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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH

LEDEN 2018

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 1. 4. od 9.00 do 17.00 hod.
Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového Joa
k zázrakům animace, interaktivní výstava
k výročí 10 let otevření Chvalského zámku
pro veřejnost

15. 1. od 19.30 hod.
Zamilovaný sukničkář
19. 1. od 19.30 hod.
Zkrať to! (KINO)
20. 1. od 15.00 hod.
Čarodějnický učeň

DDM
14. 1. od 13.30 do 19.30 hod.
Nedělní výtvarná dílna - tiffany
13. 1.
Lyžařská škola Rebels
20. 1. od 13.00 do 17.00 hod.
Den ICT a matematiky

do 25. 1.
Vánoční les na nádvoří zámku

23. 1. od 19.30 hod.
Radůza (KONCERT)

7. 1. od 14.00 do 16.00 hod.
Zavírání Vánoc se třemi králi a živým
velbloudem

24. 1 od 19.30 hod.
Můj nejlepší kamarád

MUM

25. 1. od 19.30 hod.
Po strništi bos (KINO)

13. 1. od 9.30 hod.
Montessori sobota

28. 1. od 15.00 hod.
Káťa a Škubánek

15. 1. od 8.00 hod.
ZÁPISY do kurzů a Školičky na 2. pol. 2017/18

13. 1. od 10.00 do 17.00 hod.
Westernová sobota s Limonádovým Joem
a Tornádo Lou
14. 1. od 10.00 do 17.00 hod.
Tajemná neděle s hrabětem Telekem z Tölökö
28. 1. od 14.00 hod.
Masopustní průvod na Chvalský zámek,
začátek u ZŠ Ratibořická

DIVADLO
7. 1. od 15.00 hod.
Vodníkův sen
8. 1. od 19.00 hod.
Flétny (KONCERT)
10. 1. od 18.00 hod.
Vernisáž Marián Komáček
11. 1. od 19.30 hod.
1000 věcí, co mě serou aneb tvá bába
je komedie (NEBUĎ KONZERVA)
13. 1. od 19.30 hod.
Válka s mloky
14. 1. od 15.00 hod.
Začarovaný les

30. 1. od 19.30 hod.
Rande naslepo (KINO)

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM
4. 1. od 16.00 do 18.00 hod.
Čtení z dětské Bible – Mgr. Eva Cudlínová

8. 1. od 19.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
- Divadlo Horní Počernice

11. 1. od 17.00 do 19.00 hod.
Potřebujeme cíle, plány, předsevzetí?
Nově do roku 2018 aneb Jak si jít za tím,
co chcete – přednášející
Mgr. Jana Černoušková

15. 1. od 18.00 hod.
Koncert žáků tříd dechových nástrojů
Jana Triebenekla a Jiřího Břicháče
- sál ZUŠ Ratibořická

18. 1. od 17.00 do 19.00 hod.
Jak se vyrovnat se studijními výsledky svého
dítěte – přednášející Mgr. Michaela Šorfová
25. 1. od 17.00 do 19.00 hod.
Jak používat mozek efektivněji – přednášející
Miroslav Oupic

Termíny hlavních akcí v roce 2018
24. 3. Ples neziskovek v KC Domeček
25. 3. Počernické kuře
21. 4. Oslavy Dne Země v parku Ratibořická
30. 4. Čarodějnice
20. 5. Formanské slavnosti v SKP HoPo Křovinovo nám.
29. 5. Veřejné fórum -10 problémů v Horních Počernicích - Chvalský zámek
2. 6. Den dětí
3. 6. Pohádkový les
6. 10. Počernice v pohybu ve venkovním areálu FZŠ Chodovická
2. 12. Ježíškova pošta v areálu Chvalské tvrze
23. 12. Zpívání pod vánočním stromkem
24. 12. Živý betlém
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ZUŠ
5. 1. od 17.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Katrin
Triebeneklové - sál ZUŠ Ratibořická

22. 1. od 18.00 hod.
Hudební večer - Tradiční koncert žáků ZUŠ
- sál ZUŠ Ratibořická
31. 1. od 18.30 hod.
Koncert žáků klavírní třídy Daniela
Kallmünzera - sál ZUŠ Ratibořická

Úvod

SLOVO STAROSTKY

Milí Hornopočerničtí,
měsíc leden je začátkem dalšího roku, kdy
rekapitulujeme rok předešlý a dáváme si
předsevzetí na ten letošní.
Naší městské části se vloni mnoho věcí
podařilo a letos nás čeká mnoho investičních akcí a oprav. A také hodně tradičních akcí, kdy se budeme společně potkávat.
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří nám pomáhali při akcích,
které pořádala městská část, nebo sami takové akce organizovali. Je
to velmi záslužná činnost, která obohacuje náš všední pracovní život.
A pokud nás bude víc, bude to pro všechny rozhodně jednodušší.

Zapojte se tedy do rozhodování obce! Řekněte nám svůj názor! To je
moje výzva a nabídka pro vás na rok 2018.
Je třeba si uvědomit, co vlastně je v životě důležité.
„Není důležité jednou být nejbohatším člověkem na hřbitově.
Ale jít večer spát a říct si:,To, co jsem dnes udělal, bylo úžasné a mělo
smysl, to důležité je.‘“ (Steve Jobs)
Přeji vám do roku 2018 stálé zdraví, pozornost a vlídnost, štěstí
a moudrost, optimismus, veselou mysl, pokoru a víru v sebe.
Hana Moravcová, vaše starostka

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
UBYTOVNY MČ
Ve spolupráci s živnostenským a ekonomickým odborem jsme projednávali výskyt
ubytoven na našem katastru. V poslední
době vzniká v Horních Počernicích velké
množství ubytovacích zařízení, velká část
bohužel nelegálně, a to nejen s ohledem na
neplacení poplatků, ale vznikají i problémy
s parkovacími místy a s komunálním odpadem.
PROJEDNÁNÍ ROZPOČTU
S našimi příspěvkovými organizacemi a odbory úřadu jsme projednávali rozpočet na
rok 2018. Ten bude projednán v Radě v lednu, následně bude předložen zastupitelům
na pracovním setkání a ke schválení bude
připraven na jednání Zastupitelstva v únoru.
SBĚRNÝ DVŮR
Společně s Magistrátem jsme jednali o navýšení dotace pro náš sběrný dvůr. Jelikož
stoupají ceny skládkovného, neměli bychom pokrytý provoz našeho sběrného
dvora. Po usilovném přesvědčování jsme
dosáhli úspěchu a dostaneme větší finanční dotaci.

VÝROBNÍ VÝBOR
Na výrobním výboru jsme se zabývali stavbami, které bychom rádi uskutečnili v tomto roce. Jedná se o moštárnu, bytový dům,
vícegenerační dům a přestavbu budovy, ve
které provozuje svou činnost MUMRAJ.
Zabýváme se především kontrolou projektu, přípravou na výběrové řízení a také ekonomickou výhodností staveb.
ZKLIDNĚNÍ NÁCHODSKÉ
Probíhá návrh studie zklidnění Náchodské
ulice, která vzniká na základě podkladů od
naší paní urbanistky. Studii zajišťuje TSK
jako správce a vlastník komunikace, jednáme s Odborem dopravy, s policií a také
s cyklisty. Návrh studie bude představen na
setkání s veřejností 16. ledna v Domečku.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ČESKÉ POŠTY
V prosinci byla konečně otevřena nová pobočka České pošty u nás. Po několikaletém
jednání mají Horní Počernice poštu, která
odpovídá 21. století. I když jsme před Vánocemi museli čekat ve frontě, ale v příjemném prostředí a uvnitř, nikoliv na chodníku
venku.
Věřím, že se poště podaří sehnat další pracovníky, kteří jí v současné době chybí.
Také naše doručovatelky se během tohoto
měsíce vrátí zpátky k nám.

Hana Moravcová,
starostka

NÁRODNÍ KONFERENCE ZDRAVÝCH
MĚST
Na národní konferenci jsme představovali náš projekt spolupráce se školami a to
především s žáky v rámci participativního
rozpočtu. Ukázky byly z Parku poznání,
který byl slavnostně otevřen v prosinci,
z pumptracku a dalších aktivit naší mládeže.

SETKÁNÍ RADNÍCH S OBČANY SE KONÁ 16. LEDNA
OD 17. 00 HODIN V KC DOMEČEK.
TÉMATEM SETKÁNÍ BUDOU PRIOROTY DOPRAVNÍ
POLITIKY A DOPRAVA V ŠIRŠÍCH VZTAZÍCH.

2– 3

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Zřízení ochranných jízdních pruhů pro
cyklisty v ul. Náchodská
Rada nesouhlasila se záměrem na ul. Náchodská vyznačit ochranné jízdní pruhy pro
cyklisty z důvodu jejich bezpečnosti.
Umístění cyklostojanů na území Horních
Počernic
Rada souhlasila s umístěním cyklostojanů
na pozemcích, které jsou ve vlastnictví nebo
svěřeny do správy MČ P20.
Rada schválila umístění cyklostojanů na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví nebo
správě MČ P20 za podmínky, že dotčení vlastníci s tím souhlasí a uzavřou smlouvu s MČ
P20 o odpovědnosti, údržbě apod.
Regulační plán pro území hl. m. Prahy
Rada nesouhlasila s návrhem Nařízení, kterým se stanoví Regulační plán pro území hl.
m. Prahy, aby požadované území začínalo od
katastru hl. m. Prahy, jelikož Regulační plán
neřeší území MČ Prahy 20, naopak toto území zatěžuje.
Vyjádření k podnětu na změnu územního
plánu na pozemku parc. č. 4037/43 v k. ú.
Horní Počernice
Rada nesouhlasila s podnětem na změnu
územního plánu na pozemku parc. č. 4037/43
v k. ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně funkční plochy z nezastavitelného území
OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na zastavitelné území VN - nerušící výroby
a služeb s kódem míry využití D, a to z následujících důvodů:
1. rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ
Praha 20, kde je v bodě 1 uvedena zásada:
„Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné
krajiny nad rámec současných rozvojových
ploch daných platným ÚP hl. m. Prahy ke dni
1. 1. 2015“
2. jedná se o rozšiřování zastavitelných ploch
bez zajištění příslušné infrastruktury, bez návaznosti na stávající i podle územního plánu
možné využití sousedních pozemků (zejména v sousední obci Radonice) a v neposlední

Městská část Praha 20 nabízí
k dlouhodobému pronájmu nebytový
prostor ve 2. nadzemním podlaží (podkroví) objektu bývalého sklenářství
Náchodská 868 na Chvalské tvrzi
v Horních Počernicích.
Jedná se o nedělený prostor o ploše
270 m2, který je možno rozdělit
na více místností.
Objekt je v režimu památkové péče.
Možné využití například jako kanceláře,
sídlo firmy, ateliér, showroom.

Kontakt: 271 071 644
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řadě dochází k záboru bonitní zemědělské
půdy

s novelizací zákona č. 185/20001 Sb. o odpadech.

3. v současné době se připravuje Metropolitní plán a tento typ změny, (kterou nelze
označit jako obecně prospěšnou), je možné
požadovat při jeho pořizování.

Místní akční plán ke snížení zátěže oby‑
vatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem
a znečištěným ovzduším s využitím zkuše‑
ností s aplikací MA21
Rada schválila Místní akční plán ke snížení
zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným
hlukem a znečištěným ovzduším s využitím
zkušeností s aplikací MA21.

Vyjádření k podnětu na změnu územního
plánu na pozemku parc. č. 4033/12 v k. ú.
Horní Počernice
Rada nesouhlasila s podnětem na změnu
územního plánu na pozemku parc. č. 4033/12
v k. ú. Horní Počernice, spočívajícím ve změně funkční plochy z nezastavitelného území
OP - orná půda, plochy pro pěstování zeleniny na zastavitelné území VS - výroby, skladování a distribuce s kódem míry využití E a DU
- urbanisticky významné plochy a dopravní
spojení, a to z následujících důvodů:

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

1. rozpor s Deklarací podmínek rozvoje MČ
Praha 20, kde je v bodě 1 uvedena zásada:
„Nerozšiřovat zastavitelné plochy do volné
krajiny nad rámec současných rozvojových
ploch daných platným ÚP hl. m. Prahy ke dni
1. 1. 2015“
2. jedná se o rozšiřování zastavitelných ploch
bez zajištění příslušné infrastruktury, bez návaznosti na stávající i podle územního plánu
možné využití sousedních pozemků (zejména v sousední obci Radonice) a v neposlední
řadě dochází k záboru bonitní zemědělské
půdy
3. v současné době se připravuje Metropolitní plán a tento typ změny, (kterou vyjma
zcela menšinového koridoru plochy DU nelze
označit jako obecně prospěšnou), je možné
požadovat při jeho pořizování.
Technická novela Statutu HMP, která rea‑
guje na změnu v zákonu č. 185/2001 Sb.
o odpadech, v souvislosti se změnou záko‑
na o územím plánování a stavebním řádu
Rada souhlasila s návrhem změny obecně závazné vyhlášky HMP, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 55/2000 Sb. v souvislosti

Veselé a krásné Vánoce, klidné prožití
Mnohosvátků
štěstí
a úspěchů
novoročních
a mnoho
štěstí a úspěchů
v
roce
2018
v roce 2018

Městská část Praha 20
Horní Počernice

V posledním rozhovoru minulého roku
jsme se starostkou Hanou Moravcovou
hovořily o úsporných opatřeních, rekon‑
strukcích a zklidňování Náchodské ulice
nebo o nesouhlasu s vyhláškou hl. města
Prahy.
Podařilo se vám získat 2,5 milionu na re‑
konstrukci povrchu hřišť, kterých se bude
rekonstrukce týkat a co vše se bude mě‑
nit?
Získali jsme účelovou dotaci od hlavního
města Prahy a na jaře začneme rekonstruovat hřiště v mezisídlištním prostoru v ulici
Lhotská, dále na sídlišti u ulice Ruprechtická,
hřiště v ulici Jeřická a v parku Cuřinka. Právě
vybíráme zhotovitele a na jaře bychom realizovali výměnu povrchů, v závislosti na zaměření hřiště. Rekonstrukcí projdou také stojany
na sítě nebo basket a samozřejmě basketbalové koše.
Udělali jste poptávkové řízení na kance‑
lářské a hygienické potřeby pro úřad, jaká
by měla být úspora?
Oslovili jsme šest firem, které všechny mají
tzv. náhradní plnění, což znamená, že více
než z 50 % zaměstnávají tělesně postižené
zaměstnance. Díky tomu uspoříme na odvodech 150 000 Kč, a ještě jsme získali lepší
ceny, takže ušetříme asi 30 %.
Další úsporu přinese kontrola průtoku
vody v budově úřadu. Přibližte nám, o co
se jedná a zda budete chystat tato zařízení
i do dalších budov.
V letošním roce jsme na budovu úřadu instalovali kontrolu průtoku vody v budově.
Opakovaně jsme za sebou měli havárii vody
a tak jsme zavedli toto zařízení, které při zvýšeném průtoku vody uzavře celý přívod vody
do budovy. Takže například když protéká
záchod, tak se automaticky uzavře veškerý

přívod vody a víme, že je někde problém,
který je potřeba řešit, aniž by unikalo velké
množství vody, které způsobí následné škody
na majetku. Během dvou měsíců se nám to
již několikrát osvědčilo a dali jsme do návrhu
na příští rok instalaci tohoto zařízení do další
budovy úřadu a v příštím rozpočtu bychom
ho rádi naplánovali do našich škol a školek.
Došlo k přerušení rekonstrukcí komunika‑
cí, kdy budou práce obnoveny?
Vzhledem k začínající zimě byla přerušena
rekonstrukce komunikace Ve Žlíbku, která
bude pokračovat na jaře směrem k otočce
autobusu 141 a na druhou stranu. Stejně tak
došlo k přerušení rekonstrukcí komunikací ve
Svépravicích, kde budeme také pokračovat
na jaře.
V listopadu policie provedla zátah u prů‑
myslového areálu. Prozradíte nám, o co se
jednalo?
V rámci řešení bezpečnosti v Horních Počernicích bylo ve spolupráci s městskou i státní
policií provedeno šetření terénu v ulici Lukavecká, především v okolí garáží u průmyslového areálu, kde byly policií zadrženy osoby,
které nelegálně užívaly objekty garáží. Vyzvali jsme jednotlivé vlastníky, aby si zabezpečili
své objekty tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému obývání cizími osobami. Každopádně bych velmi ráda vyzdvihla práci policistů a to jak městské tak i státní policie, která
zde provedla opravdu profesionální práci.
Rada městské části vydala zamítavá sta‑
noviska k vyhláškám hl. města Prahy.
O jaké se jednalo a proč?
Naše Rada se zamítavě vyjádřila ke dvěma
vyhláškám hl. města Prahy. První se týká zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti, který úplně neschvalujeme, jelikož se nám líbí,
když si v předvánočním čase dají lidé při se-

tkání na akcích svařáček, či si pár udělá piknik
na loučce s lahvinkou vínka. Ostatní případy,
kdy je někdo opilý na ulici má řešit policie,
ale zákaz pro všechny neschvalujeme. Druhou vyhláškou byl regulační plán pro území
hl. města Prahy, který se týkal pravidel pro
vyhlašování smogových situací. Hlavní město navrhuje, že pracovní skupina pro přípravu
regulačního řádu doporučila po zhodnocení
výsledků předložené Studie zpracovat návrh
nařízení, kterým se vydává regulační řád pro
území hlavního města Prahy obsahující omezení silniční motorové dopravy po dobu trvání smogové situace v režimu „sudá/lichá“ se
současným zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 6 t. Kromě dopravních omezení
v režimu „sudá/lichá“ a zákazu vjezdu vozidel
s okamžitou hmotností nad 6 tun je navržen
i zákaz ponechání chodu motoru vozidla při
zastavení a stání na dobu delší než 1 minutu
(s výjimkou zastavení vozidla před průjezdem křižovatkou). Zákaz by byl od Černého
Mostu dále do Prahy, takže všechna auta by
stála tady u nás. Někdy se holt Praze hodí, že
jsme její součástí a někdy ne, s čímž nesouhlasíme.
Chystáte zklidňování ulice Náchodské,
v jaké fázi se nachází nyní?
Probíhá studie zklidňování Náchodské ulice, kde návrh vypracovala naše urbanistka
a studii dělá TSK, která jej řeší se všemi účastníky jako je policie, Odbor dopravy, cyklo,
parkovací místa, Odbor životního prostředí,
Ropid… a v lednu by měl být návrh studie
připraven s tím, že bychom ho v rámci projednání s veřejností, které se koná 16. ledna,
přednesli. Jakmile bude hotový návrh, zveřejníme ho na e‑zpravodaji.
Podařilo se pro úřad zakoupit plánovaný
elektromobil?
Na finančním výboru se probíral jako jedno
z témat nákup elektromobilu. Elektromobil
byl v celkové hodnotě 691 838 Kč bez DPH,
tedy za vyšší cenu, než která byla původně
plánována v rozpočtu. Na tento nákup jsme
dostali dotaci ve výši 230 tisíc korun z Národního programu Životní prostředí. V souvislosti
s tímto nákupem je potřeba vybudování dobíjecí stanice v celkové hodnotě 140 tis. bez
DPH, která bude sloužit nejen pro potřeby
úřadu, ale i pro ostatní občany, kteří si elektromobil zakoupí. Tato stanice bude umístěna
v ulici Obchodní vedle Oční kliniky. Provozovatelem bude Pražská energetika, a. s. Využitelnost tohoto vozu bude maximální, jelikož
bude využíváno jako referentské vozidlo pro
úředníky a všechny zaměstnance úřadu. Kritika byla vůči samosprávě, že jsme mohli mít
za tuto cenu dva automobily na pohonné
hmoty. Myslím si ale, že právě veřejná správa
by měla jít příkladem a investovat prostředky
do ekologie.
Lenka Bartáková, redaktorka
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Aktuality

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Zastupitelé

KAM VEDE KRÁTKOZRAKOST
Věřím, že občané Horních Počernic i vedení
naší radnice zaznamenali skutečnost, že byla
schválena EIA pro nový úsek Pražského okruhu vedoucího od D1 do Běchovic. To vede
k předpokladům, že výstavba tohoto úseku
by mohla započít v roce 2020.
Co to znamená pro občany naší městské části? Pouze to, že Pražský okruh bude na dlouhá
léta končit právě u nás v Horních Počernicích,
jelikož pochopitelně dojde k napojení tohoto nového úseku na stávající část vedoucí
od Běchovic přes Horní Počernice, kde zatím
okruh u nájezdu na D10 a Vysočanskou radiálu končí v polích. Nechci být špatným prorokem, ale pokud byla dopravní zátěž v Horních Počernicích vysoká a obyvatelé městské
části si na ni stěžovali, tak bohužel bude hůř
a to se všemi negativními důsledky, které
s sebou přináší dopravní zátěž, jelikož se staneme východní dopravní křižovatkou Prahy.
A kdo za to může? Bohužel nezodpovědnost
řady občanů Horních Počernic, kteří se angažovali v protestech dostavby Pražského okruhu jako celku ve stávající stopě, dané platným

územním plánem a strkali tuto komunikaci
někam za Horní Počernice jiným lidem pod
okna. Angažovali se v peticích a spolčovali
se s jinými městskými částmi či obcemi proti
dostavbě Pražského okruhu, což pochopitelně zbrzdilo i výstavbu severovýchodní části
okruhu, která je právě pro Horní Počernice
důležitá, místo aby důrazně prosazovali naopak urychlení návaznosti okruhu severovýchodním směrem.
Je mi to moc líto, ale máte, co jste chtěli. Jsem
moc zvědavý, co bude vedení naší radnice
teď dělat společně s těmi, co se aktivně angažovali v tomto brzdění a házení překážek
formou různých petic proti urychlení dostavby celého Pražského okruhu? Jak se k tomu
tito lidé postaví (a víme, o které se jedná) a co
pro občany Horních Počernic udělají, aby
eliminovali veškeré negativní jevy spojené
s nárůstem dopravy, v důsledku svých nezodpovědných aktivit proti zájmům občanů
městské části Praha 20, po napojení nové jihovýchodní části Pražského okruhu?
V letech 2008 a 2009 jsme na radnici naopak

prosazovali urychlené dokončení Pražského okruhu jako
celku. Já jsem v řadě příspěvků
v Hornopočernickém zpravodaji (Kdo má poslední slovo,
Pražský okruh, Klady a zápora
MÚK Beranka) upozorňoval na
dopravní problematiku v naší městské části,
naposledy v letech 2015 a 2016 a bohužel
představitelé naší obce tuto skutečnost ignorovali.
Ano, kdyby naši představitelé městské části uvažovali konstruktivně, tak si mohla MČ
například vyjednat jako podmínku výstavbu
nájezdu na MÚK Beranka a prosadit snížení
průjezdnosti Horních Počernic po ulici Náchodské. To se však bohužel nestalo. Raději
budou dělat další a další studie, které nejsou
zrovna levné a k ničemu v podstatě nejsou,
jelikož to, co nás trápí, je všeobecně známo
a nebo budou jednat a jednat a ničeno konkrétního stejně nedosáhnou.
Richard Stára, zastupitel
a Josef Straka za MS ODS, PF 2018

chom své velké starosti brali jako malé a také,
abychom se uměli radovat z malých věcí stejně, jako by byly velkými úspěchy.
Přeji nám všem úsměvy na tváři od ucha
k uchu a další rok prožitý ve šťastném duchu.

Tak vše nej!

PF 2018
Vážení obyvatelé Horních Počernic,
v roce 2018 přeji nám všem pevné zdraví,
štěstí, maximum osobní i rodinné pohody,
a také radost z každého prožitého dne.
Přeji nám, aby nás bavila naše práce, aby-

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

Placená inzerce

AUTORIZOVANÝ SKISERVIS A PŮJČOVNA

• max. šetrnost při broušení
všech lyží a snowboardů
• úhlování boční
a tuning spodní hrany
• mazání lyží technologií Wax Master
• montáž a seřizování vázání
na elektronické stolici HUBER s tištěným protokolem

MB KOLO s. r. o.

Náchodská 490/148, 193 00 PRAHA 9
tel.: +420 233 320 960

www.mbkolo.cz

Otevírací doba:
Po–St, Pá:
Čt:
So:

9–18
9–19
9–12

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
stanoviště na tříděný odpad. Jejich odvoz
započne den po Štědrém večeru a následně
bude probíhat po celý leden a únor 2018.
Konečná zastávka pro vánoční stromky je
u odběratele, který se zabývá zpracováním
dřeva. Stromky jsou nadrceny a následně
využity např. v zahrádkářském průmyslu do
kompostu. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se

směsným odpadem k energetickému využití
do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé
stromky. Pokud už stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či
směsný odpad, ale do sběrného dvora.
Marie Novotná, OŽPD

UKONČENÍ DLOUHOLETÉHO SANAČNÍHO ZÁSAHU
Následkem masivních úniků chemikálií
a kontaminace horninového prostředí a podzemních vod v areálu bývalé OZ CHEMIE
chlorovanými uhlovodíky cca v polovině minulého století došlo k rozsáhlému šíření znečištění i mimo vlastní areál do obytné zóny
městské části obce Horní Počernice (nacházející se jižně a jihovýchodně od areálu OZ
CHEMIE). Zasažená plocha mimo vlastní areál
byla cca 1 km2. Toto znečištění bylo řešeno již
od 70. let minulého století. Další sanační práce byly v této oblasti zahájeny v roce 1988.
Původní projekt sanace členil sanační práce
na 2 lokality – vlastní areál bývalého chemického skladu a tzv. Jižní předpolí, tj. kontaminovanou obytnou část obce Horní Počernice.
Sanace dílčí lokality Jižní předpolí byla k datu
31. 12. 2008 ve smyslu prováděcího projektu
ukončena. Sanace nesaturované zóny, která
probíhala v letech 1997-2015 a významnou
měrou přispěla ke splnění nápravných opatření, byla ve smyslu prováděcího projektu
protokolárně ukončena 20. 4. 2016. Sanaci
nesaturované zóny prováděla subdodavatelsky firma SAKOL - ekotechnologie, spol. s r. o.
Sanaci saturované zóny v dílčí lokalitě Areál
OZ CHEMIE a blízké předpolí areálu pokračovala až do roku 2017. Sanační práce na lokalitě probíhaly dle následujících schválených
projektových materiálů:

Prováděcí projekt sanačních prací (Vodní
zdroje, a. s. Praha, Sakol, spol. s r. o., 1997),
Aktualizace prováděcího projektu sanačních prací (Vodní zdroje, a. s. Praha, Sakol, spol. s r. o., 2000),
Doplněk prováděcího projektu prací – DPP
II (Vodní zdroje, a. s. Praha, Sakol spol. s r. o,
ENVIsan‑GEM, spol. s r. o., 2002),
Prováděcí projekt pro závěrečnou etapu sanačních prací v areálu OZ CHEMIE – DPP III
(Vodní zdroje, a. s. Praha, Sakol, spol. s r. o.,
2007).
Intenzivní sanační čerpání bylo realizováno
v letech 1997–2004, z vrtů v oblasti hydraulické bariéry a skladu hořlavin bylo čerpáno
až 10 l/s. V letech 2010 -2013 bylo realizováno plošné čerpání podzemní vody ze svrchní
zvodně v oblasti hydraulické bariéry. V rámci
sanace saturované zóny v areálu OZ CHEMIE
bylo v letech 1997–2016 odčerpáno a dekontaminováno celkem cca 1.525 tisíc m3 znečištěných podzemních vod.
Na lokalitě OZ CHEMIE HORNÍ POČERNICE
(Areál OZ CHEMIE a Jižní předpolí) bylo celkem v rámci sanačních prací v období leden 1997 až březen 2017 odstraněno:
141,5 – 149, 2 tun těkavých organických látek.
V důsledku rozsáhlé sanace a odstranění až
150 tun těkavých organických látek došlo na

většině území k významné redukci kontaminace až na její eliminaci. Provedený zákrok
měl jednoznačně pozitivní dopad na kvalitu
podzemní vody v zájmové lokalitě a umožnil
dosažení sanačních limitů. Provedené sanační práce na lokalitě OZ CHEMIE Horní Počernice významně přispěly ke snížení zdravotní
a ekologické zátěže zájmového území a lze je
hodnotit jako velmi úspěšné. Setrvalost dosaženého stavu bude sledována postsanačním monitoringem po dobu 5 let.

Jaroslava Čechurová,
Odbor životního prostředí a dopravy

DOPRAVNÍ ZATÍŽENÍ
Mohli jste si všimnout, že naše území se rozvíjí a staví se nová obydlí. V současné době
probíhá kolaudační řízení na obytný soubor
Beranka II. V rámci rozvoje tohoto území byla
v souladu s územním plánem prodloužena
ulice Tlustého až k ulici Bořetická. Na komunikaci ulici Tlustého je obousměrný provoz
s možností využití přilehlých ulic a rozptýlení silničního provozu místních obyvatel.
Městská část se snaží, aby stávající zástavba
nebyla narůstajícím provozem z nově vybudovaných obytných souborů zatěžována,
a proto při stanovování dopravního režimu
zohledňovala různé varianty provozu v předmětném území a některé z nich i konzultovala s Policií ČR.
Např. se uvažovalo o jednosměrném provozu
ulice Tlustého (od křižovatky s ulicí Třebešovská po ulici K Odpočinku), kdy by ale v tomto
případě nastal velký problém s najetím vozidel na ulici Náchodská, v místě křižovatky

s ulicí Bořetická. Dalším negativem
této varianty je, že návštěvníci hřbitova by nesměli z ulice K Odpočinku
odbočit doleva směrem k ulici Třebešovská, ale museli by jet pouze
směrem k ulici Bořetická s vyjetím
na ul. Náchodská.
Další zvažovanou možností byla
jednosměrka v úseku za napojením
obytného souboru na ulici Tlustého
směrem ke křižovatce s ulicí K Odpočinku. Negativem této varianty je
krátký úsek cca 70 m a z toho důvodu i velká pravděpodobnost nedodržování tohoto
dopravního opatření a nemožnost zajištění
dozoru Městské policie na dodržování výše
uvedeného jednosměrného režimu.
Dále byly zvažovány i jiné varianty jednosměrného provozu, kdy ale při jakémkoli
omezení komunikace ul. Tlustého došlo ke
svedení dopravy na komunikaci ul. Náchod-

ská a to přes křižovatku s ulicí Bořetická –
viz foto, což by vyvolalo jen další zahuštění
provozu na již takto zatížené komunikaci, kterou se naopak městská část Praha 20 již delší
dobu snaží zklidnit a omezit tranzitní dopravu. Z tohoto důvodu byly na území Horních
Počernic odpoplatněny nadřazené komunikace (dálnice D11 a D10).
Dagmar Jeníková, referentka dopravy
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Odbory

KAM S VÁNOČNÍM STROMKEM, AŽ DOSLOUŽÍ
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob
na směsný odpad, protože tím snižují jejich
kapacitu. V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad (například na sídlišti), lze stromky
volně odložit vedle nich. Pokud ale nemáte
popelnici volně přístupnou z ulice (některé
činžovní domy a rodinné domy), prosíme
o odložení vánočního stromku u nejbližšího

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Odbory

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ
Kalistová Anna
Marešová Marie
Tichá Irena
Zálohová Jarmila
Vondrušková Milada
Lérová Irena
Růžičková Blažena
Brázdová Věra
Fuksová Mária
Runkasová Vratislava
Hradecká Františka
Blechová Hana

Javorská Božena
Králová Jarmila
Krausová Bohumila
Součková Hana
Špiller František
Jenelová Jaroslava
Podzimek Miloslav
Valešová Marta
Roušarová Marie
Lochová Věra
Matějíček Zdeněk
Pelcová Milada

PROGRAM
ZO SENIOŘI
LEDEN 2018
středa 3. ledna KLUBOVNA
Pan B. Bisinger: U Havla v Lucerně i na
Barrandově, začátek ve 14.00 hod.
středa 10. ledna VYCHÁZKA Vinoř
– Ctěnice, VÝSTAVA Praha v čase vánočním – zámecký areál Ctěnice, sraz na
zastávce bus 209 – Nádraží H. Počernice
v 10.00 hod., vstupné 50 Kč,
vede L. Frouzová.
pondělí 15. ledna VYCHÁZKA
Bertramka, sraz ve stanici metra Českomoravská v 10.00 hod., vede K. Janušová.
úterý 23. ledna VÝSTAVA
Galerie Tančící dům – Sedmičky Josefa
Lady, sraz ve stanici metra Č. Most v 10.00
hod., snížené vstupné 40 Kč,
vede L. Frouzová.
středa 31. ledna ČLENSKÁ SCHŮZE
Chvalský zámek 2. patro, na programu jsou
důležité změny ve vedení. Žádáme všechny členy o účast. Začátek ve 14.00 hod.

Srbová Alena
Šenková Agnesa
Dvořák Otto
Kočka Petr
Lomická Marie
Marek František
Píšová Jaroslava
Pour Miroslav
Stránská Marie
Vasková Jana
Bezchlebová Hana
Cochlár Dušan

Mikšová Alena
Patrovská Jarmila
Zachoval Miroslav
Fialová Maří‑Magdalena
Janoušová Jiřina
Šulc Libor
Dušková Libuše
Fíčková Eva
Hampacherová Eva
Ježková Věra
Salavová Ludmila
Strnadová Miroslava

Del Giudiceová Karla
Charvát Jaroslav
Komeštíková Anna
Ležalová Pavla
Mikšaník Vratislav
Motyčka Jiří
Štická Věra
Vrátný Milan
ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají
věku 81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění vašeho jména v této
rubrice NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo: 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na
e‑mail: vitani@pocernice.cz
Alexandra Janáčková, vedoucí Odboru živnostenského
a občanskoprávních agend

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně.
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky. V případě zájmu přihlašujte děti narozené
v období 1. 10. 2017–31. 12. 2017 do 31. 1. 2018. Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna obcana/ vitani obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních
agend, č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze
z městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e‑mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,
tel.: 271 071 657, e‑mail: vitani@pocernice.cz
Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

Seniorfitnes přeje všem svým příznivcům
a aktivním seniorům hodně zdraví, pohody
a elánu do roku 2018. Přijďte se s námi po
vánočních a novoročních svátcích rozhýbat, shodit přebytečné kilogramy a načerpat energii do Nového roku.
Těšíme se na vás!

Cvičební místo Praha 20:
DOMEČEK, KC Praha - Horní Počernice,
Votuzská 379/11
Zdravotní cvičení (25 Kč)
ČT: 9.00 – 10.00 hod.; 10.00 – 11.00 hod.
Ing. Irena Osvaldová, tel.: +420 778 480 45,
e‑mail: IRI.JURCOVA@gmail.com

středa 7. února KLUBOVNA
BURZA ošacení a předmětů, začátek
ve 14.00 hod.
Cvičení v „Domečku“ bude každý
čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.

VZPOMÍNKA

Klubovna je otevřena každou
středu od 14 hodin.

Dne 8. ledna 2018 uplyne již 10 let od předčasné smrti mého
bratra pana RNDr. Jiřího Doudy a 24. ledna 28 let ode dne,
kdy zemřel náš táta pan Jiří Douda. Za tichou vzpomínku děkuji všem, kdo jste je znali.

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Hornopočernický zpravodaj – leden 2018

Alena s rodinou

Veliké nadšení, slavnostní projevy, chvála a dokonce i slzy dojetí doprovázely dne
11. 12. 2017 otevření nově zrekonstruované
pobočky pošty v Horních Počernicích. „Poděkování patří zejména paní vedoucí Heleně Průžkové a jejímu týmu zaměstnanců,
že vše perfektně zvládli. A to jak práci v náhradních prostorách, výpomoc na ostatních
pobočkách, tak i stěhování a přípravu k otevření nově zrekonstruované pošty,“ uvedla
Marie Rathouská, manažerka obvodu Praha
V, při slavnostním otevírání pobočky v Horních Počernicích. A dodala: „Celé stěhování
zaměstnanci s paní vedoucí zvládli sami,
a to během jednoho víkendu. Opravdu obrovská pochvala a velké díky pro všechny.“
Na pobočce České pošty v Horních Počernicích se uskutečnila pětiměsíční rekonstrukce, protože prostory byly zastaralé
a velmi malé a nevyhovovaly jak zaměstnancům Č. P., tak i klientům. Původní pošta
byla dočasně přestěhována do náhradních
prostor, které poskytla městská část. Ty se

však nacházely ve sklepních místech bez oken,
a oproti předešlému
místu měly jen dvě přepážky, na kterých se střídaly dvě směny po dvou
zaměstnancích, ostatní
chodili vypomáhat na
okolní pošty. „Sice jsme
měli jen dvě přepážky,
ale zapojili jsme se i na
jiných poštách a pracovali jsme jako jeden
tým,“ uvedla Helena
Průžková, vedoucí pošty
Praha 913.
Pro zaměstnance pražské 913 bylo období
rekonstrukce náročné,
ale dost jim pomohla i vstřícnost klientů.
„Hodně jich vidělo, že je
to těžké i pro samotné
zaměstnance. Uložené
zásilky byly téměř všude.
Ale ozval se nám například zákazník, který nám
nabídnul, že by pronajaté prostory vyzdobil svými fotografiemi
s poštovní tematikou,“
řekla Marie Rathouská, manažerka obvodu.
„Obrazy jsme moc rádi využili na výzdobu
prostor a dokonce jsme si je přestěhovali
s sebou do nové pobočky,“ dodala Helena
Průžková, vedoucí pošty.
Nově zrekonstruovaná pobočka v Horních
Počernicích má ve svém sídle v současnosti pět přepážek a od února 2018 se chystá

Pošta

NOVĚ REKONSTRUOVANÁ POBOČKY POŠTY V HORNÍCH
POČERNICÍCH ZÁŘÍ NOVOTOU

moderní ukládání balíků na pozici. To umožní lepší orientaci uložených zásilek a daleko
rychlejší odbavování zákazníků. Teď už nezbývá než popřát pobočce v Horních Počernicích samé spokojené zákazníky a jejím
zaměstnancům, ať se dobře pracuje.
Monika Dudková,
Česká pošta
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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.

PRVNÍ LETOŠNÍ PROJEKT Z „INVESTICE NA PŘÁNÍ“ BYL DOKONČEN
Po zkušenostech se zapojením žáků místních základních škol v minulém roce, byla
dána možnost všem občanům, aby v rámci
„Investice na přání“ navrhli, na jaký projekt
by měla být použita část rozpočtu městské
části. Projektů se sice nesešlo mnoho, ale za
to byly všechny zajímavé. Ve dvou z nich byli
opět zapojeni žáci našich základních škol.
Společný projekt „Park poznání“, který zpracovali v Základní škole Ratibořická za spolupráce s FZŠ Chodovickou a ZŠ Stoliňskou, se
umístil v hlasování občanů Horních Počernic
na prvním místě. Po zajištění všech příslušných souhlasů mohly být jednotlivé interaktivní prvky objednány a na počátku prosince
instalovány v parku před ZŠ Ratibořickou.

Hornopočernický zpravodaj – leden 2018

Na věži poznání, pexesu nebo interaktivní tabuli je možné vidět mnoho informací
o rostlinách i příslušnících říše zvířat. Nejen,
že se dozvíte zajímavé věci, prohlédnete si
krásné ilustrace, ale ještě si mezi sebou můžete zasoutěžit. Jestli pak víte, jak dlouhý
skok má žába, liška nebo zajíc? Pokud nevíte, tak si to přijďte zjistit nebo vyzkoušet vedle ilustrovaného doskočiště. Divočáků jsou
plné lesy a přilehlá pole a zahrady, takže
představit si je umí každý, ale dokázali byste
v myslivecké mluvě, pojmenovat jejich jednotlivé části? Pokud ne i to si můžete se svými dětmi přijít zábavnou formou vyzkoušet.
Všech deset instalovaných interaktivních
prvků bylo paní starostkou slavnostně pře-

dáno autorům projektu - žákům 19. 12. 2017
do užívání. Přetváření parku Ratibořická na
Park poznání tak nekončí. Na jarní měsíce
plánujeme s Ekotýmem ZŠ Ratibořická výsadbu 13 stromů, které pak budou následně pod patronací jejich tříd. Ke stromům se
instalují cedulky nejen s názvy jednotlivých
stromů, ale i dalšími poznatky souvisejícími
s příslušným stromem. Takže máte se na co
těšit a pokud už teď máte chvilku, přijďte se
podívat, je na co.
Lenka Tomsová, koordinátorka projektu
Zdravá MČ a MA21

Zdravá MČ

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Zimní cyklo
Každou zimu sice jezdí více a více nás cyklistů, ale raději nadále předpokládejme,
že jsme pro motoristy spíše překvapením.
Proto doporučuji hodně předvídavou jízdu,
upoutávání pozornosti barevně výrazným
oblečením a světly. Pozor si dejte na rychlejší zimní vybíjení baterií a náledí.
Projekt PASTA
Možná znáte evropský projekt PASTA, který na snižující se fyzickou aktivitu evropské

populace začíná reagovat cíleným rozšiřováním každodenní dostupnosti vhodných
míst především pro cyklisty a pěší. Mottem
projektu je „Bike it. Walk it. Live it“.
Do nového roku nově!
Cyklointegrační opatření jsou dlouhodobě
využívána v cizině, v České republice byla
mezirezortně schválena v Technických podmínkách „TP 179“ v září 2017. Pro mnohé
z nás jsou na pražských ulicích postupnou
novinkou, ale věřím, že praktické zkušenosti

s jejich používáním příjemně překvapí každého účastníka silničního provozu. Potřebné informace - „TP 179“, místa dosavadních
realizací, naleznete na: www.pocernice.cz,
ve složce Turista – Cyklo.
Pohodový nový rok!
Petr Uzel,
cyklokoordinátor
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INFORMACE O VOLBĚ PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Volby se na území České republiky konají
v pátek 12. ledna 2018 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 13. ledna 2018 od
8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné II.
kolo volby se bude konat v pátek 26. led‑
na 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 27. ledna 2018 od 8.00 hodin
do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Volební místnosti:
V naší městské části se jedná o 12 volebních
okrsků, a to:
č. 20001
č. 20002
č. 20003
č. 20004
č. 20005
ská 754
č. 20006
č. 20007
č. 20008
č. 20009
č. 20010
č. 20011
č. 20012

ZŠ Stoliňská 823
ZŠ Stoliňská 823
ZŠ Spojenců 1408
ZŠ Spojenců 1408
Místní veřejná knihovna, NáchodZŠ Ratibořická 1700
ZŠ Ratibořická 1700
ZŠ Ratibořická 1700
MŠ a ZŠ Bártlova 83
Domeček, Votuzská 322 (1. patro)
Domeček, Votuzská 322 (přízemí)
ZŠ Chodovická 2250

Voličské průkazy
Volič, který se nebude zdržovat v době volby
prezidenta ČR, konané ve dnech I. kola 12.
a 13. ledna 2018 (příp. II. kola 26. a 27. ledna 2018) ve volebním okrsku v místě svého
trvalého pobytu, může hlasovat na voličský
průkaz v jakémkoliv stálém volebním okrsku
na území České republiky nebo ve zvláštním
volebním okrsku v zahraničí.
Může si již dnes požádat ÚMČ Prahy 20, je‑li
tento úřad příslušný jeho místu trvalého pobytu, o vydání voličského průkazu, a to:
• osobně – na Úřadě městské části Praha 20,
Jívanská 647, přízemí – Odbor živnostenský
a občanskosprávních agend, do 10. ledna 2018 do 16.00 hodin, kdy se uzavírají voličské seznamy;
• podáním – doručeným nejpozději do
5. ledna 2018 ÚMČ Praha 20, Jívanská 647,
a to ve dvou formách:
• v listinné podobě opatřené úředně ově‑
řeným podpisem voliče;
• v elektronické podobě zaslané prostřed‑
nictvím datové schránky.
Úřad MČ Prahy 20 předá nejdříve 28. prosince 2017 voličský průkaz osobně voliči nebo
osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči
zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz lze zaslat na základě
žádosti voliče i na adresu zastupitelského
úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat. V tomto
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případě se stačí v den voleb dostavit na tento zastupitelský úřad, kde bude voličský průkaz předaný a následně je možné přistoupit
k hlasování.
Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování
ve dnech volby prezidenta ČR (v I. kole nebo
v II. kole, či v obou kolech) v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební
komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského prů‑
kazu nelze vydat duplikát.
Hlasování
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost
a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem, nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo cestovním
průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude
hlasování umožněno.
Volič, který se dostavil do volební místnosti
s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území
České republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském
nebo konzulárním úřadě České republiky
v zahraničí.
Volič obdrží od okrskové volební komise
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem příslušného obecního nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského
obvodu nebo městské části, a zároveň hlasovací lístky pro volební kraj, v němž se nachází
volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro
každého zaregistrovaného kandidáta. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. U každého kandidáta je, mimo
jiné, uvedena příslušnost k určité politické
straně nebo politickému hnutí nebo údaj,
že je bez politické příslušnosti. Dále je zde
uvedeno, zda jde o kandidáta navrženého

poslanci nebo senátory anebo navrhujícím
občanem.
Hlasovací lístky jsou opatřeny otiskem úředního razítka Ministerstva vnitra.
Hlasovací lístky pro první kolo volby jsou
starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem volby, tj. do
9. ledna 2018. V případě, že dojde k jejich
poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že
nemá k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi o vydání nové kompletní
sady hlasovacích lístků. Volič, který hlasuje
na voličský průkaz, může obdržet hlasovací
lístky na požádání ve volební místnosti.
Výběr hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere
do tohoto prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro výběr hlasovacího
lístku volič vloží do úřední obálky jeden hla‑
sovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento hlasovací lístek se nijak
neupravuje.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou
na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku anebo
provedení různých oprav na hlasovacím lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou
z něho patrny potřebné údaje. O neplatný
způsob hlasování jde, je‑li v úřední obálce
několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro vložení
hlasovacího lístku do úřední obálky vloží volič tuto úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do volební
schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení
není přípustné. S voličem, který nemůže
sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména
zdravotních) důvodů na telefonním čísle:
724 70 71 70 ÚMČ Prahy 20 a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro
který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební komise
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Druhé kolo volby prezidenta České repub‑
liky
V případě, že žádný z kandidátů nezíská

počet hlasů potřebný ke zvolení, tj. nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu
platných hlasů oprávněných voličů, kteří se
voleb zúčastnili a odevzdali platný hlas, koná
se druhé kolo volby prezidenta za 14 dnů po
začátku prvního kola volby prezidenta České
republiky.
Do druhého kola volby postupují 2 kandidáti,
kteří obdrželi v prvním kole nejvíce odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů.
Pokud se na prvním místě umístilo více kandidátů se stejným počtem odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů, postupují do
druhého kola všichni tito kandidáti pouze
z prvního místa. Pokud dojde ke shodě v počtu odevzdaných platných hlasů oprávněných voličů u kandidátů, kteří se umístili na
druhém místě, postupují do druhého kola
volby prezidenta kandidát z prvního místa
a všichni kandidáti z druhého místa.
Pokud kandidát, který postoupil do druhého
kola volby prezidenta, přestane být volitelný
za prezidenta republiky před druhým kolem
volby prezidenta anebo se práva kandidovat
vzdá, postupuje do druhého kola volby pre-

zidenta kandidát, který v prvním kole volby
prezidenta získal další nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů. Při rovnosti
odevzdaných platných hlasů oprávněných
voličů postupují všichni takoví kandidáti.
Druhé kolo volby prezidenta se koná i tehdy,
účastní‑li se ho pouze jeden kandidát.
Prezidentem republiky je zvolen ten kandidát, který získal ve druhém kole volby nejvyšší počet platných hlasů oprávněných voličů.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby pre‑
zidenta České republiky
Volič obdrží hlasovací lístky kandidátů
postupujících do druhého kola ve dnech
volby prezidenta České republiky ve vo‑
lební místnosti.
Alexandra Janáčková
Zdroj: MV ČR

Volby

postižení nebo z jiných důvodů, nemůže číst
nebo psát, může být v prostoru určeném pro
vložení hlasovacího lístku do úřední obálky
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky
a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.

VOLILI JSME PREZIDENTA
Již podruhé v letošním roce zkusili studenti
naší školy převzít zodpovědnost a zúčastnili
se po parlamentních i Studentských prezidentských voleb. K volebním urnám přišlo
473 žáků a absolutním vítězem se stal stejně jako u studentů z gymnázií Jiří Drahoš. S
velikým odstupem za ním se o druhé místo
podělili Marek Hilšer a Michal Horáček, až na
čtvrtém místě skončil současný prezident Miloš Zeman. Věřme, že tento projekt Člověka
v tísni přiměje společně s vyučujícími mladé
lidi k přemýšlení o současné situaci a pak
snad i k účasti ve volbách opravdových.
Voleb se zúčastnilo 473 žáků z celkového počtu 831 (někteří nemocní, někteří v Alpách)
1. Jiří Drahoš 167
2. - 3. Marek Hilšer, Michal Horáček 59
4. Miloš Zeman 52
5. Pavel Fischer 31
6. Mirek Topolánek 23
7. Vratislav Kulhánek 14
8. Jiří Hynek 13
9. Petr Hannig 8
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
Studentských prezidentských voleb se zúčastnilo i Gymnázium Chodovická 2250.
počet oprávněných voličů - 218
počet odevzdaných hlasů - 144
počet odevzdaných platných hlasů - 137
Výsledky: Jiří Drahoš 63
Pavel Fischer 12
Petr Hannig 3
Marek Hilšer 29
Michal Horáček 10
Jiří Hynek 4

Vratislav Kulhánek 0
Mirek Topolánek 6
Miloš Zeman 10

Gymnázium, Praha 9,
Chodovická 2250
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ŠTĚDRÝ DEN NA CHVALSKÉM ZÁMKU
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PROJEKT PODANÁ RUKA
CHCETE SE TAKÉ ZAPOJIT DO PROJEKTU PODANÁ RUKA?

Projekt Podaná ruka

Máme za sebou první půlrok fungová‑
ní projektu Podaná ruka, který má za cíl
podporovat hornopočernické občany,
kteří se dočasně či dlouhodobě řadí mezi
potřebné osoby. Za tu dobu se do projek‑
tu přihlásilo nejen mnoho občanů, kteří
chtějí slevovou kartu využívat, ale i pod‑
nikatelů, kteří rádi poskytli slevu našim
občanům.
Co je cílem projektu?
Primárním cílem projektu je propojení podnikatelské sféry Horních Počernic a okolí
s vrstvou obyvatel Horních Počernic, kteří se
dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné,
tedy podporované osoby, prostřednictvím
možnosti poskytnout a čerpat slevy na služby či zboží.
Jedná se o sociální, komunitní projekt lokálního a regionálního významu.
Sekundárním cílem projektu je zvýšení povědomí a příliv nových zákazníků pro poskytovatele slev, tedy maloobchodníky, podnikatele a další subjekty poskytující služby,
které se do projektu zapojí, a jejich podpora
ze strany vlastníka projektu.
Kdo je poskytovatel slev?
Poskytovatelem slev může být podnikatel,
obchodník nebo jiný ekonomický subjekt,
který se zapojí do projektu a dobrovolně se
zaváže poskytovat slevy z ceny nákupu svých
produktů nebo služeb občanům, kteří jsou
držiteli karty Podaná ruka.
Poskytovatel stvrdí souhlas se zapojením do

projektu svým podpisem na evidenčním listu, který vydá MČ. Provozovna poskytovatele
slev je označena nálepkou s logem projektu
a dalšími marketingovými materiály.
Účast v projektu je ryze dobrovolná.
Jaká je minimální výše slevy?
Minimální výše slevy je 5 % z ceny.
Určení produktů či služeb, na které se sleva
vztahuje, je plně v kompetenci poskytovatele.
Lze poskytnout slevu na jednu, několik nebo
všechny komodity/služby.
Kdo má nárok na slevu?
Zařazení do databáze Příjemců slev po splnění podmínek provádí Odbor sociálních věcí
a školství ÚMČ Praha 20.
Slevová karta je určena osobám s trvalým pobytem v Horních Počernicích, které se dočasně či dlouhodobě řadí mezi potřebné, tedy
podporované osoby.
• Senioři s trvalým pobytem na území městské části Praha 20
• Studenti s trvalým pobytem na území městské části Praha 20
• Matky samoživitelky s trvalým pobytem na
území městské části Praha 20
• Rodiny s vyšším počtem dětí s trvalým pobytem na území městské části Praha 20
• Klienti pečovatelské služby s trvalým pobytem na území městské části Praha 20
• Zdravotně postižené osoby s trvalým pobytem na území městské části Praha 20
• Osamělé osoby v hmotné nouzi s trvalým
pobytem na území městské části Praha 20

• Dobrovolníci, kteří působí na území městské části Praha 20.
Slevová karta
Karta, po jejímž předložení je příjemce slev oprávněn čerpat slevu na nákup.
Karta je přenosná a opatřena číslem.
Chcete se zapojit do projektu a čerpat sle‑
vy na nákupy a služby?
Pokud se domníváte, že splňujete některé z výše uvedených kritérií a máte zájem
o přidělení slevové karty, kontaktujte Úřad
městské části Praha 20, Odbor sociálních věcí
a školství, Jívanská 635, 193 21 Praha 9.
Informace o projektu a registraci podnikatelů Ing. Lenka Tomsová 271 071 632,
601 388 910.
Registrace a vydání karty provádí paní
Michaela Vedralová, tel.: 271 071 774.
Více info na www.podanarukahp.cz
Lenka Bartáková, redaktorka

PŘEHLED PODNIKATELŮ ZAPOJENÝCH DO PROJEKTU PODANÁ RUKA:
• Zlatnictví
Sleva 5-10 % na vybrané zboží ze
stříbra a korálků
• CycloSchein
Sleva 10 %
• CURRY & TIKKA
Sleva 20 %
• MONIKA ŠINDLEROVÁ – Čchi‑kung
Sleva 50 % na poskytování
tělovýchovných a sportovních služeb
• Bike Ranch
Sleva 10 % na kola, 15 % na ostatní
příslušenství
• CHEMGARDEN
Sleva 10 % na údržbu zeleně a zahradní
práce, 10 % na zimní údržbu
• Květiny Lilien
Sleva 5 % na řezané květiny
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• Cyklo Počernice
Sleva 10 %

• Nivasaža
Sleva 10 % na prodej veškerého zboží

• V+V Autodíly
Sleva 10 % na doplňky, 15 - 20 % na autodíly

• Chovatelské potřeby GAPA
Sleva 10 % na veškeré zboží (nevztahuje se
na již zlevněné zboží a na internetové ceny)

• Bowling U pekaře
Sleva 10 % na bowling a jídlo v restauraci.
• Kadeřnictví Jana Pukačová
Sleva 5 % na všechny služby
• Kosmetický salon Vesna
Sleva 5 % na celkové ošetření pleti
• Prodej a opravy obuvi
a kabelek Lascar & Subag
Sleva 5 % na prodej veškerého zboží
• Podologická poradna – Nina Nová
Sleva 50 % na konzultace, poradenství
k typologii a vnějším defektům, vč.
scanu chodidel. Sleva 40 % na pedikúru
přístrojovou formou.

• Prodej značkového prádla – Iva Rosová
Sleva 10 % na prádlo značky Síélei,
Naturana, Lormar a Lovely Girl
• ROKA okna
Sleva 5% na veškerý sortiment
• XXXLutz
Sleva 10 % na celý nákup + 10% sleva formou
poukazu na příští nákup. Slevy se nevztahují
na akční a výprodejové zboží a zboží propagované v naší aktuální reklamě
• Pekařství Moravec
Sleva 5 % na pečivo

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ OD DĚTÍ ZE ZŠ STOLIŇSKÁ
Učíme děti mít srdce na správném místě.
To je motto soutěže Srdce s láskou da‑
rované, která se koná již třetím rokem
a zapojují se do ní děti z mateřských i zá‑
kladních škol, dětských domovů, či jiných
kolektivů.

Srdce z lásky

Děti vyrobí srdce a vymyslí k němu text,
z něhož bude zřejmé, komu je srdce určeno a proč. Srdíčka mohou být vyrobená pro
někoho blízkého z rodiny, seniory v domově
důchodců, či ho věnovat někomu, kdo si ho
podle nich zaslouží. Naše děti jedno srdce
věnovaly na Chvalský zámek, do knihovny,
na úřad a jedno starostce Haně Moravcové.
Cílem této soutěže je podpora tradičních
lidských hodnot, jako jsou láska, přátelství,
rodina, vzájemná úcta, podpora týmové
práce a rozvoj tvůrčích dovedností dětí
a samozřejmě radost z vlastnoručně vytvořených výrobků i z darování, sdílení radosti
v kolektivu. Slavnostní setkání vítězů všech
kategorií i hlasování se uskuteční na jaře
2018 v historických prostorách Poslanecké
sněmovny PČR v Praze.
Do soutěže se zatím zapojilo více než patnáct tisíc soutěžících z celé naší republiky,
kteří poslali přes 700 srdcí a příběhů. Soutěž
pořádá vydavatelství ANTECOM a společnost OPTYS ve spolupráci se svými partnery.
Záštitu nad ní převzal předseda Poslanecké
sněmovny Jan Hamáček a patronem soutěže je pražské divadlo Studio Ypsilon, jehož
herci jsou společně s pořadateli v porotě.
www.srdceslaskou.cz
Lenka Bartáková,
redaktorka

16– 17

Milí diváci,
věřím, že jste do nového roku vykročili
pravou nohou a že
ani letos neochudíte
svůj program o kulturní zážitky.
Z lednového programu bych vám
ráda
doporučila
hned několik pořadů. V rámci dramaturgické
řady méně tradičního divadla Nebuď konzerva uvedeme 11. 1. představení 1000 věcí, co
mě serou studiové scény Divadla pod Pal‑
movkou. Jedná se o dramatizaci velice populárního internetového blogu stejného názvu,
kterou mladí tvůrci uchopili velmi originálně
a vtipně.
13. 1. se můžete těšit na první reprízu nové

inscenace počernického souboru Právě za‑
čínáme, kterou je Válka s mloky. Na jevišti
se sejde více jak 30 herců, kteří vám zahrají
příběh, při kterém zažijete mrazení v zádech
i výbuchy smíchu.
Lahůdku chystáme pro filmové fanoušky. Po
loňském úspěšném prvním ročníku, pořádáme i letos večer studentského filmu Zkrať
to! I tentokrát jsme vybrali filmy, které sklízejí
úspěchy na festivalech nejen v České republice. Tešit se můžete například na film Kdo je
kdo v mykologii režisérky Marie Dvořákové,
který letos získal v USA studentského Oscara,
dále krátký animovaný film Happy End režiséra Jana Sasky, který byl na Oscara nominován a reprezentoval krátkou animovanou
tvorbu i na filmovém festivalu v Cannes, za
zmínku stojí i hororová pohádka Domovoj
Pavla Soukupa, který se u nás představil již

loni s velmi úspěšným filmem Lesapán. Tešit
se ale můžete i na další, neméně zajímavé
filmy. Po projekci bude opět následovat dis‑
kuse s tvůrci. Nenechte si tento výjimečný
filmový zážitek ujít v pátek 19. 1.
Dovolila bych si zmínit i jedno představení ze
začátku příštího měsíce. Hned 1. 2. k nám přijedou skvělí Jaroslav Dušek a Pjér la Šé‘z se
svým totálně improvizačním představením
Velká Vizita. Nenechte si je ujít.
Na závěr bych ještě ráda připomněla, že
v lednu budou v KC Domeček probíhat do‑
plňující zápisy do kurzů a budeme otevírat
nové termíny kurzu šití, a sice úterý 9.00 –
12.00 hod. a čtvrtek 17.30 – 19.30 hod.
Přeji vám krásné zimní dny.
Barbora Jelínková, ředitelka divadla

LEDEN 2018

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do
pátku od 16.00 do 19.00 hodin a vždy hodinu
před každým představením.

neděle 7. 1. v 15.00 hod.		
Vodníkův sen
pondělí 8. 1. v 19.00 hod.
Flétny (KONCERT)
středa 10. 1. v 18.00 hod.		
Vernisáž Marián Komáček
čtvrtek 11. 1. v 19.30 hod.
1000 věcí, co mě serou
					aneb Tvá bába je komedie
					(NEBUĎ KONZERVA)

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.

sobota 13. 1. v 19.30 hod.

Válka s mloky

neděle 14. 1. v 15.00 hod.

Začarovaný les

pondělí 15. 1. v 19. hod.		

Zamilovaný sukničkář

pátek 19. 1. v 19.30 hod.		

Zkrať to! (KINO)

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 po‑
kladny je: 281 860 174.

sobota 20. 1. v 15.00 hod.

Čarodějnický učeň

úterý 23. 1. v 19.30 hod.		

Radůza (KONCERT)

středa 24. 1 v 19.30 hod.		

Můj nejlepší kamarád

čtvrtek 25. 1. v 19.30 hod.

Po strništi bos (KINO)

neděle 28. 1. v 15.00 hod.

Káťa a Škubánek

úterý 30. 1. v 19.30 hod.		

Rande naslepo (KINO)
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Délka všech představení je uváděná včetně
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez přestávky, pokud není uvedeno jinak.

LEDEN
Středa 10. ledna v 18.00 hod.

MARIÁN KOMÁČEK
Zahájení výstavy za účasti
autora děl.
Vstup volný.

VERNISÁŘ

Tomáš Dianiška a kol.

1000 VĚCÍ, CO MĚ SEROU ANEB
TVÁ BÁBA JE KOMEDIE

Divadlo pod Palmovkou (Studio Palm off)
Režie: Studio PalmOFFka a Divadlo F. X.
Kalby
Hrají: Barbora Kubátová / Kateřina Císa‑
řová, Jakub Albrecht, Tomáš Dianiška, DJ
Roman Dobeš
Monumentální epos o flusancích do tváře
dobrého vkusu, které přináší dnešní doba
a život. Představení je inspirováno úspěšným
blogem.
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

Režie: Klára Šimicová a Jana Sůvová
Hrají: Pavel Sůva, Jan Šimice, Ondřej
Hrubeš, Kristýna Márová, Iva Ptáčková,
Nikola Sýkorová a dále téměř všichni herci
DS Právě začínáme
Klasický román Karla Čapka v dramatizaci
Pavla Kohouta.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

KINO

Pátek 19. ledna v 19.30 hod.

ZKRAŤ TO!

Přehlídka nejzajímavějších krátkých, nejen
studentských, filmů sestavená speciálně pro
tuto příležitost. Mimo jiné uvidíte: Kdo je kdo
v mykologii (Marie Dvořáková), Happy end
(Jan Saska), Domovoj (Pavel Soukup).
Délka představení: 80 minut + diskuse
s tvůrci
Vstupné: 80 Kč
Sobota 20. ledna v 15.00 hod.
Dana Bartůňková

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Metropolitní divadlo

Pohádkový muzikál plný čar a kouzel.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Úterý 23. ledna v 19.30 hod.

RADŮZA

KONCERT

Koncert známé a oblíbené písničkářky.
Vstupné: 300 Kč
Středa 24. ledna v 19.30 hod.
Eric Assous

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Divadlo v Rytířské

KINO

Sobota 27. ledna v 15.00 hod.
Neděle 14. ledna v 15.00 hod.

KÁŤA A ŠKUBÁNEK

ZAČAROVANÝ LES

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

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

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta

Režie: Roman Štolpa
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Divadlo D5

Úterý 30. ledna v 19.30 hod.

RANDE NASLEPO

romantická komedie /Německo

Režie: Marc Rothemund

VELKÁ VIZITA –
SVRCHNÍ BĚLICE
Divadlo Kampa

Totální improvizační představení Jaroslava
Duška a Pjéra la Šéz`e
Délka představení: inu improvizace
Vstupné: 300, 270, 240 Kč
(studentská sleva 20 %)
Neděle 4. února v 15.00 hod.

Klasická činoherní pohádka
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Režie: Jan Svěrák
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan
Tříska, Oldřich Kaiser, Zuzana Stivínová
a další
Osmiletý Eda je donucen vystěhovat se z Prahy na venkov k příbuzným. Městečko, kde
chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní
stává jeho domovem.
Délka představení: 111 minut
Vstupné: 80 Kč

Docela velké divadlo Litvínov

Čtvrtek 1. února v 19.30 hod.

DAP Praha

Čtvrtek 25. ledna v 19.30 hod.

Jana Galinová

ÚNOR

ČERT A KÁČA

Režie: Jakub Nvota
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 430, 410, 390 Kč

PO STRNIŠTI BOS

Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz,
Anna Maria Mühe, Johann von Bülow
a další
Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vysněná budoucnost Saliya. Pak ale jako teenager
začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen mlhavé
světlo a matné obrysy. Saliya i přes svůj handicap postupně získává větší sebevědomí, vrací
se do normální školy a nakonec se dokonce
odváží poslat přihlášku na stáž do pětihvězdičkového hotelu.
Délka představení: 111 minut
Vstupné: 80 Kč

KINO

Pondělí 5. února v 19.30 hod.

MILADA

KINO

Režie: David Mrnka
Hrají: Ayelet Zurer, Taťjana Medvecká,
Vica Kerekes, Igor Orozvič, Jaromír Dulava
Film je inspirován osudem a životem
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha
lidí. Odehrává se v letech 1937 – 1950 a vypráví příběh ženy, v jejíž osobnost a život
byly morální principy zakořeněny tak silně,
že se často ve svých rozhodnutích řídila více
svým svědomím než srdcem, a to i za cenu
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 80 Kč
Středa 7. února v 19.30 hod.
Jakub Zindulka

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Fanny agentura

Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová,
Anna Kulovaná, Martin Kraus
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč
Sobota 10. února v 15.00 hod.

VELKÁ OŘÍŠKOVÁ
LOUPEŽ 2

KINO

animovaná rodinná komedie/ USA
Veverčák Bručoun musí zabránit starostovi
ve zničení městského parku.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

18– 19

Divadlo

Čtvrtek 11. ledna v 19.30 hod.

Pondělí 12. února v 19.30 hod.
Krzystof Jaroszński

SEXTET ANEB ZKUSÍME TO
JINAK
Divadlo Metro

Režie: Gustav Skála
Hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš,
Kateřina Urbanová a Martin Cikán

Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara
o velké lásce, divoké nenávisti a kruté hře
osudu.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Délka představení: 110 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Sobota 24. února v 15.00 hod.

MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet

V domečku za lesem žila holčička Ája s rodiči
a psem Fíkem, který umí mluvit, počítat a
zažívá spoustu dobrodružství. Maxipes Fík
tentokrát na divadelních prknech. Délka
představení: 60 minut Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 26. února v 19.30 hod.
Ray Cooney a John Chapman

DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ
DS Háta

Nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvořil? Změňte to! Ne vždy je však s takovou
změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co, člověk si zvykne na leccos – hlavně, když se to
bere s humorem.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč
Středa 14. února v 19.30 hod.

ZAHRADNICTVÍ: DEZERTÉR
drama, komedie / ČR, SK, PL

Režie: Jan Hřebejk
KINO
Hrají: Jiří Macháček,
Gabriela Míčová, Klára Melíšková, Aňa
Geislerová, Sabina Remundová a další
Druhá část trilogie mapuje především osud
Otty Bocka, majitele luxusního kadeřnictví,
od konce války do začátku 50. let.
Délka představení:115 minut
Vstupné: 80 Kč
Úterý 20. února v 19.30 hod.

VRAŽDA V ORIENT EXPRESU
krimi thtiller / USA, Malta

KINO
Režie: Kenneth Branagh
Hrají: Keneth Branagh,
Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfiffer,
Penélope Cruz a další
To, co začíná jako luxusní jízda vlakem
z Istanbulu do Londýna, se rychle promění
v jeden z nejnapínavějších a nejzáhadnějších detektivních příběhů. Ve vlaku naštěstí
nechybí Hercule Poirot.
Pátek 23. února v 19.30 hod.
William Shakespeare

ROMEO A JULIE

DS Zeptejte se kocoura

Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer,
Václav Procházka, Petr Beneš, Anna
Herianová, Jan Hohenberger, Kamil Blažek,
Anežka Moudrá, Magdalena Moudrá, Marie
Košvancová, Jan Rybář
Dva rody, oba stejně proslulé, zde, v krásné
Veroně, zas dávná zášť popouzí k hněvu, nové
rozbroje vodí je cestou úkladů a vražd…
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Režie: Antonín Procházka
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík,
Martin Zounar, Adéla Gondíková a další
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou postelí může být náhle těsná… Přesně takové převýšení poptávky nad kapacitou
nastane v téhle bláznivé komedii.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

BŘEZEN

(vstupenky budou v prodeji od 9. ledna)
Pátek 2. března v 19.30 hod.
Bengt Ahlfors

IlUZIONISTÉ
Divadlo Dialog

Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Stanislav Zindulka, Olga Ženíšková,
Jakub Zindulka
Stárnoucí herec, ambiciózní autorka divadelní hry a pragmatický lékař. Na tomto půdorysu se odehrává komedie se špetkou hořkých
tónů, která se zabývá nejen osudy postav, ale
také tématem divadelní iluze jako domluvené hry mezi herci a diváky. Sledujeme skutečný příběh nebo jeho divadelní obraz?

Neděle 4. března v 15.00 hod.
Václav Čtvrtek

MAKOVÁ PANENKA
Liduščino divadlo

Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Ludmila Razimová, Jaroslava
Stránská, Pavel Žabka a Jaroslav Milíček
Roztomilý příběh známý z večerníčků. Děti
uvidí tři příběhy o Makové panence a motýlu
Emanuelovi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Pondělí 5. března v 19.30 hod.
DS Karla Soukupa

COMMEDIA FINITA
Viktorie Hradská

Režie: René Přibyl
Hrají: Valérie Zawadská, Kateřina Macháč‑
ková, Lucie Kožinová, Anna Kulovaná, Karel
Soukup
Úsměvné povídání s autentickými ukázkami
světových árií operní zpěvačky. Tak trochu
nastavené zrcadlo české povahy.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 280, 250, 220 Kč

Břetislav Pojar, Ivan Urban

POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT

Režie: Ludmila Razimová
Hrají: Ludmila Razimová, Jaroslava
Stránská, Evžen Hájek a Jiří Novotný
Pohádka plná humorných příběhů dvou
medvědích brášků, kteří si hrají mezi skutečností a fantazií. Velký medvěd má vypečené
hry a malý neztrácí důvěru v nové nápady.
Když se nedaří, pomůže hromada výborných
bonbónů… Uvidíte i opravdového kouzelníka a artistu.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Neděle 11. března v 17.00 hod.

EXPEDIČNÍ
KAMERA

KINO

9. ročník mezinárodního filmového festivalu.
Největší přehlídka cestovatelských a outdoorových filmů v ČR.
Délka představení: cca 4 hodiny
Vstupné: 80 Kč
Úterý 13. března v 19.30 hod.
Laurent Ruquier

DOKTOR V NESNÁZÍCH

Režie: Martin Vokoun
Hrají: Karel Zima, Kateřina Hrušková, Dana
Morávková, Ivana Korolová / A. Stropnická
a další
Průměrný plastický chirurg čelí kuriózním situacím v ordinaci své soukromé praxe.
Je samosebou pohledný, ženatý a beznadějně obklopen ženami všech věkových kategorií.
Jak se mezi zákaznicemi prosadí nová recepční Claudine bez valného smyslu pro diskrétnost?
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250 Kč

Sobota 17. března v 19.30 hod.
Patrick Haudcoeur, Daniella
Navarro‑Haudecoeur

Děj se odehrává během nekonečných zkoušek jisté divadelní hry. Vše se stává čím dál
vypjatější, čím víc herci zjišťují, že vlastně
nic neumí. Pro diváka se pohled na úporné
snažení herců i režisérky stává nekonečným
zdrojem komických situací.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 130 Kč

mediální dialog na vážné téma.
Délka představení: cca 50 minut bez
přestávky
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
(studentská sleva 20 %)

Neděle 18. března v 15.00 hod.

DS Julie Jurištové

Antoine de Saint‑Exupéry

MALÝ PRINC

DS Zeptejte se kocoura

Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Václav Procházka, Alžběta Holcová,
Anežka Moudrá, Daniela Procházková
a další
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 děti i dospělé.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Středa 21. března v 18.00 hod.

PĚŠÁCI TAJNÉ
FRONTY

KINO

Režie: Jiří Šindar
Životní příběh Herberta Absolona iniciuje
výpravu za dosud neznámými a neprobádanými neuralgickými místy moderní historie
českého státu.
Délka představení: 57 minut
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
Čtvrtek 22. března v 19.30 hod.
Vojtěch Štěpánek

NEVIM

Sobota 24. března v 15.00 hod.
na motivy bratří Grimmů

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Režie: Dana Bartůňková
Hrají: Julie Jurištová, Veronika Baldrianová,
Libor Jeník a další
Výpravné muzikálové zpracování klasické
předlohy bratří Grimmů.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
Změna programu vyhrazena.

KURZY V KC DOMEČEK
Pro velký zájem přidáváme nové
termíny kurzů šití. Kurzy jsou vhodné
pro všechny zájemce, kteří se chtějí
naučit kvalitně šít a už jim bylo
minimálně 14 let.
úterý: 9.00 – 12.00 hod.
(10 x 180 minut)
čtvrtek: 17.30 – 19.30 hod.
(15 x 120 minut)
Ve druhém pololetí pokračují stávající
jazykové, taneční a další kurzy. Termí‑
ny placení kurzovného najdete na na‑
šich webových stránkách. Telefon do
kanceláře KC Domeček: 281 920 326.

A studio Rubín

Režie: Vojtěch Štěpánek
Hrají: Kristýna Leichtová, Anna Stropnická
Znaky generace současných třicátníků jsou
Nevázanost, Nezávislost, Individualita a Svoboda… Ale není to ve skutečnosti Nedospělost a Nepřipravenost?

Kristýna a Anička: Dvě třicátnice různých
generací. Kristýna je v kómatu, Anička je
zbouchnutá. Jedna bez druhé svou životní
situaci nepochopí, nevyřeší, nepřežije. Ko-

Divadelní kavárna

Do Divadelní kavárny můžete
přijít i ve dnech, kdy se
v divadle nehraje.
Třeba na lahodnou
čokoládovou pyramidu.

MÁTOVÝ NEBO CITRÓN
Divadýlko Fortel

Hrají: Láďa Muroň, Markéta Šmídková,
Martin Chrástecký, Libor Odehnal a další
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Divadlo

Sobota 10. března v 15.00 hod.

Vážení návštěvníci,
máme tu nový rok 2018, který je pro Chvalský zámek významný především tím, že oslavíme desetileté výročí od
otevření zámku pro veřejnost, které připadá na 1. května 2018. Tak významné výročí se musí řádně oslavit, a pro‑
to jsme si pro vás připravili hned několik aktivit a akcí.
První z nich je mimořádná retrospektivní a interaktivní výstava Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového Joa k zá‑
zrakům animace, která patří vůbec k tomu nejlepšímu, co jste kdy mohli vidět nejen u nás na zámku. Tuto výstavu
si skutečně nenechte ujít, neboť se svým významem vyrovná i dosud naší nejdůležitější výstavě Ateliér Jiřího Trn‑
ky, jež proběhla v roce 2016, a svým významem přesahuje daleko hranice Prahy. Jedná se o skutečně výjimečný
počin. Děkujeme tímto vydavatelství Limonádový Joe a organizátorům – scénáristce Tereze Brdečkové, textaři,
básníkovi a písničkáři Jiřímu Dědečkovi, kurátorovi výstavy Adamu Hoffmeisterovi, multimediálnímu umělci Ma‑
tyáši Trnkovi, produkčnímu Jakubu Horovi, ale i celému zámeckému týmu za to, že Chvalský zámek a potažmo Horní Počernice mohou
hostit to nejlepší z českého filmového a výtvarného umění.
Podruhé oslavíme 10 let Chvalského zámku na našich velkých a oblíbených Čarodějnicích. Čarodějnice na Chvalské tvrzi se sice budou
konat jako obvykle 30. dubna, ale již teď vám mohu oznámit, že program je skutečně unikátní! Hlavní hvězdou večera bude totiž mladá
zpěvačka, která má skutečně hlas, talent i „drajv“ – je to EWA FARNA! Jako předkapela se pak představí skupina Děda Mládek Ilegal Band,
takže nebude chybět ani humor. Dubnové Čarodějnice se zkrátka ponesou ve znamení velké Desítky, zábavy a pohody.
Potřetí s námi můžete oslavit 10 let zámku Dnem otevřených dveří, který proběhne 1. května 2018 a pro veřejnost bude otevřeno zdarma.
V tomto období u nás bude báječná interaktivní výstava EMOCE, která vás zajisté nadchne!
Dovolte mi tedy, abych vás již teď informovala o tom, že desetileté výročí našeho zámku si uvědomujeme skutečně velmi niterně. Jsme
hrdí na to, co se nám všem podařilo vybudovat.
Když jsem 1. 11. 2011 nastupovala do funkce ředitelky Chvalského zámku, měla jsem velký sen a vysoký cíl: Vybudovat z Chvalského zám‑
ku místo, o kterém se ví. Místo, které mají lidé rádi. Místo, kam se návštěvníci rádi vracejí. Místo, kde to žije. Místo, kde jsou šťastné děti
i dospělí, kde neplatí „nedotýkat se“, kde je možné hrát si, poznávat a prožívat. Místo, kde ožívají pohádky, kde se konají bály i tajemné
a strašidelné noci, kde se procházejí pohádkové bytosti, kde se plní sny a dějí kouzla. Místo přívětivé, vstřícné, místo s lidským teplem.
Jsem hluboce šťastná, že se mi to společně se skvělým týmem lidí na zámku a společně s vámi podařilo. Dokonce jsem stihla naplánovat
i zajistit všechny aktivity k desetiletému výročí zámku. Teď vím, že mohu s klidným svědomím odejít za jinou pracovní výzvou. Věřte mi,
že se mi neodchází snadno, neboť Chvalský zámek považuji za své třetí dítě. Jsem pyšná na to, jak samostatné a životaschopné to dítě je.
Mohu být hrdá na to, že toto dítě už samo chodí, je sebevědomé, dobře vedené a nepotřebuje už vodit za ruku. Přeju svému dítěti, aby bylo
šťastné a aby šlo po cestě, která mu byla vytýčena, aby se nebálo a věřilo si.
Mým posledním pracovním dnem na Chvalském zámku je 31. ledna 2018. Ale vždycky se sem budu vracet, nejen proto, že Horní Počernice
jsou a zůstávají mým domovem. Vždyť to znáte – dítě má člověk na celý život.
Děkuji vám a na shledanou. Bylo mi s vámi dobře.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku do 31. 1. 2018

VÝSTAVY PRO VŠECHNY
od 16. 12. 2017 do 1. 4. 2018, denně od
9.00 do 17.00 hod.

JIŘÍ BRDEČKA 100 LET
– OD LIMONÁDOVÉHO JOA
K ZÁZRAKŮM ANIMACE
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
K VÝROČÍ 10 LET OTEVŘENÍ
CHVALSKÉHO ZÁMKU PRO
VEŘEJNOST

Chvalský zámek 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e‑mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly

od 16. 12. 2017 do 25. 1. 2018, denně od
9.00 do 17.00 hod.

VÁNOČNÍ LES NA NÁDVOŘÍ
ZÁMKU

Součástí výstavy Jiří Brdečka 100 let je i interaktivní Vánoční les na nádvoří zámku.
V improvizovaném vánočním lesíku si děti
mohou plnit úkoly a hrát si na zámeckém nádvoří. Chcete se zúčastnit sčítání lidu, stát se
pastýřem oveček, poznávat stopy zvířátek,
lovit ryby či naučit se básničku o sněhulákovi? Určitě zavítejte do Vánočního lesa na
nádvoří zámku! Vstup pouze s platnou vstupenkou na výstavu Jiří Brdečka, zakoupenou
týž den.

AKCE PRO VŠECHNY
Ne 7. 1. od 14.00 do 16.00 hod.

První část výstavy připomíná Brdečkův život,
jeho inspirační zdroje a přiblížuje život s jeho
slavnými přáteli a spolupracovníky. Návštěvníci nahlédnou do Brdečkových začátků coby
kreslíře vtipů za okupace a poválečného ilustrátora a filmového kritika. Další část je věno‑
vaná jeho hraným filmům, jako byl Císařův
Pekař a Pekařův císař, Až přijde kocour,
Byl jednou jeden král, Adéla ještě neveče‑
řela či Tajemství hradu v Karpatech a jeho
tvorbě napojené na westernové ideály,
jejíž vlajkovou lodí je snímek Limonádový
Joe. Na výstavě uvidíte i původní kostýmy
z Limonádového Joa či dekorace z filmu
Císařův pekař a Pekařův císař. Poslední část
patří animované tvorbě, jsou zde originální

storyboardy, výtvarné návrhy i hotové filmy.
Výstava potěší i nejmenší návštěvníky. Její
součástí jsou i multimediální a interaktiv‑
ní instalace Matyáše Trnky, vnuka Jiřího
Trnky. Vidět zde bude možné například
repliku „Saloonu“ a přestřelku kovbojů
z Limonádového Joa či výjevy z filmu Ta‑
jemství hradu v Karpatech. Děti budou
moci také například zachránit pejsky
před nenasytnou Adélou, animátorská
dílna ploškové animace jim zase nabídne
možnost vyzkoušet si práci s tzv. ploško‑
vými loutkami vytvořenými podle kostý‑
mů z Limonádového Joa. V tajemné alchy‑
mistické dílně ve sklepení ožije záhadná
Sirael. V rámci výstavy, jejímž kurátorem
je Adam Hoffmeister, se bude také promí‑
tat nový celovečerní dokument Univer‑
sum Brdečka. V něm režisér Miroslav Janek
a střihačka Tonička Janková citlivě odkrývají
bohatý vnitřní život člověka, který se dle
svých vlastních slov snažil vytvořit „svět zázračně oživlých obrazů, grafik, olejů, akvarelů, fresek a mozaik“. Film také hledá odpověď
na otázky, kde hledal Brdečka inspiraci či zda
byl více scenáristou, režisérem, kreslířem, či
publicistou.

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC SE TŘEMI
KRÁLI A ŽIVÝM VELBLOUDEM

Tradiční a oblíbená akce se třemi králi, svatou rodinou a živým velbloudem. Po 14. hodině se průvod tří králů doprovázených velbloudem vydá přes venkovní Chvalskou tvrz
na zámek. V kočárovně se tři králové pokloní
Svaté rodině, velblouda můžete obdivovat
na zámeckém nádvoří. Od 14.15 zazpívají
dětské pěvecké sbory Pramínek a Beránci,
přípravné sbory počernické Rokytky. Otevřena bude i výstava Jiří Brdečka 100 let – Od Limonádového Joa k zázrakům animace. Akce
se koná od 14 do 16 hod. – vstup na nádvoří
zdarma, výstava za běžné vstupné. Výstavu
můžete vidět celý den od 9 do 17 hod.
So 13. 1. od 10.00 do 17.00 hod.

WESTERNOVÁ SOBOTA
S LIMONÁDOVÝM JOEM
A TORNÁDO LOU

Šarmantní Tornádo Lou a klaďas každým

V období od 16. 12. 2017 do 25. 1. 2018 je
součástí výstavy Vánoční les na nádvoří
zámku, kde si děti mohou plnit interaktivní
úkoly.
Doprovodné akce:
• od 16. 12. 2017 do 25. 1. 2018
Vánoční les na nádvoří zámku (kromě 7. 1. )
• 7. 1. 2018 od 14 do 16 hod.
Zavírání Vánoc se třemi králi a živým
velbloudem
• 13. 1. 2018 od 10 do 17 hod.
Westernová sobota s Limonádovým Joem
a Tornádo Lou
• 14. 1. 2018 od 10 do 17 hod.
Tajemná neděle s hrabětem Telekem
z Tölökö

22 – 23

Zámek

Mimořádná retrospektivní a interaktivní
výstava je věnovaná jedné z nejvýraz‑
nějších osobností českého filmu Jiřímu
Brdečkovi, mj. spoluautorovi scénářů ke
snímkům Limonádový Joe, Adéla ještě
nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech
nebo Císařův pekař a Pekařův císař, jež
stále platí za hity české kinematografiie.
Právě 24. 12. 2017 by se scenárista, režisér,
kreslíř a publicista Jiří Brdečka dožil 100.
narozenin.
Výstava je pojatá jako rekonstrukce světa
dětství, mládí, života a inspiračních zdrojů J.
Brdečky. Návštěvníky zasvětí nejen do světa
westernů, které Brdečku uchvátily, jsou zde
i obrazy jeho přátel z řad malířů, jako je například Kamil Lhoták či Adolf Born. Expozice
připomíná i Brdečkovy slavné hrané filmy
a představí barrandovské dekorace a kostýmy z filmů, na kterých spolupracoval s Janem
Werichem, Jiřím Trnkou a dalšími. Nechybí ani
Brdečkovy ilustrace a storyboardy k animovaným filmům. Návštěvníci si mohou prohlédnout také kostýmní návrhy či filmové plakáty
k Brdečkovým snímkům a dobové fotografie
mapující společenský život pražské kulturní
smetánky. Chvalský zámek uvádí výstavu jako
součást oslav svého desetiletého výročí otevření pro veřejnost.

coulem Limonádový Joe vás v sobotu 13. 1.
mezi 10. a 17. hodinou provedou zámkem,
interaktivní výstavou Jiří Brdečka 100 let,
budete se bavit se a soutěžit. I vy se stanete
součástí improvizované hry na motivy Limonádového Joa, navíc budete bránit pejsky
před nenasytnou Adélou, nahlédnete do
Tajemství hradu v Karpatech a v animačním studiu si zkusíte ploškovou animaci. Po
skončení prohlídky u nás můžete zůstat, jak
dlouho chcete. 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 14. 1. od 10.00 do 17.00 hod.

TAJEMNÁ NEDĚLE S HRABĚTEM
TELEKEM Z TÖLÖKÖ

Proslulý hrabě Teleke z Tölökö, svérázná postava z filmu Tajemství hradu v Karpatech,
vás v neděli 14. 1. mezi 10. a 17. hodinou
provede Chvalským zámkem, interaktivní
výstavou Jiří Brdečka 100 let, budete se bavit se a soutěžit. Budete bránit pejsky před
nenasytnou Adélou, nahlédnete do Tajemství hradu v Karpatech a zkusíte si ploškovou
animaci. Po skončení prohlídky u nás můžete zůstat, jak dlouho chcete. 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 28. 1. od 14 hod., začátek
u ZŠ Ratibořická

MASOPUSTNÍ PRŮVOD
NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Oblíbený průvod masek vyráží ve 14 hod. od
ZŠ Ratibořická, navštíví starostku na Úřadě
MČ kvůli předání Masopustního práva a budeme pokračovat ulicí Mezilesí dále směrem
k zámku. Zde proběhne soutěž nejlepších
dětských masek, bude se hrát a zpívat a pak
vás pozveme na ochutnávku zabijačkových
pochoutek věnovaných naším partnerem
Globus Černý Most a sladkých koblih od
Pekařství Moravec. Masky z průvodu budou
mít přednost při vstupu na ochutnávku!
Vstup na nádvoří zdarma, výstava Jiří Brdečka 100 let za vstupné.
Masopustní průvod pro vás pořádají: Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet, RC
MUM, DDM HP a Restaurace Sezóna. Partnerem akce je Globus Černý Most a Pekařství
Moravec
Foto Kamil Tatar: Hrabě Teleke z Tölökö

Foto Lubomír Lanský: Masopust

Hornopočernický zpravodaj – leden 2018

od 2. 2. do 3. 2. 2018, noc o pololetních
prázdninách

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU, VÍLOU OHNIVKOU, MELUZÍNKOU, SKŘÍTKEM A VÝSTAVOU OD LIMONÁDOVÉHO
JOA K ZÁZRAKŮM ANIMACE

Tušíte, jaké je to přespat na zámku? Přemýšlíte o hezkém dárku pro děti za pololetní vysvědčení, k narozeninám či jen tak?
Pošlete děti přespat na zámek a zároveň
mějte volnou noc pro sebe. Noc na zámku
s hostinou, pohádkovými postavami vílou
Ohnivkou, Meluzínkou, skřítkem Matýskem,
noční cestou za pokladem spojenou s prohlídkou interaktivní výstavy, kde si děti užijí
Limonádového Joa, Tajemný hrad v Karpatech i hladovou Adélu, se snídaní v Modrém
salonku atd. se koná z pátku 2. 2. na sobotu
3. 2. 2018, o pololetních prázdninách. Hlaste se na čísle 601 388 902. Více informací na
www.chvalskyzamek.cz či na s. 25.
So 24. 2. od 19 do 22 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU
SE SVÍTÍCÍMI PŘÍZRAKY Z FILMŮ LIMONÁDOVÝ JOE, ADÉLA
JEŠTĚ NEVEČEŘELA ČI TAJEMSTVÍ HRADU V KARPATECH

Děti, dospívající i dospělé zveme na strašidelnou noční prohlídku zámku, která bude
ve znamení filmu, westernu, humoru a setkání s postavami z filmů Limonádový Joe,
Adéla ještě nevečeřela či Tajemství hradu
v Karpatech. Očekávejte samá tajemná překvapení, rej svítících přízraků a pohled na
nevídané věci. Přijďte kdykoli mezi 19. a 22.
hod. a mějte pro strach uděláno. Vstupné:
dospělí 150 Kč; děti 2-15 let, studenti do
26 let, senioři nad 65 a ZTP/P – 100 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + až 3 děti) 350 Kč.

Foto Kamil Tatar: Strašidelná noc

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.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odka-

zu ke stažení snímku přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) nebo přineste na CD/DVD na recepci Chvalského zámku. Snímky musejí být ke
stažení v obvyklých souborových formátech
(např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), a to ve
velikosti min. 1 MB, max 5 MB, v minimálním
rozlišení 300 Dpi. E‑mailová adresa, na niž budou fotografie zasílány, je:
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: - odkaz ke stažení fotografie –
název fotografie – jméno a příjmení autora –
adresu – kontaktní telefon a e‑mail. Jeden autor může zaslat maximálně 15 fotografií.
Uzávěrka soutěže: 13. května 2018.
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu
a práci na kalendáři na rok 2019.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní,
územně a časově neomezené oprávnění (licen-

ci) k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 a Chvalského
zámku.

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU, VÍLOU OHNIVKOU, MELUZÍNKOU, SKŘÍTKEM
A VÝSTAVOU OD LIMONÁDOVÉHO JOA K ZÁZRAKŮM ANIMACE

Začátek akce:
pátek 2. února 2018 v 17.00 hodin (pololetní
prázdniny)
Konec akce:
sobota 3. února 2018 mezi 9. až 10. hodinou
Cílová skupina:
děti 6 až 13 let

• Zámecká snídaně v Modrém salonku s obsluhou pohádkových postav
S sebou:
malý polštářek, karimatku, spací pytel, pyžamo, ručník, hygienické potřeby, přezůvky,
kartu zdravotní pojišťovny (stačí kopie), bezinfekčnost, zápisník, ruční svítilnu nebo čelovku
a dobrou náladu. Kostým v zámeckém duchu
vítán!
Rezervace a bližší informace:
u paní Růženy Beránkové, produkční
(ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz, mob.:
601 388 902). Přihlášku i bezinfekčnost si můžete stáhnout na našich stránkách

(www.chvalskyzamek.cz)
Uzávěrka přihlášek: neděle 28. 1. 2018
Platba:
v hotovosti na recepci Chvalského zámku nejpozději do 28. 1. 2018 nebo v případě domluvy po přidělení variabilního symbolu i převodem na účet.
Těšíme se na vás při další zámecké noci pro
děti.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Maximání počet:
25 dětí
Cena za dítě:
590 Kč /1 dítě, sourozenecká sleva: 990 Kč /2
děti
Program:
• Zámecká večeře při svíčkách v Modrém salonku s obsluhou pohádkových postav: víly
Ohnivky, Meluzínky, skřítka Matýska a komtesy Rozalíny.
• Noční cesta za zámeckým pokladem spojená
s dobrodružnou prohlídkou výstavy Od Limonádového Joa k zázrakům animace (Jiří Brdečka 100 let)
foto Anna Herianová
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Očekáváte hezké pololetní vysvědčení
a plánujete nějakou vhodnou odměnu za
půlroční snažení ve školní lavici? Nebo jen
chcete dopřát svým dětem netradiční záži‑
tek? Pošlete je přespat na zámek a zároveň
mějte volnou noc sami pro sebe.

Výherce soutěže O kouzelný
plamínek víly Ohnivky za listopad
Milé děti,
v listopadu jste nás ještě stále navštěvovaly především kvůli Krtečkovi Zdeňka Milera. Kromě Krtečka jste
u nás však mohli spatřit i další postavičky a zvířátka, například jednu tančící housenku. A právě na ni se
ptala naše víla Ohnivka: „Jaký druh tance měla ráda stonožka z pohádky Sametka, kterou také malíř Zdeněk
Miler výtvarně ztvárnil?“ A správná odpověď zněla: step. Odevzdali jste celkem 431 kuponů, z nichž bylo
420 správných odpovědí. A tramtaradá, výhercem se stává dvouletý Šimon Krejčí z Prahy 9. Šimonkovi
blahopřejeme, vyhrává komentovanou prohlídku s pohádkovou postavou dle vlastního přání. A co příště,
stanete se výhercem právě vy?							
-ak-

SRDCE Z LÁSKY PRO CHVALSKÝ ZÁMEK OD DĚTÍ ZE ZŠ STOLIŇSKÁ
Středa 29. listopad 2017 byla velkým dnem
pro Chvalský zámek, neboť jsme dostali Srdce
z lásky od dětí ze ZŠ Stoliňská! Děti se zúčastnily výtvarné soutěže, v rámci které vyrobily
překrásné srdce, jež mohly někomu věnovat.
Velice nás těší, že jsme byli mezi obdarovanými. Kromě předání nádherného srdce nám
děti recitovaly básničku složenou přímo pro
nás, kterou na objednávku chvalských dětí
složila radní Kája Polydorová. Děkujeme z celého srdce všem dětem, paní místostarostce
a učitelce Evě Březinové, paní učitelce Emílii
Krajňákové a samozřejmě řediteli ZŠ Stoliňská
Martinu Březinovi. Za všechny zámecké - jsme
dojati!
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Báseň od dětí ZŠ
Stoliňská pro
Chvalský zámek
aneb Srdce z lásky:
Naše srdce darujeme
místu, kde se radujeme
místu, kde se plní přání
bez nudy a bez zívání.
Je zde plno zábavy,
hrajeme si, soutěžíme
dozvíme se, co nevíme
z aktuální výstavy.
Když se chceme bát,
jdeme na zámek spát.
Tajuplná noc se změní
v pohádkové probuzení.
Zámku, my ti děkujeme,
že nám plníš volný čas
srdce své ti darujeme
a my rádi přijdem zas.
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SOUTĚŽ CHVÁLA PEČENÍ S NEJVYŠŠÍ ÚČASTÍ SOUTĚŽÍCÍCH MÁ SVÉ VÍTĚZE!
Sedmý ročník oblíbené soutěže amatérských
pekařů Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních Počernicích, kterou organizuje Chvalský
zámek za podpory MČ Praha 20 a Pekařství
Moravec, byl ve znamení nejvyšší účasti soutěžících. Poprvé jsme také v obou kategoriích O
nejkrásnější cukroví a O nejchutnější cukroví
udělovali hned tři místa s finančními cenami,
nabitými kartami do Hornbachu v hodnotě 2
000 Kč pro 1. místo, 1 500 Kč pro 2. místo a 1
000 Kč pro třetí místo.
V úterý 20. prosince 2017 se sešla hodnotící
porota ve složení místostarostka pro kulturu
a sociální oblast Eva Březinová, zastupitel Jiří
Stibor, zastupitelka a ředitelka Chvalského

V kategorii O nejchutnější cukroví zvítězila
Lucie Tvrzická, na 2. místě se umístila Lucie
Hyšková a na 3. místě Lenka Štiková, kte‑
rá soutěž absolvovala den před porodem
své čtvrté dcery. V kategorii O nejkrásnější
cukroví zvítězila Michaela Herianová, na 2.
místě se umístila paní Hradecká a třetí mís‑
to patřilo Petře Monari. Všechny výherkyně
byly náležitě odměněny.
Děkujeme všem účastníkům i porotě, za perfektní přípravu a organizaci soutěže děkuji vedoucí recepce Andree Proškové. Těšíme se na
příští ročník – přihlaste se určitě, protože tato
soutěž v sobě nese kouzlo tradice, Vánoc a příjemného setkávání.
S poděkováním
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

26– 27

Zámek

zámku Alexandra Kohoutová a správce zámku
Kamil Tatar. Porotci rozhodli o výhercích letoš-

ního ročníku, přestože to nebylo lehké rozhodování. Cukroví bylo jako vždy označeno čísly
a soutěžilo se anonymně.
Čestnými hosty naší soutěže pak byla starostka Hana Moravcová za MČ Praha 20 a pan Bohumil Moravec za Pekařství Moravec, kteří zajistili krásně vypečenou vánočku pro všechny
účastníky soutěže. Všem našim hostům chutnalo a oceňovali cukrářské umění soutěžících.

ALEXANDRA KOHOUTOVÁ: ODCHÁZÍM NA VRCHOLU
Alexandra Kohoutová nastoupila do pozi‑
ce ředitelky Chvalského zámku v den, mě‑
síc i rok, který symbolizují jedničky, tedy
1. 11. 2011. A byly to jedničky šťastné, ne‑
boť od té doby se jí podařilo zámek pozved‑
nout na skutečný vrchol. O úžasných akcích
a výstavách se mluví v televizi, novinách či
rádiích. Co je však nejdůležitější, obrovský
zájem o zámecké dění je v řadách široké ve‑
řejnosti. Na zámek se rodiny i školy rády vra‑
cejí, což je ta nejlepší vizitka nejen pro Sašu,
ale celý její tým.
Pro Sašu je však tento měsíc poslední, který na
zámku stráví. Její pracovní život se nyní bude
ubírat jiným směrem, a my jí přejeme, aby tato
další životní etapa byla stejně úspěšná, jako ta
nynější.
Sašo, ke konci ledna končíš tady na zámku,
po čem se ti bude nejvíce stýskat?
Bude se mi strašně moc stýskat, zámek považuju za své třetí dítě, mám k němu citový vztah,
podařilo se mi vše dobře nastavit, za což jsem
ráda. Stýskat se mi bude především po lidech,
mém týmu, i po té volnosti kreativně realizovat
cokoli jsem si kdy vymyslela já či mí spolupracovníci. Tahle práce mě velice bavila, naplňovala, byla to velká výzva a dala jsem jí celé srdce.
Když si vzpomenu na dobu, kdy jsem nastoupila do nově zřízené příspěvkové organizace,
kdy nebyl jasný program, zaměření, cílová skupina nebo co se bude dít… Zámek byl prázdný
a smutný. Teď je plný života a je za tím spousta
energie a práce. Bylo to jako budování takové
malé firmy.

Opouštíš zámek na vrcholu. Je to tím, že
už jsi dosáhla určité mety a asi již není kam
stoupat výš?
Chvalský zámek je skutečně na vrcholu, je tady
nejlepší tým lidí, který zde kdy byl, i nejlepší
akce a výstavy, co jsme kdy měli. Opravdu vše
se daří. Nicméně já jsem člověk, který potřebuje stále něco nového „stavět“ a realizovat, a tak
jsem se po 6 letech rozhodla jít za další výzvou,
která mě snad posune zase dál.
Za ty roky jsi uspořádala mnoho výstav či
akcí, která z nich byla nejúspěšnější?
Rozdělila bych to na výstavy a akce. Přelomová výstava byla výstava Ateliér Jiřího Trnky
na Chvalském zámku v roce 2016, která byla
opravdu nejvýznamnější, bylo těžké ji získat
a zajistit pro ni financovaní. To úsilí ale stálo za
to, protože díky této výstavě se o Chvalském
zámku mluvilo po celé České republice a nyní
získáváme další zajímavé výstavy, jako je teď
mimořádná výstava „Jiří Brdečka 100 let – Od
Limonádového Joa k zázrakům animace“. Tvůrci a organizátoři této výstavy se o nás dozvěděli
právě díky výstavě o Trnkovi.
Nejúspěšnější – co se návštěvnosti týče – za
celou téměř desetiletou éru otevření zámku
pro veřejnost, byla výstava „Šťastný Krtek slaví 60. narozeniny“, která proběhla od 9. 9. do
3. 12. 2017, takže ten vrchol, o kterém mluvíme,
je skutečný. Tuto výstavu za necelé tři měsíce jejího trvání navštívilo 11 712 návštěvníků a tržba
ze vstupného činila 578 560 Kč.
Velmi hrdí jsme však byli i na výstavu „Jak se žije
v Horních Počernicích“, která proběhla v roce
2013. Část této výstavy je nyní stále k vidění na

zámku jako stálá expozice – jedná se o panely
o historii a životě v Horních Počernicích.
Z akcí jsou velmi oblíbené a úspěšné pohádkové víkendy, které pořádáme od roku 2012.
Jedná se o komentované prohlídky výstav s pohádkovými postavami z naší zámecké družiny,
kterou jsme za ta léta vybudovali. První princeznou, která provázela Chvalským zámkem, byla
Popelka a postupně k ní přibyla celá družina:
Šípková Růženka, Zlatovláska, princezna Koloběžka I., víla Ohnivka i Meluzínka, rytíři Jan ze
Chval a Bludný rytíř, skřítek Matýsek, zámecký
sluha, kuchařka i šašek. Má role byla vždy jasná – role královny - a to je úloha, kterou již na
žádném místě ve své kariéře nikdy zastávat
nebudu. I když se říká: „Nikdy neříkej nikdy.“
Nicméně naše pohádkové postavy se umějí
flexibilně obměnit či proměnit, například nyní
u výstavy „Jiří Brdečka 100 let“ provázejí Limonádový Joe, Tornádo Lou či hrabě Teleke z Tölökö. Nádherné jsou akce jako „Strašidelná noc
na zámku se svítícími přízraky“, „Tajemná noc
s celou královskou družinou“ a má asi nejoblíbenější akce „Svatojánský bál princezen, rytířů
a princů“ na nádvoří zámku. Všichni máme rádi
i tradiční akce jako „Živý betlém“, „Zavírání Vánoc“, „Čarodějnice“ a tak dále.
Nicméně za úspěšností zámku není jen kvalitní
programová a obsahová náplň, ale podstatnou
měrou i velmi účinný marketing, PR a skutečnost, že já i mí spolupracovníci jsme do své práce dali vše.
Už znáš svého nástupce či nástupkyni?
Ještě nevíme, do konce prosince 2017 probíhalo výběrové řízení, ze kterého během ledna
komise a Rada MČ Praha 20 vybere nejvhodnějšího kandidáta. Nicméně velmi bych si přála,
aby nový ředitel či ředitelka Chvalského zámku
pokračoval v tom, co se tak úspěšně podařilo
mně a mému týmu nastavit.
Jak se za dobu tvého působení na zámku
změnila návštěvnost?
Návštěvnost i tržba se za dobu mého působení zvýšila trojnásobně. V roce 2011, kdy jsem
nastupovala, byla roční návštěvnost 10 940
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Podařilo se ti splnit si všechny vize, s který‑
mi jsi do funkce nastupovala?
Ano, podařilo se mi všechny své vize uskutečnit. Má koncepce zámku byla zaměřená na
rodiny s dětmi a školy a byly to právě výstavy
a pohádkové akce, které se prokázaly natolik
životaschopné, že jsou i po šesti letech úspěšné
a nadále je pořádáme.
Je něco, co se uskutečnit nepodařilo?
Chtěla jsem ještě oslavit 10leté výročí zámku,
ale jak už to tak v životě bývá…
Jak to bude teď s provozem, než se zapracu‑
je nástupce. Jak dlouho dopředu jsou pláno‑
vané výstavy?
Můj nástupce může být velmi klidný. Výstavy
jsou naplánovány do počátku roku 2019 a doprovodné akce se budou opakovat v zažitém
pořádku. Proběhnou tedy všechny pohádkové
akce, bály, strašidelné i tajemné noci, koncerty,
trhy, poutě i tradiční akce. Podařilo se mi naplánovat program i na Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2018, kdy oslavíme 10 let od otevření
zámku pro veřejnost, takže se můžete těšit na
opravdu pěknou oslavu. Jsem hrdá na to, že
jako hlavní hvězda večera vystoupí mladá talentovaná a úspěšná zpěvačka Ewa Farna a jako
stříbrný hřeb večera skupina Děda Mládek Ilegal Band. Na počernické „Čáry“ se přijdu podívat jako obyčejný návštěvník, ale budu vědět,
že na tom hezkém programu ještě mám svou
zásluhu. A to se bude týkat i zámeckých výstav
a pravidelných akcí.

Komu bys ráda závěrem poděkovala?
Poděkovat bych na prvním místě chtěla zámeckému týmu – lidem, se kterými se mi
skvěle pracovalo a i naše mezilidské vztahy
byly vždy hezké a velmi přátelské. Konkrétně
děkuji naší produkční Rozce Beránkové, kurátorovi výstav Ondřeji Sedláčkovi, účetnímu
Tomáši Krutskému, vedoucí recepce Andree
Proškové, recepční a grafičce Zuzce Dejmkové,
správci zámku Kamilu Tatarovi, recepční Janě
Sedlákové a technikovi Ludvíku Boudovi. Ještě
bych chtěla poděkovat za výbornou spolupráci
Radě a Zastupitelstvu MČ Praha 20, pak všem
spolupracujícím příspěvkovým a neziskovým
organizacím a spolkům a samozřejmě všem návštěvníkům a obyvatelům Horních Počernic za
přízeň a podporu. Horní Počernice stále zůstávají mým opravdovým domovem a Chvalský
zámek budu vždy považovat za své dítě.
Lenka Bartáková, redaktorka
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návštěvníků, kterou se podařilo v průběhu let
zvýšit na maximální návštěvnost 27 569 návštěvníků.
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Hana Moravcová

Místní veřejná
knihovna Horní
Počernice
Dana Mojžíšová
Karla Polydorová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

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,
ráda bych vám popřála do nového roku
2018 jen to nejlepší.

Božena Beňová

„Šťastný nový rok
a nezapomeňte rozdávat úsměvy, protože úsměv je světlo,
které při pohledu
do očí naznačí, že srdce je doma.Eva
“ Tůmová

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

Citát je pěkný, viďte? Realitu dnešních dnů ale vníbožskému dítěti v sobě, i když se zdá tak malé. Důmáme poněkud jinak, jen si to přiznejme.
věřuj vnitřním hlasům, které ti říkají, že jsi
K zamyšlení kousek Anselma Grüna:
cenný a jedinečný, že se nemáš spokojit s tím, že se
„Ještě máme svobodu, abychom sami utvářeli bujen zajistíš a zařídíš. V tobě chce vznikat stále
doucnost. Náš život ještě leží před námi.
něco nového. Tušení tvých snů, tiché impulzy, které
Po cestách dosud nikdo nešel. Nový rok je jako krajise objevují v tichu tvého srdce, ti ukazují cestu
na, která je pokryta čerstvým sněhem.
tvého lidství.“
Máme svobodu do ní vtisknout svoji prapůvodní
stopu.
Novou naději do příštích dnů vám za kolektiv
Rozjímáme‑li o tajemství vánočního období s ohleknihovny přeje
dem na náš každodenní život a nasloucháme‑li
Za knihovnu
dozvuku poselství
těchto
svátků, pak budeme
Ing. Milan
Herian
MVDr.vždy
Klára Bonková
Miroslav Držmíšek Božena Beňová
vnímat poselství povzbuzení: důvěřuj

KNIŽNÍ NOVINKY

Jahrenová, H.: Když šeptá listí (Jota)
Fascinující memoáry vědkyně,
která čtenářům s nadšením
a otevřenou myslí přibližuje taje
přírody.
Uznávaná vědkyně Hope Jahrenová vybudovala tři laboratoMgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
ře, v nichž studuje stromy, květiny, semena
a půdu. Její knižní prvotina odhaluje mnohé
ze života rostlin – ale nejen to.
Když šeptá listí je kniha o práci a lásce, a o horách, které obě spojenými silami dokážou
přenést. Přináší pozoruhodné příběhy o autorčině dětství na minnesotském venkově;
o životě s nekompromisní matkou a otcem,
který ji povzbuzoval k mnohahodinovým
hrám v jeho školní laboratoři; o tom, jak
nalezla útočiště ve vědě a naučila se dělat
laboratorní práci „jak srdcem, tak rukama“;
a také
nevyhnutelných
součástech
vědecMgr.oJosef
Beránek
Josef Ptáček
ké práce – zklamáních, úspěších i radostných
objevech.
Jádro knihy však tvoří příběh vztahu, který si
Jahrenová vybudovala s velmi nadaným, životem zkoušeným mužem jménem Bill, jenž
se stává jejím pracovním partnerem a nejlepším přítelem. Jejich často nevyzpytatelná
vědecká dobrodružství je zavedou ze středozápadu napříč Spojenými státy a zpět, přes
Atlantik až na tropickou Havaj, kde v současnosti Jahrenová našla domov pro sebe i svou
nzerce.inddlaboratoř.
1
Autorčin zkoumavý pohled na rostliny, její
úžasná duševní houževnatost a bystrá pozo-

rování oživují každou stránku této nevšední Potýkáte se s obavami, starostmi, stresem či
knihy. Stejně, jako vám otevře dveře ke krás- pocity viny?
ným a složitým mechanismům uvnitř každé- Nejste doopravdy šťastní?
ho listu, stébla trávy a okvětního lístku, také Právě pro vás je tu kniha plná moudrosti a vtinavždy změní váš pohled na svět přírody. Je pu s napínavými příběhy a zajímavými cvičeto výmluvný příklad toho, co se může stát, ními. Moudrá želva Kurma vás naučí rozvíjet
když v sobě objevíte vášeň, energii a odvahu, svou vlastní sílu, abyste se stali vyrovnanější,
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
abyste žili tím, co opravdu milujete, a postup- odolnější vůči vnějším vlivům, vlídnější a doně se stali osobou, jíž jste se stát měli.
kázali se soustředit na to podstatné. V našem
hektickém světě můžeme z Kurminy moudCameron, W. B.: Psí cesta (Ikar)
rosti těžit i my lidé.
Pokračování úspěšné knihy Psí
poslání přináší další dobrodruž- Klich, I.: Labské vyhlídky (Grada)
ství chundelatého psího kamaNavštivte 51 vyhlídkových míst
ráda, který po smrti milovaného
na řece Labi od jejího soutopáníčka Ethana nachází nový
ku s Vltavou pod Mělníkem až
smysl svého bytí po boku jeho
po saské město Pirna. Jedná
vnučky Clarity. Provází ji celým
se o nejatraktivnější úsek řeky,
jejím životem jako labrador Buddy, kříženka
která pramení na území Čech
Molly, miniaturní
voříšek Max a nakonecPetr
bígl
(a
jako
jedna
z mála nemá jméBlanka Brázdová
Málek
Mgr.
Květa
Valchařová
Toby. Je ochráncem, věrným přítelem do ne- no v ženském rodě) a pod názvem Elbe propohody i společníkem ve chvílích nejtěžších. téká územím Spolkové republiky Německo,
Jeho láska ke Clarity, ale i k ostatním lidem, kde se také vlévá do Severního moře.
které na své pouti potkal, je totiž věčná.
Labské vyhlídky se často nacházejí ve velké
výšce nad hladinou řeky, přístup k nim je tedy
Aljoschka Long, Schweppe, R. :
náročnější. U každého z našich povídání o vyJak zpomalit kolotoč všedního dne
hlídce proto najdete kromě fotografií i výřez
(Grada)
z turistické mapy, souřadnice místa, popis
Rozvíjejte sílu, která vychází přístupu k vyhlídce (autem, autobusem, na
z vás samých!
kole či pěšky) a popis zajímavostí v okolí.
Chcete v sobě najít jistotu, bez- Zbývá tedy už jen obout boty, vzít fotoaparát
18.8.2014 14:50:14
pečí a klid?
a vyrazit po proudu Labe!
Jste nespokojení sami se sebou,
s tím, co děláte, jak vypadáte?

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
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Milí přátelé,

PROGRAM NA LEDEN 2018

PROGRAM NA ÚNOR

přeji vám hezký a úspěšný nový rok!

4. ledna 2018 od 16.00 do 18. 00 hod.
• Čtení z dětské Bible – Mgr. Eva Cudlínová

1. února 2018 od 16.00 do 18 hod.
• Promítání pro děti

11. ledna 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Potřebujeme cíle, plány, předsevzetí?
Nově do roku 2018 aneb Jak si jít za tím,
co chcete
– přednášející Mgr. Jana Černoušková

8. února 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Sebevědomá, asertivní komunikace
– Mgr. Jana Černoušková

I nadále, v roce 2018, máte možnost využívat služby bezplatně právní nebo psy‑
chologické poradny.
Nabízíme vám příležitost účastnit se bezplatných besed, seminářů a společných
akcí.
Zveme vás i na pravidelné čtvrteční se‑
tkání, kde se můžete potkat se zajímavými hosty.
Pro dobrou atmosféru přispěje i malé občerstvení. Vstup zdarma.
Těšíme se na vás!

18. ledna 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Jak se vyrovnat se studijními výsledky
svého dítěte
– přednášející Mgr. Michaela Šorfová
25. ledna 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Jak používat mozek efektivněji
– přednášející Miroslav Oupic

22. února 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
• Kdy začít s jarní očistnou kúrou
– Jitka Mullerová
V minulém vydání HPZ bylo omylem špatně
napsáno jméno paní Emílie Krajňákové. Tímto
se velice omlouváme.

Vaše dojmy a nápady můžete se mnou
sdílet na adrese: lazarova@knihovna‑hp.cz
Světlana Lazarová,
koordinátorka KKC HP
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.

knihovna

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

Pozvánka

Pojďme se poklonit
do Betléma
BETLÉM ZE SENA
v životní velikosti
ve svépravické kapličce

/kaplička bude otevřena každý den/

24/12 2017 – 2/2 2018
9 – 16 hodin

Svépravice, Šanovská ulice
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DDM PRAHA 20

NEDĚLNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA - TIFFANY

Pro děti od 10 let, mládež a dospělé:
neděle 14. 1. 2018 od 13.30 do 19.30 hodin - maximální počet míst je
8 účastníků.
Cena kurzu: 250 Kč + sklo dle spotřeby (100 Kč - 10x10 cm výrobku).
DÍLNA TIFFANY - naučíte se základy zpracování skla od výběru vhodného motivu, přes jeho sestavení a vytvoření (závěsu, šperku, zápichu či
obrázku nebo skleněné dekorace jako svícen, krabička a jiné).
K dispozici budou různé barvy skla, speciální řezáky, bruska, cín a pájka
na spojování jednotlivých skel. Pedagog Hana Volfová.
(V neděli 15. 4. 2018 bude poslední tiffany dílna ve školním roce 201718.)
Účast na všech dílnách je možná pouze po předchozí rezervaci na tel.
čísle: 281 925 264 a 605 700 772, na e‑mailu: farkasova@ddm‑hp.cz
nebo osobně v kanceláři DDM.

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.
Sobotní lyžování je určeno pro děti od 8 let.
Předpokládané termíny:
6. 1. 2018 již obsazen
13. 1. 2018
3. 2. 2018
24. 2. 2018
3. 3. 2018
10. 3. 2018
Pravidelné soboty se budou konat ve Vysokém nad Jizerou v Krkonoších - areál Šachty, nebo v Herlíkovicích.
Děti se mohou přihlásit (e‑mailem: fejtkova@ddm‑hp.cz, osobně
v DDM nebo telefonicky na: 605 700 772, 776).
Zimní sezóna bude ukončena prodlouženým víkendem 23.–25. 3. 2018
(16.–18. 3. 2018).
O víkendu 15.–17. 12. 2017 se nám povedlo úspěšně zahájit lyžařskou
sezónu v Příchovicích. Statečných 40 dětí s naší LŠ REBE‑LS otvíralo
v sobotu sjezdovku U Čápa. Počasí nám přálo a my jsme lyžovali celé
dva dny na přírodním sněhu. Všem instruktorům a dětem moc děkuji.
Renata Fejtková, hlavní vedoucí

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 ski areálu
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.
Pobyt je určen i pro děti, které nenavštěvují kroužek sportovní střelby.

DEN ICT A MATEMATIKY

Dům dětí a mládeže v Horních Počernicích pro vás připravil akci s názvem Den ICT a matematiky, která proběhne v sobotu 20. 1. 2018,
od 13.00 do 17.00 hod. přímo v budově DDM (Ratibořická 1899/32,
Praha 20). Akce je určena pro pokročilé i úplné začátečníky a příznivce technologií a matematiky ve věku od 7 let, vítaní jsou i dospělí. Na
programu je představení některých kroužků ze Vzdělávacího oddělení
a Oddělení informačních technologií ve formě přednášek a workshopů. Můžete se těšit na workshopy: Tvorba počítačové hry (Mgr. Karel
Šimeček), Robotika, umělá inteligence a programování (Mgr. Jan
Podzimek), Základy 3D modelování a 3D tisku (Tomáš Eiselt), Ma‑
tematické postupy hrou (Romana Hauzrová). V průběhu akce budou
probíhat neformální přednášky na témata: Ikonické programování
a algoritmizace (Mgr. Karel Šimeček), Robotika není sci‑fi ze vzdále‑
né budoucnosti, Výroková logika a její praktické využití (Mgr. Jan
Podzimek), Vytváření objektů v 3D prostoru a využití 3D tiskárny
v praxi (Tomáš Eiselt), Zábavná geometrie (Romana Hauzrová).
Počet míst je omezen, rezervujte si místo na emailu: simecek@ddm‑hp.cz.
Cena: 40 Kč. Tak neváhejte a přijďte!
Informace a přihlášky na všechny akce v kanceláři DDM.
Více informací naleznete na:
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Volný čas

VÁNOČNÍ VÍKEND ODDÍLU SKAUTEK

Vždy jednou do roka nastane čas, kdy se blíží
Vánoce. Každý tuto část roku prožívá jinak,
někdo si užívá, jak se Praha pomalu rozsvěcí
pod vánočními světýlky, někdo naopak panikaří kvůli dárkům, které nestihl sehnat. My
se skautkami se prostě zabalíme a odjedeme
spolu pryč. Letos jsme si vybraly město Liberec a rozhodně jsme neprohloupily! Proč?
Protože jsme se po velice dlouhé době opět
dočkaly vánočky se sněhem! Je to opravdu

k neuvěření a překvapilo to jak děti, tak vedoucí. Po sobotním dopoledni, které holky
strávily venku na vytoužené hře po městě,
jsme se vrhly na rukodělky, zatímco za okny
se z jemného poprašku stávala opravdová sněhová pokrývka. Když poté nastal ten
správný čas, šly jsme si zazpívat koledy ke
stromečku (a k poblíž stojícím panelákům).
Pak už nás čekalo jen tradiční rozdávání dárků. Nakonec i přes strasti s klubovnou jsme si

užily krásný víkend s trochou
toho vánočního kouzla.

za vedoucí skautek Anežka Wagnerová

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTÝLKA

Neziskovky

Každoročně před Vánoci rozdávají skauti po
celé republice Betlémské světlo. I my, skauti
z Horních Počernic, jsme stejně jako každý
rok vyrazili pro Betlémské světlo do katedrály, abychom jej pak mohli rozdávat všem
těm, kteří dorazili na akci Zpívání pod vánoč-

ním stromem. Akce se jako vždy moc povedla, návštěvníci si společně zazpívali oblíbené
vánoční koledy a při odchodu si od nás mohli
odnést Betlémské světlo. Ani ten, kdo si s sebou nevzal svíčku nebo lucerničku, nepřišel
zkrátka, pro tyto případy máme připravené

PODNIKATELÉ TRNEM V OKU

S podivem občas vnímám, že v Horních Počernicích se termín podnikatel příliš nenosí.
Skoro jakoby u nás „podnikatel“ znamenal
osobu podezřelou. S cejchem na čele nebo
zvláštním znamením.
Občas zaslechnete, že některý z nás řeší pouze své pozemky, další bezhlavě staví o sto
šest, jiný se s podnikáním příliš roztahuje.
Nic, co u nás podnikatel udělá, se nedočká nejmenší podpory nebo ocenění. Jako
představitel místního Klubu podnikatelů se
zamýšlím nad tím, proč tomu tak je? Řadu
z místních podnikatelů osobně znám. Dobře
proto vím, že pro naši městskou část a vůbec
podporu veřejného života jsou ochotni udělat maximum. Nejen, že dávají mnoha lidem
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práci, ale oni hodně dělají i navíc. Někdo neváhá vybavit počernické školy moderními
interaktivními prvky, další vydávají značné
prostředky na podporu sociálních projektů,
seniorů, lidí se zdravotním postižením nebo
sociálním znevýhodněním. Stejně tak se
mnozí zaměřují na podporu veřejných akcí,
kde se naši spoluobčané mohou setkat při
sportu, nebo si jen jako sousedé příjemně
užít společný volný čas.
Mrzí mě, když v jiných částech Prahy i na jiných místech Čech vidím, že místní radnice
a spolky s podnikateli spolupracují. Řeší společně obecní problémy, využívají vzájemných
zkušeností a možností. A vyplácí se jim to!
U nás to ale bohužel zatím podobně nasta-

svíčky ve skleničkách, které ozdobily děti
z našich oddílů. Tato krásná akce nám všem
přinesla atmosféru blížících se Vánoc.
za vedoucí světlušek
Tereza Bártová

vené není. Přijde mi, že je to škoda. Určitě by
bylo dobré, kdyby se i v Horních Počernicích
podařilo stávající smýšlení změnit. Navázat
přirozenou spolupráci mezi radnicí, spolky
a veřejností. Přestat brát každého, kdo podniká, jako člověka, který pro sebe hledá jen
výhody a na ostatní nemyslí. Dobře totiž vím,
že opak je pravdou.
Podnikatelé, kteří v Horních Počernicích žijí,
je chápou jako náš společný domov. Místo,
pro které jsou ochotni mnohé udělat. Hlavně
ale – chtějí být jeho přirozenou a snad i respektovanou součástí.
představenstvo
Klubu podnikatelů Horních Počernic, PF 2018

OBNOVA ZELENĚ V PŘEDPROSTORU ZÁMKU NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ
nám zas jiné zrcadlo. Pohled z nově vzniklých
stupňů bude v létě ještě obohacen rozličnou
flórou, kterou správci zámku plánují zasadit
v druhé fázi projektu.
Výhled:
Ve svahu nad studánkou bude vysazena kvetoucí převislá višeň. Pohled na velké plochy
zdi rozčlení střídavě zasazené keře muchovníku Rainbow Pillar a červeně kvetoucí vajgélie.
Mezi břehem a zdí bude vysazen sloupovitý
jinan Ginkgo biloba a na protějším břehu liliovník Liriodendron tulipifera. Stávající jedlovec bude doplněn výsadbou okrasných keřů
červeně kvetoucího kdoulovce a převislou
sakurou s něžnými bílými květy. U severozá-

padní zdi budou vysazeny javor a další keře.
Na březích rybníka vzniknou záhony různých
nenáročných trvalek s vhodnou kombinací
tvarů a barev.
Vznikne tak příjemné místo (locus amoenus)
pro oddych a odpočinek. Navrhovaná zeleň
bude plnit hygienickou, estetickou a psychoterapeutickou funkci, dále přispěje také ke
zlepšení mikroklimatu blízkého okolí.
Libor Duchek,
ústředí Evangelické církve metodistické

Církev

Letošní rok se v předzámčí na Křovinově náměstí začal realizovat projekt obnovy zeleně
spolufinancovaný z grantu hlavního města
Prahy. Na dosud opomíjený prostor vstoupily pily, krumpáče a nakonec svou těžkou
botou i opásaný bagr. Lačně se zaryl do rybniční prsti a dal tak prostor k pokládání základů opěrné zídky. K tomuto stroji se kromě
zkušených profesionálů připojila také řada
dobrovolníků z řad obyvatel areálu a členů
hornopočernické farnosti. Chopili se nástrojů a již se za nimi začalo prášit. V počátcích
obnovné činnosti padly za oběť staré dřeviny
v čele s přerostlou hroutící se břízou, dále pak
další křoví a plevel, které po léta nepoznaly
ruku zahradníkovu. Když vše bylo očištěno
a připraveno, bagr měl své vykopáno, počaly se stavební práce. Byla posílena zídka
v bezprostřední blízkosti studánky, jež svou
vláhou sytí rybníček a posléze Jirenský potok.
V blízkosti zdí zámku byla zem pokryta drobným kamením, aby jarním a podzimním bahnům byla vytknuta mez. Dále pak byl svah
obohacen stupni, na kterých bude možné
usednout a ponořit se do dramat, které bude
čas od času poskytovat vzniklý přírodní amfiteátr. Návštěvníci této nově upravené tišiny,
ať již přijdou z areálu samého či z jiné části
Horních Počernic, se budou moci kochat nejen azurem zračícím se na hladině rybníčku,
ale i příležitostným divadlem, nastavujícím
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ŠKOLY A ŠKOLKY

PRVNÍ MÍSTO V SOUTĚŽI „O NEJLEPŠÍHO
SBĚRAČE“
S velkou radostí oznamujeme, že se naše škola umístila na prvním místě v 7. ročníku soutěže Lesů hlavního města Prahy „O nejlepšího
sběrače.“ Žáci nosili do školy sběrový papír
a vyřazené oblečení, které organizátoři využijí v zimě jako výstelku pro ohrožená zvířata
v záchranné stanici v Praze Jinonicích.
Vyhlášení proběhlo u nás ve škole ve středu

6. prosince. Obdrželi jsme dárkový certifikát
na program Lesů hl. m. Prahy pro celou školu.
Děkujeme paní Swólové a jejím kolegům lesníkům za krásnou a povedenou akci včetně

slavnostního troubení na „lesnici.“ Těšíme se
na další spolupráci.

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Jako každoročně i v úterý 5. prosince se všichni žáci i učitelé naší školy proměnili v Mikuláše, čerty a anděly. Nejprve jsme se sešli na
schodech ve škole, kde jsme si vyzkoušeli koledy, které jsme pak „naostro“ zazpívali před
hotelem Čertousy. Žákyně Vendulka navíc
velmi pěkně zahrála na ukulele. Za odměnu
nás pan Jaroslav Stára pozval na občerstvení
a všechny žáky odměnil. Celá akce pokračovala ve škole v tělocvičně vyhlášením nejlepších masek (jako vždy bylo nejvíc čertů, ale
objevilo se i několik Mikulášů a 14 andělů, asi
se čertíci v naší škole pomalu mění v hodné
andílky. Následovala diskotéka, která sklidila
velký ohlas. Děkujeme panu Stárovi a pracovníkům Čertous za spolupráci a podporu.
Daniela Dvořanová, učitelka

Školy

DĚTI Z FZŠ CHODOVICKÁ SPORTOVALY V TELEVIZI
V rámci projektu Sazka Olympijský víceboj
získala FZŠ Chodovická účast na natáčení
silvestrovského speciálu losovacího pořadu
Sportky. Třeťáci a páťáci ve veselých maskách plnili neobvyklé sportovní disciplíny.
Trojskokem skákali do roku 2018, slalomem
si nosili na zádech kamaráda jako svoji silvestrovskou opičku, či přeskakovali symbolické
ledové kry. Sportovní dopoledne pro ně společně s vyučujícími zrealizoval tým Českého
olympijského výboru, a to jako odměnu za
dlouhodobě vstřícnou komunikaci a několikaleté zapojení do projektu Sazka Olympijský

víceboj. FZŠ Chodovická se v tomto projektu
dokonce pyšní titulem „Nejlepší škola v kraji“.
O projektu:
„Děti se snažíme rozhýbat jak ve volném čase,
tak i ve školách. Čtvrtým rokem funguje projekt Sazka Olympijský víceboj, do něhož se
během posledního ročníku zapojilo 1.227 základních škol. To znamená, že loni během tělocviku plnilo více než 150 tisíc dětí naše speciálně navržené disciplíny, testující základní
pohybové schopnosti. Školy se mohou zapojit jednak do Olympijského diplomu, který

dětem ukáže jejich
silné sportovní stránky
a na základě analýzy
jejich fyzických předpokladů jim doporučí
vhodné sporty. Nebo
pak také do Olympijského odznaku, v němž
se ti nejnadanější mladí sportovci mohou
přes školní, okresní a krajská kola probojovat
až do republikového finále,“ říká Tereza Vyhnálková ze společnosti Sazka.

SILVESTROVSKÉ SPORTOVÁNÍ
Ve středu 13. 12. 2017 se ve velké tělocvičně
FZŠ Chodovická konal „Silvestrovský závod“
družstev žáků naší školy. Zúčastnilo se ho 50
chlapců a dívek ze tříd 3. A, 3. B a 5. B. Patronát nad naší předsilvestrovskou akcí měla
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Sazka Olympijský víceboj v čele s bývalým
olympionikem a skvělým atletem Štěpánem
Janáčkem, Radkem Zavřelem a Petrem Marinčičem. Všechna jména jsou úzce spojena
s projektem Sazka Olympijský víceboj, který

vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Jeho cílem je
přivést ke sportování co nejvíce dětí, ukázat
jim sport jako zábavu a přirozený životní styl.

O to se na naší škole již několik let docela
úspěšně snažíme. Také nyní se to v naší tělocvičně povedlo! Pět zábavných sportovních
disciplín, děti oblečené do karnevalových
kostýmů a spousta povzbuzujících pokřiků
a nadšených obličejů žáků 1. stupně sledovalo i pozorné oko kamery ČT 1. Děti se v netradičních sportovních oblecích snažily snad
ještě více než teplácích. Bylo úsměvné, když
se kuchaříček strefoval míčkem do sněhuláka
postaveného z míčů, nebo princezna nesla
na zádech piráta a kličkovala mezi tyčemi slalomu. Třešničkou na dortu byli naši pomocníci z řad sportovní třídy 9. B, jejichž převleky
byly více než jedinečné! Sladká odměna pro
všechny zúčastněné, dárky pro vítěze a možnost vidět se několik minut v televizním vysílání bylo jistě podnětné pro další sportovní
akce našich žáků.

NÁVŠTĚVA KNIHOVNY
Znovuotevření hornopočernické knihovny
po dlouho očekávané rekonstrukci přímo vybízelo k „oprášení“ naší oblíbené tradice. Touto tradicí je série návštěv všech tříd 1. stupně v knihovně, seznámení se s její činností,
novými prostorami a možnostmi, které naše
místní knihovna čtenářům nabízí.
Velmi milé a ochotné paní knihovnice po-

skytly dětem nejen základní informace, ale
i podrobnosti o konkrétních autorech podle
požadavků vyučujících.
Že školní návštěvy mají svůj smysl, nám potvrdily i pracovnice knihovny. Dochází k následnému nárůstu počtu nových čtenářů.
A takhle zhodnotili návštěvu knihovny naši
páťáci: „Nejvíce se mi líbily encyklopedie.

Chtěl bych si pořídit průkazku.“ „Líbí se mi
výběr knih. Vybrala bych si do čtenářského
deníku i na čtení v létě.“ „Hned po vyučování
jsem si v knihovně pořídila čtenářskou průkazku a půjčila knížky.“ „Místní knihovna je
přehledná a útulná. Našla jsem v ní vše, co
jsem chtěla.“ „Návštěva místní knihovny byla
zajímavá a poučná.“

rodružství a zázraků). Projekci filmu zhlédli
žáci 6. - 8. ročníků.
12. 12. Zpátky do Betléma (divadelní představení, Kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Teátr Pavla Šmída). Proč slavíme Vánoce? Proč

stavíme betlémy? Proč nosí dárky Ježíšek?
Představení pro žáky 6. a 7. ročníku v Divadle
Horní Počernice.

KULTURNÍ POŘADY
1. 12. EARTH: Den na zázračné planetě (dokument rozšiřující učivo zeměpisu a přírodopisu, nezapomenutelné příběhy, neuvěřitelná filmová nádhera jako důkaz, že každý den
na planetě Zemi je naplněn množstvím dob-

učitelé FZŠ Chodovická

ANGLIČTINA V PRAXI NÁM CHUTNÁ

Školy

Kuchařské kurzy vedené v cizím jazyce jsou
dnes velmi oblíbené. Tyto kurzy jsou samozřejmě určeny pro dospělou část populace.
Ale proč by i děti nemohly mít takový kurz
určený jen pro sebe?
Na naší základní škole probíhá kroužek angličtiny, pro děti v tomto jazyce pokročilé,
zaměřený zejména na praktickou aplikaci.
Od září jsme si již prošli nakupováním, kde
se děti prostřídaly v rolích prodavačů a zákazníků, a pár lekcí jsme věnovali i restauraci.
Právě „v restauraci“ děti projevily největší zájem o role kuchařů, a proto se zrodil nápad na
vaření v angličtině. Děti si z domova donesly
potřebné suroviny a zvládly nejen výrobu palačinek od přípravy těsta až po asistenci při
smažení, ale i všechno krásně sníst a dokonce
uklidit nádobí. A to celé v anglickém jazyce!
Iveta Černíková, učitelka ZŠ Stoliňská

VÁNOČNÍ PEČENÍ
Dne 11. 12. a 12. 12. 2017 se na ZŠ Stoliňská uskutečnilo vánoční pečení 2.A. Tento
projekt pro děti každý rok připravuje školní
jídelna pod vedením paní Jaroslavy Hajné.

Letos si děti upekly linecké cukroví, vanilkové
rohlíčky, kokosové a Masarykovo cukroví. Při
pečení panovala pěkná vánoční atmosféra s
vánočními koledami. Děti si to báječně užily

a vyrobené cukroví odnesly domů.
Lucie Svozilová, učitelka
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VÁNOČNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
Dne 19. 12. se na naší škole uskutečnily již
tradiční Vánoční dílny. Tak se na pár hodin
proměnila budova školy na skutečně tvořivé
dílny. Ovšem až po vystoupení ve školní jídelně, které pečlivě připravila paní učitelka Svozilová se žáky třídy 2.A a 2.B. Tak co se vlastně
dělalo? Ve třídách a jednotlivých odděleních
školní družiny se zdobila vánoční větvička
se svíčkou, tvořily se perníčky, vyráběla se
papírová dekorace, pomocí lisu a linorytu
se zhotovovala přáníčka, došlo i na výrobu
anděla zápichem a samozřejmě nechybělo
zdobení jablíček sušenými plody. Každý si
tak mohl nejen zakoupit, ale i vlastnoručně
vyrobit svoji vlastní ozdobičku ke sváteční
vánoční atmosféře. Tak moc děkujeme vám
všem, kteří jste přišli shlédnout výrobky našich žáků, vaše chvála nás moc těší a je pro
nás pobídkou k další činnosti. Jeden ze stánků měla i Divizna - diakonické středisko Diakonie a misie Církve československé husitské,
kde pod dohledem i Betynky Cibochové byly

nabídnuty úžasné vánoční výrobky a dekorace. Moc děkuji všem zúčastněným - žákům,
vychovatelkám, organizátorce paní
Krajňákové, všem paním učitelkám prvního
stupně a vůbec všem, kdo tuto krásnou předvánoční akci podpořili. Krásné Vánoce a do

roku 2018 šťastné vykročení, houževnaté
zdraví, pokoru v duši a pevný krok v každodenním shonu.

telkám, které se na realizaci betléma podílely,
panu truhláři Wagnerovi za ořez, ZUŠ za poskytnutí prostor k výrobě, manželům Staňkovým za osvětlení, rodičům, kteří pomáhali
s instalací, a zvláště panu malíři Velíškovi za
dozor nad celým projektem. Děkujeme taktéž rodině Pokorných a Karolíně Klímové za
hudební doprovod a všem rodinám, které si

s námi přišly zazpívat.“ Ten dělá to a ten zas
tohle, a všichni dohromady uděláme moc!“

Martin Březina, ředitel

NOVÝ BETLÉM
Již několik let se v mrazivém adventním podvečeru setkáváme na zahradě mateřské školy Chodovická, abychom si společně zahráli
a zazpívali vánoční koledy a naladili se tak
na příchod nejkrásnějších svátků v roce. Letos bylo zpívání “okořeněné” odhalením nové
podoby betléma. Figury navrhly a vybarvily
samy děti z MŠ! Děkujeme tímto dětem a uči-
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Všem počernickým přejeme šťastný nový rok,
plný radosti a spokojenosti.
Za SRPMŠ Alena Velíšková

POZVÁNKA NA KONCERTY V LEDNU 2018
Koncert žáků flétnové třídy Katrin
Triebeneklové
Pá 5. 1. - sál ZUŠ Ratibořická – 17.00 hod.

Po 8. 1. - Divadlo Horní Počernice – 19.00 hod.
Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
Út 9. 1. - Galerie 14 – Černý Most – 18.00 hod.

Hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ.
Po 22. 1. - sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert populární hudby
V programu vystoupí žáci flétnové třídy
Zuzany Bandúrové, žáci klavírní třídy Marty
Čermákové a také Big band ZUŠ Horní
Počernice.

Koncert žáků tříd dechových nástrojů Jana
Triebenekla a Jiřího Břicháče
Po 15. 1. - sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků klavírní třídy Daniela
Kallmünzera
St 31. 1. - sál ZUŠ Ratibořická – 18.30 hod.

Placená inzerce

MATEMATIKA

PIANA PRAHA
www.pianapraha.cz

607 150 279

Bystrá 761/10, Praha 9 - Horní Počernice

Páťáci a deváťáci, chystáte se v letošním
roce k přijímacím zkouškám na SŠ?
Přihlaste se do přípravných kurzů
z matematiky, které budou probíhat od
ledna do dubna!
60 min/190,- Kč
www.vysvetlim-matematiku.cz
tel.: 606 415 336
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Školy

5. a 9. třída

DEVÁŤÁCI A DRUHÁČCI V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
Jednoho úterního rána jsme se společně sešli po nějaké době s našimi parťáky ze třídy
2.B. Žáci 9.C zjišťovali, jak se druháčci zlepšili
ve čtení, někteří dokonce byli i překvapeni,
jak je jejich mrňous zdatný ve čtení. Příběh
byl vybrán záměrně, protože to byla taková
příprava na naši společnou návštěvu místní
knihovny. Ve druhé části děti společně kreslily obrázek panáčka. Byla to moc příjemně
strávená společná hodina.
Ve čtvrtek 23. 11. jsme se společně vydali na
návštěvu místní knihovny. Paní knihovnice
z nás sice měly trošku strach, přeci jenom
přišlo něco kolem 50 dětí, ale všichni jsme
byli vzorní. Nejprve jsme si vyslechli povídání o pravidlech knihovny, naši malí druháčci

toho dost věděli.
Poté jsme se vydali
společně na obhlídku knížek. Druháček
si pak vybral nějakou
knížku a společně
jsme se pustili do čtení. Moc se nám tato akce
líbila. Moc děkujeme místní knihovně za tuto
možnost.
Autor textu i fota:
Jana Jeřábková, učitelka

STUDENTSKÝ DEN
Studentský den se na naší škole koná na oslavu Mezinárodního dne studentstva. Každý
rok jsem se těšila, co na nás septimáni vymyslí a jaké úkoly budeme plnit. Sedm let uteklo
jako voda a zorganizování Studentského dne
letos padlo právě na nás.
Před samotným Studentským dnem jsme
museli vyřídit spoustu věcí. Vymyslet příběh,
formu a průběh celého dne, domluvit vše
s vedením školy, nakoupit občerstvení a potřeby, rozdělit studenty i profesory do skupin.
Díky panu profesoru Kohouškovi, který tu
s námi byl, jsme měli možnost být ve škole
přes noc a vše připravit.
V sedm ráno se škola proměnila v Letiště Karla
Beneše. Studenti všech ročníků dostali před
vstupem do haly svou letenku a vyčkávali, až
bude oznámen „boarding“ – nástup do letadla. V mezičase si pasažéři mohli koupit občerstvení v „duty free shopu“ neboli bezcelním
obchodě a sledovat svůj let na velkém panelu odletů. V 8 hodin se již všichni přesunuli
k Terminálu 3, kde prošli bezpečnostním rámem, ukázali letenku a nastoupili do letadla.
V letadle, tedy v tělocvičně, usazovali letušky

pasažéry na svá místa a zanedlouho letadlo
společnosti Benysairlines vzlétlo. Bohužel se
ale objevila porucha a letadlo muselo nouzově přistát v Indickém oceánu. Od kapitána
se pasažéři dozvěděli, že nedaleko odtud je
ostrov, na kterém se mohou zachránit. Onen
ostrov ale obývají domorodci, jejichž přízeň
není lehké si získat. Pasažéři tedy musí tvořit
kmeny a obejít celý ostrov, kde budou plnit
úkoly domorodců a večer předstoupí před
kmenovou radu, kde se dozví, který kmen
bude jako jediný zachráněn. Studenti se tedy
po skupinkách vydali zpět do haly, kde v rámci hry odevzdali své mobilní telefony, neboť
na ostrově není signál. Následně každý kmen
dostal svou pochodeň a vytvořil si šátky podle barvy své skupiny. Poté se vydali na svou
cestu. Museli projít pouští a bojovat o vodu,
v džungli plné rostlin se učili ošetřovat si zranění, na pláži prozkoumávali moře, na horách
si hledali cestu při sněžné vánici a na jednu
hodinu se vydali ven, kde hledali schovaný
kód, aby mohli na konci dne získat zpět své
mobilní telefony. Toto je ale jen zlomek zajímavých aktivit, které jsme pro studenty měli

připrave né. Novinkou bylo,
že kmeny
soupeřily mezi sebou v mezikmenové výzvě.
Na konci dne se všichni sešli v tělocvičně na
kmenové radě, kde domorodci (septimáni)
rozhodli, který kmen přežije. Pro všechny
ostatní „kmen promluvil“ a zhasla jim pochodeň.
Tímto Studentský den skončil. Ne pro nás, ale
pro ostatní studenty. My se okamžitě vrhli na
uklízení a poměrně rychle jsme vše uvedli
do původního stavu. Den utekl jako voda,
a my jsme najednou seděli všichni na chodbě, naprosto vyčerpaní, a uvědomili si, že je
to celé za námi. Všechna ta snaha a příprava,
samotná hra, celé to uteklo strašně rychle.
Do postelí jsme ale ten den uléhali spokojení,
že jsme to zvládli, že to je za námi, že se to
povedlo. Doufám, že si to stejně jako my užil
i zbytek studentů a profesoři, a už se těším,
co si pro nás příští rok přichystá letošní sexta.
Natálie Hrbková, septima A

BESEDA O CHARTĚ 77
20. listopadu 2017 proběhla v rámci projektu
„Příběhy bezpráví“ v prostorách našeho gymnázia dvouhodinová beseda na téma Charta
77 a porušování lidských práv v době totality.
Účastníky besedy byli studenti oktávy a hostem byl signatář Charty 77, disident a první
ministr vnitra České republiky Jan Ruml. Na
začátku bylo promítnuto krátké video Ženy
Charty 77 - o Zině Freundové. Poté se pan
Ruml ujal slova a autenticky popisoval zážitky z období po podepsání Charty. Mluvil
o násilí, které bylo pácháno proti jednotlivým
signatářům, strachu, který panoval, a donucení některých jeho přátel, jako právě Ziny

Freundové, k odchodu do exilu. Následně
měli studenti možnost vyjádřit své názory
nebo klást panu Rumlovi různé dotazy. Některé byly mířené přímo na Chartu 77, její
vznik a nejrůznější okolnosti jejího dopadu,
jiné se věnovaly tématům spojeným s jeho
pozdější funkcí ministra a polistopadové
politiky. Některé otázky směřovaly také na
současnou politickou situaci a postoj pana
Rumla k výsledkům voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2017.
Celá beseda proběhla v pozitivním duchu,
studenti projevovali zájem o dané téma
a rovněž pan Ruml odcházel potěšen. Podle

jeho vlastních slov je pro něj velmi důležité
vědět o čem přemýšlí a jak uvažují mladí lidé,
protože se chystá opět kandidovat do Senátu.
Beseda byla pro studenty nejen zpestřením
výuky, ale rovněž možností nahlédnout do
pozadí Charty 77 nebo se více dozvědět
o formování politiky v České republice po revoluci roku 1989.
D. X. Grulich, oktáva A

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Obě budovy našeho gymnázia (v Chodovické ulici v Horních Počernicích

i detašované pracoviště ve Vybíralově
ulici na Černém Mostě) si můžete přijít

prohlédnout ve středu 17. 1. 2018 od
15.00 do 18.00 hod.

DRUHÝ MIMOŘÁDNÝ DOD
Každou první středu v měsíci od listopadu do
března otevírá naše škola dveře všem zájemcům
o studium. Stejně jako loni se i letos součástí prosincového Dne otevřených dveří stal Den odborných dovedností – Objev svůj talent, který proběhl pod záštitou a s finanční podporou Domu
zahraniční spolupráce v rámci Evropského týdne
odborných dovedností.
Ten letošní se ale v rámci Dnů otevřených dveří

stal absolutním rekordmanem. I díky prezentaci
na listopadové Schole Pragensis navštívilo naši
školu 199 žáků základních škol v doprovodu rodičů, sourozenců či kamarádů, takže se celkový
počet návštěvníků vyšplhal nad šest set.
Pod vedením žáků si všichni prohlédli ukázky
práce v rámci vyučovaných oborů a mnohé
věci si mohli i sami vyzkoušet prostřednictvím
zábavných kvízů, her či jiných aktivit. Důkazem

PŘIVÍTALI JSME ŠPANĚLY Z PARTNERSKÉ ŠKOLY

a byl pro ně připraven velmi bohatý program.
Zúčastnili se výuky angličtiny, během jazykové
animace se naučili několik českých slov a frází,
prohlédli si pražské pamětihodnosti i plzeňský
pivovar, zažili atmosféru hokejového utkání a na

závěr navštívili společně s českými studenty španělské velvyslanectví, kde převzali certifikáty.
Již nyní připravují pedagogové z obou škol třetí
ročník partnerské výměny, a tak se naši žáci mohou těšit na návštěvu Madridu v červnu 2018.

díky svým starším kamarádům navštíví kino či
divadlo nebo si zaplavou v bazénu.
Druhou tradiční akcí je charitativní sbírka. Studenti čtvrtého ročníku vydělali prodejem vlastnoručně vyrobených dobrot téměř 6.000 Kč,
které se staly příspěvkem na Vojtův rehabilitační

stůl pro malého Ondráška.
Jsme hrdí na naše žáky, kteří si nejen před Vánocemi uvědomují, že jsou na světě i lidé méně
šťastní, a že jim ochotně pomáhají.

Školy

V rámci partnerské výměny mezi naší SOŠ pro
administrativu EU a školou IES Rayuela v Madridu navštívilo Prahu dvanáct španělských studentů v doprovodu svých učitelů. Studenti byli
ubytováni v rodinách svých českých kamarádů

spokojenosti našich hostů
byly i děkovné maily či telefonáty adresované vedení školy.
Těšíme se, že i 10. ledna od
14 do 19 hodin přivítáme další zájemce o studium na naší škole.

PŘEDVÁNOČNÍ CHARITA
Stalo se již pevnou tradicí, že v předvánočním
čase pořádají studenti pod vedením svých učitelů charitativní akce. I letos stál v atriu školy
Vánoční strom splněných přání, na nějž svá přání umístily děti z Dětského domova v Dolních
Počernicích. Tentokrát šlo hlavně o zážitky, děti

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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KONEC ZÁVODNÍ KARIÉRY A ROZJEZD TRENÉRSKÉ DRÁHY

V roce 2003 jsem začal cvičit korejské bojové
umění Taekwon‑do ITF v oddíle Sonkal Praha na Černém Mostě a v ke konci roku 2005
jsem se zúčastnil svých prvních závodů. Od
roku 2006 se mi podařilo z každých závodů
přivážet vysněné medaile.
1. srpna 2010 jsem úspěšně vykonal zkoušku
na černý pásek I. dan a od 18. 2. 2012 jsem se
stal členem národní reprezentace, se kterou
se mi podařilo vybojovat cenná vítězství. Nejvíce si cením bronzové medaile z Mistrovství
světa z technických sestav v roce 2015 v bulharském Plovdivu. Dále si velmi cením titulu
mistra světa v týmových speciálních kopech,
rovněž z bulhraského Plovdivu. A do třetice
si nesmírně vážím titulu nejúspěšnějšího závodníka Mistrovství České republiky (1. místo
technické sestavy, 1. místo sportovní boj –
71 kg) z roku 2016.
Od 28. 8. 2012 jsem učitelem ve FZŠ Chodovická, kde jsme s oddílem dvakrát vystoupili
na exhibici pro místní žáky. Byl jsem velmi
rád, že se taekwondo líbilo, takže jsem v září
roku 2015 otvíral novým zájemcům taekwonda skupinu.

Tehdy se cvičilo v malé tělocvičně FZŠ Chodovická pouze v pátek. Dnes se cvičí i v pondělí
v gymnastickém sále. Z prvních žáků dodnes
cvičí sourozenci Anička a Přemek Indrákovi,
Simča a Dan Marvanovi a Terka Víchová.
Začínali jsme ve velmi skromném počtu, ale
ke konci tohoto roku u mě cvičí cca 36 dětí.
Nejmladší děti chodí do předškolních tříd do
školky a nejstarší jedinci chodí do prváku na
střední školu.
Letos končím v reprezentaci a s aktivní závodní kariérou a rád bych své zkušenosti
předával dál. Je úžasné, že mohu takto cvičit
a vychovávat nové talenty ve FZŠ Chodovická, kde dopoledne jsem v roli učitele a odpoledne a navečer v roli trenéra.
Proč už končím se závoděním? Protože jsem
si své největší sny splnil a každá cesta má svůj
začátek a konec a moje cesta v roli dravého
a akčního závodníka pomalu končí. Naproti
tomu cesta motivujícího a příkladného trenéra a parťáka pokračuje a dále se rozvíjí.
Tomáš Vodička, učitel FZŠ Chodovická,
III. dan Taekwon‑do ITF

MČR - družstvo s trenérkami L. Šotolovou a D. Zahradníčkovou

Hornopočernický zpravodaj – leden 2018

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Klokánkova kapsa 2017
27. 11. 2017
Nedělní závodní víkend nám ozdobila stříbr‑
nou medailí Elen Strculová v závodě pražských SG Bohemians - Klokánkova kapsa. Gratulujeme!

Přebor Prahy družstev 2017
26. 11. 2017
Sobotní závodní víkend zahájil Přebor Prahy
družstev, a byl to závod úspěšný.
V kategorii V. liga - družstvo A) bohužel absolvovalo svůj závod pouze ve tříčlenném složení.
A kdo trošku zná gymnastická pravidla týmových soutěží, ví, že každá chybička je chybičkou
do celkového výsledku družstva. A ačkoliv naše
děvčátka (všechna ročník narození 2010) byla
nejmladším družstvem v celém startovním poli,
udělala nám svými výkony radost. Družstvo
skončilo „až“ na 13. místě, nasbíralo určitě mnoho cenných zkušeností, které se nám budou do
příštích týmových soutěží jistě hodit. Ani družstvu B) se příliš nedařilo a umístilo se o příčku

níž, na 14. místě. V kategorii IV. ligy nám i přes
pády z bradel a kladiny zacinkala krásná bron‑
zová medaile. Družstvo trápilo pár zdravotních
problémů, o to větší obdiv si děvčata zaslouží!
Družstvo B) obsadilo osmou příčku.
Družstvo ve III. lize se umístilo na stříbrné příčce, dalším úspěchem byla stříbrná medaile
pro Kateřinu Švábovou a bronzová medaile
pro Sylvu Zelenay v pořadí jednotlivkyň.
Ani družstvo ve II. lize se nenechalo zahanbit
a skvělým druhým místem si zajistilo postup
na Mistrovství České republiky, které se
uskutečnilo 2.–3. 12. v Brně. Prvním místem
pak doplnila medailovou sbírku Lucie Zahrad‑
níčková, která zvítězila v pořadí jednotlivkyň.
Trenérům a závodnicím moc gratulujeme.
Mistrovství České republiky – II. liga
2. – 3. 12. 2017 Brno
Naše družstvo ve složení: Laura Bohatová, Veronika Švábová, Jana a Lucie Zahradníčkovy
a Anna Pekarčíková z TJ Bohemians postupovalo na MČR na 16. místě z dvaceti soutěžících
Elen Strculová
družstev. Děvčata vybojovala nádhernou 7.
příčku, což je obrovský postup a úspěch. Lu‑
cinka Zahradníčková byla z 51 startujících
pátá. Velká gratulace!
Memoriál Mirky Brdíčkové‑Šplíchalové
2. – 3. 12. 2017 Chrudim
51. ročníku Memoriálu Mirky Brdíčkové – Šplíchalové ve dvojboji (přeskok, bradla)
se naše družstvo ve složení Eva Kopecká a Julie
Ohanková umístilo na 3. místě.
V jednotlivkyních v jednotlivých kategoriích si
2. příčku vybojovala Eva Kopecká, 3. příčku Julie
Brožová, 4. byla Lenka Tikmanová a Julie Ohanková, 8. Emílie Zervanová.
Vánoční závod
16. 12. 2017 Vršovice
Sobotního závodu ve trojboji (přeskok, kladina
a prostná) se zúčastnilo celkem 22 našich svěřenkyň v pěti věkových kategoriích, ročník narození 2008 – 2012.
Nejlepšího výsledku dosáhla Elen Strculová,
která zvítězila.
Krásnou bronzovou medaili vybojovala Eliška
Kurfürstová, v nejmenší kategorii byla na 6.
místě Viktorie Fulemová. V dalších kategoriích
7. příčku získala Kateřina Koubová, 9. Ela Šrůtková, a 10. Lucie Řezníčková a Jessica Wandruszka.
POZVÁNKA
Zveme všechny příznivce sportovní gymnastiky na:
Memoriál J. Mládka – cvičení na kladině
a Memoriál J. Šafáře – cvičení na prostných.
Přijďte v neděli 28. ledna 2018 v 11 hodin
do tělocvičny ZŠ Ratibořická podpořit naše
děvčata!
za oddíl SG: Lenka Barešová
a Zuzana Hubáčková
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Vánoční závod

18. MIKULÁŠSKÁ

Druhého prosince se jela 18. mikulášská –
cyklo závod po trati Dušičkové, ale v obráceném gardu. Zúčastnilo se 16 závodníků, kteří
byli nalosováni do 2 - 3členných družstev.
Zahřívací část závodu po slunečném startu

do Březí byla ve volnějším tempu, ostrý start
začal ve druhé polovině trati. Vítězem se stal
tříčlenný tým ve složení Šašek Petr (z pořádající firmy Vodomont), Hovorková Martina
a Turna Miloš.

ATLETI PŘEJÍ VŠEM ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Do nového roku vstupujeme s novým logem
i elánem. V prosinci jsme se předvedli na
tradiční Mikulášské v ZŠ Ratibořická a hned
1. ledna se uskutečnila první akce nového
roku, kterou atletický oddíl spolupořádal tradiční Novoroční běh TJ Sokol Horní Počernice, kterého se zúčastnili i někteří naši malí
atleti, a to včetně svých rodičů. Všichni, malí
i velcí, podali výborné výkony.
Zároveň všem atletům, kteří reprezentovali
atletický oddíl TJ Sokol Horní Počernice v průběhu roku 2017 na jakýchkoliv závodech
moc gratulujeme k dosaženým výsledkům
a děkujeme za skvělou reprezentaci. I v roce

2018 má oddíl v plánu zúčastnit se několika
atletických závodů, zejména soutěží družstev
pořádaných v rámci Prahy 9 a okolí.
Náš oddíl se dlouhodobě těší z velkého zájmu dětí, všechny věkové skupiny se hned
na začátku školního roku zaplnily a děti se
aktivně pod vedením dvanácti zkušených
trenérek zapojily do oddílových aktivit. Kromě běžných tréninků plánujeme květnové
soustředění na Herlíkovce v Krkonoších, letní
soustředění na Orlíku a na konci prázdnin příměstský tábor.
Od druhého pololetí přijímáme nové členy
do oddílu, přičemž stávající členové mají

MALÍ VOLEJBALISTÉ MAJÍ NOVOU SÍŤ

Naši hráči již trénují třetím rokem v TJ Sokol
HP. Doteď se k síti dostávali jen málo, protože klasická volejbalová síť je na náš početný
oddíl (34 dětí) krátká. Nechali jsme si vyrobit
síť dlouhou přes celou délku sokolovny (cca

20 m). Pod takto mega dlouhou síť se vejde
až 6 hřišť na BAREVNÝ VOLEJBAL. Hurá,
sláva, hurá, děkujeme naší trenérce Lucce, že
nám k Vánocům zařídila tak pěkný dárek. Do
nového roku přejeme všem volejbalistům a

Večer pak bylo slavnostní vyhlášení výsledků
ve SPORTOVNÍ HOSPODĚ a rozloučení s cyklistickou sezónou 2017.
Text a foto: Jaroslav Hněvkovský, občan

přednostní právo
se na druhé pololetí
přihlásit nejpozději
do 15. ledna. Poté
budou volná místa
nabídnuta novým
zájemcům. Více informací naleznete na webových stránkách:
www.atletikahp.cz.
Děkujeme za vaši dosavadní přízeň.
za trenérky Jana Petráňová

jejich blízkým co nejvíce splněných přání a ať
se i všem ostatním v Horních Počernicích daří
moc dobře.
za trenérky Jája Brenkusová

V LEDNU VYZKOUŠÍTE, OD ÚNORA CVIČÍTE!
V některých sportovních kurzech STUDIA
SALUTE jsou ještě volná místa!
Jedná se především o kurzy pro nejmenší.
V minulém roce jsme pro velký zájem otevřeli ještě jeden kurz Skokánek, pro děti od
4 do 6 let. Cvičíme v pondělí od 16.30 a od
17.30 hodin. Skokánek je všestranné cvičení,
na kterém se děti postupně seznámí s nejrůznějšími pohybovými aktivitami v tělocvičně,
naučí se spolupracovat s kamarády a užijí si
spoustu zábavy. Využíváme všechny dostupné sportovní pomůcky a vybavení školní tělocvičny. O naplněnosti dalších kurzů se prosím
informujte, podrobnosti najdete na našich
stránkách: www.studiosalute.cz. Kurzy pro
dospělé mají dostatečnou kapacitu, není tře-

Hornopočernický zpravodaj – leden 2018

ba se předem objednávat. Přijdete a cvičíte!
Budeme se na vás těšit.

Lenka Malá, lektorka

Historie dávná i nedávná – 109
Události

Celá republika si pak připomenula padesáté výročí hanebného diktátu o odstoupení
pohraničních území Československa Německu – podle smlouvy velmocí podepsané
29. 9. 1938 v Mnichově. Dne 28. 10. si také
připomenula 70. výročí vzniku samostatného
Československa po třistaleté porobě českých
zemí Habsburky.
Celé Horní Počernice si pak připomínaly výročí 900 let od prvního písemného záznamu
o obci Chvaly v zakládací listině Vyšehradské
kapituly z roku 1088. Oslava tohoto výročí
vyvrcholila dne 17. září 1988. K výročí byl
v Hornopočernickém zpravodaji uveřejněn
seriál článků o významných dějích v uplynulé
době a vydána byla samostatná monografie
„Chvaly 900 let 1088-1988“. Toto výročí bylo
vzpomenuto také v týdeníku vlády Národní
výbory č. 45, ve Zpravodaji ONV Prahy 6 č. 2,
Informacích vydávaných ONV Prahy 9 a v dalších tiscích a novinách. V prostorách chvalské
školy byla výstavka dochovaných písemností
z historie Chval a školy včetně obecní kroniky.
V rámci oslav 900 let Chval uspořádal Sbor
dobrovolných hasičů samostatnou výstavku
k výročí 110 let od založení prvního Sboru
dobrovolných hasičů v našich původních
obcích dne 1. 5. 1878 ve Chvalech z popudu

Zakládací listina Vyšehradské kapituly
(ilustrační foto)

tehdejšího starosty obce Josefa Chytráčka.
Ten byl zvolen prvním předsedou a velitelem
Sboru. Dalšími zakládajícími členy byli František Černý, František Kupr, Josef Kupr, Karel
Koníček, Alois Pták, František Pták, František
Somr a Petr Zach. Potřebné vybavení a čtyřkolovou stříkačku koupila obec ještě téhož
roku a tak po krátkém výcviku se již příští
rok členové zúčastnili hašení požáru v Letňanech, Vinoři a Dubči.
ONV Praha 9 vypracoval dlouhodobý výhled
rozvoje celého obvodu včetně jednotlivých
připojených obcí až do roku 2010. Řešení některých již v roce 1988 naléhavých problémů
ani v tomto časovém horizontu nemá jistotu
konečného vyřešení, zejména v dobudování
infrastruktury a ochraně životního prostředí.
Od 1. dubna 1988 byl změněn dosavadní systém svozu pevných domovních odpadů. Území Horních Počernic bylo rozděleno na pět
úseků svozu. Každý úsek má přidělen jeden
z pracovních dnů v týdnu, ve kterém je svoz
prováděn, a ten je vykonáván pouze v denní
době od šesti hodin ráno.
Tohoto roku zasáhla Horní Počernice živelná
pohroma. Stalo se tak v neděli 24. července
mezi půl devátou až půl desátou hodinou
večerní při přechodu bouřky doprovázené
větrnou a dešťovou smrští. Téměř celou tuto
hodinu byly Horní Počernice bičovány proudy vody a krup, hnaných poryvy vichřice. Následky tohoto běsnění živlů byly značné. Na
téměř tři hodiny byl přerušen přívod vysokého napětí. V místních trafostanicích a na venkovních rozvodech bylo následně zjištěno
přes 30 různých poruch, z nichž poslední byla
odstraněna až po více než 48 hodinách. Větší část obyvatel obce byla delší dobu nejen
bez světla, ale kratší dobu i bez vody. Téměř
všechna včas a dobře nezavřená okna byla
rozbita a do nechráněných prostor napršelo
množství vody. Poškozena byla řada střech,
zvláště u dřívě postavených rodinných domků. Větší škody byly způsobeny i na střechách
škol Ratibořická a Bártlova. Velké škody byly
způsobeny na ovoci a zelenině – na zahrádkách i na porostech keřů a stromů v parcích
a ulicích. Ke škodám od padajících větví
a stromů došlo na pomnících na chvalském
hřbitově. Kritická situace byla v neděli večer
v Dětském domově na Chvalech, kam se hrnula voda z přeplněného rybníka i ze sousední komunikace.
Už od desáté hodiny místní dobrovolni hasiči, za pomoci vyslané jednotky z hasičského
útvaru hl. města Prahy, prováděli naléhavé
pomocné práce a odstraňovali popadané
stromy. Od pondělního rána organizoval další postup prací

MNV. Do pomocných prací se zapojila technika i lidé z místních závodů (Vojenské stavby, OPS, Armabeton, vojáci z útvaru na Bílém
vrchu). Sklenářství prodloužilo svoji službu až
do pozdně večerních hodin. Od úterý 26. 7.
až do 29. 7. zajistil MNV přímo v budově mimořádnou službu České státní pojišťovny
k vyřizování pojištěných škod.
Po celkovém shrnutí škod se ukázala jako nejvíce poškozena oblast Chval na západě a oblast Čertous na východě. Za mimořádnou
obětavost a pomoc občanům při odstraňování škod bylo veřejně poděkováno členům
místních dobrovolných hasičských jednotek
a jmenovitě Josefu Mazačovi, Pavlu Chaloupkovi, Petru Mazačovi, Karlu Puszkovi, Emilu
Škvorovi, Petru Moudrému, Ludvíku Fryčovi
staršímu i mladšímu a Miroslavu Kuřátkovi.
K 1. září byla otevřena nová mateřská škola
v Ratibořické ulici, vybudovaná v rámci občanské vybavenosti sídliště Střed, nákladem
7,5 mil. korun Pozemními stavbami Olomouc.
Vnitřní vybavení pořídil MNV nákladem 800
tisíc korun. První ředitelkou byla ustanovena
Zdeňka Bartošová.
Do základních škol chodilo tento rok celkem
1.745 dětí, z nich v šesti prvních třídách bylo
167 dětí. ZŠ Ratibořická měla 14 tříd a 452
dětí, ZŠ Stoliňská 14 tříd a 465 dětí, FZŠ Chodovická 17 tříd a 572 dětí, ZŠ Spojenců 5 tříd
a 151 dětí a ZŠ Bártlova 4 třídy a 105 dětí. Od
15. 10. byla ředitelkou FZŠ Chodovická ustanovena Mgr. Miroslava Kalinová.
Rada MNV tohoto roku schválila podmínky používání mikropočítače v práci úřadu.
S ohledem na cenovou dostupnost byl vybrán systém TNS‑AT za 750 tisíc korun, který
byl v základní sestavě v červnu zakoupen.
U železniční trati za silnicí do Zelenče byl
na začátku léta zjištěn výskyt nebezpečné
choroby rostlin „Spála růžokvětých“. Původcem choroby je bakterie Erwinia amylovora,
schopná napadat většinu druhů růžokvětých
rostlin. K nejvíce ohroženým patří z ovocných
stromů jabloň a hrušeň. Ve spolupráci s traťovou distancí byla nákaza likvidována a nově
se nikde jinde neobjevila.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Rok 1988 byl rokem významných výročí
a událostí v dějinách Československé republiky i v dějinách našich obcí. Událostí dějin
světa se 1. června tohoto roku stal podpis
smlouvy mezi prezidentem USA Ronaldem
Reaganem a generálním tajemníkem KSSS
Michailem Gorbačovem o likvidaci amerických a sovětských jadených raket kratšího
i středního doletu v Moskvě.

Placená inzerce

Kurz hormonální jógy pro ženy
HJ vyrovnává hladinu ženských hormonů a eliminuje
projevy spojené s její nerovnováhou.
NYNÍ NOVĚ! KURZY SM SYSTÉMU
PRO ZAČÁTEČNÍKY

Vhodné i bez předchozích zkušeností s jogou.

Termín kurzu: 8.1. - 26.2.2018 (17—18:30)

Nabízíme pilates, jógu, kruhový trénink,
SM systém, zdravotní cvičení, masáže,
kosmetiku a terapie.
Rezervace lze provádět online.
Těšíme se na vás i v roce 2018!

Více informací a přihlášky na:

www.hormonalni-joga-cviky.cz

PILATES JÓGA KOSMETIKA MASÁŽE

Zakázková kovovýroba – zámečnictví
v Běchovicích přijme pracovníky na následující pozice:
VŠE
NAJDETE NA

www.mpilates.cz

SKUPINOVÉ
I INDIVIDUÁLNÍ
LEKCE
Zdoňovská 2992, Horní Počernice, telefon 723 073 459, email pantuckova.m@seznam.cz

Hornopočernický zpravodaj – leden 2018

- dělník pro jednosměnný provoz dělení, ohýbání a vrtání pasovin
- zámečník, svářeč
- mistr výroby

tel.: 222 729 338
www.a-zcentrum.cz

Placená inzerce
PŮJČÍM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK, DÉLKA 2 METRY,
250 KČ/DEN.TEL: 723 083 457
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
VO HUT. MATERIÁLEM V PRAZE 9 PŘIJME
ŘIDIČE-SKLADNÍKA
POŽ. PROFESNÍ ŘP-C,KARTA ŘIDIČE,
VÝHODOU VZV, JEŘ., PALIČ, VAZAČ.
PRŮKAZ, MZDA 30 - 35 TIS. KČ/MĚS.
TEL: 731 545 839,
KNOUREK@TECHNIMAT.CZ
KLEMPÍŘ, HROMOSVODY, MONTÁŽE.
P.OUŠKO TEL: 603 876 488

VELKOOBCHODNÍ FIRMA DÁRKY PŘIJME
OBCH. ZÁSTUPCE NA PŮL ÚVAZKU.
ŘP SK. B., TEL: 605 388 388
OBCHOD@ELCOYOTE.CZ

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA,
TEL: 602 970 835

PRODEJNA TABÁK - DÁRKY PŘIJME
PRODAVAČKU NA PŮL ÚVAZKU. ZÁKL. PC
PODMÍNKOU. TEL: 605 388 388
INFO@TABAK-DARKY.CZ

KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE. TEL: 775 132 921
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.
TEL: 286 891 400

PŘIJMU PRODAVAČKU DO DĚTSKÉHO
OBCHODU NA KRATŠÍ ÚVAZEK NEBO
V DŮCHODU. POŽADUJI PŘÍJEMNÉ
VYSTUPOVÁNÍ A ZKUŠENOST V OBCHODĚ.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA TEL: 777 161 575.

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

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

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ,
POZŮSTALOSTÍ, ATD. ROZUMNÁ CENA.
NALOŽÍME-ODVEZEME-STĚHOVÁNÍ.
TEL: 773 484 056

Redakční rada HPZ vám přeje v novém roce
hodně štěstí, zdraví, osobních i pracovních úspěchů.
PRAGORENT S. R. O.
FACILITY MANAGER

LYŽE

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

hledáme zkuš. pracovníka
pracoviště Praha 9,
správy komerč. areálů v Praze
zkušenosti s dr. Údržb.
9, SŠ(VŠ) s techn. zam.,
pracemi, zručnost. Výhodou
praxe min. 5 let, mzda až do
obsluha VZV a ŘP "B",
50 tis. Kč/měs.
možnost ubytování v Praze
zdarma

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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