo s vedoucími prodejen také
připomínky či stížnosti občanů.
V roce 1986 měli naši dobrovolní hasiči příležitost hasit doma požár naštěstí jen jednou,
a to 27. 5. v ulici Lipí. Jejich účast byla ale žádána také například 15. 6. při hašení požáru
v Metrostavu na Rohanském ostrově v Praze,
při prověrce akceschopnosti dne 25. 6. při
úmyslném spálení dvou maringotek na sídlišti Černý Most, hašení hořící trávy podél železniční trati u Rajské zahrady ve dnech 29. 6.
a 1. a 3. 7. Posledním zásahem pak byl požár
obilného lánu u sousedních Radonic. Novou
činností pak ve dnech 22. a 31. 7. bylo vyprošťování dětí i dospělých z výtahu ve výškovém
domě v ulici Mezilesí při výpadku elektrického proudu.
Dne 17. srpna 1986 v podvečerních hodinách
postihla také Horní Počernice přírodní pohroma. V bouři, při přechodu studené fronty,
dosahoval vítr v nárazech rychlosti až 100
kilometrů v hodině. Důsledkem bylo nejen
sražené ovoce, ale polámané větve a mnohdy i celé stromy v zahrádkách u rodinných
domků i v parcích. Vodní příval byl, byť i na
krátkou dobu, vystřídán i silným krupobitím,
které dokonávalo zkázu ovoce i dalších pěstovaných rostlin na zahrádkách. Široký pruh
zkázy pokračoval jihovýchodním směrem
přes Klánovice, Šestajovice, Jirny dále na
Český Brod. Škody byly i na polích na zemědělských plodinách a vodní příval pronikl do
mnoha sklepních prostorů nebo garáží. Při
odklízení větví, popadaných stromů a odstraňování vody se zaplavených sklepů opět pomáhali naši dobrovolní hasiči.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Pozvánka

SETK ÁNÍ

BÝVALÝCH ČLENŮ
SKAUTSKÉ ORGANIZACE
V HORNÍCH POČERNICÍCH
A JEJICH PŘÁTEL

v sobotu 2. 12. 2017

od 14 hodin v „Domečku“
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Historie

Po pěti letech byly opět v červnu konány volby do zastupitelských orgánů všech stupňů.
Pro volby byly Horní Počernice organizačně
rozděleny na 12 volebních obvodů. V každém
z nich byl volen jeden poslanec do ONV Praha 9 a podle počtu obyvatel příslušný počet
poslanců do MNV z jejich celkového počtu
šedesáti.

Vážení diváci,
listopad se ponese
v duchu premiér.
Místní
divadelní
spolek si pro vás na
tento měsíc připravil
hned dvě. Divadelní
soubor Zeptejte se
kocoura pilně zkouší dramatizaci podle knihy Antoina de Saint‑Exupéryho Malý
princ. Tato legendární filozofická pohádka,
jak je občas také nazývána, ožije nejen prostřednictvím herců, ale také animace, stínohry a loutek. Premiéru uvedeme 10. 11. od
19.30 hodin.
Druhou premiéru si přichystal DS Právě začí‑
náme a nevybral si zrovna snadné téma, naši
herci se totiž pod vedením Jany Sůvové a Kláry Šimicové nepustili do ničeho menšího, než

je Válka s mloky Karla Čapka v dramatizaci
Pavla Kohouta. Na jevišti uvidíte 32 herců
všech věkových kategorií. Nenechte si tento
zážitek ujít 25. 11. v 19.30 hodin.
Krásné inscenace přivezou i profesionální divadla. Já se velice těším například na 13. 11.
na představení Dobrý proti severáku. Tato
divadelní hra vznikla podle knižního bestselleru a musím se přiznat, že po zhlédnutí představení jsem si knihu okamžitě běžela koupit.
Jedná se o něžnou romantickou tragikomedii
postavenou na chytrém textu, originální režii
a excelentních hereckých výkonech Daniela
Bambase a Anny Fixové.
V listopadu potěšíme i milovníky hudby.
22. 11. k nám přijedou čtyři krásné dámy
vystupující pod názvem Yellow sisters. Tato
vokální skupina si vydobyla světové renomé,
pro svou hlasovou kreativitu jsou označovány zvukovými iluzionistkami a opravdu

PŘEHLEDNÝ PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD

středa 1. 11. v 19.30 hod.
sobota 4. 11. v 19.30 hod.
neděle 5. 11. v 15.00 hod.
úterý 7. 11. v 19.30 hod.
středa 8. 11. v 18.00 hod.
pátek 10. 11. v 19.30 hod.
neděle 12. 11. v 15.00 hod.
pondělí 13. 11. v 19:30 hod.
středa 15. 11. v 19.30 hod.
neděle 19. 11. v 15.00 hod.
středa 22. 11. v 19.30 hod.
sobota 25. 11. v 15:00 hod.
sobota 25. 11. v 19.30 hod.
pondělí 27. 11. v 18.00 hod.
středa 29. 11. v 19.30 hod.
čtvrtek 30. 11. v 19.30 hod.

Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta (KINO)
Dentální rapsódie aneb Stomatologická revue (ČDP)
Tři přadleny
Tři bratři v nesnázích
Milan Bauer – grafika (VERNISÁŽ)
Malý princ (PREMIÉRA)
Sindibádova dobrodružství
Dobrý proti severáku (NEBUĎ KONZERVA)
Milovník po přechodu (KINO)
Anděl Páně 2 (KINO)
Yellow Sisters (KONCERT)
Když je v pekle neděle
Válka s mloky (PREMIÉRA)
Koncert učitelů ZUŠ Ratibořická (KONCERT)
Jak je důležité býti (s) Filipem
Magická hodina

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ

1. 11. v 10.00 hod. 		
				
2. 11 a 3. 11 v 9.00 a v 10.30 hod.

Protentokrát Chvaly aneb Praha ve čtyřicátých
Dokumentární divadlo
Zimní příhody včelích medvídků

6. 11. v 9.00 a v 10.30 hod.		

Pohádky ze mlýna

13. 11. v 10.00 hod.		

Audience – Divadlo Na Tahu

21. 11. v 9.00 a v 10.30 hod.

Jak Vendelín s čerty vařil

				Oblíbení hrdinové z večerníčku na divadelních prknech.
				
				
				

Dvě pohádky ze mlýna určené pro nejmenší děti.
Divadelní hra Václava Havla v režii Andreje Kroba.

Veselá, poučná a možná i malinko strašidelná pohádka.

Představení je možno navštívit také individuálně po dohodě s paní Držmíškovou na tel.: 281 920 326.
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toto označení není nijak nadsazené. Je neuvěřitelné, jak krásné melodie můžou vzniknout bez jakékoli pomoci hudebních nástrojů. Kdo neslyšel, neuvěří. Srdečně váz zveme.
Na závěr bych vás ráda upozornila na možnost skvělého vánočního dárku pro vaše
blízké. Od 14. 11. si budete moci na pokladně
divadla zakoupit cenově zvýhodněné vánoč‑
ní balíčky, které budou obsahovat tři komedie, které uvedeme vždy po měsíci od ledna
do března. Počet balíčků je omezen, proto
neváhejte.
Přeji vám krásný kulturní podzim.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do
pátku od 16.00 hod. do 19.00 hod. a vždy ho‑
dinu před každým představením.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezervo‑
vat kdykoliv na našich webových stránkách
www.divadlopocernice.cz. Věnujte pozor‑
nost omezené délce rezervace, vstupenky je
nutné do týdne vyzvednout v pokladně diva‑
dla. Tři dny před představením již není mož‑
né vstupenky rezervovat. Nejpozději tři dny
před začátkem představení končí platnost
veškerých rezervací. Pokud nemáte cestu do
pokladny divadla, doporučujeme vstupenky
přímo zakoupit na www.divadlopocernice.
cz – odkaz on‑line nákup na úvodní stránce
(vyberte si možnost eVstupenka nebo Cool
ticket). Telefon do pokladny: 281 860 174.
Délka všech představení je uváděná včetně
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak.
Úterý 7. listopadu v 19.30 hod.
Ray a Michael Coony

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH

DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas,
Filip Tomsa a další
Fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů s nečekanou pointou.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 8. listopadu v 18.00 hod.

Středa 15. listopadu v 19.30 hod.

Pondělí 27. listopadu v 18.00 hod.

MILAN BAUER – GRAFIKA

MILOVNÍK PO PŘECHODU

KONCERT UČITELŮ
ZUŠ RATIBOŘICKÁ

Pátek 10. listopadu v 19.30 hod.
Antoine de Saint‑Exupéry

MALÝ PRINC

PREMIÉRA

DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Anežka Moudrá,
Václav Procházka, Daniela Procházková,
Jaroslav Spitzer, Stanislav Spitzer, Jan
Hohenberger, Kamil Blažek, Adam Dufek,
Adina Réva Králová, Hana Nováková
Dramatizace známého poetického příběhu
v zajímavém scénickém ztvárnění, které využívá kombinaci živých herců, loutek, animace
a stínohry. Příběh prince s dětskou duší po
generace oslovuje jak děti, tak dospělé. Věříme, že tomu tak bude i v našem pojetí.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 12. listopadu v 15.00 hod.
Jiří Ondra, Tomáš Alferi

SINDIBÁDOVA
DOBRODRUŽSTVÍ

Divadlo rozmanitostí Most
Režie: Jiří Ondra
Dobrodružství slavné postavy z Pohádek tisíce a jedné noci.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

USA, komedie
KINO
Hrají: Eugenio Derbez,
Salma Hayek, Raquel
Welchová a další
Maximo měl jediný cíl – klofnout bohatou
starší dámu. Klaplo to dokonale, ale každá
zlatá žíla jednou vyschne. Teď, když je sám
v letech, staré triky zkrátka nefungují…
Délka představení: 115 minut
Vstupné: 80 Kč
Neděle 19. listopadu v 15.00 hod.

ANDĚL PÁNĚ 2

KINO

Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, Anna
Čtvrtníčková a další
Anděl Petronel i s čertem se znovu vrací na
Zem, tentokrát v předvečer svátku svatého
Mikuláše.
Délka představení: 99 minut
Vstupné: 80 Kč
Středa 22. listopadu v 19.30 hod.

YELLOW SISTERS

KONCERT

Koncert originální české
acapelly, která si píše vlastní písně,
improvizuje, experimentuje a hledá
nové způsoby, jak uchopit melodii.
Vstupné: 200 Kč

Středa 29. listopadu v 19.30 hod.
Oscar Wilde

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM
Indigo Company
Režie: Hana Marvanová
Hrají: Radek Zima, Dana Morávková, Ondřej
Ruml, Lilian Sarah Fischerová a další
Komedie mnoha párů, které nepodceňují
styl a nepřeceňují pravdu. Ryze britská studie
žen, mužů, vztahů a stereotypů, kterým dobrovolně a s úsměvem podléháme.
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 250, 230, 200 Kč
Čtvrtek 30. listopadu v 19.30 hod.
Daniel Glattauer

MAGICKÁ HODINA

Theatrical production
Režie: Vilma Cibulková
Hrají: Vilma Cibulková, Stanislav Lehký,
Rostislav Trtík
Jízlivá komedie o manželském páru, který má
lepší časy za sebou.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 300, 250 230 Kč

PROSINEC

(Vstupenky jsou již v prodeji.)

Pondělí 13. listopadu v 19.30 hod.
Daniel Glattauer, Ulrike Zemme

Sobota 2. prosince v 15.00 hod.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ

DOBRÝ PROTI SEVERÁKU

3D Company
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Anna Fixová, Daniel Bambas
Romantická tragikomedie, která je adaptací
populárního románu. Leo a Emmi se na síti
potkají náhodou a začnou si posílat dlouhé
maily. Jakou má jejich virtuální vztah šanci ve
skutečném světě?
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 250, 230, 200 Kč
(studentská sleva 20 %)

Vstupné: zdarma (je nutná vstupenka)

LS Loudadlo
Vánoční vyprávění s prvky černého divadla.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 4. prosince v 19.30 hod.
Roman Vencl a Michaela Doleželová

KRÁLOVNY
Sobota 25. listopadu v 15.00 hod.
Jana Galinová

KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE

Divadlo pohádek
Režie: Jana Galinová
Pohádka o dvou malých čertech, kteří se stejně jako děti moc rádi koukají na televizi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Sobota 25. listopadu v 19.30 hod.
Pavel Kohout / Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY

PREMIÉRA

DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Hrají: počerničtí ochotníci z DS Právě
začínáme
Klasický román Karla Čapka
v dramatizaci Pavla Kohouta.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová
a Barbora Jelínková
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného
humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Čtvrtek 7. prosince v 19.30 hod.

POHÁDKY PRO EMU

ČR/ romantická komedie
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová,
Ema Švábenská, Vilma Cibulková, Anna
Polívková a další
Petrovi Milerovi je padesát a jeho zaběhnutý
životní rytmus naruší zpráva, že je otcem osmileté holčičky, o kterou je potřeba se postarat. Musí se rozhodnout, zda chce být skutečným rodičem nebo dál bude žít svůj kariérní

18– 19

Divadlo

Vernisáž výstavy ve foyer divadla.
Vstup volný.

život. Délka představení: 112 minut
Vstupné: 80 Kč
Sobota 9. prosince v 15.00 hod.

ČERTŮV ŠVAGR

DS Julie Jurištové
Režie: Dana Pražáková
Výpravná činoherní pohádka na motivy díla
Boženy Němcové.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 10. prosince v 19.30 hod.
Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA

Ty‑já‑tr/Hrobeso
Režie: Milan Schejbal
Hrají: V. Lapková/K. Tučková, L. Přívozník,
T. Kyselka/R. Pivoda a další
Je ráno. Začíná svatební den. Předchozí večer
zapíjel s kamarády svobodu. Jenže ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je s ním neznámá dívka.
Tak tahle kocovina bude mít říz…
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(sleva pro seniory 50 %, studentská sleva 20 %)
Pondělí 11. prosinec v 18.00 hod.

DECHOVÝ
ORCHESTR ZUŠ

KONCERT

Koncert dechového orchestru ZUŠ Ratibořická doplněný vystoupením pěveckého sboru.
Vstupné: zdarma
Úterý 12. prosince v 19.30 hod.

TEATROMAT

Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Petra Nesvačilová, Ondřej Bauer, Petr
Prokop, Ondřej Cihlář
Divadelní automat, ve kterém diváci rozhodují o osudu mladé dívky, která se rozhodla
splnit si v hlavním městě svůj velký sen.
Délka představení: 100 minut (hrajeme bez
přestávky)
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
(studentská sleva 20 %)

Středa 13. prosince v 18.00 hod.

Čtvrtek 21. prosince v 16.00 a 18.00 hod.

HARFA JANY BOUŠKOVÉ
A JEJÍ HOST
KONCERT

VÁNOČNÍ SHOW 2017

Čtvrtek 14. prosince v 18.00 hod.

LEDEN

Jako hosta tradičního vánočního koncertu uvede Jana Boušková světového houslového virtuosa Josefa Špačka.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

FIT STUDIO D

(Předprodej vstupenek v pokladně divadla
zahájíme v úterý 14. listopadu v 16.00 hodin.)

Vánoční akademie.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč

Neděle 7. ledna v 15.00 hod.

Pátek 15. prosince v 17.00 hod.

KONCERT

PĚVECKÉ SBORY ZUŠ

Koncert dětských pěveckých sborů Lístek
a Lísteček.
Vstup volný.
Sobota 16. prosince v 15.00 hod.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ

Divadlo Krapet
Výpravná činoherní pohádka na námět oblíbeného večerníčku včetně písniček s texty
Zdeňka Svěráka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 17. prosince v 19.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
NAĎA VÁLOVÁ 2017

KONCERT

Nový repertoár z výběru písní vlastních i šansonů Evy Olmerové, s výjimečným klavírním
doprovodem Tomáše Impellizzeriho - klavíristy roku 2015.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 230 Kč
Pondělí 18. prosince v 19.30 hod.
Michael McKeever

VZTAHY NA ÚROVNI

DS HÁTA
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/
Adéla Gondíková, Olga Želenská, Martin
Zounar a další
Svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké
politiky.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
Úterý 19. prosince v 18:00

KONCERT

KONCERT
PĚVECKÉHO SBORU MALÍČEK

Koncert pěveckého sboru ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: Vstup volný (nutná vstupenka)
Středa 20. prosince v 19.30 hod.

MALÝ PRINC

Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(více informací u anotace premiéry
10. listopadu)
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Agentura Amfora
Oblíbené vánoční představení, kde si dětí zazpívají, zahrají a zasoutěží. Hostem pořadu je
Michal z Kouzelné školky.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 100 Kč

VODNÍKŮV SEN

ArtWay
Režie: Joanna Gerigk
Humorně laděný pohádkový příběh ze světa
vodníků, víl, čarodějnic a čertů…
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 8. ledna v 19.00 hod.

KONCERT FLÉTNY

KONCERT

Koncert flétnistů ze ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 60 minut
Vstup volný.
Čtvrtek 11. ledna v 19.30 hod.
Tomáš Dianiška a kol.

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU
ANEB TVÁ BÁBA JE KOMEDIE

Divadlo pod Palmovkou (Studio Palm off)
Režie: Studio Palm off a Divadlo F. X. Kalby
Hrají: Barbora Kubátová / Kateřina Císařová,
Jakub Albrecht, Tomáš Dianiška, DJ Roman
Dobeš
Dramatizace populárního blogu. Monumentální epos o flusancích do tváře dobrého vkusu, které přináší dnešní doba a život.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 240, 220, 200 Kč
(studentská sleva 20 %)
Představení není vhodné pro diváky do 14 let.
Sobota 13. ledna v 19.30 hod.
Pavel Kohout / Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY

DS Právě začínáme
Více informací u premiéry 25. 11.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
Neděle 14. ledna v 15.00 hod.
Jana Galinová

ZAČAROVANÝ LES

Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Lenka Lavičková a Jurij Galin
Hrají: zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
Pohádka o jednom kdysi krásném lese, který se díky lidem mění na ošklivý a nevlídný.
Naštěstí jsou tu zvířátka, a ta si svůj les vzít
nedají.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 15. ledna v 19.30 hod.
Michael Parker

Úterý 23. ledna v 19.30 hod.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ

Koncert známé
a oblíbené písničkářky.
Vstupné: 300 Kč

RADŮZA

DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel Ne‑
čas, Filip Tomsa, Martin Zounar, Radka
Pavlovčinová, Mahulena Bočanová,
Veronika Jeníková a další
Komedie plná záměn s překvapivým
rozuzlením.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Divadelní kavárna

Středa 24. ledna v 19.30 hod.
Eric Assous

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD

Divadlo v Rytířské
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Aleš Háma, Tereza Kostková,
Nela Boudová a další
Inteligentní, důvtipná a vynalézavá
situační komedie plná nečekaných
situací, která nabízí skvělé herecké
příležitosti.
Vstupné: 430, 410, 390 Kč

Pátek 19. ledna v 19.30 hod.

ZKRAŤ TO!

KONCERT

KINO

Přehlídka nejzajímavějších
krátkých, nejen studentských, filmů sestavená speciálně pro tuto příležitost.
Vstupné: 80 Kč

Neděle 28. ledna v 15.00 hod.

Sobota 20. ledna v 15.00 hod.
Dana Bartůňková

KÁŤA A ŠKUBÁNEK

Divadlo D5
Režie: Vlastimil Peška
Činoherní pohádka podle slavného
večerníčku.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ

Divadlo

Metropolitní divadlo
Pohádkový muzikál plný čar a kouzel.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Zvýhodněné předplatné
leden Můj nejlepší kamarád
Tchyně na zabití
únor
březen Zakázané uvolnění
Dárek pod stromeček, který nezklame.
POSLEDNÍ SBOHEM, DÁDO STOKLASO...
Vladimír Dáda Stoklasa, kamarád, režisér,
herec, od roku 1956 velká duše počernického divadla, vytvořil pro naše jeviště
desítky rolí a hlavně představení s dětmi
i dospělými. Jeho inscenace potleskem
odměnily tisíce diváků, ale i poroty na
přehlídkách amatérských souborů, včetně Jiráskova Hronova.

Představením Poslední Léto Sarah Bernhardtové se Dáda rozloučil s počernickými diváky a beznadějně vyprodané hlediště mu poděkovalo dárkem největším
- potleskem vstoje.

Byl zakladatelem festivalu „Divadlo
v přírodě“ a stál u začátků výstavby jeho
areálu, ale i zřízení našeho kamenného
divadla.

Dádínku, pláčeme, tleskáme Ti vstoje,
máme Tě moc rádi a moc Ti děkujeme

Dne 18. října 2017 odešel náš Dáda do hereckého nebe.

všichni od divadla

20– 21

Vážení a milí,
pojďte si společně s námi prosvětlit a prozářit pochmurné a tmavé listopadové dny, užít si zábavu, po‑
hodu a milou společnost! Až do 3. prosince hostí zámecké zdi interaktivní výstavu Šťastný Krtek slaví
60. narozeniny. Na své si přijdou všichni, výstava je zábavná, hravá, poutavá a probíhá denně od 9.00
do 17.00 hod., a to včetně státních svátků, prázdnin či pondělků.
Velmi oblíbené je Krtkovo kino s kreslenými filmy, obrázky Kateřiny Miler a Emilie Milerové i herna
v 1. patře a interaktivní výstava se soutěžemi ve sklepení. Chcete‑li prožít tuto výstavu co nejlépe, zvol‑
te si komentovanou prohlídku s některou z pohádkových postav. V sobotu 11. listopadu u nás prová‑
zí nezbedná víla Meluzínka, v neděli 12. listopadu rošťácký skřítek Matýsek a poslední den výstavy
3. prosince milá a veselá víla Ohnivka, patronka Chvalského zámku.
Listopadové dny přinášejí i oblíbenou akci – lampionový průvod tajemným chvalským Podskalím, nazvaný Počernická svě‑
týlka, který se koná hned v neděli 5. listopadu od 17 hodin. Sraz je u ohniště na Chvalské tvrzi a přijďte s lampiony a lucernič‑
kami včas, ať nebloudíte za průvodem.
Hned 1. prosince pořádáme společně s MČ Praha 20 již sedmý ročník Svatomartinské jízdy na zámku, což je neformální
setkání zastupitelů s občany, spojené s ochutnávkou vína. Pojďte si s námi přiťuknout sklenkou dobrého vína, pobavit se
a povyprávět. Počínající adventní období si o to vyloženě říká!
Vyvrcholením celého období je však již tradiční akce – Adventní trhy, Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu na
Chvalské tvrzi, která se koná první adventní neděli 3. prosince, což je i poslední den výstavy Krtek slaví 60. narozeniny. Přijď‑
te načerpat adventní náladu, koupit si vánoční výzdobu, děti pošlou prostřednictvím anděla dopis Ježíškovi a zaposlouchej‑
te se do krásných písní, jež pro vás zazpívají dětské sbory Paleček, Rokytka a JAMM Kvartet s jímavými gospely.
Prodejní galerie nabízí k prohlédnutí obrazy Jaroslava Korečka, kočárovna je vyhrazena Krtečkovu kinu.
Listopad plný lidského tepla a lásky vám přeje za všechny na zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od So 9. 9. do Ne 3. 12. , otevřeno denně od
9.00 do 17.00 hod. včetně státních svátků

ŠŤASTNÝ KRTEK ANEB KRTEK
SLAVÍ 60. NAROZENINY

Víte o tom, že oblíbený Krtek Zdeňka
Milera slaví letos již 60. narozeniny? Na
interaktivní narozeninové výstavě se po‑
baví děti i dospělí. Výstava probíhá od
9. 9. do 3. 12. 2017, denně od 9 do 17 hod.
včetně státních svátků, pondělků i prázd‑
nin ve všech výstavních prostorách zám‑
ku. Připravili jsme i mnoho doprovodných
akcí a komentované prohlídky pro rodiny
s dětmi, školy, školky a dětské kolektivy.
Zámecká kočárovna se proměnila na kino,
kde promítáme filmy o Krtkovi. Ze sklepení
se stala velká interaktivní herna, neboť je věnováno výstavě Zdeněk Miler dětem. Mezi
panely ve tvaru otevřené knihy s replikami
ilustrací na děti čekají skládačky, puzzle,
kostky, skládací raketa nebo bludiště. Za splChvalský 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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něné úkoly si děti dávají do katalogu razítka.
V 1. patře zámku můžete zde obdivovat originální ilustrace ze společné knihy Zdeňka
Milera a Kateřiny Miler „Krtek a rybka“ i první
příběhy paní Krtečkové, originální ilustrace
první samostatné knihy K. Miler „Krtek na návštěvě“. Kateřina Miler zde prezentuje ukázky své volné tvorby a představuje i modrého
medvěda Baribala, původní pohádkovou
postavu. Emilie Milerová, manželka Zdeňka
Milera, zde představí své obrazy Prahy i další
volnou tvorbu. Jistě vám neunikne ani dokument o Zdeňku Milerovi, nazvaný „Mraky
Zdeňka Milera“. Na závěr se jistě rádi zvěčníte
s Krtkem v našem fotokoutku.

Ne 26. 11. v 17.00 hod., velký sál zámku

Nenechte si ujít doprovodné akce, rezervace
času prohlídky tel. 281 860 130.

Pá 1. 12. od 19.00 hod., velký sál zámku

AKCE PRO VŠECHNY

Na krásném koncertu ve velkém sále zámku
vystoupí dětský divadelní soubor při ZUŠ
Soukenické v Praze 1 pod vedením Aleny
Brožové, na harfu zahraje Josefina Holečková a jistě se vám bude líbit i přípravný chlapecký sbor Pueri gaudentes 3 pod vedením
sbormistryně Zdeny Součkové. Výtěžek
vstupného je věnován Dětskému domovu
v Krompachu. Vstupné na místě – dospělí
140 Kč, děti + důchodci 110 Kč. Sponzorem
akce je společnost INREPO, s. r. o.

SVATOMARTINSKÁ JÍZDA NA
ZÁMKU ANEB SE ZASTUPITELI
NA VÍNO

foto: Theodor
si na výstavě a dívat se na kreslené filmy
s Krtkem v zámecké kočárovně. Prohlídka
trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu
(poslední prohlídka v 15 hod.) a je nutné si
rezervovat čas na tel. 281 860 130.
Ne 12. 11. od 10.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU SE SKŘÍTKEM
MATÝSKEM A KRTKEM

Ne 5. 11. od 17.00 hod.

Pojďte s námi v listopadovém nedělním
podvečeru 5. listopadu v 17 hod. na další
procházku starými Chvaly. Nezapomeňte na
lucerničky a lampiony! Těšit se můžete na tajemná zastavení, působivá zákoutí a závěrečné setkání s vílou Ohnivkou a zahřátí u ohně.
Čeká vás také malé občerstvení zdarma určené pro děti (buchty, koláče a čaj), občerstvení pro dospělé za drobný peníz ve prospěch
SKP HOPO.
Sejdeme se v neděli v 17 hodin u ohniště na
Chvalské tvrzi. Přijďte včas, ať nebloudíte za
průvodem. Akci pro vás připravují: Skauti,
Chvalský zámek, ZŠ Stoliňská, Spolek Molechet, RC MUM, DDM Horní Počernice, SKP
HOPO a skřetí klan RakTaarbami.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA
ZÁMKU S VÍLOU MELUZÍNKOU
A KRTKEM

Nezbedná víla Meluzínka vás v sobotu 11. 11.
mezi 10. a 17. hodinou provede Chvalským
zámkem, interaktivní výstavou Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny, budete
se bavit se a soutěžit. Po skončení prohlídky
u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete, hrát

Ne 3. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU
A KRTKEM

Milá a veselá víla Ohnivka, patronka Chvalského zámku, vás v neděli 3. 12. mezi 10.
a 17. hodinou provede Chvalským zámkem,
interaktivní výstavou Šťastný Krtek aneb
Krtek slaví 60. narozeniny, budete se bavit
se a soutěžit. Po skončení prohlídky u nás
můžete zůstat, jak dlouho chcete, hrát si na
výstavě a dívat se na kreslené filmy s Krtkem
v zámecké kočárovně. Prohlídka trvá 40 min.,

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA –
LAMPIONOVÝ PRŮVOD TAJEM‑
NÝM CHVALSKÝM PODSKALÍM

So 11. 11. od 10.00 do 17.00 hod.

Přijďte si vypít sklenku dobrého vína, ochutnat vynikající sýry a příjemně si popovídat
na neformální setkání zastupitelů a občanů
Horních Počernic. Pro dámy i pány, oslavte s námi již 7. ročník této oblíbené akce.
Akci pořádá MČ Praha 20 a Chvalský zámek.
Vstupné 100 Kč. Svou účast prosím po‑
tvrďte do 24. 11. 2017 na telefonním čísle
281 860 130 nebo na e‑mailu: infocentrum@
chvalskyzamek.cz.

Rošťácký skřítek Matýsek vás v neděli 12. 11.
mezi 10. a 17. hodinou provede Chvalským
zámkem, interaktivní výstavou Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny, budete
se bavit se a soutěžit. Po skončení prohlídky u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete,
hrát si na výstavě a dívat se na kreslené filmy s Krtkem v zámecké kočárovně. Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu
(poslední prohlídka v 15 hod.) a je nutné si
rezervovat čas na tel. 281 860 130.

foto: Walnika

22– 23
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Kultura
Zámek

• 11. 11. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková sobota na zámku s vílou
Meluzínkou a Krtkem
• 12. 11. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková neděle na zámku se skřítkem
Matýskem a Krtkem
• 3. 12. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková neděle na zámku s vílou
Ohnivkou a Krtkem
• 3. 12. od 14.00 hod.
Křest knihy Paní Krtečková, autogrami‑
áda Kateřiny Miler a beseda s autorkou,
velký sál zámku

BENEFIČNÍ KONCERT PRO
DĚTSKÝ DOMOV V KROMPACHU

začíná vždy v celou hodinu (poslední prohlídka v 15 hod.) a je nutné si rezervovat čas na
tel. 281 860 130.
Ne 3. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

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

Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a dát si
svařené víno na tradiční adventní trhy v půvabném venkovním areálu Chvalské tvrze.
Děti, napište předem Ježíškovi a odevzdejte
svůj dopis, třeba se vám splní vánoční přání.
Akce pořádají Chvalský zámek a MČ Praha 20.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:
• od 10.00 do 17.00 hod.: Pohádková
neděle na zámku s vílou Ohnivkou
a Krtkem;
• ve 14.00 hod. návštěva Lucií na trzích;
• ve 14.00 hod. křest knihy Paní Krtečková
od Kateřiny Miller + autogramiáda
a beseda s autorkou;
• od 14.00 do 17.00 hod. Vánoční veselí
RC MUM v kočárovně
• od 16.00 do 17.00 hod. Ježíškova pošta
v areálu Chvalské tvrze
- 16.00 zahájení programu
- 16.00 – 16.15 dětský sbor Paleček,
ZUŠ Horní Počernice, pod vedením
Mgr. Šárky Mistrové
- 16.15 – 16.30 počernický dětský sbor
Rokytka, pod vedením Mgr. Andrey
Čančarové Houfkové
- 16.30 rozsvícení vánočního stromu
+ slovo pí starostky
- 16.40 – 17.00 JAMM Kvartet – gospely
- po celou dobu akce od 16 do 17 hod.
anděl vybírá dětská přání pro Ježíška

rovat okapy.
V kroužku,
který vedl
řídící
učitel Miloslav
Lesný,
začal malovat
krajinu. Po
vyučení zámečníkem
v Transportě
pokračoval
u akademického malíře
Jana Hlíny.
Pravidelně se účastnil amatérských soutěží a finále Trienale Brno 15-30. Realizoval
několik společných a samostatných výstav.
V roce 1996 dokončil stavbu plachetnice
a po řekách a kanálech se napříč Evropou
vydal na jih Francie. Několik let se toulal po
pobřeží Provence, Korsiky, Elby a Itálie. Při návratu sjel nejobtížnější úseky Rýnu a se svojí
lodí přečkal povodně na severu Čech. Nyní,
kdy po všech cestách a plavbách zjišťuje, že
je všechno velice podobné nebo stejné, zůstává doma a maluje. Posuďte sami, jak autor
dokázal své prožitky ztvárnit.

PRODEJNÍ GALERIE
A KOČÁROVNA
od St 1. 11. Do Ne 3. 12.,
denně od 9.00 do 17.00 hod.

JAROSLAV KOREČEK: OBRAZY

foto: Jiří Stibor

Jaroslav Koreček je ročník 1946, narodil se
v Pardubicích, žije a pracuje ve Škrovádu. Malovat začal ještě na základní škole, přesto že
učitel kreslení říkal, že může tak akorát flád-

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: TENKRÁT NA ZÁPADĚ ANEB JAK JSEM SE OCTNUL VE WESTERNU
Chvalský zámek vyhlašuje další výtvar‑
nou soutěž, tentokrát na téma divokého
Západu, kovbojů, Indiánů a všeho, co s tím
souvisí. Téma zní „Tenkrát na Západě aneb
Jak jsem se octnul ve westernu“. Namaluj‑
te nám svou představu a zkuste vyhrát!
Všechna díla budou vystavena společně
s připravovanou výstavou Jiří Brdečka
100 let aneb Od Limonádového Joa k zá‑
zrakům české animace. Už se těšíme na
vaše kladné i záporné hrdiny a věřím, že
vítězové si s námi připijí sklenicí kolaloko‑
vy limonády.
Kdo se může soutěže zúčastnit:
Soutěž je určena žákům mateřských, základních i středních škol. Nejlepší obrázky či
ilustrace budou vybrány odbornou porotou
a odměněny zajímavými cenami.
Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto věkových kategoriích:
• I. kategorie – předškolní děti
• II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
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• III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
• IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
• V. kategorie - 1. až 4. ročník středních škol
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Technika: kresba, malba, koláž

ledna do 1. dubna 2018 v rámci výstavy
Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového
Joa k zázrakům české animace.
• Slavnostní vyhlášení vítězných prací
proběhne ve druhé polovině ledna 2018
na Chvalském zámku. Autoři vítězných prací
budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.

Formát: A4, A3 nebo A2
Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nej‑
později do 30. listopadu 2017 do 17.00 hodin na recepci Chvalského zámku. Z druhé
strany obrázku uveďte: jméno autora, adresu
bydliště nebo školy, věk – u školních dětí
i třídu, zařazení do kategorie, kontaktní
telefon i e‑mailovou adresu).
• Poté zasedne hodnotící komise. Z každé
kategorie vybere tři výherce, kteří budou
oceněni.
• Všechny výtvarné práce budou vystaveny
na Chvalském zámku v termínu od počátku

Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále
v majetku Chvalského zámku a budou užity
pro jeho potřeby. Těšíme se na vaše výtvarná
díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2019
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
dovolte, abychom vyhlásili již sedmý ročník
fotografické soutěže pro kalendář MČ Praha
20 na rok 2019. Téma fotografické soutěže je
Moje oblíbené místo v Horních Počernicích.
Věříme, že téma se vám bude líbit, neboť je
dostatečně široké a obecné pro vaši kreativitu.
Těch oblíbených míst může být samozřejmě
vícero. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2019, na stránkách
i titulních stranách Hornopočernického zpravodaje a na webu městské části i Chvalského
zámku.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec
Horních Počernic od 13 let do 100 let.
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni
poukázkami do Hornbachu v této výši:
1.
cena – 3 000 Kč
2.
cena – 2 000 Kč
3.
cena – 1 000 Kč

Fotografie všech účastníků mohou být použity na propagační účely Chvalského zámku či
MČ Praha 20.

Těšíme se na
vaše fotografie i na přípravu a práci na
kalendáři na
rok 2019.

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.

Alexandra
Kohoutová,
ředitelka
Chvalského
zámku

Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní,
územně a časově neomezené oprávnění (licenci) k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 a Chvalského
zámku.

Uzávěrka soutěže: 13. května 2018.

Výherce soutěže O kouzelný
plamínek víly Ohnivky za září
Kultura
Zámek

Milé děti,
kde se vzal, tu se vzal, v září se na Chvalském zámku objevil váš oblíbený Krteček. Má u nás
svou hernu, obrázkovou výstavu i kino, kde promítáme filmy. A právě tohoto roztomilého
kresleného hrdiny se týkala i zářijová otázka naší ohnivé víly. Vaším úkolem bylo zjistit, na
jakou návnadu chytil Krtek dravou rybu v příběhu o Krtkovi a rybce, který společně ilustrovali
Zdeněk Miler a jeho dcera Kateřina Miler. Správná odpověď zněla „na třešně“.
Počet odevzdaných kuponů byl 341 a správných odpovědí 329. Z nich jsem vylosovala výherkyni – pětiletou Anetku Koudelkovou z Horních Počernic. Anetce blahopřejeme, vyhrává
prohlídku s vílou Ohnivkou, kterou si vybrala ze všech pohádkových postav. Vyhrajete příště
třeba vy? Zkuste to a uvidíte. Hodně štěstí!
								
- ak-

SBOHEM, VĚRKO!
Věra Ema Tataro. Jedno jméno a tolik myšlenek, pocitů a prožitků, které se člověku
vybaví, když je vysloví… Jak jen napsat,
že usměvavá a stále mladá ilustrátorka,
malířka, grafička, autorka kreslené víly
Ohnivky, Meluzínky a dalších postaviček –
odešla? Jak napsat, že nás opustila „naše
Věrka“?
Věra Tataro patřila k Horním Počernicím
a patřila k Chvalskému zámku. V Horních Počernicích prožila celý svůj život,
s Chvalským zámkem ji spojovalo mnoho.
Měli jsme tu čest hostit zde hned několik
výstav jejích obrazů. Mimo to mě osobně s Věrkou spojila spolupráce na kres-

leném komiksu o víle Ohnivce, patronce
Chvalského zámku. Věra byla i porotkyní
v našich výtvarných soutěžích a autorkou
drobných dárkových předmětů s motivy
našich postaviček.
Jaká byla Věrka? V práci neuvěřitelně precizní, kreativní, rychlá, spolehlivá, zkrátka profesionální. Lidsky hluboká, přímá
a svobodná… A nyní ještě svobodnější.
Věrka Tataro zemřela 10. října 2017 ve
věku nedožitých 51 let. Věrko, měli jsme
tě rádi a děkujeme za všechno.
Život jde však dál a příběhy víly Ohnivky budou pokračovat. S profesionalitou

a kreativitou sobě vlastní se komiksu
zhostí Kamil Tatar, výtvarník, grafik, ilustrátor a správce Chvalského zámku.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

24– 25

Pozvánky

Vážení občané,
máte-li zájem o budoucí směřování podpory
sportu v Horních Počernicích a chcete-li se po‑
dílet na formulaci vize a priorit rozvoje sportu,
jste srdečně zváni na společné setkání, které se
uskuteční

21. 11. od 18.00 hod.
na Chvalském zámku
Diskuse se bude týkat jak organizovaného sportu, tak neorganizovaných aktivit všech obyvatel
Horních Počernic, napříč věkovými skupinami.
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Předmětem diskuse budou zejména následující
oblasti:
• Dostupnost a rozvoj sportovní infrastruktury
• Financování a podpora sportovních spolků
• Podpora sportovních iniciativ, programů a akcí
• Využití sportu jako nástroje dalších cílů MČ
• Školní sport
Jste srdečně zváni!
Jiří Beneda, místostarosta

POZVÁNKA
VÝROČÍ CHVALSKÉ
ŠKOLY
Dovolujeme si vás pozvat na opět již kulaté výročí trvání naší
školy – je tomu neuvěřitelných 230 let, co se na

Chvalech vyučuje.

Pozvánky

O tom, jak šel čas, jak se dříve učilo, co učitelé měli k dispozici,
s tím se můžete seznámit dne

24. 11. 2017
od 17.00 hod.
ÚČINKUJÍ
Dětský divadelní soubor při ZUŠ v Soukenické ul. Praha 1
pod vedením Aleny Brožové
Joseﬁna Holečková - harfa
Přípravný chlapecký sbor Pueri gaudentes 3
pod vedením sbormistryně Zdeny Součkové

v naší historické budově.
Přijďte se podívat, co se na
škole změnilo, zhlédnout
historické dokumenty,
ponořit se do minulosti.

ČAS A MÍSTO
26. 11. 2017, od 17:00 hodin
Chvalský zámek, Praha 9 - Horní Počernice
VSTUPNÉ
140,- Kč
110,- Kč

SPONZOR AKCE
dospělí
děti / senioři

Divizna srdečně zve na

ALŽBĚTÍNSKÉ ZPÍVÁNÍ

v neděli 15. listopadu 2017 od 15.00 hodin
Vystoupí varhaník Petr Tvrdek
Husitská fara, Náchodská 382/171
- proti Divadlu Horní Počernice
Hornopočernický zpravodaj – listopad 2017

Těšíme se na vás!

Placená inzerce

Evropská elita skateslalomu
se predstaví v Horních Pocernicích

O víkendu 18. až 19. listopadu přivítá Praha elitu evropských slalomových skateboardistů. Ta si dá dostaveníčko na
Smooth Prague 2017, tedy na evropském halovém šampionátu ve slalomu na skateboardu. Mistrovství proběhne
v hale N logistického parku P3 v Horních Počernicích.
Foto: ČASS / Jarda Jirman

Inzerce

Očekává se účast několika desítek závodníků z Německa, Francie, Itálie, Španělska, Ruska, Ukrajiny, Lotyšska a Litvy. Samozřejmě nebudou chybět ani čeští jezdci, mezi kterými napříč všemi kategoriemi máme mistry světa i Evropy. Bude se na co
dívat, protože slalom na skateboardu začíná v posledních letech probouzet svoji atraktivitu adrenalinové sportovní disciplíny,
ve které se bojuje mezi kužely o každou setinu sekundy.

Foto: ČASS / Jarda Jirman

Kdo chce, může si to vyzkoušet
Pro tuto příležitost se domácím organizátorům podařilo evropské elitě připravit ve všech směrech dokonalé prostředí. To našli v jedné z hal logistického
centra P3 v Horních Počernicích. Její
povrch snese i ta nejpřísnější měřítka a
Dan Syrový z České asociace slalomu na
skateboardu k tomu uvedl: „Ten povrch
je naprosto luxusní. Závodníkům nabídne dosud nepoznanou hebkou, hladkou
až rozkošnicky smetanovou jízdu
s nulovým valivým odporem. I proto lze
očekávat dosahování velice rychlých
časů.“

Přijďte se podívat
Organizátoři očekávají značný divácký
zájem. Hala N, kterou návštěvníci
snadno naleznou v ulici Do Čertous, kam
se lze dostat autobusovou linkou 220,

Foto : ČASS / Jarda Jirm

an

nabízí prostředí, kde budou mít závodníky takříkajíc na dlani. Ty nejlepší skateboardisty, specializující se na slalomářské soutěže si budou moci prohlédnout
už o pátečním podvečeru, kdy závodníci
absolvují tréninkové jízdy. Soutěžní jízdy
pak proběhnou v sobotu od 11 do 18
hodin a v neděli se bude soutěžit od 11 do
14 hodin.

Po nedělním vyhlášení výsledků je pro
příchozí přichystáno další lákadlo.
Každý, kdo se dostaví s vlastní helmou a
chrániči rukou, si bude moci na vlastní
kůži zkusit svoje umění. Skateboard mu
lidé z Asociace rádi na místě zapůjčí
a poskytnou i radu, jak na to. Ostatně
řada mladších obyvatel Horních Počernic si tuto dovednost mohla ve stejné
hale vyzkoušet v červnu při Dni otevřených dveří v P3 Prague Horní Počernice.
Zájem byl tehdy nemalý a blížící se
evropská soutěž těch nejlepších skateboardistů, specializujících se na slalom,
dozajista přiláká ještě více zájemců.
Návštěva Smooth Prague 2017 tak
určitě stojí za to.

26– 27

Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060
Oddělení pro dospělé - beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO
ÚT 10.00 - 19.00, ST 14.00 - 19.00, ČT 14.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz
facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Milí naši čtenáři,
v nové knihovně se
nám daří a jsme rádi
za vaše příznivé reakce. Nechceme usnout
na vavřínech
a rádi bychom pokračovali v obnovení
a postupné inovaci
našich
webových
stránek.
Zveme vásEvakeTůmová
spoluBožena Beňová
práci, zajímá nás váš
názor, proto vás prosíme: kdo chodíte na náš web,
zapojte se do malé ankety a pomozte nám svým
názorem a nápady.

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Jste spokojení s webem knihovny?
Ano
Ne
Váš návrh:
Při návštěvě v knihovně můžete vyplnit vytištěnou
anketu anebo nám napište na e-mail:
knihovna@knihovna-hp.cz

Ing. Pavel Wágner

turně komunitním centru (od 17.00 hod. do 19.00
hod.)?
Ano
Ne
Vaše představa:
3. Souhlasíte se zasíláním aktuálního programu
knihovny a KKC na váš e-mail?
Ano
Ne

Rozbíhající se činnost Kulturně komunitního centra bychom také rádi přizpůsobili vašim potřebám.
Váš e-mail:
Prosíme o vyjádření
stejným způsobemMVDr.
:
Ing. MilanseHerian
Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
Děkujeme za spolupráci a srdečně vás zveme na
1. Napište nám, jaké téma čtvrtečních setkání v Kulspolečná setkání se zajímavými hosty nad šálkem
turně komunitním centru by vás zajímalo?
kávy, čaje.
2. Vyhovuje vám čas čtvrtečních přednášek v KulZa knihovnu Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY
Jefferies, D.: Krámek s hedvábím (Víkend)
Strhující román Dinah Jefferies je poutavý, nezapomenutelný příběh o dívce, která je rozpolcená mezi dvěma
Rok 1952, Indočína.Ilona
OsmnáctileMgr. Ivasvěty.
Rosová
Juklová
tá Nicole žije ve stínu své hezké starší
sestry Sylvie už od chvíle, co jí zemřela matka. Zatímco Sylvie má na starosti rodinnou
firmu pro obchod s hedvábím, Nicole dohlíží na
opuštěný krámek s hedvábím v oblasti ovládané
rebely, kteří se snaží jakýmikoliv prostředky skoncovat s francouzskou nadvládou. Uprostřed vší vřavy
a zmatků ve městě, v němž se Francouzi snaží všemi
prostředky bránit koloniální zřízení a krutě potlačují
každý projev nepokojů, se hlavním útočištěm Nicole stává rodinný krámek s hedvábím. Poprvé se tak
ocitá tváří v tvář korupci koloniální vlády a k jejímu
zděšení je v tom zapletena i její rodina. Mladý rebel
Josef útěk
Beránek
Josef Ptáček
Tran Mgr.
jí nabízí
před problémy, zatímco
Mark,
okouzlující americký obchodník, je mužem, o kterém vždy snila. Ale komu má věřit v tomhle světě,
kde nikdo není tím, kým se zdá? Krámek s hedvábím je fascinující příběh o temných tajemstvích,
sesterské rivalitě a lásce uprostřed protivenství, na
pozadí okouzlujících časů koloniálního Vietnamu.

valého východního Německa, který založil v Bolívii Fulghum, R. : Opravář osudů (Argo)
organizaci podobnou WikiLeaks. Leila Helouová je
George Novak přijede do Prahy, aby
americká novinářka libanonského původu provdapátral po svých českých kořenech.
ná za stárnoucího invalidního spisovatele. Pracuje
Nakonec ale zjistí, že vlastně hledá
pro internetový
jehož provozovatelem Jiří
a maodpověď
na jinou
otázku: Kdo jsem?
Mgr.deník,
Josef Černý
Špaček
MUDr. Jarmila
Blažková
jitelem je Tom Aberant – Leilin milenec.
Kdo si myslím, že jsem? A kdo je Vera,
Vztahy mezi hlavními postavami jsou zastřené nesousedka a přítelkyně plná pochopesčetnými tajemstvími a odkrývají se jen nesmírně ní, ale i tajemství? Georgeovi v jeho hledání nejvíc
pomalu. Mladistvý idealismus, nevinnost a věrnost pomáhají nová setkání – s trochu záhadnou mlase střetávají se složitým předivem lží, manipulací, dou ženou Luci Milenou nebo s bytostí, která mu
špionáží a vraždou.
předloží naprosto nečekanou nabídku. V hospodě
U Devíti draků a ovce, místě pro rozhovory, otázky
Candace B. Pert, Ph.D.: Molekuly emocí (ANAG)
a odpovědi přímo stvořeném, najde pak nejedna
Proč se cítíme tak, jak se cítíme? Jak zápletka rozřešení.
naše myšlenky a emoce ovlivňují
naše zdraví? Jsou naše tělo a mysl od Velíšek, Z.: Oni zblízka, my pod drobnohledem
sebe navzájem odlišné, nebo fungují (Grada)
společně jako součást propojeného
Knížka vznikala převážně v roce 2016,
Blanka
Brázdová
Petrve
Málek
Květapříval
Valchařová
systému?
Propojení těla a mysli
kdyMgr.
vrcholil
běženců do Evropy
své průkopnické knize Molekuly emocí Candace
a souběžně s ním se začaly různit reakPert poskytuje překvapivé a přesvědčivé odpověce evropských národů i vlád na nečedi na tyto a další náročné otázky, o kterých vědci
kanou situaci.
a filozofové uvažovali už po staletí. Její průkopnicMy v Česku jsme na obrazovkách viký výzkum o tom, jak chemikálie uvnitř našich těl děli jen dav, málokdy tváře. Zejména když se mezi
tvoří dynamickou informační síť, propojující mysl „námi“ a „jimi“ zvedly ploty. Proti pocitu hrozby
a tělo, není pouze provokativní, nýbrž revoluční. Na jsme nemohli postavit vlastní zkušenost s migranty
základě stanovení biomolekulárního základu na- na naší půdě, ani poznatky o jejich počínající intešich emocí a vysvětlení těchto nových vědeckých graci u našich sousedů. O té se téměř nepsalo.
poznatků jasným a přístupným způsobem nám To přivedlo autora k rozhodnutí vypravit se do nejautorka umožňuje pochopit sama sebe, své pocity bližšího zahraničí, vybavit se tam osobními poznata spojení mezi naší myslí a naším tělem - těla‑mysli ky a sepsat pak o imigraci a integraci aspoň kusé,
18.8.2014 14:50:14
- způsobem, který jsme si možná nikdy předtím ale snad i objektivní svědectví. Některé stránky této
nemohli představit. Molekuly emocí je dominantní knížky varují, jiné dokazují, že identitu Evropy migdílo, plné pochopení a moudrosti a ovládnutí této ranti nemění a o její islamizaci viditelně neusilují.
vzácné síly ke změně způsobu, jakým vidíme svět
a sami sebe.

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

Franzen, J.: Purity (Kniha Zlín)
Pip Tylerová má neuspokojivou, špatně placenou práci, bydlí v anarchistickém squatu, splácí obrovskou studentskou půjčku a nemá tušení, kdo
nzerce.indd 1
vlastně je. Ví, že se ve skutečnosti jmenuje Purity, ale matka jí odmítá prozradit totožnost jejího otce i své vlastní pravé jméno,
dokonce jí nechce ani říct, kdy se narodila. Andreas
Wolf je charismatický provokatér původem z bý-
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Milí přátelé,
od začátku září v prostorách nově adaptované budovy Knihovny Horní Počernice (Náchodská 754, Praha 9) je pro vás otevřeno
Kulturně komunitní centrum.
Máte možnost využít služby bezplatně
právní nebo psychologické poradny.
Nabízíme vám příležitost účastnit se bezplatných besed, seminářů a společných akcí.
Zvu vás i na pravidelná čtvrteční setkání,
kde se můžete potkat se zajímavými hosty.
Pro dobrou atmosféru přispěje i malé občerstvení. Vstup zdarma.
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdílet
na adrese: lazarova@knihovna-hp.cz
Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou Krchovou, každé pondělí
od 8.00 do 12.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na
telefonu: 778 542 264

PROGRAM NA LISTOPAD:
2. listopadu 2017, 17.00 - 19.00 hod.
• Jak předcházet podzimní depresi
- přednášející Mgr. Michela Šorfová
9. listopadu 2017, 17.00 - 19.00 hod.
• Finanční gramotnost: Rizika půjček
spotřebitelských úvěrů - přednášející
Bc. Štefan Ďurdík
16. listopadu 2017, 17.00 – 19.00 hod.
• Jak chutná „svoboda“? – Československo

1989 aneb Jak začala revoluce na východě
krajiny: z Košic blíž do Prahy než do Bratislavy. Co se dělo v Československu do a po
17. 11. 1989 - ze zákulisí tajných služeb –
přednášející první a poslední ředitel Federálního policejního sboru pro kraj Východoslovenský plukovník Rudo Vitkovič. Přednáška
bude doplněna videodokumenty.

29. listopadu 2017, 15.00 – 17.00 hod.
• Chraníme své zdraví - víme jak - cyklus
přednášek první pomoci

22. listopadu 2017, 15.00 - 19.00 hod.
• Chraníme své zdraví - víme jak - cyklus
přednášek první pomoci

PROGRAM NA PROSINEC

23. listopadu 2017, 17.00 - 19.00 hod.
• Spotřebitelské právo – přednášející
Mgr. Josef Václav Martinek

30. listopadu 2017, 17.00 – 19.00 hod.
• Stres - je jen informace, aneb jak se
s ní(m) vypořádat - přednášející Mgr. Jana
Černoušková

7. prosince 2017, 17.00 – 19.00 hod.
• Jak na šikanu – přednášející Mgr. Michela
Šorfová
14. prosince 2017, 16.00 – 18.00 hod.
• Společné vyrábění s vánoční tematikou

Placená inzerce

OPRAVY HODINEK

(výměna baterií, celkové opravy, zkouška
vodotěsnosti)
Výprodej hodinek a hodin SEIKO, PULSAR
a LORUS – sleva 50%
Kompletní nabídka na www.altro.cz
Výběr až z 200 modelů
Prodejní místo: ALTRO, Václavická 2385, Horní Počernice
e‑mail: info@altro.cz, tel.: 281 922 501
Otevřeno Po‑Pá: 8.00-15.30 hod.

28– 29

knihovna

Bezplatná právní poradna
vedená JUDr. Ivou Svobodovou, každé úterý
od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na
telefonu: 725 516 927

na další nocování v DDM s Mikulášem. Pro děti bude připraven výjimečný
program, kterého se zúčastní i sám Mikuláš, čerty nechá v pekle.

DDM PRAHA 20

VÝTVARNÉ DÍLNY:

Sobota 4. 11. 2017 od 10.00 do 14.00 hod.
- keramické tvoření (vánoční téma) s Danem Vančurou.
Sobota 11. 11. 2017 od 14.00 do 18.00 hod.
- Quilling pro dospělé a děti od 10 let. Výroba vánočních přání.
Sobota 11. 11. 2017 od 10.00 do 14.00 hod.
- šití pro dospělé a děti od 10 let. Budeme se učit šít více druhů chňapek
a můžeme zkusit i dekoraci modelu kočky.
Pátek 1. 12. 2017 od 16.00 do 19.00 hod. - výroba adventních věnců.
Účast na 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.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY (ADVENTNÍ)

V sobotu 2. 12. 2017 od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hod. vás zveme
na vánoční výtvarné dílny.
Máme pro vás připraveny kreativní výtvarné dílny:
- vánoční dekorace – adventní věnce, svícny,
závěsné dekorace
- filcování z ovčího rouna
- gelové svíčky - výroba a zdobení
- výroba zimních figurek
- korálkové šperky - drátované náušnice a ozdoby
- drobné vánoční výrobky – svíčky ze včelích
vosků, papírová přáníčka, svícny a dekorace
ze slaného těsta, závěsné dřevěné ozdoby,
šité drobné dárečky
Srdečně všechny zveme.

Program:
- výroba vlastního adventního kalendáře
- zpívání u kytary, na kterou bude hrát samotný Mikuláš
- noční dobrodružství s tajemným příběhem před spaním
Akce je určena pro holky a kluky od 6 let.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, dejte dětem svačinu na večer a snídani na ráno. Můžete přibalit i nějaký pamlsek.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 20. 11. 2017.
Počet míst je omezen!
Cena: 200 Kč
Těšíme se na vás Renata Fejtková, Miroslava Pavlisová a Mikuláš.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA REBE‑LS

Již druhým rokem jsme pro děti připravili pravidelná jednodenní sobotní
lyžování (dle sněhových podmínek), která mají děti zdokonalit v lyžařských
a snowboardových technikách.
K tomu nabízíme dvě víkendová lyžování (na začátku a na konci zimní
sezóny) v Příchovicích (www.skiregion.cz/cs/prichovice/ski‑areal‑u-capa/
areal.html).
Ubytovaní bude v Příchovické chalupě - Kroknerova bouda (www.facebook.com/PrichovickaChalupaCvut).
Zimní termín je 15.–17. 12. 2017 a druhý jarní bude vyhlášen dle sněhových podmínek, ale včas vám dáme vědět.
Tento víkend je určen pro děti ve věku od 1. třídy, které se chtějí před zimní
sezónou rozjezdit na lyžích.
Cena víkendu je 1.200 Kč + skipas.
Zahrnuje: 2x ubytování, stravování (plná penze), autobusovou dopravu
a lyžařského instruktora.

BIATLON S KROUŽKEM SPORTOVNÍ STŘELBA
V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN

Na jarní prázdniny, konkrétně v termínu od 10. do 16. 2. 2018 připravili
vedoucí kroužku sportovní střelba pro děti pobyt na horách, konkrétně
v penzionu Maxík (www.penzion‑maxik.cz). Pobyt je určen pro děti od
10 let.
Na programu je dopolední biatlon (běžky + střelba) a odpoledne budou
mít děti možnost si zalyžovat nebo snowboardovat ve skiareálu Plavy, který je jen 50 m od penzionu Maxík. Děti si s sebou tedy kromě běžek, které
jsou pro všechny povinné, mohou vzít i lyže nebo snowboard. Na sjezdovce
nebude probíhat výcvik lyžování a snowboardování, ale jen bezpečnostní
dohled vedoucích, proto je nutné, aby děti byly schopné samostatné jízdy
jak na sjezdovce, tak na vleku. Děti čeká také výlet do aquaparku v Jablonci
nad Nisou.
Cena je 2.650 Kč pro děti, které mají ve školním roce 2017/2018 uhrazen
alespoň jeden kroužek. Pro děti, které v tomto školním roce v DDM kroužek
nenavštěvují, je cena 2.850 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování včetně plné penze a pitného režimu, návštěva plaveckého bazénu a program
včetně materiálu pro střelbu. V ceně není zahrnuta cena za permanentky
na lyžařský vlek cca 700 Kč.

VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 od 15.00 do 17.00 hod. vás zveme na zahájení výstavy prací výtvarných kroužků v prostorách DDM.

NOCOVÁNÍ S MIKULÁŠEM

Z pátku na sobotu 24.–25. 11. 2017 od 18.00 hod. bychom rádi pozvali děti
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Více informací naleznete na:

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

BURZA hraček,
sportovních a dětských potřeb

3. 11. od 15.00 hod. do 18.00 hod.

Příjem věcí na burzu: čt 2. 11. 9.00–12.00
a 18.00–20.00, pá 3. 11. 9.00–12.00. Výdej
neprodaných věcí: so 4. 11. 9.00–11.00,
po 6. 11. 9.00–12.00.

Do práce nebo do podnikání
po rodičovské dovolené *

10. 11. od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Hlídání dětí zdarma.
Už brzy vám končí rodičovská dovolená
a začínáte plánovat návrat do práce nebo
chcete podnikat? Témata semináře: Kdy
musím nastoupit zpět do práce a co dělat,
když chci termín nástupu oddálit, nebo
se nechci k předchozímu zaměstnavateli
vrátit? Jakou formu pracovního vztahu zvolit
při částečném úvazku? Jaké jsou výhody,
nevýhody a povinnosti té které formy?
Mohu mít přivýdělek už i při rodičovské

dovolené? Vyplatí se mi druhé zaměstnání,
nebo podnikání? Každé téma probereme
z pracovně-právního i daňového hlediska.
Lektorky: personalistka Hana Salačová
Svobodová a účetní Lucie Krausová.
Cena: 100 Kč. Pokud chcete pohlídat dítě,
prosíme, nahlašte se Ivě Chvojkové:
iva.chvojkova@rcmum.cz nejpozději den
předem do 18.00. Děkujeme.

Jak zacházet se vztekem
u malých dětí *

20. 11. od 9.00 hod. do 12.00 hod.

Vzdorují vaše děti a už nevíte kudy kam?
Křičí na vás vlastní děti? Přemýšlíte, co děláte
špatně a jak to udělat, abyste s dětmi lépe
vycházeli?
Pojďme se zamyslet nad tím, co za
jejich chováním vězí a dozvědět se pár
osvědčených nápadů a tipů, jak s malými
vzteklouny pobýt ke spokojenosti všech.
Lektorka: psycholožka Michaela Šorfová.
Cena: 100 Kč.

Montessori sobota

25. 11. od 9.30 hod. do 11.30 hod.
Montessori pomůcky a aktivity, které je
možné využívat i v domácím prostředí.
Aktivity pro děti od 1,5 roku do 10 let.

Vánoční veselí

3. 12. od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Tradiční vánoční rukodělné dílny,
koledy, občerstvení. V Kočárovně
Chvalského zámku.

Mikuláš pro nejmenší

5. 12. Vyberte si svůj čas:
od 9.00, 10.00 nebo 11.00 hod.

Tradiční mikulášská nadílka pro nejmenší.
V hlavní roli vaše děti, anděl a Mikuláš.
Čerti u nás rozhodne nestraší!

DĚTSKÝ
MAŠKARNÍ BÁL
11. 11. 2017

Vyberte si svůj čas:
od 10.00 do 12.00 hod.
nebo od 15.00 do 17.00 hod.

Volný čas

• hudba
• tanec
• občerstvení
• hry
• možnost vyhrát zajímavé ceny
KDE: kulturní středisko DOMEČEK,
Votuzská 322/12, Horní Počernice
VSTUPNÉ:
• 1 vstupenka 90 Kč
• 4 vstupenky 320 Kč
• 6 vstupenek 420 Kč
• (děti do 2 let ZDARMA)
REZERVACE NUTNÁ! 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz
PRODEJ VSTUPENEK: v MUMu
po–pá 8.00–12.00 a út, čt 15.00–18.00
nebo po domluvě jindy
* Aktivita je podpořena v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům, který je
podpořen z dotačního program Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m.
Prahy. Děkujeme. Za podporu děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.

Více informací
na www.rcmum.cz

30– 31

VÁLKA O CINTRU
Na konci září vyrazili již tradičně naši skauti
a skautky na akci Válka o Cintru. Jedná se o velkou terénní hru pro dětské oddíly na motivy díla
polského spisovatele Andrzeje Sapkowského.
Na bezmála 500 účastníků se přeneslo do válkou zmítaného fantasy světa a čekalo je téměř
dvoudenní zápolení v krásném prostředí okolí
skautské hájovny Orlovy. Naše výprava stanula
v konfliktu v řadách armády císařství Nilfgaard.
Vzhledem k poloze tábořiště jsme museli zvolit dlouhou cestu pěšky od nádraží skrz města
i lesy, a na místo jsme dorazili až za tmy. Ještě než se všichni odebrali spát, bylo potřeba
nechat si schválit zbraně, aby byly bezpečné

a v boji použitelné. To byl pro mnohé boj stejně
tuhý jako ten, co nás měl čekat nazítří.
V sobotu jsme museli vstávat již časně a začali
se chystat do bitvy. Přes den na nás čekaly rozličné akční i logické úkoly, stejně tak mnohá
bojová střetnutí s nepřítelem. Vítězství v těchto
úkolech přinášelo výhody do závěrečné bitvy,
která měla vše rozhodnout. Ale ta naše vojsko
čekala až v neděli. Večer byla možnost účastnit
se znalostního kvízu, či se podívat na výběr fotek z denního zápolení.
Další den jsme po dopolední sérii dalších úkolů stanuli na prahu závěrečné bitvy. Boj to byl
poměrně dlouhý, ale nakonec jsme přece jen

dokázali zvítězit. A nutno poznamenat, že zadarmo nám to nepřítel
rozhodně nedal. Pak už
nás čekalo jenom balení a vyrazili jsme na zpáteční cestu. Akce měla
velký úspěch a příští rok se určitě na bojiště
vrátíme. Už jenom pro to, že nepřítel bude chtít
určitě odvetu.
Martin Philipp, vedoucí oddílu skautů
Foto: Stanislav Čihák

Neziskovky

DEN DOBROVOLNÍKŮ V LRS CHVALY
Možná si někdo myslí, že dobrovolníkem je
blázen, který neví roupama co dělat nebo
někdo, kdo naivně sní o lepším světě. Ale věřím, že v našich představách vítězí neoficiální
definice, která říká, že je to člověk s velkým
srdcem, který je ochotný věnovat svůj čas
a energii jiným lidem, kteří potřebují pomoc.
Dobrovolníka „abys pohledal“ – člověka, který by byl ochoten bez nároku na odměnu
chodit do nemocnice či domova pro seniory
pomáhat uklízet, předčítat, krmit apod. Nestátní neziskové organizace těžko hledají finanční prostředky na zajištění většího počtu
personálu či zajištění většího, než základního
úklidu.
Před 31 lety OSN poprvé vyhlásila Mezinárodní den dobrovolnictví. Hlavním cílem bylo
upozornit, že dobrovolníci vykonávají pro
společnost důležitou a záslužnou činnost.
K této aktivitě se hlásí i řada firem v České
republice. Tak nám v minulých letech nabídla

pomoc firma Siemens a poslala nám několik
dobrovolníků, kteří umyli okna a překopali
skalku. V letošním roce se na nás s nabídkou dobrovolnického dne obrátila hornopočernická firma Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o. A nabídka to byla velkorysá. Když
mi do telefonu při prvním kontaktu řekla HR
manažerka Tereza Sejkorová, že by rádi přišli
všichni k nám, a to je asi 90 lidí, zatočila se
mi hlava. Co s nimi budeme dělat? To je půl
okna na osobu! Ale dobrá nabídka se přece
nikdy neodmítá! A tak jsme se s Terezou sešly,
prošly celý areál a když jsem se dověděla, co
všechno jsou schopni a ochotni dobrovolníci
z Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o. dělat, bylo
toho na seznamu aktivit dost.
Den „D“ byl stanoven na středu 27. 9. 2017.
Byli jsme připraveni s naším týmem organizátorů a očekávali jsme je na nádvoří s pracovními pomůckami. Dorazili ve stanovený
čas s elánem a úsměvy na tvářích. Na první

pohled bylo vidět, že k nám jdou dobrovolně.
Nechyběl humor. Během chvíle se rozdělili
do skupin a práce se doslova rozjela. Sekačky
na trávu zvukově podmalovávaly atmosféru
a hromady posekané trávy a plevele ze záhonů se odvážely na určené místo. Čistila se
zámková dlažba, okapy a kanálky, zametaly
se dvory, ořezávaly křoviny. Květinové záhony byly zbaveny plevele a okopány. Uvnitř
budov LRS a Bethesda byla umyta nejen
všechna okna, terasy, ale i omyvatelné stěny
na chodbách. Zkrátka LRS Chvaly a Domov
seniorů Bethesda se svým okolím neuvěřitelně prokoukly.
S úsměvem začali a s úsměvem končili. Výzkumníci nám ukázali, že tvrdá a nelákavá
práce jim není cizí, protože patří k těm, kdo
mají velké srdce a jsou ochotni věnovat svůj
čas a energii jiným lidem, kteří potřebují pomoc.
za LRS Chvaly Dagmar Fialová

žení tohoto cíle chybí 175 000 Kč. Více informací
naleznete na: www.mujnovydomov.eu

můj pelíšek
i hrad, v ní
se dívám na
telku a spím
se
svým
medvědem
a občas na ní proběhne polštářová bitva mezi
mnou a brášky.“

MŮJ NOVÝ DOMOV
Přemýšleli jste někdy, co pro vás znamená slovo „domov“? Je to postel, do které rádi uléháte
po celodenní práci? Nebo pohodlné křeslo, ve
kterém si po večerech čtete svou knihu? Možná
se vám vybaví dobré jídlo u velkého stolu, kam
usedne celá rodina. Takový domov chceme vytvořit pro rodiny s dětmi, které ten svůj ztratily
a potřebují pomoc.
Zapojte se do našeho projektu a pomozte nám
tyto pokoje vybavit. Je to velmi jednoduché
a každá částka se počítá. Aktuálně nám k dosa-
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Cílem projektu MŮJ NOVÝ DOMOV je vybavit
nové pokoje azylového domu SKP HOPO alespoň základním nábytkem, aby se tu děti a rodiče cítili jako doma. V tuto chvíli zde na azyl čeká
sedm rodin. Pětiletá Lily, přišla do azylového
domu před pár týdny spolu se svými mladšími sourozenci - dvojčaty a díky této veřejné
sbírce se již dočkala postele, kterou má konečně po několika letech sama pro sebe. „Je to

Děkujeme za vaši pomoc.
Gabriela Selinger, SKP HOPO

MLADÍ Z SHM USPOŘÁDALI DĚTSKÝ BÁL
V duchu hesla Mladí pro mladé uspořádali
mladí členové ze Salesiánského hnutí mlá‑
deže – Klub Praha Počernice Maškarní bál
pro děti.
Princezny, lesní zvířátka, motýli, loupežníci,
bílá paní, piráti, slavný malíř v baretu a také
jeden chlapec v rouchu duhy. Masky, v nichž
počernické děti dorazily na bál do tělocvičny
chvalské školy, byly hodně rozmanité. Vždyť
jich tam v neděli 22. října dorazilo přes osmdesát.
Na programu královského bálu byl pochopitelně tanec s rodiči a s královskou rodinou,
soutěže, zpívání a nakonec na malé tanečníky čekaly pestré ceny. Odpolednem děti
provázely Anna Herianová a Anna Beránková, jimž pomáhali další kamarádi. Technické
zázemí včetně ozvučení, kávy a zákusků pro
rodiče dětí zajistily starší členové Klubu.
Hlavní činností SHM Klubu Praha Počernice
jsou prázdninové pobyty, které ovšem doplňují jednorázové i pravidelné akce během
roku. K těm jednorázovým patří například
tento bál, ale třeba i vánoční zpívání koled na
Štědrý den na Chvalském zámku. K těm pravidelným sportovní středy, tanečky, hudební
kroužky nebo hovory o víře.
Mladí lidé, kteří připravují program, jsou zá-

roveň také táborovými vedoucími. Děti se
tak mohou s táborovými vedoucími předem
seznámit a naopak vedoucí si mohou lépe
připravit program, který bude odpovídat vyspělosti dětí. SHM se opírá o preventivní výchovný systém dona Boska, který je založen
na třech základních pilířích: 1. Laskavost –
každý člověk touží po lásce a je schopen milovat; 2. Rozum – člověk je bytost uvažující
a svobodná, je schopen poznat pravdu a 3.
Víra – člověk je otevřený a je schopen nachá-

zet smysl života v něčem, co ho přesahuje.
Hnutí má kluby po celé České republice a poskytuje dětem kvalitní nabídku využití volného času a mladým lidem možnost rozvíjet se
a zapojit se do výchovné práce s dětmi. Více
informací na: http://pocernice.shm.cz/
Akce proběhla za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 20 – Horní Počernice.
za organizátory Pavel Herian

PROBĚHL ČTVRTÝ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU U SV. LUDMILY NA CHVALECH
je koncertním mistrem Pražské komorní filharmonie a členem Dvořákova tria, a Jakub Fišer,
primárius Bennewitzova kvarteta, který střídal
housle a violu, představili nápaditý program
duet od Georga Philippa Telemanna až po Bohuslava Martinů a Jiřího Temla, v mimořádné
interpretační dokonalosti.
Na závěr festivalu, v pátek 22. 9. 2017 vystoupila varhanice francouzské farnosti v Praze a při
kostele Nejsvětějšího Salvátora v pražském Klementinu Eva Bublová. Její koncert, který zcela
zaplnil chvalský kostel sv. Ludmily, byl důstojnou tečkou za programem letošního ročníku
festivalu.
Každý ročník Hudebního festivalu u sv. Ludmily
na Chvalech byl realizovatelný především díky
významné podpoře městské části Horní Počernice - nejen v podobě finančního příspěvku,
ale i díky otevření prostoru pro prezentaci festivalu a umožnění pořádat každoročně jeden
z koncertů na Chvalském zámku. Generálním
partnerem letošního ročníku festivalu byla společnost P3 Park Horní Počernice, a. s., partnery
pak společnosti Brenntag CR, s. r. o., Newton
Media, a. s., Pekařství Moravec, s. r. o. a Holandské květiny, s. r. o. I jim patří velký dík, že svojí
velkorysostí umožnily konání festivalu. Doufá-

me v jejich přízeň i v budoucnu. Ohlasy posluchačů festivalových koncertů ukazují, že si tento podnik již přízeň hudbymilovných obyvatel
v Horních Počernicích trvale získal.
za organizátory Pavel Jansa

Církev

Letos již tradičně tři páteční zářijové večery
patřily koncertům čtvrtého ročníku Hudeb‑
ního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech,
který pořádá chvalská římskokatolická far‑
nost s významnou podporou městské části
Horní Počernice. Záštitu nad festivalem pře‑
vzala paní starostka Hana Moravcová.
Scénář festivalu se v posledních letech ustálil
na jednoduchém modelu dvou koncertů v kostele sv. Ludmily na úvod a závěr festivalu, druhý
koncert se již tradičně koná v sále Chvalského
zámku. Před každým koncertem je příležitost
k neformálnímu setkání při sklence vína.
Na prvním festivalovém koncertě v pátek
8. 9. 2017 vystoupil komorní soubor Ensemble
Inégal (Gabriela Eibenová a Daniela Čermáková – zpěv, Lenka Torgersen, Simona Tydlitátová – housle, Libor Mašek – violoncello, Jan Krejča – teorba, Adam Viktora – umělecký vedoucí,
varhany), který uvedl v autentické interpretaci
jednu z nejznámějších skladeb českého baroka,
Loutnu českou Adama Václava Michny z Otradovic, s nedávno nalezeným partem prvních
houslí a nově rekonstruovaným partem druhých houslí.
Druhý koncert patřil vystoupení bratří Jana
a Jakuba Fišerových. Houslista Jan Fišer, který

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ, KŘOVINOVO NÁM. 12/18
Pravidelné bohoslužby každou
neděli od 9.30 hod.

Setkání mládeže nad Knihou knih:
každé úterý od 18.00 hod.

Neděle 26. 11. od 9.30 hod.
- Slavnost Ježíše Krista Krále
„Zpívej, brzy už přijde Král!“

Svatby – křty - pohřby
Farní úřad tel.: 775 941 105

Všem čtenářům HPZ přejeme krásný a prosluněný podzim plný pohody, současně s pokojem v srdci, který dává náš Stvořitel svému lidu.
Richard Novák,
kazatel ECM farnosti Horní Počernice

32– 33

ŠKOLY A ŠKOLKY

AKCE V RÁMCI PROJEKTU SETKÁVÁNÍ
V rámci dlouholetého projektu Setkávání
a především díky podpoře Magistrátu HMP
(programy na podporu rozvoje vzdělávání)
jsme na začátku školního roku podnikli již
dvě akce.
Na konci září naše celá ZŠ Bártlova a 4. třída ZŠ
Stoliňské vyrazily autobusem do Farmaparku
Soběhrdy, kde si žáci mohli pohladit a nakrmit
např. ovce, kozy, králíky a lamy. Obdivovali velbloudy, klokany, pštrosy i buvoly. Žáci se dozvěděli nové poznatky o zvířatech, ve škole o nich
následně vyhledávali informace na internetu
a každá třída si vytvořila vlastní výtvarnou koláž.
Žáci obou škol spolu strávili příjemné dopoledne, naučili se nové věci a zažili spoustu legrace
na atrakcích, které v parku byly.
Na začátku října se u nás ve škole konal Míčový
sportovní den pro žáky ZŠ speciálních, který je
součástí sportovního trojboje a navázal na atletiku a plavání.
Žáci soutěžili v pěti disciplínách – v kopu a hodu
na bránu, hodu na cíl, slalomu, střelbě na bránu
a v kuželkách. Na závěr se běžely školní štafetové
běhy. Závodilo 70 žáků, kteří si odnesli spoustu
cen a každá škola i míč. Sportovní dny ZŠ speciálních mají dlouholetou tradici, jejich cílem je motivace k přirozenému rozvoji sportovních aktivit

a všestrannému pohybu.
Při organizaci aktivně pomáhali žáci ze ZŠ Stoliňská, byli milí a moc šikovní. Kontinuální projekt
Setkávání probíhá mezi žáky naší školy a žáky ZŠ
Stoliňská, ti se v rámci integrace stávají dobrovolníky a pomocníky při akcích pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. Za velmi milou
spolupráci děkujeme!

Pavlína Rychtaříková, zástupkyně ředitelky, fota
Lucie Borová, vychovatelka ŠD

DEVELOPMENT OF TEACHING AND LEARNING TECHNIQUES
FOR EUROPEAN PRIMARY SCHOOLS WITHIN A DESIGN AND
TECHNOLOGY CONTEXT
Ve druhém říjnovém týdnu hostila naše škola
zahraniční pedagogy v rámci projektu Erasmus+
TEPS, který je zaměřen na práci s technickými
boxy.
S kolegy z Holandska, Irska, Španělska a Turecka
jsme intenzivně diskutovali o významu podobných projektů, o smysluplnosti technického
vzdělávání a v neposlední řadě i o tom, jak takový box má vypadat, aby byl pro děti přínosem.
V současné době máme pro děti připraveno 15
technických boxů. Každý obsahuje obrázkový
návod doplněný o anglický text (s českým překladem) a materiál potřebný pro výrobu určitého technického výrobku. Součástí boxů je také
evaluační list, na němž žáci svoji práci zhodnotí
a pokusí se zformulovat, co se při práci naučili.
Žáci se během práce učí spolupracovat ve skupinách a zároveň si rozšiřují svou anglickou slovní

zásobu. Zahraniční hosté se zúčastnili několika
hodin výuky s boxy, které navrhly paní učitelky
z naší školy. Některé z boxů byly již inspirovány
nápady dalších kolegů ze zahraničí.
V rámci této spolupráce vznikají také webové
stránky, na kterých je možné materiály ke všem
boxům stáhnout. Pro tento projekt bychom
v každé zemi rádi vybudovali síť partnerských
škol, se kterými budeme již hotové boxy sdílet.
I s našimi hosty jsme se proto vypravili na základní školu ve Svépravicích. Žáci 5. ročníku s námi
strávili dvě vyučovací hodiny, v nichž si mimo
jiné vyzkoušeli stavbu malého katapultu.
V rámci programu jsme navštívili RNDr. Mgr. Vojtěcha Žáka, Ph.D. z katedry didaktiky fyziky na
MFF UK. Tři hodiny plné jednoduchých pokusů,
které si každý účastník mohl vyzkoušet, nám
budou inspirací pro tvorbu dalších boxů, stej-

ně jako návštěva IQ Landie v Liberci, kde jsme
absolvovali komentovanou prohlídku určenou
speciálně pro pedagogy. S mnohými exponáty
jsme se seznámili doslova na vlastní kůži.
Nevěnovali jsme se ale pouze pedagogické
práci, vydali jsme se také na procházku po zajímavých zákoutích Prahy. Naši žáci si zkusili roli
anglicky hovořících průvodců nejen při prohlídce školy, ale také např. při vysvětlování principu
hudební stavebnice nebo při zdobení perníčků.
Týden nabitý událostmi poskytl všem zúčastněným obrovskou dávku inspirace pro další práci.
Již nyní se těšíme na příští společná pracovní
setkání.
vyučující ZŠ Ratibořická

Školy

VÝMĚNNÝ POBYT HORNÍ POČERNICE – BRUNSBÜTTEL
Základní škola Ratibořická už čtrnáctý rok naplňuje smysl i cíle partnerství naší městské části
s městem Brunsbüttel. Náš sedmý výměnný
pobyt má za sebou první část u nás, která se mimořádně povedla. Děti vytvořily skvělou skupinu, naše aktivity byly ze všech stran podpořeny s porozuměním, významná byla ochotná
pomoc a pochopení rodičů. Děkujeme všem,
kteří nám s akcí pomohli a bez jejichž pomoci
bychom se neobešli – výboru pro partnerství
naší městské části za finanční podporu, paní
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starostce za aktivní účast i pomoc, DDM za
uspořádání dílniček, které děti nesmírně bavily. V neposlední řadě děkujeme vedení školy
a svým kolegům za pochopení, školní jídelně
za pomoc se stravováním, prostě všem, kteří
nám pomohli. Tato akce znamená pro naše
děti nejen jazykové obohacení, ale především
ohromnou sociální zkušenost.
Ale dejme slovo dětem: $1
„Německý výměnný pobyt je určitě veliká zkušenost. Přinese nové přátele a obrovskou moti-

vaci k učení cizím jazykům.“ Kristýna „
Skamarádíte se se spoustou úžasných lidí, se
kterými byste se nikdy nepotkali. Když odjedou
zpět do Německa, je to smutné, ale víte, že si
s nimi můžete dál psát.“ Klára „Ze začátku jsem
se trošku bála,že si s tou Němkou nebudu rozumět, ale nakonec to bylo všechno úžasné.“
Zuzka
Paní učitelky měly super program, který byl
zábavný a zajímavý. Poznal jsme spoustu nových lidí a určitě toho nelituji.“ Lukáš „Výměnný

pobyt jedním slovem nepopsatelný, spousta
nových a skvělých kamarádů, spousta nových
zážitků a zkušeností.“ Eliška D.
„Nikdy jsem nevěřila, že se dá spřátelit s člověkem, kterému ne vždy rozumíte. Program byl
skvělý, lidi byli ještě lepší a já tento týden vnímám jako velký zážitek a hlavně spoustu zkušeností do života.“ Majda
„Nejdříve jsem moc nechtěl jet a bál jsem se
toho, ale když přijeli a strávili jsme spolu jeden
týden, bylo to skvělé. Těším se, až spolu strávíme další týden v Německu. Určitě bych jel znovu.“ Tomáš
A tak se všichni těšíme na konci května do Brunsbüttelu, kde potkáme své německé kamarády
a uvidíme a zažijeme jejich město.
Bis bald, Brunsbüttel!
Jana Lišková,
učitelka

HURÁ DO OPERY
Již druhým rokem je několik tříd 1. stupně
zapojeno do projektu Národního divadla
„Hurá do opery“. Projekt zábavnou formou

přivádí děti k zájmu o operu. V úterý 9. října
zahájili naši druháčci cyklus představení. Seznámili se s historií Národního divadla, prošli

si Národní divadlo „od
sklepa až po střechu.“
Viděli základní kameny
v suterénu Národního
divadla a seznámili se
s výzdobou divadla.
Vystoupali až na střechu, prohlédli si koně na
Národním divadle, potěšili se výhledem na
Pražský hrad a Vltavu. Zhlédli ukázku z opery W. A. Mozarta Bastien a Bastienka, hranou
loutkami. O týden později absolvovaly děti
druhou část cyklu v Domě dětí a mládeže
na Praze 2. Čekala je „Prodaná nevěsta“ – ve
zkrácené verzi vyslechly nejznámější melodie
propojené hranými dialogy. V únoru se setkají s Baletní školičkou a projdou si hledištěm
Operního domu. V červnu je čeká Čert a Káča.

věnována historii Xaverova a Xaverovského
háje. Po vědomostní hře se děti rozdělily do
čtyř skupin a plnily přírodovědné úkoly. Následovala přednáška o veverce obecné. Na-

konec se všichni proměnili ve veverky a měli
za úkol do sáčku pro sebe nasbírat zásoby na
zimu. Vracely se do školy nadšené.

PODZIM S VEVERKOU
V úterý 10. října se 3. B vydala na ekologický
program „Podzim s veverkou.“ Děti se dozvěděly důležité informace o chování v přírodě
a o její ochraně. Další část programu byla

ŠKOLNÍ DRUŽINA V POHYBU
V rámci školní družiny pro žáky 1., 2. a 3.
ročníků je jednou týdně zařazen program
Hodina pohybu navíc. Děti se pod vedením

sportovních lektorů věnují všeobecnému
pohybovému rozvoji a pěti míčovým disciplínám (fotbal, volejbal, házená, basketbal, rag-

by). Projekt je realizován pod záštitou MŠMT
a je pro žáky zcela zdarma.

z místa, hod míčkem, sprint, krosový běh, orientační běh trojic), jednotlivci absolvovali některá
testování výkonnosti. Závodilo se především
ve skupinách (štafetový běh, různé soutěže
družstev). Vzájemné poznávání žáků a posílení

týmové spolupráce, to jsou důležité cíle tohoto
sportovního pobytu. Zdá se, že byly splněny.
Soustředění proběhlo ve velmi pozitivní a přátelské atmosféře.

VÝZNAMNÉ SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
V období září a října proběhly závody v přes‑
polním běhu. Své reprezentanty jsme měli
ve všech čtyřech kategoriích obvodního kola
(mladší i starší žáci, mladší i starší žákyně). Všechny čtyři týmy získaly zlato a jako vítězové obvodu Prahy postoupily do krajského kola. Největšího úspěchu tam dosáhli mladší žáci a ze třetího

místa postoupili do republikového kola, na jehož
výsledky s napětím čekáme. Další významnou
sportovní soutěží bylo krajské kolo atletického
čtyřboje, kterého se účastnila 3 družstva z naší
školy. Starší chlapci skončili na 6. místě, mladší
žákyně byly druhé. Vynikající starší žákyně vybojovaly v kraji zlato a postoupily do republikového

finále. A tady v těžké konkurenci 14 krajských vítězů vybojovaly 9. místo v republice. Děvčatům
gratulujeme a všem našim sportovcům děkujeme za vynikající reprezentaci naší školy.
učitelé FZŠ Chodovická
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KONDIČNÍ SOUSTŘEDĚNÍ
Další sportovní šestka má za sebou týdenní kondiční soustředění, které proběhlo v areálu Parkhotelu v Mozolově. Nový třídní kolektiv se zdokonalil v řadě sportovních disciplín (vytrvalostní
běh v terénu, přehazovaná, stolní tenis, trojskok

DEN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ ZŠ STOLIŇSKÁ
Zdraví je jeden z nejdůležitějších předpokladů
pro spokojený a naplněný život. Na 10. října připadá Světový den duševního zdraví. Žáci Klubu
a Klubíku se rozhodli propagovat tento den růžovým oblečením. V odpoledních hodinách se
žáci učili spolu vzájemně komunikovat, zajímat
se jeden o druhého, umět vyslechnout názory,
s kterými nemusejí vždycky souhlasit a být tolerantní. Možná někomu přijdou tyto věci jako
samozřejmost, ale v praxi se často děti i dospělí setkávají s opakem. Den duševního zdraví
proběhl úspěšně. Zapojila se do něj řada žáků
a mnozí přislíbili účast příští rok.
Jakub Hromas, učitel

DEN JAZYKŮ
Při příležitosti Evropského dne jazyků, který
se každoročně oslavuje 26. září a jehož cílem
je propagovat jednak jazykovou rozmanitost,
ale také studium jazyků, uspořádali studenti
pod vedením učitelů cizích jazyků historicky
první Den jazyků v SOŠ pro administrativu EU.
Den jazyků měl podobu opravdu velkolepé
soutěže. Zúčastnilo se jej 117 nejčastěji čtyřčlenných týmů, které se na 46 stanovištích
mohly dozvědět mnohé o jednotlivých zemích. Soutěžící otestovali své znalosti a dovednosti a ti nejlepší byli nakonec odměněni
hodnotnými cenami.

Celé dopoledne se velmi vydařilo, a tak se
můžeme příští rok v září těšit na další ročník.
Děkujeme všem účastníkům, ale především

desítkám těch, kteří se
na náročné přípravě podíleli.

STUDENTSKÉ VOLBY
Zatímco tradice Dne jazyků teprve vzniká,
staly se Studentské volby, jejichž patronem je
Člověk v tísni, nedílnou součástí života SOŠ.
Konají se vždy před volbami reálnými.
Letos se jejich organizace ujali studenti P4A,
kteří připravili volební místnost v konferenčním sále školy. Voleb, které se od běžných liší
jen tím, že volit mohou všichni žáci starší patnácti let, se zúčastnilo celkem 479 studentů.
Cílem této akce je nejen simulace jednoho ze
základních práv, ale hlavně snaha o to, aby si
mladí lidé uvědomili, jak důležité jejich hlasy
jsou. Věříme, že pořádáním Studentských voleb jsme mnohé naše prvovoliče přivedli k rozhodnutí jít i k volbám skutečným.

STÁŽ V EVROPSKÉM PARLAMENTU
V druhém říjnovém týdnu odcestovala skupina pěti studentů čtvrtých ročníků na pracovní
stáž do Evropského parlamentu, do kanceláře
europoslankyně Ing. Michaely Šojdrové. Stáž
byla částečně financována z grantu Magistrátu hlavního města Prahy Cesta ke vzdělání.
Pod ochrannými křídly paní Šojdrové se budoucí maturanti účastnili jednání výborů EP,

vytvářeli z nich zápisy, připravovali podklady
pro další zasedání, a to vše v angličtině. Navštívili Evropskou komisi i Stálé zastoupení České
republiky při EU a zúčastnili se také pracovní
snídaně. Bruselský pobyt byl zpestřen i návštěvou vernisáží v Pražském domě a na německém velvyslanectví.
Absolvovaná stáž byla podle slov samotných

studentů velmi přínosná. Pracovními zkušenostmi, ale i společenskými zážitky nabitý
týden mohli zažít i díky skvělé podpoře asistentů paní poslankyně. Za vstřícnost, ochotu
a čas investovaný do mladých lidí jim všem
patří obrovský dík.

EXKURZE DO ARCHIVU KANCELÁŘE PREZIDENTA REPUBLIKY
Studenti třetího ročníku mediální komunikace
měli výjimečnou příležitost navštívit Archiv
Kanceláře prezidenta republiky, který sídlí
v Ústavu šlechtičen na Pražském hradě. Pod
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vedením ředitele Archivu si prohlédli vzácné
listiny z první republiky i ty současnější, nejvyšší státní vyznamenání i badatelnu.
Exkurze se konala v rámci výuky předmětu

archivnictví, a žáci tak měli jedinečnou příležitost ověřit si své teoretické znalosti v praxi.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

POZVÁNKA NA KONCERTY V LISTOPADU 2017
II. hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ.
Po 20. 11. Sál ZUŠ – 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy
Zuzany Bandúrové
St 22. 11. Galerie 14 – Černý Most – 18.00 hod.

Koncert učitelů ZUŠ
V programu se představí učitelé školy a v závěru nebude chybět překvapení. Po 27. 11.
Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Od letošního roku se ZUŠ Ratibořická, společně
se třemi dalšími ZUŠ, přidala do projektu Akademie umění a kultury pro seniory hlavního
města Prahy. Studium bylo zahájeno slavnostní
imatrikulací dne 5. října v sále Chvalského zámku.
Mezi přihlášenými studenty byl největší zájem
o hru na klavír, zpěv a malbu. Několik studentů
si také vybralo i méně frekventované nástroje,
jako třeba akordeon, trubku nebo bicí.
V případě „malby“ se ovšem studenti během

výuky seznámí i s dalšími výtvarnými technikami Zkusí
kresbu, grafiku, keramiku aj.
Toto bezplatné studium je
koncipováno na tři roky.
Přejeme všem studentům
Akademie hodně úspěchů
a nových zážitků.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

ŠKOLA V PŘÍRODĚ PRIMY A A PRIMY B
během které jsme museli plnit různé úkoly,
nebo jsme navštívili Muzeum řeky Otavy. Večer jsme většinou hráli seznamovací hry a také
jsme uspořádali karneval, diskotéku a soutěž
„Střelské Hoštice mají talent“. Pobyt se nám
moc líbil, a hlavně jsme se všichni navzájem
seznámili a dobře poznali.

Smolíková Berta, Přindová Natálie,
Rottenbergová Sandra (prima A)

Školy

Třetí zářijový týden jsme my, žáci primy
A a primy B, odjeli na školu v přírodě do Střelských Hoštic v jižních Čechách. Každý den nás
kromě výuky čekala nějaká aktivita, např. za
námi přijeli vojáci, kteří nám ukázali své vybavení, maskování a nakonec nás svezli velkou
vojenskou Tatrou. Byli jsme také na procházce,
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DEN JAZYKŮ SEPTIMY A
„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ Přesně toto
motto jsme měli možnost vyzkoušet na vlastní
kůži, když jsme v rámci Dne jazyků (25. 9. ) jako
třída navštívili jazykovou školu Tandem v centru
Prahy. Měli jsme sraz o půl desáté kousek od stanice metra Jiřího z Poděbrad. Náhodnému kolemjdoucímu bychom mohli připadat jako větší,
hlučnější skupinka mladých lidí před starým
domem na Žižkové. Skutečnost byla ale trochu
jiná – mezi námi to šumělo jako v úle, neboť jsme
byli nervózní a nevěděli, co nás čeká. Snažili jsme
si vzpomenout na co nejvíc slovíček, zkušenější
jedinci vedli debaty o tom, po které německé
spojce se sloveso dává na konec věty, jestli se
předložka „bei“ pojí se třetím nebo čtvrtým pádem… Úderem desáté hodiny jsme v čele s paní

profesorkou Dušánkovou vkročili do jazykové
školy. Tady jsme se rozdělili na půlku a první
skupinka šla za Němkou Ankou a druhá se ocitla
v místnosti se Zdeňkem, který uměl jak výborně
česky, tak německy.
Celkem jsme tady strávili tři konverzační hodiny.
Všichni jsme se snažili 3 x 45 minut konverzovat
v němčině.
U Zdeňka jsme probírali moderní technologie:
od smartphonů až po to, jak moc nás ovlivňují
sociální sítě. Toto téma bylo velmi obohacující,
od Zdeňka jsme se dozvěděli mnoho nových
důležitých informací a jako bonus: všechno
v němčině.
U Anky se naše skupinka věnovala tématu Oktoberfest. Bylo opravdu zajímavé slyšet o tomto

svátku z úst „domorodce“, který nám může poradit, jak si Oktoberfest co nejvíc užít a zároveň
nám něco povědět o historii a praktických slovíčkách z bavorštiny.
Nakonec jsme to přece jen zvládli a tři hodiny
uběhly jako voda. Někdo mluvil více, někdo
méně, všichni jsme si ale minimálně vyzkoušeli,
jak důležité je u cizího jazyka prostě a jednoduše
mluvit, mluvit a mluvit.
Hedvika Nová, septima A

INDICKÁ DÍVKA
Je tomu už 10 let, kdy se rodiče spolu se zaměstnanci MŠ Chodovická rozhodli, že půjdou do
„Adopce na dálku“, jejímž prostřednictvím budou sponzorovat jedno indické dítě. Arcidiecézní charita nám vybrala sedmiletou holčičku jménem Sneha z oblasti Oragadam.
Díky našemu každoročnímu příspěvku 4.900 Kč
může naše Sneha navštěvovat školu a má zajištěny i všechny pomůcky. Podle pravidelně
zasílaných studijních výsledků si vede celkem
dobře a postoupila do vyšší úrovně vzdělávání.
Z posledních fotografií na nás hledí soustředěná
indická slečna, která by bez naší nezatěžující pomoci pravděpodobně už 10 let pracovala s rodiči v zemědělství. Držíme tedy palce nejen jí, ale
i sobě, abychom zdárně vytrvali ještě 2 roky, kdy

NAŠIM ZAHRÁDKÁŘŮM

Chtěli bychom touto cestou poděkovat našim
počernickým zahrádkářům, kteří každoročně
prezentují své výpěstky na výstavě ZO ČZS, kte-

dokončí studia. Možná si řeknete, že jedním dítětem svět nespasíme, ale žádná dobrá věc není
tak malá, aby nestálo za to ji zrealizovat. Prostě
- Sneha studuje a my máme radost!
A pak je tu ještě druhý nepřehlédnutelný přínos.
Při každoroční dobrovolné sbírce si děti ve třídách s paní učitelkou připomenou, že ne každý
se má na světě tak, jako ony, a že mohou pomoci. Princip solidarity, kdy každý dá trochu a dohromady už je to více, ten si budou moci přibalit
do pomyslného ranečku, až jednou samostatně
vykročí do života. A o to nám jde.
Kateřina Trutnovská,
učitelka

rá letos poprvé proběhla v novém komunitním
centru v budově knihovny. Návštěva výstavy
smysluplně obohacuje výuku a projekty s téma-

tem ovoce a zeleniny. Vždyť všichni dobře víme,
že ani spousta slov nebo obrázků nenahradí
jednu skutečnou voňavou hrušku nebo téměř
už neznámou kapustu. A co teprve ochutnávka
rakytníku a setkání s tajemnou ačokčou…
Díky vám se mohou děti zamýšlet nad tím, kde
se vůbec zelenina bere a že to dá asi nemalou
práci ji vypěstovat.
Děkujeme za váš milý přístup a těšíme se zase
příště.
učitelky a děti z MŠ Chodovická

PODĚKOVÁNÍ Z DIVIZNY

Školy

Chceme poděkovat všem, kteří podpořili náš
Katčin charitativní blešák, udělali si čas a navštívili nás v klubovně Divizny. Velký dík patří všem
drobným dárcům a spřízněným duším z MŠ
Chodovická, kteří se s námi neváhali podělit
o věci ze svého bazárku. Udělali jste nám tím radost. I my doufáme, že jsme kromě našich dětí
potěšili třemi velkými balíky dětského oblečení
i děti z Klokánku v Ústí nad Labem a dále i klienty Diakonie Broumov. Ještě jednou proto díky
vám všem!
dobrovolníci Divizny
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SPORT

SEZÓNA POČERNICKÝCH TRIATLONISTŮ
Triatlon v letošním roce nabídl sportovcům
opravdu hodně příležitostí. Byly pořádány
závody pro hobby sportovce i reprezentanty,
republikové i mezinárodní soutěže a český
triatlon se stal i součástí světové série ITU
Světového poháru v triatlonu v Karlových
Varech. Mladí triatlonisté TRI SKI při TJ Sokol
Horní Počernice sice do závodu světového
poháru ještě nezasáhli, ale byli vidět jak na
mistrovských závodech, tak i soutěžích s me‑
zinárodní účastí.
Celkově se pohárových závodů zúčastnilo přes
20 našich závodníků v téměř všech kategoriích.
Mezi naše nejlepší mladé a začínající závodníky
letos patřili Julie Balcarová a Erik Rozsíval. Oba
v žákovských kategoriích obsazovali na závodech přední místa. Celkově v Českém poháru
TRIATLON CZECHTRISERIES 2017 obsadila Julie
po krátkém půlročním tréninku ve své první
závodní sezóně 7. místo v kategorii dívek do
15 let a Erik skončil těsně pod bednou na 4. místě v kategorii chlapců do 13 let. V první desítce
poháru se z našich ještě umístili na 8. místě Pavla
Kotěšovcová v kategorii dorostenek, na 9. místě
Franta Novák v kategorii juniorů, na 6. místě Jan
Walter a na 7. místě Tereza Skuhrová, oba v kategorii dospělých.
V zásobě máme i další talenty. V předžákovských kategoriích, kde závodí děti do 12 let,
nám vyrůstá několik velice nadějných sportovců. Za zmínku stojí Lucas Duba, bratři Plicovi
a Hethovi i několik děvčat. Ti se letos mohli již
zapojit do opravdových triatlonových závodů
s plaváním, cyklistikou i během. V loňském roce
začínali na spíše méně náročných závodech jako
jsou plavecko‑běžecké aquatlony nebo cyklo
‑běžecké duatlony, které jsou pořádány pro
předžákovské kategorie.
Triatlonovým zážitkem pro sportovce i diváky
byly na konci července v centru Prahy mezinárodní závody Challenge Prague. Plavání ve
Vltavě okolo Střeleckého ostrova, cyklistika po
Strakonické a běh v centru Prahy po náplavce, to
vše byl neobyčejný zážitek, který se až na praž-

ské řidiče líbil všem. Oddíl Tri Ski Horní Počernice
měl své zastoupení v kategorii dospělých i na
tomto největším závodě v republice. V hlavním
závodě na tratích polovičního Ironmana, kterého se zúčastnili triatleti z celé Evropy, včetně
světových šampionů, a který dokončilo celkem
607 závodníků, obsadil Martin Andrš celkově
56. místo a ve své kategorii do 29 let celkově 14.
místo. V této kategorii byl mezi českými zástupci
celkově čtvrtý. Společně pak s dalšími triatlonisty
TRI SKI HP Jakubem Holým a Jirkou Nagy obsadili v soutěži sportovních klubů krásné 5. místo.
V doprovodném závodě na sprinterských tratích
zaznamenala velký úspěch i naše Tereza Skuhrová, která skončila na druhém místě za vítěznou
německou závodnicí Claudii Mai. Na třetím místě pak skončila polská závodnice Agata Sobielga.
V dospělých kategoriích to nebylo jediné úspěšné vystoupení našich závodníků. V náročném
závodě v polovičním Ironmanu Pilman 2017 ve
Žďáru nad Sázavou, který byl vyhlášen Mistrovstvím České republiky, obsadil Martin Andrš ve

své kategorií do 29 let skvělé 3. místo a v celkovém pořadí MČR pak skončil na 10. místě. V Českém poháru v triatlonu FORD CZECHMAN TOUR
2017 se umístil na 6. místě hned za reprezentanty ČR.
Tréninkovou a soutěžní sezónu 2017-2018 jsme
opět zahájili v polovině září pravidelnými plaveckými tréninky. Jejich termíny máme již řadu let
stále stejné a před rodiče dětí je vždy postaven
nesnadný úkol zkombinovat školu a zájmové
kroužky s tréninky tak, aby nejen děti, ale i rodiče vše stíhali. Jsme rádi, že letos se to podařilo
a mohli jsme na prvních trénincích přivítat opět
všechny naše sportovce. Pro vážné zájemce
máme ještě pár volných míst, ale moc jich není.
Pokud vás triatlon oslovil a měli byste zájem
o více informací nebo o trénink, přijďte se podívat nebo navštivte naše webové stránky oddílu
www.triskihp.cz a případně připravovaný web
www.triatlonprodeti.cz
trenéři TRI SKI HP

Tým dospělých si letošní sezonu užil. Začali jsme
o 14 dní dříve na etapáku v Chorvatsku a dokončujeme ji etapákem v JAR. V Africe sezonu zakončíme po 7 etapách 18. 10.
Proto se budeme nyní věnovat domácím závodům. Zde se podařilo splnit hlavní cíl, jímž bylo
obhájit double z minulé sezony v Českém maratonském poháru horských kol. Ten dokončili
opět ve stejném pořadí jako loni. Marek Rauchfuss se stal vítězem a z druhého místa mu kryl
záda Michal Bubílek. Č. P. je nejvyšší soutěž, kterou pořádá ČSC a jedním z pěti závodů je i MR,
kde se podařilo obsadit 3. a 5. místo (opět v pořadí Marek 3 a Michal 5).
To jsou ty nejvyšší soutěže, ale tým jezdí i maratonské klasiky. Zde si rovněž nevede vůvec špatně. Zde uvedeme jen ty nejdůležitější.
MTB Trylogy - 4 etapy s bilancí 3.,2.,2. a 1. místo =

celkové 2. místo v nejtěžším etapáku u nás (Michal B.).
Houštecký cyklomaraton - celkově v mužích i ženách za 1. (Michal B.) a za 1. (Lucie Hamanová).
V kategoriích pak Michal Vlášek za 1., Roman
Zvolský za 3. a Luboš Kluch za 3.
MR v XC Brno – celkově 4. místo pro Marka R.,
který si odskočil od maratonů a zaskočil českou
špičku v této olympijské sezoně.
Nova Cup Tábor – 1. místo Marek R.
Malevil Cup – Mezinárodní UCI maraton Marek
R. celkově za 3. a nejlepší z našich závodníků.
Extrém Bike Most – Marek R. za 1., Michal B. za 2.,
Lucie Hamanová za 1. a Michal Vlášek v kategorii
za 3.
Author Král Šumavy – Marek R. za 2., Michal B. za
3. na nejdelší trati. Sprint a Lucie H. za 1. Na kratší
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POČERNICKÝ CYKLISTICKÝ TÝM BYL LETOS OPĚT VIDĚT
Domácí MTB sezona je u konce a Kellys Bike
Ranch team ji může hodnotit ve všech směrech
pozitivně. Jak v juniorském, tak i v dospělém
týmu jsme zaznamenali pěkné výsledky.
U dětí je to především domácí závod ve Višňovce, kde již dokážou obsazovat stupně vítězů,
což se nám v minulých letech tolik nedařilo. Základna se rovněž rozrůstá a konkurence roste.
Objíždíme hlavně závody v Praze a okolí. Začali
jsme před čtyřmi lety s pěti dětmi a dnes je nás
třicet. Je to velmi pozitivní vývoj. Nejvíce nás těší
pokroky, které děti za tak krátkou dobu udělaly.
Máme velkou radost, že nám v Počernicích konečně vznikl pumptrack a máme tak možnost
některé tréninky absolvovat i zde. Už jsme ho
dvakrát vyzkoušeli a je pěkný. Až se dotáhne
jeho výstavba na celou verzi, tak to bude opravdu hezké sportoviště.

trati Lucie H. za 2 a Michaela Pryzilová za 4.
ABB MTB Cup Jablonec - Michal B. celkově za 2.
a vítězství v soutěži týmů.
Pražské schody – V silné mezinárodní konkurenci Marek. R. obsazuje 6. místo. Open závod za 2.
Lukáš Kindl a za 3. Michal Vlášek.
Nova Cup Kronaby Czech & Slovakia Sweden
Stolové hory – Marek R. za 1.
Cannondale kritérium Brno – Marek R. za 2.
Nova Cup Mitas Gočárovy schody - Marek R. za 1.
Galaxy Stevens série 1. závod – Michal B. za 1.
Force Chřibská 50 – Marek R. za 2.
Bohemie MTB Maraton – Lucie H. celkově za 1.
ŠELA Author Maraton – Marek R. za 3. Michal B.
za 7. V závodě dvojic Ota Zima a Michal Vlášek
za 2.
Krkonošská 70 – Michal B. členem vítězného
týmu a Lucie H. členkou rovněž vítězného týmu
žen.
Specialized Rallye Sudety Marek R. za 3 celkově
a Michal B. za 5 celkově. Lucie H. celkově za 4.

Mohli bychom ještě chvilku pokračovat. Když
započítáme všechna umístění i včetně kategorií,
tak se dopočítáme celkem:
55 x 1. místo, 39 x 2. místo, 32 x 3. místo, 13 x 4.
místo a 9 x 5. místo v celkově 92 závodech!

Celkem se na domácích závodech postavili závodnice a závodníci počernického Kellys Bike
Ranch týmu 147 x na pódium.
Lenka Bartáková, redaktorka

NOHEJBALOVÝ TURNAJ HOPOKOP 2017
Dne 9. 9. 2017 se v areálu TJ Sokol Horní Počernice odehrál již šestý ročník nohejbalového
turnaje trojic s názvem HoPoKop 2017. Turnaj
se odehrál za podpory Městské části Praha 20
a tak jako každý rok ho uspořádala amatérská
neorganizovaná skupina počernických nohejbalistů pod vedením bývalého hráče nohejbalové extraligy pana Romana Zajíce. Turnaj byl
opětovně určen široké veřejnosti a mohli se ho
účastnit pouze amatéři, popř. registrovaní hráči
hrající maximálně krajskou nohejbalovou soutěž. Do turnaje se původně přihlásilo 12 mančaftů, nicméně nakonec se ho zúčastnilo, a to
na dvou antukových kurtech, 9 následujících
týmů: Kozlové, Xaverka G, Sokol HP, Rodinka,
Kolemjdoucí, Pankrác, Horno Porno, Bobr a Milín. Turnaj se odehrál systémem „každý s každým“, resp. každý tým odehrál osm utkání, přičemž jednotlivá utkání byla dvousetová s tím,
že za vítězství se přidělovaly dva body a za
remízu bod jeden. V souvislosti s uvedenými
názvy jednotlivých mančaftů pro jistotu podotýkám, že názvy mužstev si vymýšleli sami hráči
a organizátoři plně respektovali jejich nápady.
Co se týče občerstvení, o něj se tak jako každý rok, a to jak pro účastníky turnaje, tak i pro
příchozí diváky, starala paní Monika Novotná,
která s elegancí sobě vlastní obhospodařovala
občerstvovací stánek a dále dnes již legendární laický gastronomický odborník pan Dušan
Mach, který připravil krmi lahodící jak oku, tak
i žaludku přítomných strávníků.

V návaznosti na výše uvedené tak nezbývá než
konstatovat, že celý turnaj byl znovu velmi výborně organizačně zvládnutý a svým účastníkům, ale i přítomným divákům přinesl spoustu
neobyčejných sportovních zážitků. A jelikož
pořadatelům i hráčům přálo taktéž velmi hezké
slunečné počasí, zaznamenala celá akce opětovně mezi jeho účastníky a přítomnými diváky
velký úspěch, podpořený navíc velmi výbornými výkony všech hráčů. V dané souvislosti je
ještě nutné zmínit, že turnaj vyhrálo mužstvo
„Pankrác“ s celkovým počtem 14 bodů, na dru-

hém místě se umístilo mužstvo „Milín“ s celkovým počtem 12 bodů a na třetím místě tým„Sokol HP“ s celkovým počtem 11 bodů. Závěrem
je nutné poděkovat místním amatérským nohejbalistům a všem jejich pomocníkům za zorganizování takovéto široké veřejnosti otevřené
sportovní akce, dále místní organizaci TJ Sokol
Horní Počernice, která konání akce umožnila
a zejména městské části Praha 20, která konání
této akce podpořila.
Jiří Beneda, organizátor

BOJOVNICE MARTINA ANEB NIC NENÍ NEMOŽNÉ
O tom nás mohla přesvědčit v minulých dnech
Martina Ptáčková, závodnice a trenérka kickboxu. Po těžkém úrazu (zlomenina 5 kostí a 3 prstů
na noze, včetně rozdrcení malíčku), který utrpěla
poslední den prázdnin, paradoxně při kvalifikaci
na sáňkařské mistrovství ČR, se postavila na start
závodu Run up a i s tímto hendikepem zdolala
vyskákat o berlích 26 pater druhé nejvyšší budovy v České republice. Nešlo samozřejmě o čas,
ale o nesmírnou vůli překonat další překážku
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a ukázat všem, že se dá vždy bojovat a nic není
nemožné. Se závoděním v bojových sportech
začne naplno až na začátku roku. S tréninkem už
ale začala. Plně se věnuje i svým dalším aktivitám
a samozřejmě i vedení tréninků pro širokou veřejnost. Moc ji těší zájem o její hodiny, které jsou
hojně navštěvovány a takřka překračují dané
možnosti. I tak se snaží vyjít všem zájemcům
vstříc, a proto se mohou přihlásit i další. Vše bude
řešeno operativně, takže se moc těšíme na další

členy se zájmem o tento zajímavý sport. Martina
by moc ráda poděkovala sponzorům a partnerům a všem lidem, kteří na ni myslí. Velký dík patří městské části Prahy 20, firmě Hollandia Karlovy
Vary, s. r. o., Atex, Moje cukrářství.cz, Thajský ráj,
Le Smoofi, Redbull, 24 Print. Eu a dalším.
Josef Ptáček, trenér

PŘEBOR HL. M. PRAHY 2017
8. 10. 2017. V neděli se v naší tělocvičně uskutečnil celodenní maraton závodů, který započal kategorií základní stupeň. Zde se nám na krásném
4. místě umístila Klárka Kovářová, které o pouhých 0,15 bodu unikla bronzová medaile.
V kategorii mladší žákyně si stříbrnou medaili
(i přes dva pády na kladině) vybojovala Eliška

Kurfürstová, které se podařilo ziskem 57,1 bodu
s přehledem splnit výkonnostní stupeň 1, což
se povedlo i dalším 4 závodnicím. Na 5. místě
skončila Jesscica Wandruschka, 7. Šrůtková
Ela, 10. Patrovská Ema, 12. Švaříčková Eva.
Gratulace!!!
I v následující kategorii jsme byli úspěšní, když
si pro zlatou medaili vystoupala Julie Brožová
a stříbrnou obdržela Lenka Tikmanová. Oběma
děvčatům se podařilo splnit si výkonnostní stupeň 2. Gratulujeme!
Stejný výkonnostní stupeň (2) se pokoušela
splnit také tři naše děvčata - věkem převyšující
hranici věku pro splnění tohoto výkonnostního
stupně. Bohužel ani jedné z děvčat se tento výkonnostní stupeň splnit nepodařilo a umístila se
takto: 1. Viktorie Brožová, 5. Natálie Fulemová,
6. Karolína Jindrová.

ZÁVOD GYMNASTICKÝCH NADĚJÍ 2017
Maraton nedělního závodu nám zakončil závod
malých gymnastických nadějí, kterého se zúčastnila děvčata ročníku narození 2010 a mladší,
které byly rozděleny do dvou kategorií.
V kategorii I. se na prvním místě umístila domácí závodnice Elen Strculová, která obsadila 2.
místo ve vloženém závodě ve skoku do dálky, a
to skokem dlouhým 153 cm a 1. místo ve vlože-

ném závodě ve šplhu na tyči.
V kategorii II se nejlépe umístila Krojidlová Nela,
a to na 24. místě.
V závodě družstev se družstvo ve složení Elen
Strculová a Nela Krojidlová umístilo na 6. místě.
za oddíl sportovní gymnastiky
Zuzana Hubáčková, trenérka

MÁM RÁDA VŠECHNY SPORTY
dím Zuzaně Hejnové. Na atletickém táboře se
na nás byla podívat a viděla jsem ji i na atletickém meetingu v Chebu. Mám i její podpis, za
který jsem moc ráda.“
Kromě sportu si Kateřina ve volném čase ráda

čte, vyrábí z papíru či gumiček a maluje. Budeme se těšit na její další úspěchy.
Lenka Bartáková, redaktorka

Sport

V minulém vydání zpravodaje jsme infor‑
movali o úspěchu čerstvě devítileté Kate‑
řiny Koubové na závodě Mladé Běchovice.
Kateřina začala běhat jako předškolák
v šesti letech, když začala chodit do DDM
na atletiku k Pavle Bejčkové.
Ta v ní probudila lásku ke sportu jako takovému a dnes se Kateřina věnuje hned několika
sportům. „Ráda běhám, hraju tenis v Nehvizdech, ve škole chodím na kroužek fotbalu,
ráda v atletice skáču do dálky. Ani nevím, co
dělám nejraději, sport mě prostě baví, ať dělám, co dělám,“ prozradila Kateřina. Větší čas
věnuje tenisu, který trénuje třikrát týdně, na
atletiku dochází jednou týdně.
Závod Mladé Běchovice běžela už třikrát. Poprvé se na atletický ovál postavila v šesti letech, kdy skončila jako osmá. O rok později už
ve velké konkurenci dokázala vybojovat bronz
a tento úspěch si letos opět zopakovala. „Letos jsem běžela na tři sta metrů, ale tráva byla
mokrá a já si nevzala tretry, takže mi to dost
klouzalo, ale jinak to byl moc hezký závod,“
řekla Kateřina k tomuto závodu Běžeckých nadějí, kde z 53 dívek doběhla třetí.
Letos také absolvovala Běh Podblanicka pro
Středočeský kraj ve Zruči nad Sázavou, kde
se umístila na krásném druhém místě. Z atletického víceboje doma v Horních Počernicích
si přivezla zlato a úspěch slavila i na Strahově,
kde za ZŠ Chodovická vybojovala hned dvě
zlaté medaile, a to jak za běh, tak za skok daleký.
A jaký má Kateřina v atletice svůj vzor? „Fan-
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“ALL YOU CAN EAT” buffet
každé úterý a čtvrtek

Hledáme servírku

více informací na tel. čísle

www.currytikka.cz
info@currytikka.cz
tel. : 773907000, 776332000
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VELKOOBCHODNÍ FIRMA DÁRKY
PŘIJME OBCH. ZÁSTUPCE NA
PŮL ÚVAZKU. ŘP SK B.
T: 605 388 388, OBCHOD@ELCOYOTE.CZ
PRODEJNA TABÁK‑DÁRKY PŘIJME
PRODAVAČKU NA PŮL ÚVAZKU. ZAKL.
PC PODMÍNKOU. TEL.: 605 388 388,
INFO@TABAK‑DARKY.CZ
REST. V HP PŘIJME OBĚDOVOU SERVÍRKU
PO‑PÁ TEL.: 728 607 652
HLEDÁM K PRONÁJMU DÍLNU NEBO VĚTŠÍ
GARÁŽ PRO AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ
A DROBNÉ MECHANICKÉ PRÁCE.
603 427 634
PRONAJMU DLOUHODOBĚ SAMOST.
GARÁŽ S ELEKTŘINOU V HOR.
POČERNICÍCH (U RESTAURACE
NA KOPEČKU) CENU NABÍDNĚTE.
TEL.: 602 294 327
INTERANTIK KOUPÍ ST. ZLAT. MINCE,
ST. ŠPERKY I POŠK., PRAHA 9,
POD PEKÁRNAMI 3
T: 605 829 440 PO 10 HOD.
KOUPÍM VZDUCHOVKY, NOVÉ I STARÉ,
TEL: 723 524 513

PŮJČÍM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK, DÉLKA 2 METRY,
250 KČ/DEN, TEL: 723 083 457

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

MIRTANA S.R.O., VE ŽLÍBKU 73,
MALÁ ZAVEDENÁ ÚČETNÍ FIRMA PŘIJÍMÁ
NOVÉ KLIENTY. ZPRACOVÁVÁME MZDOVÉ,
JEDNODUCHÉ I PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ
PRO PLÁTCE I NEPLÁTCE DPH.
SERIÓZNOST, DISKRÉTNOST A POHODU.
MOB: 606 475 891

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

HLEDÁME RECEPČNÍ NA ČÁST. ÚVAZEK
(DOTOVANÁ POZICE-NUTNÁ ROČNÍ
EVIDENCE NA ÚP), PIŠTE
NA INFO@RCMUM.CZ.

MALÁ VELKOOBCHODNÍ SPOLEČNOST
Z H.P. PŘIJME NA HPP EXPEDIENTA/ŘIDIČE
(SK.B) INFO@INSULFLEX.CZ
TEL: 608 240 036

KNIHY A KNIŽNÍ POZÚSTALOSTI KOUPÍM
TEL: 286 891 400

RÁMOVÁNÍ MYJO
PASPARTY, LAMINACE
NAPÍNÁNÍ PLÁTEN
NÁCHODSKÁ 636

PŘIJMU OŠETŘOVATELKU - 5 DNÍ
TÝDNĚ – 7 HOD. TEL: 604 618 540

VYKOUPÍME: OBRAZY, MALBY, KRESBY,
CELÉ SBÍRKY, PLASTIKY A DALŠÍ.
OBRAZARNA@POST.CZ TEL: 774 800 609

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁD‑
KU, VYKLÍZENÍ BYTŮ, SKLEPŮ, POZŮSTA‑
LOSTÍ A DALŠÍ STĚHOVÁNÍ.
TEL: 773 484 056

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

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY PRO‑
VEDE SOUDNÍ ZNALEC ING. FRANTIŠEK
SMETANA, TEL: 602 970 835

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

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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