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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
 LISTOPAD 2018

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 25. 11.
PAT a MAT – interaktivní a hravá výstava 
pro celou rodinu

do 25. 11.
Jak si hráli naši prarodiče – výstava her 
a hraček k výročí 100 let československé 
státnosti

6. 11. 
Zámecké úterky s Ivou Pekárkovou 
– cyklus besed při příležitosti 100 let 
republiky

10. 11. od 10.00 do 18.00 hod.
Soutěžní pohádková sobota s princeznou 
Koloběžkou I.

11. 11. od 10.00 do 18.00 hod.
Soutěžní pohádková neděle s bludným
 rytířem Hakym

11. 11. od 16.30 do 19.00 hod.
Počernická světýlka aneb tajemným 
chvalským podskalím

13. 11.
Zámecké úterky s Ladislavem Heryánem 
– cyklus besed při příležitosti 100 let 
republiky

16. 11. od 19.00 hod.
Svatomartinská jízda na zámku 
aneb Se zastupiteli na víno

2. 12. od 10.00 do 18.00 hod.
Adventní trhy, rozsvícení vánočního 
stromu a Ježíškova pošta

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
3. 11. od 19.30 hod.  
Ženské nebe

4. 11. od 15.00 hod.  
O statečném kováři Mikešovi

6. 11. od 19.30 hod.  
Jan Palach

7. 11. od 18.00 hod.  
Made in head VERNISÁŽ

8. 11. od 19.30 hod.  
Bůh masakru

11. 11. od 15.00 hod.  
Zlatovláska

12. 11. od 19.30 hod. 
Skořápka

13. 11. od 19.30 hod.  
Úsměvy smutných mužů

15. 11. od 19.30 hod. 
Ve dvou tour

18. 11. od 15.00 hod.  
Pohádka o třech námořnících

20. 11. od 19.30 hod.  
Chata na prodej 

21.11. od 19.30 hod.  
Vlasta Redl & Tichá parta - recitál

24. 11. od 15.00 hod.  
Velryba  Lízinka

25. 11. od 17.00 hod.  
Snow film fest

26. 11. od 19.30 hod. 
Byt na inzerát

28. 11. od 19.30 hod.  
Úsměvy smutných mužů

1. 12. od 15.00 hod. 
Jak se čerti ženili

DOPOLEDNÍ POŘADY 
PRO ŠKOLY
2. 11. v 9.00 a v 10.30 hod.  
Kocour v botách

5. 11. v 9.00 a v 10.30 hod. 
Maková panenka

7. 11. v 9.00 a v 10.30 hod. 
Jak Vendelín s čerty vařil

13. 11.  v 9.00 hod.    
Broučci

14. 11. v 9.00 a v 10.30 hod. 
Pověsti české

19. 11. v 10.00 hod.  
Praha ve čtyřicátých aneb Protentokrát 
Chvaly

20. 11. v 9.00 a v 10.30 hod.  
Křemílek a Vochomůrka

22. 11. v 9.00 hod.    
Vánoční čas

26. 11. v 9.00 a v 10.30 hod. 
Vánoce za časů našich prababiček

30. 11. v 9.00 a v 10.30 hod. 
Legenda o hvězdě

DDM
10. 11. 
Celodenní tvoření 
od 10.00 hod. Šití s Lenkou Kocourkovou 
od 14.00 hod. Dílnička s Hankou Farkašovou

23.–24. 11. od 18.00 hod. 
Nocování s Mikulášem

 29. 11. od 16.00 hod.
Vernisáž výtvarných kroužků 

30. 11. od 15.00 do 18.00 hod.
Adventní věnce 

1. 12. od 9.00 do 12.00 
a od 13.00 do 16.00 hod.
Vánoční dílničky (adventní) 

MUMRAJ
3. 11. od 9.30 do 12.00 hod.
Létající workshopy

9. 11. od 15.00 do 18.00 hod.
Burza hraček, dětských a sportovních 
potřeb

15. 11. od 19.00 do 21.00 hod.
Školní zralost

17. 11. od 9.30 do11.30 hod.
Montessori sobota

24. 11. od 10.00 do 12.00 nebo 
15.00 do 17.00 hod.
Dětský maškarní bál

1. 12. od 9.30 do 12.00 hod.
Létající workshopy 

ZUŠ
5. 11. od 18.00 hod.
Koncert DPS Paleček, Divadlo Horní 
Počernice

7. 11. od 19.00 hod.
Koncert žáků hobojové třídy Jany 
Kopicové, sál ZUŠ

21. 11. od 18.00 hod.
II. hudební večer, sál ZUŠ

27. 11. od 19.00 hod.
Koncert žáků houslové třídy Kristiana 
Vacka, sál ZUŠ

29. 11 od 18.00 hod.
Koncert učitelů ZUŠ, Divadlo Horní 
Počernice

KULTURNĚ KOMUNITNÍ 
CENTRUM
1. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Výživa těhotných maminek a dětí

8. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Jak v životě lépe improvizovat a být
flexibilnější - Miroslav Oupic

15. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Jak jsme žili za „totáče“ – Ing. Pavel Mareš

22. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Zážitky z cest: Po Provence s Lenkou
a Jirkou - Jiří Navrátil  

29. 11. od 17.00 do 19.00 hod.
Vyšehradská čtyřka vs. Evropská unie
aneb Proč je Polsko dnes bašta demokracie, 
svobody a civilizace – Rudo Vitkovič
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Vážení Hornopočerničtí,
nový stolní kalendář na rok 2019 je možné již 
zakoupit na obvyklých místech. Hezké foto-
grafie oblíbených míst z objektivů fotografů, 
jimž jsou Horní Počernice blízké, Vás budou 
provázet celým příštím rokem a možná i in-
spirovat pro procházky po okolí Vašeho do-
mova. Kalendář je opět doplněn o počernic-
ké kalendárium akcí pro veřejnost, které pro 
Vás připravuje městská část i příspěvkové  
a neziskové organizace.

Ať Vám dělá radost! 

Tým Chvalského zámku

„Říjnoví hrdinové“ by mohli evokovat 
oslavy roku 1918. Ale byť je českosloven-
ská demokracie letos dáma stoletá a i my 
v  Horních Počernicích jsme slavili, jak 
se sluší a  patří, hrdinové z  titulku mého 
úvodníku nemají s jejím vznikem nic spo-
lečného. Spíše s  pokračováním… Číslo 
5 638 představuje počet odevzdaných 

obálek v právě proběhlých komunálních volbách v Horních Počerni-
cích. 5 638 lidí si dalo tu práci, že mezi kandidujícími stranami vybrali 
tu nejsympatičtější a přišli jí odevzdat svůj hlas. Bez jedné desetinky 
je to přesně polovina všech hornopočernických voličů. Jim všem pa-
tří velké poděkování a také obdiv, protože zájem o věci veřejné není 
samozřejmostí, zapojit se do politického života dnes dokonce ani 

není „in“. Přesto ukazuje na úroveň člověka, jeho smýšlení a zodpo-
vědnost, kterou cítí ke své obci a kterou svou účastí na volbách dává 
otevřeně najevo. Volby měly velkou účast, proběhly klidně a řádně, 
a to se alespoň na tomto místě zaslouží oslavit.
Nyní se skládá nová koalice. V době vydání tohoto čísla Zpravodaje by 
se už mělo schylovat k prvnímu zastupitelstvu, kde zastupitelé složí 
svůj slib a zvolí mezi sebou starostu. Přeji nám všem, aby vzniklo ta-
kové vedení radnice, které bude pro Horní Počernice dobře pracovat, 
které uvidí přes horizont následujících čtyř let a které si bude uvědo-
movat svou zodpovědnost vůči naší městské části a její budoucnosti.

Hana Moravcová, Vaše starostka

Kalendář za cenu 65 Kč zakoupíte na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna); Chvalský zámek (infocentrum); Divadlo Horní Počernice; KC Horní Počernice – Domeček; Pekařství Mo-
ravec; Trafiky M. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici; Trafika M. Pupalové v Běluňské ulici; („U tří věžáků“); Trafika M. Vrzala na Náchodské 
ulici č. 141; Papírnictví v Chodovické ulici (u školky) a Tiskárna Printea na Náchodské ulici 868/28; (budova bývalého sklenářství).

KALENDÁŘ NA ROK 2019 „MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH
POČERNICÍCH JIŽ V PRODEJI!

MOJE  
OBLÍBENÉ  
MÍSTO  
V HORNÍCH POČERNICÍCH

/2019

5 638 ŘÍJNOVÝCH HRDINŮ

Ustavující zastupitelstvo se koná 5. listopadu 2018 od 17.00 hod.  
na Chvalském zámku

Přijďte s vedením radnice položit věnce na pomníky hornopočernických občanů padlých mezi lety  1914-1918. 
11. listopadu v 15.30 hod. u pomníku na Křovinově náměstí, v 16.00 hod. na Baroňáku a v 16.30 hod. v parku Šedivého  

na Chvalech, v 17.00 hod. vychází průvod Počernických světýlek od ohniště na Chvalské tvrzi.

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA S UCTĚNÍM PAMÁTKY  
PADLÝCH RODÁKŮ V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE POZVÁNKA
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SPOJKA MEZI 
BOŽANOVSKOU 
A MEZILUŽÍ BUDE MÍT 
OD LISTOPADU NOVÝ 
POVRCH

POSLEDNÍ PŮDNÍ BYTY JSOU PRONAJATY. ZA PRVNÍ NÁJEMNÉ SE DO 
OBECNÍ POKLADNY VRÁTILO 5 MILIONŮ

REALIZACE PARKU JIZBICKÁ JE NA SPADNUTÍ

Původní vyšlapanou úzkou cestu nahradí 
zámková dlažba, po okrajích zůstane i mís-
to pro zeleň. Městská část musela nejprve 
vykoupit část pozemků do svého vlastnictví, 
pak se práce rozeběhly naplno. Do poloviny 
listopadu by mělo být vše hotovo. Takové 
úpravy se už dočkaly například ulice Všelip-
ská, V Dílcích, Machovská nebo Dolská a další 
podobné by měly následovat.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Loni dokončená půdní vestavba v  bytových 
domech Dobšická a Jívanská stála Městkou 
část Praha 20 15,5 milionů. Vysoké podkro-
ví dovolovalo půdní vestavbu bez změny 
dispozic střechy, ve dvou bytových domech 

tak vzniklo celkem osm bytů 2+kk. Úřad je 
pronajímal postupně od loňského léta, od 
1. listopadu se nastěhují nájemci do posled-
ních dvou volných bytů. Pronájem proběhl 
formou aukce za nejvyšší nabídku, minimum 

přitom bylo 500 tisíc korun. Celkově se tak 
z celé investice už za první nájemné městské 
části vrátilo 4 950 000 korun.

Podle zpráv z Odboru hospodářské správy a 
investic místního úřadu bychom se během 
listopadu mohli dočkat zahájení stavebních 
prací v parku Houslový klíč, o kterém jsme 
vám v minulých číslech psali. Během října se 

totiž spustilo zadávácí řízení na výběr zhoto-
vitele, do konce listopadu se očekává pode-
psání smlouvy a také první slavnostní výkop.

Byty se pronajaly v aukci za nejvyšší nabídku, za první nájemné se z nákladů vrátila celá třetina

Jedna z posledních fotografií parku Jizbická v jeho staré podobě
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BERUŠKA, PES, MEDVĚD A KOČKA - MŠ DRÁČEK ZDOBÍ DŘEVĚNÉ SOCHY

VODNÍK POČERNÍČEK HLÍDÁ KOUPALIŠTĚ ELIŠKA

PRAŽŠTÍ ZASTUPITELÉ SCHVÁLILI ZADÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU NA 
ČOV SYCHROV

Dětem z mateřinky Spojenců předalo  
17. října vedení radnice dřevěné sochy zví-
řátek, které mají čtyři místní třídy ve znaku. 
Vytvořil je pro ně motorovou pilou umělecký 
dřevořezbář za jediný den v neděli o Svato-
ludmilské pouti na Chvalské tvrzi.
Děti si pro starostku Hanu Moravcovou,  

Jaroslava Píšu a Hanu Jelínkovou z Odboru 
místního hospodářství připravily společnou 
písničku a každá třída jednu krásnou básnič-
ku. Paní Jelínková dětem vysvětlila, že všech-
ny sochy jsou ze stromů, které dlouhá dese-
tiletí rostly v Horních Počernicích a musely 
se pokácet. Díky jejímu nápadu a šikovnému 

dřevořezbáři Filipu Kubešovi v Počernicích 
zůstanou i teď a ještě budou dělat radost 
místním malým dětem. Vyřezané sochy pra-
covníci z místního hospodářství přenesli na 
místo na zahradě školky, kde si každá třída 
nejvíce hraje.

Na koupaliště  u rybníka Eliška od října dohlíží 
jeho nový strážce. Vodníka na žádost radnice 
vytvořil dřevořezbář z  jediného kmene stro-
mu, samotná socha podle odhadu váží okolo 
tuny. Díky tvaru stromu se na rameni vodníka 
mohla usadit i volavka, kterou tu návštěvníci 
rybníka spatří docela často.
Vodník bez jména je jako ryba bez vody, rad-
nice proto požádala místní děti mateřských 
i základních škol, aby mu jméno navrhly. Nej-
větší úspěch slavil právě Počerníček.
Víte, jaký je rozdíl mezi Vodníkem a Hastrma-
nem? Své nápady, tipy nebo i vlastní zkuše-
nosti můžete napsat na:
komunikace@pocernice.cz.
Pět nejtrefnějších nebo nejvtipnějších odpo-
vědí oceníme čerstvě vydanou sérií historic-
kých pohlednic Horních Počernic.

Ve východní části Počernic u  Jirenského 
potoka se dlouhá léta uvažuje o  čistírně 
odpadních vod. Jedno z  řešení odkanali-
zování Horních Počernic bylo nastíněno 
v  generelu odvodnění této části Prahy. 
Nyní se po dlouhých jednáních podařilo 
prosadit schválení zadání změny územ-
ního plánu, které s  ČOV Sychrov počítá. 
V září se na tom shodli zastupitelé hl. měs-
ta Prahy na svém řádném zasedání.
Horní Počernice mají dlouhodobě naplně-
nou kapacitu čistíren odpadních vod. Někte-

ré pražské čistírny májí vyhlášený STOP stav, 
což znamená, že je jejich kapacita beze zbyt-
ku zaplněna a nesmí se na ně napojit žádná 
nová plánovaná hromadná zástavba. STOP 
stav je v  současné době vyhlášen na obou 
hornopočernických čistírnách, ČOV v Čertou-
sech a ČOV ve Svépravicích.
Řešení situace je několik, lze například na-
výšit kapacitu ČOV v  Čertousech. Ta byla 
vystavěna v  80. letech 20. století s  předpo-
kládanou budoucí kapacitou přes 20 tisíc 
obyvatel. V  roce 2008 prošla rekonstrukcí 

a nyní dosahuje kapacity do 10 tisíc obyvatel.  
Povodí ČOV Svépravice by se mělo přepojit 
na ústřední čistírnu odpadních vod v Buben-
či. A posledním řešením je právě vybudová-
ní nové mechanicko -biologické čistírny na 
Sychrově, kde by se předpokládala kapacita 
cca 6000 obyvatel.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Svá totemová zvířátka děti hned po předání řádně přivítaly.
Kdyby se sochy mohly smát, zářily by štěstím

Vodník Počerníček, strážce vodních živlů a víl u rybníka Eliška

Každé zvířátko je vyřezáno ze stromu, který vyrostl v Horních 
Počernicích
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15 PETIČNÍCH ARCHŮ: PETICE ZA SNÍŽENÍ VÝSTAVBY „NAD PALEČKEM“ 
POKRAČUJE
Mezi občany Horních Počernic koluje pro-
střednictvím členů petičních hlídek už 15 pe-
tičních archů. Své podpisy na ně dávají nejen 
lidé v sousedství lokality „Nad Palečkem“, ale 
i  ostatní obyvatelé Horních Počernic. I  je by 
totiž téměř dvacetiprocentní nárůst obyvatel 
na tak malém území postihl.
Svůj hlas můžete připojit i Vy u členů petiční 
hlídky nebo na podatelnách úřadu, v knihov-
ně, na zámku, v  divadle a  v  komunitním 
centru. Minimum pro projednání pražskými 

zastupiteli je 1000 hlasů, čím více jich ale 
bude, tím větší apel pražským zastupitelům 
Počernice pošlou. Více informací najdete na 
webových stránkách nebo u jednotlivých pe-
tičních archů.

CO POČERNICE CHTĚJÍ?
1. Dosáhnout změny územního plánu
    hl. města Prahy

2. Vrátit kapacitu území z 900 na původních
    400 bytů

3. Zachovat kvalitu života současným 
    obyvatelům Horních Počernic a okolních
   městských částí

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

SLAVNOSTNÍ UDĚLENÍ OBČANSTVÍ
Dne 20. 9. 2018 se stala státní občankou České republiky paní 
Zdenka Fišerová. Zdenka Fišerová se narodila na Slovensku. 
V Horních Počernicích žije od r. 2008, je vdaná a má 2 děti 
– Kateřinu a Radka. 
V současné době pracuje jako zdravotní sestra praktického lékaře 
v Poliklinice Bioregena v Kyjích.

Martina Krátká, 
matrikářka ÚMČ

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

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

● Ochraňte své úspory před rostoucí inflací . 
● Spoření do zlata od 500,- Kč měsíčně. 
● Zlaté slitky budete dostávat do držení. 
 

 Pro více informací volejte:  

    607 410 000  
    774 870 747 
 

      nebo pište na email:  
office@vynosovezlato.cz 
  

„ j e n  z l a t o  j s o u  p e n í z e “  
 

 

 

SPOŘENÍ DO (FYZICKÉHO) ZLATA 

Placená inzerce
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PROGRAM ZO
SENIOŘI LISTOPAD 2018

Dne 6. října 2018 uplynulo již neuvěřitelných 15 let od úmrtí paní 
Aleny Doudové, rozené Huterové. Stále s láskou vzpomínají a za 
tichou vzpomínku děkují Horynovi a Doudovi.

Dne 7. listopadu 2018 již uplyne smutných 10 let, kdy zemřel 
pan Karel Puszka. Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Dne 11. listopadu. 2018 uplyne 14 let co nás opustila maminka, 
babička paní Jaroslava Zouzalová. Stále vzpomínáme. 
Dcera Jiřina, Jiří, Veronika a Kateřina s rodinami.

V neděli 2. září 2018 ve věku 84 let zemřel pan Zdeněk Matějíček. 
Zpíval a hrál s  kapelou p. Musila ze Zelenče, často i zde na hor-
nopočernických zábavách a plesech v letech 1960 – 1980. Pamět-
níkům za tichou vzpomínku děkují manželka Věra a dcera Renata 
s rodinou.

Makalová Anna
Soukupová Hana
Jirková Milena
Zajíčková  Marie
Fürbachová Jana
Tachecí Alena
Janáčková Jaroslava
Ledvinka Jaroslav
Knihová Věra
Ptáčková Helena

Sedláčková Vlasta
Fojtová Hana
Novák Václav
Šulcová Julie
Fíček Jaroslav
Málková Anna
Soukup Vladimír
Kordová Věra
Kotová Eva
Křížová Drahomíra

Nechánská Eva
Stehlíková Marie
Šeborová Marie
Černý Ladislav
Kalašová Hana
Sládková Helena
Vomáčková Marie
Wertheim Bohuslav
Janáček Stanislav
Strnadová Helena

Budská Věra
Dvořáková Věra
Kopejtková Hana
Králíčková Jaroslava
Slanina Miloslav
Štický Karel
Wágner Jan
Andrlová Marie
Hovorka Pavel
Martikáňová Leonora

Mečíř Miloslav
Pokorná Anna
Skudrzyk  Jan
Šubíková Bohumila
Votrubec Vladimír

úterý 6. listopadu VÝSTAVA
UMPRUM Hana Podolská - legenda 

české módy, sraz  ve stanici metra Č. 
Most v 9.30 hod., snížené vstupné 60 

Kč, vede L. Frouzová

středa 7. listopadu KLUBOVNA 
První pomoc - život ohrožující stavy 
a jejich řešení, začátek ve 14.00 hod.

úterý 13. listopadu VYCHÁZKA
Zahradní centrum Horní Počernice, 
sraz ve 13.30 hod. před divadlem, 

vede L. Frouzová

středa 14. listopadu KLUBOVNA
První pomoc – neodkladná  

resuscitace, začátek ve 14.00 hod. 

pondělí 19. listopadu VYCHÁZKA
Strahov, Malá Strana, Kampa - sraz ve 
stanici metra Českomoravská v 10.00 

hod., vede K. Janušová

středa 21. listopadu KLUBOVNA
Prezentace služeb a pomoci pro ne-
doslýchavé, Burza oblečení, začátek 

ve 14.00 hod. 
 

úterý 4. prosince VÝSTAVA
Betlémská kaple – Hravé Vánoce 
2018, snížené vstupné 40 Kč, sraz 

ve stanici metra Č. Most v 9.30 hod., 
vede L. Frouzová

středa 5. prosince KLUBOVNA
Výroba vánoční dekorace – svícny, 

začátek ve 14.00 hodin

Cvičení v „Domečku“ každý čtvrtek
od 9.00 a od 10.00 hod.

Klubovna je otevřena každou
 středu od 14 hodin.

Výbor ZO Senioři  H. Počernice
Helena Barcalová, tel. 281 927 099
Libuše Frouzová,   tel. 607 172 008

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

INFORMACE PRO JUBILANTY

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 naro-
zené v období 1. 8. 2018 - 31. 10. 2018 do 31. 12. 2018. Další Další termíny budou násle-
dovat. Přihlášku na Vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna obcana/ 
vitani obcanku/, nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskospráv-
ních 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.

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 Hor-
nopočernického 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 občanskosprávních agend

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám touto cestou poděko-
vali za projevenou podporu, díky níž jsme 
dosáhli 6 mandátů v  Zastupitelstvu měst-
ské části Praha 20 – Horní Počernice. Cel-
kově jsme obsadili druhé místo s 22,45 %.  

Vašich hlasů si velmi vážíme a jsou pro nás 
výzvou v další práci pro Horní Počernice. Věř-
te, že uděláme maximum, co bude v našich 
silách.
Přejeme vám poklidné podzimní dny.

Hana Moravcová, Pavel Wágner, Eva Tůmová, 
Petr Růžička, Kristine Karhanová Grigoryan, 

Jaroslav Kočí, zastupitelé Šance pro Počernice

Máme za sebou bouřlivé volební období i ne-
méně bouřlivou kampaň, a tak se nabízí pro-
stor pro jistou bilanci. Z faktu volební účasti 
pod 50 % můžeme usuzovat, že většina oby-
vatel naší MČ je buď spokojená, anebo lho-
stejná k tomu, kdo a  jakým způsobem vede 
naši obec. Účast 49,86 % oprávněných voličů 
nemusí znít ještě tak špatně. Kdybychom si 
ale udělali podrobnější analýzu kolik lidí a ja-
kým způsobem se skutečně zajímá o dění ve 
vedení naší obce, došli bychom k závěru, že 
jsou to spíše jednotky, než desítky procent.
Naše očekávání i  nároky na politiky jsou na 
jednu stranu vysoké, očekáváme, že vše za-
řídí, a  na druhé straně se nám vkrádá náš 
český skepticismus, že jsou „všichni stejní“ 
a je vlastně jedno, kdo vládne. Před volbami 
dochází k jevu, kdy se zájem o „žhavá“ témata 
zvedne, nejrůznějšími prostředky se diskutu-
jí, ale po volbách zájem o ně zase velmi rych-
le opadne. Na to už jsme si zvykli a  je to asi 
přirozené. Smutné však je zjištění, že názory 
na dílčí problematiky i na konkrétní politiky, 
si lidé vytvářejí stále více z pocitů a neověře-
ných zpráv, než z faktů a seriózních informací. 
V době sociálních sítí se reaguje rychle, bez-
prostředně, emotivně a často nekompromis-
ně. To by nebyl takový problém, kdyby nedo-
cházelo k tomu, že právě tato forma diskuse 
a „kvalita“ informací, formují většinový názor 

nejen na politiku, ale i na politiky a potažmo 
celou společnost.
Možná si řeknete: „Mě se politika netýká!“. 
Málokdo si ale uvědomuje, že už to, jak se 
stavím (nebo naopak nestavím) ke konkrét-
ním tématům, k  lidem, událostem, faktům 
i pomluvám, vytváří politické klima. Z tohoto 
pohledu každý z nás dělá „svou politiku“, kte-
rou nepřímo ovlivňuje celkovou atmosféru 
a budoucí dění v obci a společnosti. Proto by-
chom se měli v  nadcházejícím čase zastavit 
a zamyslet se nad tím: „Jaká je vlastně, moje 
politika’? Na jakých informacích nebo lidech 
stojí? Jaké klima vytvářím a jaké šířím? Čemu 
tím pomáhám a  čemu naopak mohu uško-
dit?“
Většina lidí nemá ani představu o  tom, jak 
náročná služba je aktivní politika, byť na ko-
munální úrovni. Nejde jen o  práci, která je 
náročná a  často nevděčná, ale také o  velké 
množství negativních emocí a pomluv, které 
proudí k tomu, kdo je ve vedení. V atmosféře 
negace a  nenávisti nezvládne dlouhodobě 
pracovat nikdo, ale každý z nás může udělat 
konkrétní krok k tomu, aby tomu tak nebylo.
Za vítěze voleb bývá považován ten, kdo 
získal největší počet hlasů, a  proto se sluší 
pogratulovat i letošnímu vítězi HOP. V komu-
nální politice však skutečným vítězem bývá 
ten, kdo dokáže sestavit a  udržet koalici po 

celé volební období. Ať už 
se bude vyvíjet naše ko-
munální politika jakkoliv, 
přeji si, aby na konci vo-
lebního období byl vítě-
zem každý, kdo opravdu 
pracoval pro naši měst-
skou část, bez ohledu na 
politickou příslušnost. 
Proto bych rád i  touto cestou poděkoval 
všem, kteří se v minulých letech aktivně podí-
leli svou službou ve funkci politiků, zejména 
pak starostce Haně Moravcové a  místosta-
rostce Evě Březinové, jejich dobrá práce a od-
vedené výsledky jednoznačně převyšují to, 
co je kritizováno, a zůstane jako trvalá stopa 
jejich poctivé práce.
Nám všem pak přeji, aby „naše politika“ byla 
formována názorem, který se opírá o ověřená 
fakta a dlouhodobě získávané kvalitní infor-
mace, více než o  emotivní reakce na sociál-
ních sítích, či pomluvy na letácích v  našich 
poštovních schránkách.
Přeji všem hezký podzimní čas a  dobrou 
„osobní politiku“.

Pavel Wágner, Šance pro Počernice

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

JACÍ JSME (POLITICI)?
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Tak vám teď budeme všichni děkovat. Slibo-
vali jsme vám modré z nebe. I když na barvě 
asi nezáleží… Kdyby se všechno z billboardů 
splnilo, budou Počernice, myslím, nejúžas-
nějším místem na zemi. Pokud to tedy neby-
ly jenom sliby… To se tedy ukáže. Psal jsem 
před volbami, že nabízet z billboardu recept 
na spásu je stejně podezřelé, jako vám z něj 
vnucovat nejbáječnější vysavač. Měli byste 
nás chytat za slovo, a chtít to modré z nebe. 
Anebo alespoň ten vysavač. A  měli byste 
tudíž teď čekat, že se objevíme před vašimi 
dveřmi a budeme za vás vysávat. Někdo více 
a někdo méně. Podle počtu mandátů. My by-
chom tedy mohli přijít alespoň s  koštětem. 

Možná si říkáte: „Láry fáry! Je po volbách, a ty 
už zase čtyři roky neuvidíme. Natož pak s vy-
savačem!“ Ale abyste se nedivili! On zastupi-
tel může přijít. Podle Jiřího Stanislava Gutha-
-Jarkovského, ceremoniáře Tomáše Garrique 
Masaryka, je více způsobů, jak poděkovat. 
Jedním z nich je i, cituji: „Učiniti objektu na-
šich díků zdvořilostní návštěvu.“ Tak bychom 
vás teď postupně měli začít obcházet. 25 za-
stupitelů. Jeden den k tomu občanovi, druhý 
k  tamtomu… Už se nemůžete dočkat? Ono 
někdy to děkování může být objektu našich 
díků i  nemilé, je -li vehementní a  formální. 
Je dobré si uvědomit, že slovo „dík“ pochází 
z  praslovanského dek, respektive ze staro-

německého denke (dnes 
danke) = díky. A  to zase 
souvisí se slovesem den-
ken  – myslit. Děkovat 
někomu tedy znamená 
uznale na něj myslit. Dě-
kování je způsob myšlení. 
Tak si říkám, že by bylo 
prima děkovat vám tím, 
že na vás budeme čtyři roky myslet. V  tom 
nejlepším slova smyslu.

Martin Velíšek,
POČERNICE JINAK

Vážení voliči a podporovatelé,
děkujeme Vám za Vaši podporu a hlasy v ko-
munálních volbách. Velice si této podpory 
vážíme. 

ODS a NHP

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Občanská demokratická strana a Nezávislé Horní Počernice – držíme spolu pravici a do voleb jdeme zase společně!

• Nemáme radost z toho, že se rozvoj Horních Počernice 
za vlády Šance téměř zastavil – společnými silami s Vaší 
důvěrou a pomocí navážeme na všechno dobré, co jsme 
za dvacet let po listopadu 1989 v Horních Počernicích 
udělali !

• Chceme být pro všechny občany oporou demokratické 
a upřímné diskuze na jakékoliv téma.

• Naším cílem je otevřená radnice, dobré služby poskytu-
jící obecní úřad, naprosto otevřená politika i komunikace 
s Vámi – voliči, občany,  po celou dobu příštích čtyř let !

• Pro naše děti chceme nejen dobré podmínky pro vzdělání 
ve školách, ale i pro volnočasové aktivity v činnosti našich 
spolků v Horních Počernicích.

• Budeme respektovat soukromé vlastnictví občana a vy-
tvoříme rozumné a vyvážené podmínky pro udržitelný 
rozvoj Horních Počernic !

• Řekněte nám i Vy své názory, myšlenky, nápady ! Rádi je 
zařadíme do našeho rozvojového programu ODS a NHP !

Kontakt - tel: +420 602 385 684, email: richard.stara@chvalskatvrz.cz

Richard Stára
Jednatel společnosti

Mgr. Petr Měšťan
Učitel

Ing. Jindřich Jukl
Zeměměřič

Bc. Ivan Liška
Důchodce

Jan Škrle
Ředitel hotelu

PhDr. Zuzana Foglarová
Redaktorka

Martin Drlička
Realitní makléř

Radim Šulc
Student

David Toula
Hypoteční makléř

Ing. Věra Korbelová
IT manager

Pavlína Doušová
Účetní

Pavel Ciboch
Učitel hudby

Roman Pazderka
Podnikatel

Šárka Spitzerová
Pedagogický pracovník 

Ing. Josef Straka
Provozovatel ZOOparku

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

CYKLISTICKÉ AKTUALITY 

POČERNICE V POHYBU

Varování
V reakci na říjnové „Varování“ se na mne ob-
rátil další cyklista se svou následující  zlou 
zkušeností: „I při nízké rychlosti, např. během 
místních projížděk či různých vyřizování, 
můžete z kola nečekaně a nebezpečně spad-
nout, často s nárazem do hlavy. Při takových 
projížďkách navíc býváme většinou bez hel-
my a nalehko.“ Má pravdu, i zde platí výběr 
– HELma, nebo HELL. 

Sdílená kola (bikesharing)
Rada naší městské části souhlasí s  podporou 
projektu „Sdílená elektrokola v Praze“ na úze-
mí Horních Počernic. Projekt zde umožní od 
jara 2019 sdílené využívání žlutých elektrokol 
společnosti Homeport, s. r. o., jejichž systém 
je velmi pokročilý. Mají proto snadné ovládá-
ní, zajímavé provolby. Dospělá osoba na nich 
bez větších problémů vyjede např. ze Svépra-
vic k našemu železničnímu nádraží.

Podzim 
Čas světla se krátí a často nás zaskočí mlha, 
chlad a tma. Průběžně u sebe vozte a hojně 
využívejte základní světla, reflexní prvky měj-
te na kole i v jednotlivých kolech.
Oblečení včetně návleků by mělo být barev-
ně výrazné i kompaktní, s výraznými reflexní-
mi prvky zejména na rukách a nohách smě-
rem k vozovce. A pozor na zpomalené reakce 
zkřehlých prstů.

Výlety
I v  kratších dnech se můžete dostat na zají-
mavé celodenní výlety. S využitím železnice 
se od nás snadno dostanete do nyní zklidně-
lého Českobrodska – Polabí a do Posázaví.

Bližší informace naleznete na: 
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo

Aby všechny stromy a keře, které nyní shazují 
listí, na jaře opět obrazily, vám přeje

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Na pátý ročník sportovního odpoledne pro 
děti se od brzkého rána usmívalo slunce, a tak 
si do sportovního arélu FZŠ Chodovická našlo 
cestu mnoho rodin. Na děti čekalo několik 
stanovišť, kde mohly prověřit své sportovní 
zdatnosti jako je například tradiční jízda zruč-
nosti na kolech nebo odstrkovadlech, florbal, 
odpalování míčů do nafukovacího trenažéru 
softbalu, bojová umění pod vedením trenérů 
z klubu Kosagym, hod na cíl a spousta dalšího. 
Ve stanu první pomoci se děti naučily jak po-
moci v nouzi, zatímco rodiče si nechali změřit 
tlak, cukr a  cholesterol v  krvi. Akce se konala 
v  rámci kampaně Dnů zdraví, pod záštitou 
radního pro zdravotnictví hl. m. Prahy, s finan-
ční podporou z rozpočtu MHMP. Díky dalšímu 
sponzorovi Partners FInancial Services, a.s 

dostaly děti po splnění všech úkolů krásné 
dárky. Velký dík patří všem, kdo si společně 
přišli užít nadherné sportovní odpoledne 
a samozřejmě i všem, kdo tuto skvělou akci 
pro všechny připravili a to jsou: komise spor-
tu, mládeže a  volnočasových aktivit, školy 
ZŠ Stoliňská, Ratibořická a  FZŠ Chodovická, 

DDM - hlavně florbalový tým, SC Xaverov, TJ 
Sokol, Kosagym, Studio Salute, ČČK Praha 9, 
ZO Včelaři HP.

Lenka Tomsová, 
koordinátorka Zdravá MČ a MA 21

"Sdílené kolo Homeportu jsme u nás měli 
na Dnech Země. Můžete si jej vyzkoušet na 
Kladně, od jara 2019 v Praze - věřím, 
že i v Horních Počernicích,” říká Petr Uzel
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE POČTU HLASŮ
Hnutí občanů Počernic s Piráty: celkem 33 102 hlasů
Zvoleno: 7 zastupitelů

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE POČTU HLASŮ
Občanská demokratická strana s podporou NK Horní  
Počernice: celkem 23 460 hlasů. Zvoleno: 4 zastupitelé

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE POČTU HLASŮ
Počernice JINAK: celkem 12 450 hlasů 
Zvoleno: 2 zastupitelé

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE POČTU HLASŮ
Šance pro Počernice: celkem 29 316 hlasů
Zvoleno: 6 zastupitelů

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE POČTU HLASŮ
SPOLEČNĚ PRO POČERNICE: celkem 14 777 hlasů 
Zvoleno: 3 zastupitelé

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE POČTU HLASŮ
ANO 2011: celkem 10 504 hlasů
Zvoleno: 2 zastupitelé

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ PODLE POČTU HLASŮ
Komunistická strana Čech a Moravy a Počerňáci pro 
Počernice: celkem 6 979 hlasů  
Zvoleno: 1 zastupitel

Počet volených 
členů 

zastupitelstva
Počet volebních obvodů

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Odevzdané 
obálky

celk. zpr. v %

25 1 12 12 100 11 310 5 639 49,86 5 638 130 588

Kandidátní listina Hlasy Počet 
kandidátů

Přepočtené % 
platných hlasů

Počet 
mandátůčíslo vol. strany název volební strany abs. v %

1 ODS s podp. NK Horní Počernice 23 460 17,96 25 17,96 4

2 ANO 2011 10 504 8,04 25 8,04 2

3 Počernice JINAK 12 450 9,53 25 9,53 2

4 SPOLEČNĚ PRO POČERNICE 14 777 11,32 25 11,31 3

5 KSČM a Počerňáci pro Počernice 6 979 5,34 25 5,34 1

6 Šance pro Počernice 29 316 22,45 25 22,44 6

7 Hnutí občanů Počernic s Piráty 33 102 25,35 25 25,34 7

1. Alena Štrobová 1583

2. Alžběta Cibochová 1464

3. Zbyněk Mucha 1444

4. Daria Češpivová 1413

5. Miloš Vacek 1353

6. Jiří Šebek 1356

7. Pavel Skalický 1333

1. Petr Měšťan 1176

2. Ivan Liška 1161

3. Richard Stára 1084

4. Jindřich Jukl 1049

1. Martin Velíšek 724

2. Vilém Čáp 640

1. Hana Moravcová 1299

2. Pavel Wágner 1278

3. Eva Tůmová 1203

4. Petr Růžička 1183

5. Kristine Karhanová Grigoryan 1203

6. Jaroslav Kočí 1262

1. Milan Herian 809

2. Karla Polydorová 726

3. Jiří Beneda 722

1. Jana Hájková 505

2. Zbyněk Římal 455

1. Jaroslav Kočí 342
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Po dvanácti letech členství v  Zastupitelstvu 
Horních Počernic a  po devíti letech vedení 
výboru pro spolupráci s  partnerskými měs-
ty, francouzským Mions a  německým Brun-
sbüttelem, se své působení rozhodla ukončit 
jeho předsedkyně Dana Mojžíšová. Spolu s ní 
končí i celý výbor. Jaké bude jeho další slože-
ní, to se dozvíme po prvním zasedání nového 
zastupitelstva. Připomeňme si proto, čeho se 
za ta léta podařilo v zahraničním partnerství 
dosáhnout.
Jak taková běžná činnost výboru vypadá, je 
prý jednoduché, doslova jde o „spoustu mra-
venčí práce“. Na konci každého roku se začí-
nají plánovat akce na rok následující. „Zjiš-
ťujeme, co chystají a  jaké události očekávají 
v Mions a v Brunsbüttelu, a na jaké bychom 
je chtěli pozvat k nám. Přípravy začínají sla-
ďováním harmonogramů desítek lidí z  ve-
dení tří radnic a jejich městských organizací. 
A  pak už následuje trojjazyčná komunikace 
oficiálního charakteru. Partnerství s  městy 
je založeno na formálních městských smlou-
vách, veškeré listinné dokumenty proto musí 
být perfektní po obsahové i  jazykové strán-
ce.“ „Měla jsem štěstí, že tým, s  nímž jsem 
léta spolupracovala, byl až na výjimky podle 
mých představ. Bez Jany Neudertové, bývalé 
ředitelky školy v Ratibořické a výtečné něm-
činářky, a  bez Jany Jelínkové, která vyučuje 
francouzštinu, by výbor těžko mohl fungo-
vat. Dokážete si představit, co to znamená tři 
dny v  kuse tlumočit? Všichni ve Výboru pro 
partnerství se sice domluvili buď francouzsky 
nebo německy, jenže v  delegaci byli často 
členové městské samosprávy nebo místních 
organizací, tlumočník je proto vždy potře-
ba. Podle složení členů výpravy se plánuje 
její obsah, domlouvají se schůzky s  tamním 
protějškem, ať už na úřadě nebo v místních 
institucích a spolcích.“
Hlavní přínos v zahraničním partnerství mezi 
městy vidí Dana Mojžíšová v  mezinárodním 

předávání zkušeností. „Doslova jim vidíte 
pod pokličku. A můžete se inspirovat. Napří-
klad práce v komunitním životě obce, při kul-
turních akcích, v propojování spolků a jejich 
činností  – to je něco, v  čem se máme ještě 
hodně co učit.“ Příkladem do života převe-
dené inspirace je třeba rodinné a komunitní 
centrum Mumraj. „Když jeho ředitelka Barbo-
ra Zálohová viděla před lety v Německu, jak 
tam městské i  neziskové organizace pracují 
nejen s  mladými rodinami, ale i  se seniory, 
rozhodla se to podobně dělat i  v  Mumraji.“ 
Byť prý na podobný komunitní přístup není 
našinec ještě tolik zvyklý, mnoho nového 
se podařilo uvést do života. „Hlavní rozdíl 
v  přístupu Němců a  Francouzů oproti nám 
Čechům vidím v dobrovolnictví, u nich je to 
běžná součást každodenního života. Jdou do 
práce, pak tráví čas s rodinou a při obecní čin-
nosti. V  Brunsbüttelu také péčí o  uprchlíky, 
kterých patnáctitisícové město přijalo 800.“
Za léta fungování výboru se podařilo navázat 
kontakty téměř na všech úrovních samosprá-
vy, partnerská spolupráce se zaměřuje na 
celou řadu témat a  zahrnuje širokou škálu 
aktérů ze spřátelených měst, inspiraci v  ní 
hledají i  sami představitelé radnic. „Úspěš-
ně už léta fungují výměnné studijní pobyty 
žáků, na festivaly do Německa i Francie jezdí 
naši mladí hudebníci ze ZUŠ Horní Počernice, 
pořádali jsme řadu výstav, koncertů a setká-
ní, v roce 2010 také mezinárodní konferenci 
Evropa pro občany – občan pro Evropu.“
Když se dostaneme k  historii Výboru pro 
partnerství, do kterého nejprve přišla jako 
řádná členka, zdůrazňuje Dana Mojžíšová, 
že jeho činnost sahá ještě do minulého sto-
letí. „Příští rok oslavíme 20  let spolupráce 
s  Brunsbüttelem. Vše začalo při celostátním 
tenisovém turnaji starostů, na který díky ini-
ciativě Jaroslava Stáry přijali pozvání tehdejší 
starosta Wilfried Hansen, radní Karin Süfke 
a  Peter Hollman, s  nimiž pak tehdejší před-

stavitelé hornopočernické radnice mluvili 
o možnostech spolupráce. Oficiální partner-
skou smlouvu pak podepsali 18. února 2004. 
K  dohodě s  Francouzi došlo při setkání na 
Chvalském zámku u příležitosti vstupu České 
republiky do EU, kde starosta Paul Serres uza-
vření smlouvy o  partnerství navrhl. V  Mions 
ji oba starostové podepsali 18. června 2005.“
Na otázku, co Daně Mojžíšové členství a ve-
dení výboru dalo a  vzalo, odpovídá na to 
druhé jednoznačně. „Trochu iluzí. Strávíte 
spoustu času překlady, telefonáty, schůzka-
mi se všemi možnými i  nemožnými lidmi, 
organizací a  plánováním akcí. Na návštěvu 
v partnerském městě si vyčleníte část dovo-
lené, doma si pak vyslechnete, proč ten čas 
nestrávíte s  nimi, nebo si zaplatíte veškeré 
výlohy a pak se od známých dozvíte, že si vý-
letujete za městské peníze, a že to je stejně 
k  ničemu.“ To vše jí ale bohatě vynahrazuje 
pocit úspěšně odvedené práce a vybudování 
spolupráce téměř z ničeho. „Teď naše vztahy 
jen kvetou. V Mions jsme hladce zvládli změ-
nu starosty před čtyřmi lety, letos se totéž 
odehrálo i  v  Brunsbüttelu. Oba se seznámili 
s činností počernického výboru a v partner-
ské spolupráci chtějí pokračovat.“ Vedle po-
citů satisfakce zůstávají pro Danu Mojžíšovou 
důležité především osobní vztahy, které za 
dobu vedení výboru navázala. „Přátelství 
s lidmi v obou městech mě bude provázet až 
do konce života. Voláme si, píšeme, občas se 
také navštěvujeme. Takový dar jsem nedosta-
la jenom já, ale i většina mých kolegů z výbo-
ru, kteří mi léta pomáhali, nebo ti, které jsme 
do našich partnerských měst přizvali a  zú-
častnili se společné práce. Věřím, že osobní 
a mezinárodní zkušenost ovlivní vše, na čem 
budou pro Horní Počernice pracovat.“

Za Výbor pro partnerství
 Dana Mojžíšová

DOSAVADNÍ VÝBOR PRO PARTNERSTVÍ SE LOUČÍ
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OSLAVY 100LETÉHO VÝROČÍ VZNIKU ČSR V HORNÍCH POČERNICÍCH
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Kdo pozorně prohlížel Hornopočernický 
zpravodaj, jistě v  něm v  září zahlédl letáček 
na akci Dávám co umím! Jde o projekt, ve 
kterém každý může nabídnout aktivitu, které 
se věnuje a uspořádat kurz či nějakou dílnu 
pro děti i dospělé. Účastnický poplatek poté 
putuje přímo na náš transparentní účet, pod-
poruje tedy naši myšlenku ve stavbě nové 
skautské klubovny. 
Právě na začátku října proběhla první aktivi-
ta ze série projektu Dávám, co umím!, kterou 
byl Víkend s lesní angličtinou. Velké díky pa-
tří Karolíně Klímové a Magdě Matulíkové za 
jejich nasazení a pomoc, díky které přibyla 
další velká částka na náš transparentní účet. 
Co se chystá do budoucna? S  rados-
tí vám můžeme oznámit, že naše skaut-
ské středisko začalo s  projektem Postavte 
s  námi klubovnu! na webovém portálu  

hithit.com/skauti-pocernice. Pro bližší infor-
mace se můžete podívat na naše stránky: 
facebook.com/ohenpocernice nebo webové 
stránky: ohen.skauting.cz, kde najdete i od-
kaz na projekt. A na co se můžete těšit? Jako 
malou ochutnávku můžeme zmínit krásné 
batůžky vyráběné světluškami, originální 

plátěné tašky vyráběné 
oddílem skautek nebo 
praktické survival ná-
ramky od skautů. Za 
zprostředkování propůjčení propagační plo-
chy děkujeme doc. Martinu Velíškovi.

Za skautské středisko:  Mona Awwadová

Sousedská akce Zdravíme Mezilesí vznikla ve 
spolupráci Nízkoprahového klubu HoPo, Ro-
dinného a komunitního centra Mumraj a pro-
jektu Zdravé Horní Počernice. Jejím cílem je 
prezentovat zdraví ze všech úhlů pohledu 
a ukázat lidem aktivity, které k němu přispí-
vají. Zároveň je také oslavou letos již šestých 
narozenin klubu HoPo. Návštěvníci všech vě-
kových kategorií si mohli vyzkoušet tradiční 

i nové sporty, potrápit mozkové závity u  lo-
gických her a  také rozvinout svou tvořivost 
ve výtvarných dílnách. Pro nejmenší jsme si 
přichystali divadlo a  skákací hrad, mládež si 
užila parkour, fotbalové aktivity, žonglování 
a street art. Nechyběla tradiční soutěž o nej-
lepší koláč. Smyslem akce není dovážet kultu-
ru a zábavu "z venku", ale hledat potenciál pří-
mo v komunitě. Proto je milé vidět, že se na ní 

podílí stále více obyvatel z okolí, návštěvníci 
klubu a žáci ZŠ Chvaly. Podporu poskytli také 
místní skauti a další služby organizace Nepo-
seda. Věříme, že skupina aktivně zapojených 
lidí bude narůstat a  další Zdravíme Mezilesí 
bude ještě lepší. Chcete se přidat?

Petr Košek,
organizátor a vedoucí programu HoPo

SKAUTI MAJÍ HITHIT!

I LETOS JSME ZDRAVILI MEZILESÍ

KROMPACH
BENEFIČNÍ KONCERT
VE PROSPĚCH DĚTSKÉHO DOMOVA

VYSTUPUJÍ
• Dětský pěvecký sbor  Noctuella při FZŠ prof O. Chlupa 
Praha 13, pod vedením Hany Trejbalové
• Eva Jiranová - housle
• Dívčí pěvecký sbor Lada

ČAS A MÍSTO
25. 11. 2018, od 17:00 hodin
Chvalský zámek
Praha 9 - Horní Počernice 

VSTUPNÉ
140,- Kč   dospělí
110,- Kč   děti / senioři

25. 11. 2018
CHVALSKÝ ZÁMEK
OD 17:00 HODIN
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Placená inzercePozvánka

Na HPP přijmeme TECHNIKA 
pro servis vratových systémů

Požadujeme:
• základní znalost práce s PC

• ŘP skupiny „B"
• vyučení v technickém oboru

(elektro – s platnou vyhláškou 50§ a více)

V případě zájmu pište na e-mail: 
glob@globetrade.cz nebo volejte 

na tel: 777 216 208

PŘIJMEME SERVISNÍHO TECHNIKA 
PRO LOKALITU PRAHA A OKOLÍ
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Milí diváci,
začíná listopad, kte-
rý je pestrý nejen 
zbarvením listí na 
stromech, ale také 
kulturní nabídkou 
v  našem divadle. Je 
pro mě velice těžké, 
pozvat vás jen na 
některá představení, 

protože tipů mám pro tento měsíc mnoho.
V úterý 6. 11. promítneme film Jan Palach, 
který zpestříme výstavou fotografií ve foy-
er divadla. Jedná se o originální autentickou 
fotodokumentaci přímých účastníků cesty 
studentů VŠE v Praze (vč. Jana Palacha) na ce-
liny a do střední Asie v létě roku 1967, zmíně-

né ve filmu. Tyto fotografie nebyly nikdy zve-
řejněny a vy si je můžete prohlédnout pouze 
během tohoto jediného výjimečného večera. 
Děkujeme panu VH za jejich zapůjčení.
Já osobně se velice těším také na pondělí 
12.  11. kdy k  nám přijede divadlo Ungelt 
s úsměvnou inscenací Skořápka. Toto před-
stavení považuji za naprosto jedinečné, pro-
tože se v hlavní roli představí herečka Alena 
Mihulová, kterou většina z vás asi zná spíše 
z  filmů. Skořápka je jediná divadelní insce-
nace, ve které tuto skvělou herečku můžete 
v současné době vidět. To rozhodně stojí za 
návštěvu.
Na listopad máme připraven i velmi zajíma-
vý koncert. Zpěvačka Lenka Nová se spojila 
s  klavíristou Petrem Maláskem, vyjeli na 

společné celorepublikové turné s názvem Ve 
dvou tour a  my máme velikou radost, že si 
pro jednu ze zastávek tohoto turné vybrali 
právě naše divadlo. Koncert proběhne ve 
čtvrtek 15. 11.
Na závěr potěším všechny milovníky adrena-
linu. V neděli 25. 11. se k nám po dvou le-
tech vrací filmový festival Snow Film Fest. 
Pětihodinové promítání nejlepších filmů s te-
matikou zimních adrenalinových sportů. Pro-
mítat začneme v 17.00 hod., ale přijít můžete 
kdykoli během festivalu.
Těšíme se na vás!

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

PRÁVĚ HRAJEME
úterý 6. listopadu v 19.30 hod.

JAN PALACH
Drama / ČR / Slovensko / do 12 let 
nevhodný
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, 
Denisa Barešová, Kristina Kanátová, Jan 
Vondráček a další
Film sleduje posledních několik měsíců živo-
ta Jana Palacha na základě dostupných fak-
tických pramenů a zároveň zvažuje, co tomu 
mladému muži táhlo hlavou.
Vstupné: 80 Kč

středa 7. listopadu v 18.00 hod. 

MADE IN HEAD
Zahájení výstavy
výtvarníka Vlastimila Soboty.
Vstup volný.

čtvrtek 8. listopadu v 19.30 hod.
Yasmina Reza

BŮH MASAKRU
Chrudimská beseda
Režie: Petr Štindl
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kris-
týna Kudrnáčová, Miroslav Novotný

neděle 11. listopadu v 15.00 hod.

ZLATOVLÁSKA
Divadlo Pohádka
Klasická výpravná činoherní pohádka.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

pondělí 12. listopadu v 19.30 hod.
Marcin Szczygielski

SKOŘÁPKA
Divadlo Ungelt
Režie: Pavel Ondrucha
Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvo-
jice. Zakřiknutá knihovnice a  suverénní zla-
tokopka. Co přinese toto setkání? Komedie 
o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

úterý 13. listopadu v 19.30 hod. 

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama / komedie / ČR
Režie: Dan Svátek
Hrají: David
Švehlík, Jaroslav Dušek, Simona Babčáko-
vá, Jaroslav Plesl, Taťjana Medvecká
Film přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří 
se přes dno lahve dostali na samotné dno ži-
vota. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 15. listopadu v 19.30 hod.

VE DVOU TOUR
Osobitá zpěvačka s  nezamě-
nitelným sametovým altem Lenka Nová na-
vázala spolupráci s klavíristou a skladatelem 
Petrem Maláskem.
Vstupné: 300 Kč

neděle 18. listopadu v 15.00 hod.

POHÁDKA O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láry Fáry
Námořnická pohádka o  čestném a  dobrém 
kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bubli-
ně vydává za svým snem.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 20. listopadu v 19.30 hod. 

CHATA NA PRODEJ
Komedie / ČR / přístupné
Režie: Tomáš Pavlíček
Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza 
Voříšková, Jana Synková, Jan Kačer, Zuza-
na Kronerová a další

KINO

VERNISÁŽ

KONCERT

KINO

KINO
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Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou 
už nemají využití. Rozhodnou se uspořádat 
poslední pořádnou rodinnou slezinu. Tahle 
setkání bývají vždy dost náročná.
Vstupné: 80 Kč

středa 21. listopadu v 19.30 hod. 

VLASTA REDL & TICHÁ PARTA
– RECITÁL
Recitál písničkáře a osobité-
ho umělce Vlasty Redla za doprovodu 
„Tiché party“
Vstupné: 350 Kč

sobota 24. listopadu v 15.00 hod.

VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet
Dobrodružství velryby v českých vodách.
Výpravná pohádka.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 25. listopadu v 17.00 hod. 

SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo
špičkových filmů
o extrémním lyžování, zimním lezení,
skialpinismu a dalších zimních
radovánkách.
Vstupné: 80 Kč

pondělí 26. listopadu v 19.30 hod.
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT
DS Háta
Režie: Marie Lorencová
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, 
Roman Štolpa, Filip Tomsa a další
Komedie plná záměn a  omylů, které jsou 
zdrojem vtipných nedorozumění.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

středa 28. listopadu v 19.30 hod. 

ÚSMĚVY 
SMUTNÝCH MUŽŮ
Více informací u představení 13. 11.

čtvrtek 29. listopadu v 18.00 hod.

KONCERT UČITELŮ

PROSINEC
sobota 1. prosince v 15.00 hod.
Dana Bartůňková

JAK SE ČERTI ŽENILI
Metropolitní divadlo
Muzikálová pohádka o  líném princi Vende-
línovi, hamižné Kordule, chytré Adélce, chu-
dém království a samozřejmě také o čertech.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 2. prosince v 19.30 hod.
Michaela Doleželová a Roman Vencl

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová,
Barbora Jelínková
Tragikomedie plná upřímného humoru,
ze kterého občas mrazí v zádech.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 3. prosince v 19.30 hod.

KOŠIČAN 3
Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Ondar Cihlář a Petar Prokop
Noční „rozhlasový“ pořad pro posluchače 
osamělé, opuštěné a neúspěšné. Právě díky 
tomuto pořadu můžeme sledovat nejdojem-
nější milostný příběh všech dob - Jarmily T.
a Standy Pleskota.
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
(studentská sleva 20 %)

úterý 4. prosince v 19:30
Daniel Glattauer

MAGICKÁ HODINA
režie: Vilma Cibulková
hrají: Vilma Cibulková, Stanislav Lehký, 
Rostislav Trtík
Jízlivá komedie o manželském páru s brilant-
ními slovními přestřelkami.
Herci se zříkají honoráře a věnují výtěžek 
představení Středisku křesťanské pomoci 
Horní Počernice (Diakonie).
vstupné: 350, 330, 300 Kč

čtvrtek 6. prosince v 18.00 hod.

DECHOVÝ ORCHESTR
Koncert ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: vstup volný
(nutná vstupenka).

pátek 7. prosince v 19.30 hod.
Marc Camoletti

BOEING -BOEING ANEB TŘI
LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadélko Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: Irena Máchová, Eva Perkausová, 
Bára Motlová, David Gránský, Vojta Efler 
a Hana Gregorová

sobota 8. prosince v 15.00 hod.
Dana Bartůňková

PYŠNÁ PRINCEZNA
DS Julie Jurištové
Výpravná pohádka s  písničkami na motivy 
díla Boženy Němcové.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 9. prosince v 19.30 hod.
Jaroslav Vondruška

NEVĚSTA K POHLEDÁNÍ
DS Vojan – Libice nad Cidlinou
Režie: Jaroslav Vondruška
Komedie na motivy francouzských frašek. 
Mladý, ne příliš úspěšný, malíř je manipu-
lován svojí milenkou do výhodné svatby 
s „nevěstou k pohledání“. O bláznivé situace 
nebude nouze.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(sleva pro seniory 50 %, pro studenty 20 %)

pondělí 10. prosince v 18.00 hod.

BIG BAND
Koncert ZUŠ Ratibořická.
Vstup volný (nutná vstupenka).

úterý 11. prosince v 18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Sóla a komorní hra
žáků ZUŠ Ratibořická.
Vstup volný (nutná vstupenka).

středa 12. prosince v 19.30 hod.
Jiří Just

DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
VIP Art Company
Režie: Ondřej Kepka
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, 
David Suchařípa
Komedie o manželském páru „v krizi“ a hos-
podyni, která s  razancí kulometu převrátí 
jejich domácnost naruby a uvede je zpět do 
„štěstí manželského“.
Vstupné: 370, 350, 300 Kč

čtvrtek 13. prosince v 19.00 hod.

VÁNOČNÍ EXHIBICE
TAEKWON -DO
Tradiční předvánoční exhibice taekwondo 
s prezentací všech pásků a věkových skupin.
Vstupné: dobrovolné

KONCERT

DERNIÉRA

DERNIÉRA

KONCERT

KONCERT

KONCERT

KONCERT

KONCERT

KINO

KINO
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sobota 15. prosince v 15.00 hod.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Čmeláčci Brumda a Čmelda se chystají k zim-
nímu spánku, ale na paloučku se pořád něco 
děje.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 16. prosince v 18.00 hod.

HARFA JANY BOUŠKOVÉ
Tradiční vánoční koncert.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

pondělí 17. prosince v 19:30

REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
Muzikálové představení studentů gymnázia 
Horní Počernice.

středa 19. prosince v 16.00 a v 18.00 hod.

VÁNOČNÍ SHOW 2018
Agentura Amfora
Oblíbený pořad pro děti, kde si zasoutěží, 
zazpívají a zahrají. Hostem bude Michal Ne-
svadba z Kouzelné školky.
Vstupné: 100 Kč

pátek 21. prosince v 17.30 hod.

VÁNOČNÍ BESÍDKA
Vánoční setkání baletního studia Balletina.
Vstupné: 50 Kč

neděle 23. prosince v 17.00 hod.

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
Tradiční setkání s Ditou Hořínkovou a jejím 
hostem.
Vstup volný

LEDEN
sobota 5. ledna v 15.00 hod.

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Divadlo D5
Režie: Vlastimil Peška
V malém domku spolu bydlí dva nerozluční 
kamarádi, holčička Káťa a  strakatý pes Šku-
bánek, kteří spolu zažívají nejen veselé, ale 
i napínavé příhody a dobrodružství.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 13. ledna v 15.00 hod.
Jaromír Kincl a Denisa Kábrtová

RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Ve chvíli, kdy na rybník Brčálník padá tma 
tmoucí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, 
vydává se veselý, neposedný skřítek Rákosní-
ček na své nebeské dobrodružství.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

čtvrtek 17. ledna v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry

DVA NAHATÝ CHLAPI
JT Promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Marti-
na Randová, Daniela Šinkorová
Bláznivá komedie. Seriozní advokát, věrný 
manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne pro-
budí nahý v posteli se svým kolegou z práce. 
Ani jeden netuší, jak se do této situace dosta-
li, manželka jednoho z nich však vymyslí způ-
sob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, jak se nakonec 
ukáže, opravdové pravdě hodně vzdálená…
Vstupné: 440, 420, 400 Kč

sobota 19. ledna v 18.00 hod.
Julius Zeyer

RADÚZ A MAHULENA
Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Hrají: Eliška Králová, Lukáš Kumst, Michal 
Král, Eva Bartoňová a další
Poetická pohádková hra o  nenávisti a  zlé 
kletbě, kterou přemůže jedině láska.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 20. ledna v 15.00 hod.

MAXIPES FÍK
Režie: Zdeněk Tomeš
Příhody přerostlého mluvícího psa a holčičky 
Áji v činoherní pohádce na motivy známého 
večerníčku.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

pondělí 21. ledna v 19.30 hod.
Edward Taylor

VZTAHY NA ÚROVNI
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová, 
Viktor Limr, Martin Sobotka, Kateřina Hra-
chovcová a další
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní ko-
medie ze zákulisí vysoké politiky, která nevy-
nechává ani milostný život mužů sedících na 
vlivných křeslech.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

středa 23. ledna v 19.30 hod.

OZVĚNY BESÍDKY
Divadlo Sklep

Hrají: David Vávra, Milan Šteindler, Jiří 
Fero Burda, Tomáš Hanák, Lenka Vychodi-
lová a další
Výběr těch nejlepších starších i  současných 
scének, skečů a písní, které se objevily v tra-
diční Besídce Divadla Sklep.
Vstupné: 330, 300, 280 Kč
(sleva 20 % pro studenty)

sobota 26. ledna v 15.00 hod.
Božena Šimková

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Režie: Vít Prýmek
Hrají: Libor Jeník, Kristýna Podzimková, 
Petr Pěknic a další
Divadelní zpracování legendárního večerníč-
ku. Trautenberk má své panství hned vedle 
Krakonošova a toť se ví, malý a velký pán, to 
nikdy nedělá dobrotu.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

neděle 27. ledna v 18.00 hod.
Antoine de Saint -Exupéry

MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Václav Procházka, Alžběta Holcová, 
Anežka Moudrá, Daniela Procházková 
a další
Příběh prince s dětskou duší, který po gene-
race oslovuje děti i dospělé, v zajímavém scé-
nickém ztvárnění.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

středa 30. ledna v 19.30 hod.

THE CELLO BOYS
Poprockové duo Ladislav Mariáš 
a Juraj Škoda zahrají na violoncella klasickou 
hudbu, ale i  úpravy rockových a  popových 
hitů.
Vstupné: 120 Kč

Změna programu vyhrazena.

KONCERT

KONCERT

Hledáme UVADĚČE na dohodu  
o provedení práce (brigáda).

Potřebujeme vás na několik hodin  
o víkendech nebo v podvečer.

Více informací na tel.: 281 920 326 
nebo osobně v divadle,  

Votuzská 379/11, Horní Počernice.
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Již pátým rokem rozezněly koncerty Hu-
debního festivalu u sv. Ludmily na Chvalech 
chvalský farní kostel a Chvalský zámek. Festi-
val pořádá římskokatolická farnost v Horních 
Počernicích. I letošní ročník zaštítila paní sta-
rostka Hana Moravcová.
Podobně jako v předchozích letech se první 
a závěrečný koncert konal v kostele sv. Lud-
mily, druhý koncert na Chvalském zámku.
Úvodní koncert v  pátek 7.  září byl věnován 
varhanní hudbě. Vystoupila Markéta Schley 
Reindlová, která pochází z Plzně a v posled-
ních letech žije v bavorském Bamberku, kde 
působí jako varhanice, sbormistryně a peda-
gožka. Promyšlený program sestavila inter-
pretka z  autorů několika slohových období, 
nevyjímaje Bacha i české skladatele. Podařilo 
se jí jak výběrem autorů tak i  nápaditou re-
gistrací představit chvalské varhany v celém 
spektru jejich zvukových možností.
Druhý koncert 14.  9. se poněkud od všech 
koncertů i předchozích ročníků lišil. Popula-
rita souboru Prague Cello Quartet, který tvoří 
Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen a  Ivan 
Vokáč, přilákala nečekaný počet posluchačů. 
Rychle se tenčící počet vstupenek v předpro-
deji nakonec vedl k rozhodnutí přesunout ko-
nání koncertu ze sálu Chvalského zámku na 
nádvoří. Počasí naštěstí přálo. Prague Cello 
Quartet se snaží přiblížit klasickou hudbu ši-
rokému spektru posluchačů prostřednictvím 

vtipných úprav nejen klasických skladeb, 
ale také filmových, jazzových a  rockových 
melodií. A  také posluchači tohoto festivalo-
vého koncertu to náležitě ocenili. Závěreč-
ný koncert v pátek 21. září patřil vystoupení 
Kvinteta Hudby Hradní stráže a  Policie ČR 
(Pavel Hromádka, Jiří Bachtík – trubka, Pavel 
Jirásek – lesní roh, Jan Triebenekl – trombon, 
Jiří Vojtěch – tuba). Byla to důstojná tečka za 
celým ročníkem letošního festivalu.
Hudební festival u  sv.  Ludmily na Chvalech 
se těší velkorysé podpoře městské části 

Horní Počernice. K  dalším významným pod-
porovatelům festivalu patří rovněž již řadu 
let společnost P3 Park Horní Počernice,  a.  s. 
jako generální partner. Dále letos byly part-
nery festivalu společnosti Oční klinika Horní  
Počernice, s. r. o., květinářství Belle rose, s. r. o., 
Newton Media, a. s. a Pekařství Moravec, s. r. o. 
Jim všem patří dík za jejich přízeň, kterou, 
doufáme, zachovají stejně jako posluchači 
i příštím ročníkům.

Za organizátory: Pavel Jansa

HUDEBNÍ FESTIVAL U SV. LUDMILY NA CHVALECH - LETOS JIŽ POPÁTÉ

Placená inzerce

Sleva platí při kompletní zakázce a
do vyprodání zásob na pobočkách:

Horní Počernice a Vysočany

Největší výběr 
brýlových obrub v ČR

Sleva 50% 
na brýlová skla

Sleva 40% na obruby

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9

Horní Počernice Vysočany

281 865 665

info@ocnioptikahp.cz

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9

284 818 267

vysocany@oohp.cz

na vyšetření online
Aplikace kontaktních čoček

Profesionální a usměvavý personál

Největší výběr dětských obrub

Rezervace 

nebo

Lékárna Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!
Příznivé doplatky

a ceny pro všechny!

N
O
V
Ě Dovoz léků domů

v nejbližším okolí
Dovoz léků domů
v nejbližším okolí

*c
en

y 
pl
at

í d
o 

vy
pr

od
án

í z
ás

ob

Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

info@lekarnalipi.cz

Additiva
Vitamin C

Oscillo-
coccinum
30 dávek

TEREZIA
Hlíva
ústřičná

Imunoglukan
60 kapslí

Additiva Vitamin C 1000mg šumivé 
tablety, Příchuť citron, červený 
pomeranč.

Oscillococcinum por.gra.30x1gm, 
je homeopatický léčivý přípravek.

Hlíva ústřičná příznivě působí na : 
obranyschopnost organizmu a střevní 
peristaltiku + zklidňuje kloubní obtíže.

Imunoglukan P4H® kapsle je doplněk 
stravy pro dlouhodobé užívání,
který přispívá k normální funkci 
imunitního systému.

725 537 096

79,-Kč 520,-Kč

357,-Kč594,-Kč
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Vážení a milí
návštěvníci,

obě podzimní výsta-
vy, PAT a MAT i Jak si 
hráli naši prarodiče, 
směřují do finále. 
Pokud jste u  nás 
ještě nebyli, máte 
možnost už jenom 
do 25.  listopadu. 
Navíc naplánujete -li 

si návštěvu výstav v  rámci komentovaných 
prohlídek s  princeznou Koloběžkou nebo 
bludným rytířem, budete se moci zúčastnit 
losování o vstupenky na premiéru filmu PAT 
a MAT: Zimní radovánky, na které se setkáte 
i s tvůrci tohoto filmu.

Ale vraťme se k nám do Počernic. V listopadu 
budeme pokračovat v  cyklu besed k  stému 
výročí československé státnosti. V úterý 6. 11. 
se o  své názory a  zkušenosti podělí noviná-
řka, publicistka a  bývalá taxikářka v  New 
Yorku Iva Pekárková. Další úterý 13.  11. pak 
vystoupí nekonformní kněz a autor populár-
ních knih Ladislav Heryán.
Druhou listopadovou neděli se můžete tě-
šit na tradiční procházku tajemným chval-
ským podskalím s  lampióny a  lucerničkami. 
Oblíbená Počernická světýlka letos v  duchu 
českých pohádek připravují společně počer-
nické spolky a  příspěvkovky. Zakoupíte -li si 
navíc při akci drobné občerstvení pro zahřátí, 
podpoříte počernický azylový dům a stavbu 
klubovny pro počernické skauty.
Dlouhé podzimní večery je nejlepší strávit 

v kruhu přátel. Přijďte si popovídat, ochutnat 
dobré moravské víno i francouzské sýry třeba 
na Svatomartinskou jízdu – neformální setká-
ní s počernickými zastupiteli.
A  ještě důležitá zpráva na konec: nový po-
černický stolní kalendář na rok 2019 již mů-
žete zakoupit na obvyklých místech. Najde-
te v  něm hezké fotografie Horních Počernic 
i  počernické kalendárium plánovaných akcí 
pro veřejnost. Takový kalendář bude jistě 
hezkým vánočním dárkem pro vaše blízké.

Těšíme se na setkání s  Vámi na výstavách 
nebo při některé z listopadových akcí.

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

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

CHVALSKÝ ZÁMEK

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

POZOR, od 26. do 30. 11. je Chvalský zámek PROVOZNĚ UZAVŘEN (deinstalace/instalace vánočních výstav).
 Od 1. 12. opět otevřeno denně od 9.00 do 18.00 hod. 

od 1. 9.–25. 11. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

PAT A MAT
Interaktivní a hravá výstava představí dva po-
věstně nešikovné kutily z  večerníčku, známé 
také jako PAT a MAT. Každý dětský návštěvník 
obdrží pracovní listy, které ho zábavnou ale 
i  vzdělávací formou provedou celou výsta-
vou. Těšit se můžete na animační dílnu, scény 

a  loutky, projekci filmu PAT a  MAT ve filmu 
v  našem komorním zámeckém kině, hernu 
i  fotokoutek. Animační dílna navíc seznámí 
s  dějinami animace a  to nejenom teoreticky. 
Vyzkoušet si budete moci různé pomůcky 
a  udělátka, která rozpohybovávala obrázky 
v 19. století ještě před objevem kinematogra-
fu.

od 1. 9.–25. 11. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

JAK SI HRÁLI NAŠI PRARODIČE 
– VÝSTAVA HER A HRAČEK 
K VÝROČÍ 100 LET 
ČESKOSLOVENSKÉ STÁTNOSTI
Výstava zavede do světa her a hraček našich 
babiček a dědečků. Představí také vzdělávací 
a výchovné hry a hračky, které byly vytvářeny 
v  období vlasteneckého nadšení po vzniku 
první republiky s  nadějí, která byla vkládá-
na do mladé, nastupující generace. Navíc si 
návštěvníci budou moci zalistovat slabikáři, 
čítankami a  dějepisem z  dob T. G. Masaryka 
i z dob pozdějších.

od 30. 10.–28. 11., denně od 9.00 do 18.00 hod.,

VŠECHNY BARVY SVĚTA

Výstava představí obrazy Taťjany Macholdo-
vé, jejíž tvorbu lze rozdělit do několika okruhů 
či autorčiných výtvarných období. Věnuje se 
krajinomalbě, již vnímá jako záznam pocitu 
niterné sounáležitosti s  přírodou, abstrakt-
ní tvorbě, dále práci s  přírodními materiály 
v  kombinaci s  olejomalbou, barvením písku 
a  hlíny a  také zobrazení ženského těla. Žena 
často provokuje a  zároveň vyzývá k  činům. 
Zkrátka je bytostí přinášející do vztahu zamyš-
lení i radost. Tedy tak si to alespoň sama malíř-
ka představuje a ve svých obrazech zobrazuje. 
Srdečně zveme na slavnostní vernisáž ve čtvr-
tek 8. listopadu od 18 hodin.

VÝSTAVA
V PRODEJNÍ GALERII
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Út 6. 11. od 18.00 hod.

CYKLUS BESED PŘI 
PŘÍLEŽITOSTI 100 LET 
REPUBLIKY – BESEDA S IVOU 
PEKÁRKOVOU
O  novinařině, rozdílných pohledech na svět 
kolem nás a  fake news bude s  novinářkou 
a  spisovatelkou Ivou Pekárkovou besedovat 
publicista Josef Beránek. Přijďte, i na Vaše do-
tazy se dostane.

So 10. 11. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA 
ZÁMKU S PRINCEZNOU 
KOLOBĚŽKOU
Srdečně Vás zveme v sobotu 10. listopadu na 
pohádkové komentované prohlídky. Zámkem 
i  výstavami PAT a  MAT i  Jak si hráli naši pra-
rodiče vás provede bystrá a veselá princezna 
Koloběžka. Těšit se můžete na procházku zá-
meckými salonky i  tajným schodištěm, pro-
hlídku výstav i princezniny hádanky. Prohlídka 
trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, po-
slední prohlídka v 16 hodin, rezervace na tel. 
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete na 
zámku zůstat, jak dlouho chcete.

POZOR! Při koupi vstupenky na komentované 
prohlídky se stáváte účastníky losování o vstu-
penky na premiéru filmu PAT a  MAT: Zimní 
radovánky, která proběhne 21.  listopadu. Na 
premiéře budou přítomni i tvůrci filmu.

Ne 11. 11. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU 
S BLUDNÝM RYTÍŘEM HAKYM
Celým zámkem, výstavou PAT a  MAT i  výsta-
vou her a  hraček našich prarodičů vás v  ne-
děli 11.  listopadu provede bludný rytíř Haky. 
Těšit se můžete na procházku zámeckými sa-
lonky i  tajným schodištěm, prohlídku výstav 
a  na výcvik mladých zbrojnošů. Prohlídka 
trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, po-
slední prohlídka v 16 hodin, rezervace na tel. 

281 860 130. Po skončení prohlídky můžete 
na zámku zůstat, jak dlouho chcete.
POZOR! Při koupi vstupenky na komentova-
né prohlídky se stáváte účastníky losování 
o vstupenky na premiéru filmu PAT a MAT: 
Zimní radovánky, která proběhne 21. listo-
padu. Na premiéře budou přítomni i tvůrci 
filmu. 

 

Ne 11. 11. od 17.00 hod.
POČERNICKÁ SVĚTÝLKA – LAM-
PIONOVÝ PRŮVOD TAJEMNÝM 
CHVALSKÝM PODSKALÍM
Pojďte s námi v nedělním podvečeru 11. listo-
padu v 17 hod. na procházku starými Chvaly. 
Nezapomeňte na lucerničky a lampiony! Těšit 
se můžete na tajemná zastavení s  tradičními 
českými pohádkami, působivá zákoutí a  zá-
věrečné zahřátí u  ohně. Čeká vás také malé 
občerstvení zdarma určené pro děti a občerst-
vení pro dospělé za drobný peníz ve prospěch 
SKP HOPO a počernických skautů.
Sejdeme se v 17 hodin u ohniště na Chvalské 
tvrzi. Přijďte včas, ať nebloudíte za průvodem. 
V  den válečných veteránů si navíc připome-
neme 100 let od ukončení první světové vál-
ky rozsvícením světýlek u památníku v parku 
Březecká na Chvalech. Budete -li se chtít při-
dat, přijďte na zastávku Chvaly ve směru Černý 
Most již v  16,30 hod. Akci pro vás připravují: 
Skauti, Chvalský zámek, ZŠ Stoliňská, Spolek 
Molechet, Mumraj, DDM, SKP HOPO, Diva-
dlo Horní Počernice, Neposeda a  skřetí klan  
RakTaarbami.

Út 13. 11. od 18.00 hod.

CYKLUS BESED PŘI  PŘÍLEŽITOSTI 
100 LET  REPUBLIKY – LADISLAV  
HERYÁN
O vnitřní i vnější svobodě, o odvaze postavit se 
za práva druhých a být sám sebou bude s ne-
konformním knězem a  autorem populárních 
knih Ladislavem Heryánem besedovat publi-
cista Josef Beránek. Při besedě bude možné 
zakoupit nejnovější knihu rozhovorů, která 

vyjde v nakladatelství Vyšehrad 5. listopadu.
Pá 16. 11. od 19.00 hod., velký sál zámku

SVATOMARTINSKÁ JÍZDA NA 
ZÁMKU ANEB SE ZASTUPITELI 
NA VÍNO
Přijďte si vypít sklenku dobrého vína, ochut-
nat vynikající sýry a  příjemně si popovídat 
na neformálním setkání zastupitelů a  obča-
nů Horních Počernic. Akci pořádá MČ Praha 
20 a  Chvalský zámek. Vstupné 100 Kč. Svou   
účast prosím potvrďte do 9.  11.  2018 na 
telefonním čísle 281 860 130 nebo na e -mailu: 

infocentrum@chvalskyzamek.cz

od 1. 12.–6. 1. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

ČERTI KARLA FRANTY A ANDĚLÉ 
JEHO DCERY ALENY
Unikátní výstava představí rozsáhlou sbírku více 
jak šedesáti originálních olejomaleb a akva-
relů známého českého malíře a ilustrátora 
dětských knih Karla Franty včetně obrazů, kte-
ré budou veřejně vystaveny úplně poprvé. Od 1. 
prosince bude možné v recepci zámku zakoupit 

autorské signované tisky za cenu 1 100 Kč, 
které určitě potěší jako originální vánoční dárek. 

od 1. 12.–6. 1. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

STAROČESKÉ VÁNOCE NA  
CHVALSKÉM ZÁMKU
Na stole voní čerstvě upečená vánočka. U ka-
men je vyskládána další hromádka právě při-
nesených polínek na topení. Z  ořechových 
skořápek kdosi vyrobil ještě pár ozdob na 
stromeček a  do betléma přidal další vyřeza-
nou ovečku… Přijďte k  nám zažít atmosféru 
starých českých Vánoc.

Ne 2. 12. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU 
A VÁNOČNÍMI VÝSTAVAMI

AKCE PRO VŠECHNY

PŘIPRAVUJEME
NA PROSINEC
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Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za měsíc září !

Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvar-
nou soutěž, která nás tentokrát zavede do 
světa dětských her a hraček. 

Téma zní „Očima legopanáčka“. Co všech-
no může takový legopanáček zahlédnout? 
Zkuste nám to namalovat!  Všechna díla 
budou vystavena současně s očekávanou 
výstavou exponátů z oblíbené dětské sta-
vebnice Lego. Těšíme se na vaše obrázky!

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž 
je určena žákům mateřských, základních  
i středních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace 
budou vybrány odbornou porotou a odmě-
něny zajímavými cenami. 
Uzávěrka soutěže: 30. prosince 2018
Technika: kresba, malba, koláž    
Formát: A4, A3 nebo A2
Více informací o vyhlášené soutěži na 
www.chvalskyzamek.cz v sekci  AKCE

Milé děti, v září se u nás na zámku děly ale změny! Do prvního patra se nám nastěhovali noví nájemníci 
s nářadím a nápady všeho druhu. Říkají si PAT a MAT. Od lidiček, kteří se o zámek starají, jsem dostala za 
úkol, abych na oba nové nájemníky trochu dohlížela. To, aby nám třeba svými vylepšeními nepředělali 
celý zámek. A abych vám řekla pravdu, dá to docela práci. Musím třeba stále dávat pozor na všechna 
autíčka ve výstavě starých hraček, se kterými si hráli vaši pradědečkové. No třeba zrovna včera chtěli 
opravovat a vylepšovat právě to největší autíčko, které jste měly ve výstavě starých hraček najít a odpo-
vědět na otázku, jakou má barvu. Modrá – byla správná odpověď. A správně odpověděla i Adélka, kterou 
jsem vylosovala a připravila pro ni odměnu.  Kdybyste mi někdy chtěly přijít pomoci Pata a Mata ohlídat, 
budu opravdu moc ráda!                                                                                                           Zdraví vás víla Ohnivka

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: OČIMA LEGOPANÁČKA 

Naše zámecká víla Ohnivka vás v neděli 2. pro-
since provede Chvalským zámkem i  novými 
vánočními výstavami. Po skončení prohlídky 
u nás můžete ještě zůstat, jak dlouho chcete. 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou ho-
dinu (poslední prohlídka v 16 hod.), rezervace 
času na tel. 281 860 130.

Ne 2. 12. od 10.00 do 18.00 hod.

ADVENTNÍ TRHY, JEŽÍŠKOVA 
POŠTA A ROZSVÍCENÍ  VÁNOČNÍ-
HO STROMU NA CHVALSKÉ TVRZI
O první adventní neděli vás srdečně zveme 
na tradiční trhy v půvabném venkovním are-
álu Chvalské tvrze.  Přijďte se potkat s přáteli 
a sousedy, dát si svařené víno či trdelník, na-

koupit drobná překvapení pro své blízké. Děti, 
napište své přání Ježíškovi. Svůj dopis můžete 
vhodit do schránky Ježíškovy pošty hned ve-
dle chvalského vánočního stromu. Akce pořá-
dají Chvalský zámek a MČ Praha 20.

BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM:
• od 10.00 do 18.00 hod.: Pohádková neděle 
na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními vý-
stavami;

• ve 14.00 hod. návštěva Lucií na trzích;

• ve 14.00 hod. slavnostní otevření vánoč-
ních výstav za účasti manželky Karla Franty 
Aleny Frantové a jeho dcery Aleny Kadavé;

• od 14.00 do 17.00 hod. Vánoční veselí centra 
MUMRAJ v ko čárovně zámku

• od 16.00 do 17.00 hod. Ježíškova pošta 
v areálu Chvalské tvrze

- 16.00 zahájení programu

- 16.00  – 16.15 dětský sbor Paleček, ZUŠ 
Horní Počernice, pod vedením Mgr.  Šárky 
Mistrové

- 16.15  – 16.30 počernický dětský sbor Ro-
kytka, pod vedením Mgr.  Andrey Čančarové 
Houfkové

- 16.30 rozsvícení vánočního stromu + slovo 
paní starostky

- 16.40  – 17.00 Klára Jelínková: počernická 
muzikálová zpěvačka

Po celou dobu akce od 16.00 do 17.00 hod. 
anděl vybírá dětská přání pro Ježíška.
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Také v  roce 1992 byla řada událostí vnitro-
politického charakteru, které ovlivňovali 
život občanů v  obci. Patřily k  nim například 
volby do zákonodárných sborů ve dnech 5. 
a 6. června, kterých se u nás zúčastnilo 82,9 % 
oprávněných voličů, kteří dali 36,88 % hlasů 
kandidátům Občanské demokratické strany 
a  do Federálního shromáždění kandidátům 
téže strany 42,44  % hlasů. Jedním ze zvole-
ných poslanců Sněmovny národů se stal náš 
občan Tomáš Kádner. Ve druhém pololetí 
roku pak vrcholila názorová diskuse k rozdě-
lení Československa na dva samostatné státy, 
zejména poté když v září Slovenská národní 
rada schválila vlastní ústavu. Ústava samo-
statné České republiky byla u nás schválena 
až 17. prosince. Rovněž teprve v posledních 
měsících roku byly schváleny zákony O záni-
ku federace a O dělení majetku. Datum usku-
tečnění byl stanoven na 1. leden 1993.

Místní událostí se stala opakovaná návštěva 
primátora Prahy Ing.  Milana Kondra. Poprvé 
byl účastníkem předvolebního setkání místní 
organizace ODS s občany a podruhé pak na 
osobní žádost starosty 13. května na setkání 
k řešení naléhavých problémů. K problemati-
ce Chvalské tvrze přislíbil převedení do ma-
jetku obce i  finanční pomoc při rekonstruk-
ci. K  navrácení části území v  lokalitě Černý 
Most do katastru obce upozornil na složitost 
a  praktickou nereálnost provedení. Podal 
také svoji představu o organizačním uspořá-
dání hlavního města Prahy a o posílení pravo-
mocí městských částí a jejich úřadů.

Počátkem července při terénních úpravách 
u  rodinného domku ve Šplechnerově ulici 
v původní obci Chvaly byl učiněn nález vět-
šího množství zlomků historické keramiky, 
podle odhadu z  období přelomu 16. a  17. 
století. Mimořádnou pozornost z  nalezené-
ho množství na sebe pak upoutaly kamnové 
kachle zdobené plastickým reliéfem znázor-
ňujícím renesančně oděného jezdce na koni. 
Tento ústřední motiv je ještě zarámován re-
nesanční arkádou z ozdobných sloupů s hla-

vicemi a  klenutým obloukem s  rostlinnými 
motivy v  horních rozích. Propracování nále-
zu svědčí o tom, že výrobce musel být velmi 
zručný a zkušený hrnčíř. Nález je rovněž do-
kladem toho, že i v současné době je možno 
při zemních pracích na našem území nalézt 
při pozornosti historicky cenné předměty ze 
života našich předků. O  další podrobné vě-
decké zhodnocení nálezů se jeho předáním 
do Archeologického ústavu ČSAV v Praze po-
staral pan Josef Žatecký.

K  datu 1.  srpna  1992 byl na místním úřadu 
zřízen Živnostenský odbor s působností po-
dle usnesení Zastupitelstva hlavního města 
Prahy. Činnost zahájil v místnostech prvního 
poschodí domu na Náchodské ulici (bývalý 
Dům služeb II.). Vedením odboru byla pově-
řena Ing. Tkadlecová.
Správa Dětského domova ve Chvalech 
k 10. září 1992 ukončila činnost tohoto zaří-
zení v  Horních Počernicích a  děti přemístila 
do upraveného a  všestranně vybaveného 
Dětského domova v  Klánovicích. Vlastník 
v  restituci vrácených objektů, Církev bratr-
ská, počítá provést přestavbu a  úpravy jako 
součást výhledového komplexu zařízení pro 
služby rehabilitace, potřeby geriatrické péče 
a další charitativní účely.

V  neděli 18.  října  1992 generální vikář Praž-
ského arcibiskupství ThDr. Jaroslav Škarvada 
po pontifikální mši v kostele svaté Ludmily ve 
Chvalech za účasti představitelů i sousedních 
obcí Satalic a Vinoře a za účasti mnoha obča-
nů postupně vysvětil Nový kříž na Chvalském 
hřbitově, opravenou historickou kapličku 
na Křovinově náměstí v  původní obci Horní 
Počernice a historickou kapličku na návsi pů-
vodní obce Svépravice.

V  rámci systému Pražské integrované hro-
madné dopravy je možno od měsíce října na 
předplatní kupony městské hromadné do-
pravy použít z našeho nádraží i vlaky jedoucí 
přes stanice Praha -Libeň horní nádraží až na 
nádraží Masarykovo. Na libeňském nádraží je 

pak možno přestoupit na vlak jedoucí směr 
Kolín. Jednotlivá jízdenka na železnici od nás 
do Prahy stojí 4 Kč.

Pro sjednocení orientace v  ulicích v  rámci 
celé Prahy byly na podzim 1992 také u  nás 
všechny domy vedle červeného čísla popis-
ného ještě po jeho pravé straně označeny ta-
bulkou s modrým podkladem s bílým číslem 
orientačním. U vícepodlažních domů je toto 
číslo umístěno na pravé straně vchodu. Po-
řadově je toto očíslování vedeno od západu 
k východu a od severu k jihu. Sudá čísla jsou 
po straně pravé a  lichá čísla po straně levé. 
Rada schválila z  celkové ceny jednotlivého 
nového čísla 80 Kč přispívat 30 Kč a  zbytek 
50 Kč ponechat k úhradě majiteli domu.
Obvodní ústav národního zdraví Praha 9 byl 
v tomto roce organizačně rozčleněn na osm 
menších částí. Městská část Horní Počernice 
byla začleněna pod Sdružení zdravotnických 
zařízení Černý Most se sídlem na poliklinice 
ve Vajgarské ulici. Rajonizace nemocnic se 
nezměnila.

Po rekonstrukci a přístavbě byla prvního září 
otevřena Mateřská škola na Křovinově ná-
městí s kapacitou pěti tříd.
U  základní školy v  Chodovické ulice bylo 
11.  září otevřeno školní hřiště s  možností 
jeho využívání i  občany, a  to ve všední dny 
od 17.00 do 19.00 hod. a o sobotách a nedě-
lích od 9.00 do 16.00 hod. za vstupné 2 Kč za 
dospělou osobu.

Rada a  následně i  zastupitelstvo po zváže-
ní podmínek provozování jeslí a  možností 
městské části provoz jeslí bezproblémově za-
bezpečovat rozhodly k 30. červnu 1992 čin-
nost jeslí v Horních Počernicích ukončit.
Hlavní město Praha přeneslo na městské 
části z  oblasti životního prostředí řadu pra-
vomocí. Podle toho naše městská část bude 
například: schvalovat programy odpadové-
ho hospodářství původců odpadu, vyjadřo-
vat se k  připravovaným změnám výrobního 
procesu souvisejících s  odpady, rozhodovat 
o poplatcích pro střední zdroje znečišťování 
ovzduší, za smogové situace vyhlašovat va-
rování a případná regulační opatření, ukládat 
pokuty za neplnění uložených opatření apod.
Vzhledem k tomu, že celý obvod Prahy 9 má 
pouze deset policistů městské policie a proto 
prakticky činnost na katastru Horních Počer-
nic nenastala, uzavřela městská část smlouvu 
s bezpečnostní agenturou „Lion Security“ na 
provádění preventivní hlídkové služby a spo-
lupráci s místním oddělením Policie ČR.

O událostech v dalším roce opět v pokračo-
vání.

Ing. Hubert Antes, kronikář

Sirotčinec, dětský domov Chvaly
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facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e ‑mail: knihovna@knihovna ‑hp.cz
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO

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

Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

NOVINKYMilí naši čtenáři,
Dny slovenské kultury 
byly důstojnou oslavou 
nejenom jako 11. po-
kračování cyklu Poznej 
země EU, ale především 
jako společné připome-
nutí stého výročí vzniku 
společného státu Čechů 
a Slováků.

Divadlo Horní Počernice nám poskytlo prostory, 
a  tak jsme si mohli v  úterý 16.  října večer oživit 
paměť při zhlédnutí divadelní hry Ucho v  režii 
Světlany Lazarové a podání Andrey Jeřábkové – 
česky, Mariana Škorvagy – slovensky. Je dobré při‑
pomínat si doby, kdy strach vládnul téměř všude 
a ostrůvky svobody byly tajně střeženy.
Středeční program byl emocemi nabitý záslu‑
hou folklorního souboru Limbora, který vedou 
manželé Miňovi. Skvostné! Slova nestačí… Paní 
PhDr. Helena Nosková, CSc. přednesla fundovaný 
referát Pražské ozvěny (Slováci v českých zemích) 
a  Ing. Eva Zajíčková nás seznámila s činností slo‑
venských spolků v Praze. Dalibor trio – nám svojí 
autentickou muzikou přiblížilo život různých etnik 
ze Slovenska.
O gastronomický zážitek se postarala Střední ško‑
la gastronomie z  Prahy ‑Čakovic. Halušky, lokše, 
makovníky a  jiné dobroty chutnaly znamenitě. 
Zájemci si mohli odnést domů spoustu tištěného 
materiálu, od dvojjazyčných pohádek pro děti, 
ukázek mluveného slova na CD až po časopisy Lis‑
ty Slovákov a Čechov, ktorí chcú o sebe vedieť viac. 
Rádi bychom poděkovali paní Noskové jak za tyto 
materiály, tak za za výstavu z historie Slovenska, 
včetně lidového kroje. Paní Emílii Krajňákové dě‑
kujeme za zapůjčení ručních výšivek, kterými vý‑
stavu doplnila.
Jsme potěšeni, že jste naplnili divadlo téměř do po‑
sledního místa a děkujeme všem účinkujícím.
Doprovodným počinem byla soutěž žáků počer‑
nických škol „Co víš o Slovensku“, která proběhla 
následně v pondělí 22. října v Komunitním centru 
knihovny.
Souboj byl velice vyrovnaný: 1. místo ZŠ Ratibo-
řická 30 bodů, 2. místo ZŠ Stoliňská 29 bodů,  
3. místo FZŠ Chodovická 28 bodů.

Blahopřejeme vítězům a všem soutěžícím!

Za kolektiv knihovny: Božena Beňová

Follett, K.: Ohnivý sloup (Kalibr)
Po Pilířích země a Na 
věky věků, celosvě-
tově oblíbených 
historických ságách 
od bestselleristy 
Kena Folletta, při-
chází Ohnivý sloup, 
třetí rozvětvený 
příběh zasazený do 
anglického měs-

tečka Kingsbridge, příběh mocných 
panovníků i  jejich nepostradatelných 
pomocníků, příběh plný intrik, vražd 
a zrady, ale také lásky, přátelství a naděje. 
Píše se rok 1558 a Evropu sužují nábožen-
ské konflikty. Osmnáctiletý Ned Willard 
ale v  tuto chvíli netouží po ničem jiném 
než oženit se s  Margery Fitzgeraldovou. 
Jejich vztahu však není přáno, a tak Ned 
odchází pracovat pro princeznu Alžbětu. 
Ve chvíli, kdy se Alžběta stane královnou, 
obrátí se proti Anglii celá Evropa. Chrá-
něná oddanou skupinou nápaditých 
špehů a odvážných tajných agentů lpí na 
svém trůnu i zásadách. Skutečný boj totiž 
staví ty, kdo věří v  toleranci a  kompro-
mis, proti tyranům, kteří všem ostatním 
vnucují své názory  – ať to stojí cokoli… 
 
Boučková, T.: Závod s časem

Tereza Boučková 
píše fejetony přes 
dvacet let. Výběr 
toho nejlepšího 
v  knížce s  výmluv-
ným názvem Zá-
vod s  časem tvoří 
fejetony z  knihy Jen 
tak si trochu schnít 
a  dále texty psa-

né pro deník Metro a  časopis Reportér. 

Svěrák, Z.: Strážce nádrže 
(Cosmopolis)
Starý strážce vodní nádrže Jiří Smrček si 
dopisuje s generálním ředitelem povodí. 
Jsou to zprávy o stavu přehrady, ale také 
o  stavu jeho duše. Nevadí, že ředitel ani 
na jeden z jeho 23 dopisů neodpoví. Smr-

ček, bývalý venkov-
ský učitel, na sebe 
prozrazuje i  věci, 
které každému ne-
svěříme. Je zjitřený 
úkolem, který ho za-
skočil: má najít mezi 
spoluobčany obce 
Horní Znělá svého 

nástupce. Bude to plukovník Dekl, nebo 
někdo jiný? Je možné, aby to bylo veselé 
čtení? Pokusil jsem se o to.
Zdeněk Svěrák k novým textům dodává: 
„Celý život nosím u  sebe notýsek, kam 
si zapisuji nejrůznější krátké poznámky 
o  tom, co mi přijde zajímavé, co jsem 
viděl, prožil nebo co mi někdo vyprávěl. 
Nedávno jsem si řekl, že bych se na to 
měl zpětně podívat a události si připome-
nout, případně se z těch poznámek inspi-
rovat. Když jsem je začal pročítat, tak jsem 
zjistil, že téměř 90  % je nepoužitelných, 
no a z toho zbytku je tato nová kniha.“
 
Bauer, J.: Hrad mrtvých (Brána)

Šlechtic Raimund 
z  Pušperku dopro-
vázel Elišku Pře-
myslovnu na její 
svatbu s  Janem 
Lucemburským ve 
Špýru. S  oběma se 
také vrátil do Čech 
a po Janově koruno-
vaci konečně zamířil 

domů na svůj hrad Pušperk v  podhůří 
Šumavy. Ke svému zděšení zjistil, že Pu-
šperk je zcela pustý, jeho manželka Vorši-
la a dcera Anna kamsi zmizely, zbylí oby-
vatelé hradu byli zavražděni. Raimund 
našel jen jejich tlející mrtvoly. V zoufalství 
se obrátil na svého přítele, královského 
podkomořího Jindřicha z  Lipé, který mu 
doporučil královského soudce Melicha-
ra z Roupova. Melichar a  jeho pomocník 
Božetěch se nyní pokoušejí vypátrat, kdo 
povraždil obyvatele Pušperku a co se sta-
lo s Voršilou a její dcerou Annou. Unesl je 
snad někdo a proč?
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Náchodská 754, Praha 9,  v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice

Milí přátelé,

zveme vás na pravi‑
delné čtvrteční se-
tkání s  pozoruhod‑
nými  hosty ze světa 
společenských věd  
a umění. Pro dobrou 
atmosféru přispěje 
i malé občerstvení. 

Vstup zdarma.
Máte možnost i nadále využívat služby 
bezplatně právní nebo psychologické 
poradny. 
Chtěla bych vás upozornit na změnu v pro‑
vozní době psychologické poradny:  od  září 
bude pro vás psychologická poradna ote‑
vřená vždy ve středu od 13.00 do 17.00 
hod. 

Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdí‑
let na adrese: lazarova@knihovna ‑hp.cz

Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP

Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou Krchovou,
každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat 
na telefonu: 778 542 264.

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.

PROGRAM NA LISTOPAD
• 1. listopadu 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Výživa těhotných maminek a dětí
  – Jitka Tomešová. 

• 8. listopadu 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
  Jak v životě lépe improvizovat a být 
  flexibilnější - Miroslav Oupic
  Tento seminář poskytne účastníkům 
  základy improvizace, a především se 
  soustředí na cvičení pro zlepšení jejich 
  improvizace a flexibility, aby mohli 
  efektivně reagovat na životní situace, 
  které je potkají. 

• 15. listopadu 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Jak jsme žili za „totáče“ 
   – Ing. Pavel Mareš. 

• 22. listopadu od 17.00 do 19.00 hod.
   Zážitky z cest: Po Provence s Lenkou 
   a Jirkou - Jiří Navrátil 

• 29. listopadu od 17.00 do 19.00 hod.
   Vyšehradská čtyřka vs. Evropská unie 
   aneb Proč je Polsko dnes bašta 
   demokracie, svobody a civilizace 
   – Rudo Vitkovič

PROGRAM NA PROSINEC
• 6. prosince 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
  Co udělat pro své nohy a jejich 
  dobré fungování - od juniora po 
  seniora – Nina Nová  

• 13. prosince 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Finanční gramotnost: Spoření 
   a investice II – Martin Březina

• 20. prosince 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Vánoční dílničky  - Emília Krajňáková

DNY SLOVENSKÉ  KULTURY

Folklorní soubor Limbora

VSTUP NA VŠECHNY AKCE  ZDARMA
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 DDM PRAHA 20

tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

VÝTVARNÉ DÍLNY
CELODENNÍ TVOŘENÍ SOBOTA 10. 11. 2018
Připomínáme možnost navštívit od 10.00  hodin dílničku Šití  
s Lenkou Kocourkovou a ušít si dárky (v nabídce je chňapka, pro-
dloužená chňapka, zástěra, ryba). Odpoledne od 14.00  hodin díl-
ničku s Hankou Farkašovou. Zde si můžete vyrobit z quillingových 
proužků náušnice, záložku či přání. Nutná přihláška a rezervace pře-
dem. Uzávěrka přihlášek je 8. 11. 2018.

ADVENTNÍ VĚNCE
V pátek 30. 11. 2018 v době od 15.00 do 18.00 hodin si opět může-
te přijít k nám do DDM vyrobit dekorace na stůl či pověšení.
Máme pro vás připravený široký výběr korpusů, svícnů, mašlí a vánoč-
ního materiálu na zdobení (i zelené větve na výrobu věnce).
Cena kurzu je 50 Kč + cena vybraného materiálu.
Počet míst: maximálně 20 účastníků.
Nutná přihláška a rezervace předem. 
Uzávěrka přihlášek je 26. 11. 2018.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY (ADVENTNÍ)
V sobotu 1. 12. 2018 od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 16.00 hodin 
vás zveme na vánoční výtvarné dílny. Budou připravené kreativní 
výtvarné dílny, na kterých si vyrobíte drobné dárky nebo vyzkoušíte 

nápady pro vánoční dekorace. Nebude chybět ani oblíbená dílna šití, 
kde si letos můžete ušít andělíčka.
Máme připravený široký výběr korpusů, svícnů, mašlí a  vánočního 
materiálu na zdobení dekorací na stůl nebo na pověšení do oken či 
dveří.
Těšit se můžete na výrobu svíčky ze včelích vosků, papírové jmenovky 
a přáníčka, zimní figurky, dále dekorování keramické rybičky a další 
drobné dárky či ozdoby.
Srdečně vás zveme a těšíme se na krásné prožití předadventní soboty.

VERNISÁŽ VÝTVARNÝCH KROUŽKŮ
Ve čtvrtek 29. 11. 2018 od 16.00 hodin vás zveme na zahájení výsta-
vy prací výtvarných kroužků na téma „Ryba".

NOCOVÁNÍ S MIKULÁŠEM
Z pátku na sobotu 23.–24. 11. 2018 od 18.00 hodin bychom rádi po-
zvali děti na další nocování v DDM s Mikulášem. Pro děti bude při-
praven výjimečný program, kterého se zúčastní i sám Mikuláš, čerty 
nechá v pekle.

Program:
• výroba vánoční dekorace (něco do pokojíčku),
• zpívání u kytary, na kterou bude hrát samotný Mikuláš,
• noční dobrodružství s tajemným příběhem před spaním.

Akce je určena pro holky a kluky od 6 let.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, dejte dě-
tem svačinu na večer a snídani na ráno. Můžete přibalit i nějaký paml-
sek. Počet míst je omezen!
24. 11. 2018 si děti prosím vyzvedněte ráno do 9.00 hodin.

Cena: 300 Kč vč. nadílky.



24– 25

Vo
ln

ý 
ča

s



26Hornopočernický zpravodaj – listopad 2018

Žáci 5. A  spolu s  panem učitelem Hromasem 
vymysleli celoroční třídní projekt ŘEKNĚME 
NE! PLASTŮM. Součástí projektu je také úklid 
Počernic nejen od plastových odpadků. První 
úklid se uskutečnil v  září a  odpadků na ulici 
bylo opravdu mnoho. Našli jsme nejen pet 

lahve, igelitové sáčky, papíry a  sklo, ale také 
spoustu nedopalků od cigaret. Vážně se nám 
moc nelíbí, že někteří lidé hází odpadky kolem 
sebe a ničí tím naši krásnou přírodu. Když ne-
budeme házet odpadky kolem sebe, pomůže-
me tím přírodě a tím i sami sobě. Přece se niko-

mu nelíbí žít tam, kde jsou 
odpadky. A  jsme to právě 
my, kdo to může zastavit. 
Každý může pomoci už jen 
tím, že odpadky nebudeme 
vyhazovat kolem sebe.                           Žáci 5. A

Poslední zářijový týden, v pondělí 24. září, 
proběhla v SOŠ Lipí každoroční akce Podzimní 
pouť. Akce se konala v odpoledních hodinách 
a zúčastnili se jí žáci školní družiny. Připrave-
na byla stanoviště s úkoly, které žáci plnili  
s chutí a radostí. Na závěr pak dostali diplom 
za splnění úkolů, snědli si palačinku a zazpívali 

si se studenty ze SOŠ. Děkujeme pedagogům  
a studentům ze SOŠ za příjemně strávené od-
poledne a těšíme se na další společné akce 
(mimo jiné Čarodějnice).

L. Borová, D. Hasilová – vychovatelky

ŠKOLY A ŠKOLKY

PÁŤÁCI UKLÍZÍ POČERNICE

NÁVŠTĚVA PODZIMNÍ POUTĚ V SOŠ
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Také naše škola se připojila k  oslavám 100. 
výročí republiky. S  tímto významným vý-
ročím byla spojena celá řada akcí a  aktivit 
jednotlivých tříd. Všechny třídy 1. i 2. stupně 
zpracovávaly toto výročí ve školní výtvarné 
soutěži, jejíž výsledky byly vyhlášeny a vítě-
zové oceněni v  rámci vyvrcholení školních 
oslav 26. 10. V jednotlivých třídách 1. stupně 
organizovali vyučující besedy s žáky o vzniku 
republiky a  nejvýznamnějších událostech 
a  osobnostech její stoleté existence. Páťáci 
navštívili Vyšehrad a  sedmáci Pražský hrad. 
Pro zájemce z  2. stupně uspořádali vyuču-
jící poznávací zájezd na hrad Houska, kde 
společně zhlédli výstavu symbolů české stát-
nosti a významných osobností této doby. De-
váťáci vyrazili na Křivoklátsko. Pod vedením 
vyučujících dějepisu a občanské výchovy se 
žáci zapojili do projektu První republika, ve 
kterém zpracovávali vlastní prezentace na 
domluvená témata. Některé třídy se zúčast-
nily také literární soutěže věnované osobnos-
tem a událostem stoleté existence republiky. 
Šesté třídy absolvovaly tematickou vycházku 
do Prahy, navštívily Muzeum Jana Amose 
Komenského a jeho knihovnu, kde se sezná-
mily s  vývojem školství u  nás za posledních 
100 let. Osmé a deváté třídy zhlédly v divadle 
v Horních Počernicích výstavu První republi-
ka a divadelní představení studentů gymná-

zia Rebelové. Významnému výročí byla věno-
vána i výzdoba školy a učeben.
Vyvrcholením školních oslav 100 let republi-
ky bylo vysazení dvou lip v areálu školní za-
hrady, které proběhlo v pátek 26. října dopo-
ledne za účasti všech žáků a vyučujících školy. 
Obě lípy a  práce spojené s  jejich zasazením 
byly financovány z výtěžku zářijové sběrové 
akce, ve které žáci dokázali přinést 5750 kg 
starého papíru. V rámci programu byly mimo 

jiné vyhlášeny výsled-
ky soutěží vztahujících 
se k výročí. Bylo hezké, 
že většina účastníků 
přišla oblečena v  na-
šich národních bar-
vách, nebo po vzoru našich sportovců a  fa-
noušků ozdobena vlaječkou na tváři.

Pedagogové FZŠ Chodovická

Střípky ze ZŠ Ratibořická
V  září otevřela škola po dvouměsíční velké 
přestávce svou náruč a  přivítala zpět žáky 
a  učitele. Po krátkém poznávání vyjely po-
stupně tři třídy šestého ročníku na stmelova-
cí kurz. I  když by se mohlo zdát, že třídenní 
výjezd byl krátký, splnil svůj účel. Žákovské 
party pohltily nové spolužáky, přátelské vaz-
by byly navázány a my můžeme jen doufat, 
že třídy budou v tom dobrém opravdu třída-
mi s velkým T.
Na konci října proběhne na naší škole pro-
jektový den, při kterém si připomeneme 100. 
výročí založení samostatné Československé 
republiky. Již s počátkem října byla zahájena 

první ze vzpomínkových akcí  – „Obejdeme 
první republiku?“. Při cestách do školy, ze ško-
ly i ve volných chvílích se zapojené chodkyně 
a chodci snaží ujit 4 120 km, tedy tolik, kolik 
měřily před 100 lety hranice samostatného 
Československa. Držte nám palce, ať nám síly 
a nohy vydrží!

Radomíra Hubálková, učitelka ZŠ

Ekozprávy ze ZŠ Ratibořická
I v letošním školním roce pracuje na naší ško-
le Ekotým, který je složen ze zástupců žáků 
od 5. do 9.třídy. Čeká nás spousta práce – or-
ganizace projektových dnů, pravidelný sběr 

papíru, charitativní 
sběr víček, starost 
o  školní květinový 
záhon. Nejdůležitější 
akcí letošního roku 
bude ale obhajoba mezinárodního titulu 
Ekoškola. Musíme dát dohromady podklady, 
abychom mohli absolvovat audit od zástup-
ců sdružení Tereza. Takže nám, prosíme, držte 
palce, ať se nám podaří titul Ekoškola potřetí 
obhájit!

Jana Jeřábková, učitelka

VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY NA CHODOVICKÉ

ZPRÁVY ZE ZŠ RATIBOŘICKÁ
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GYMNÁZIUM

SOŠ

Seznámení na horách
Adaptační kurz. Co to je, jsme poznali až v Jan-
ských Lázních. Měli jsme se seznámit a naučit 
se spolupracovat. Probíhaly různé seznamova-
cí hry. V lese jsme například soutěžili ve třech 
týmech, běhali štafetu, obcházeli stromy s čís-
ly a chodili v žebříku. Večer jsme se dozvěděli, 
že druhý den nás čeká výlet, kde se budeme 
starat o svého křehkého kamaráda. Cílem na-
šeho výletu byla Černá hora. Celou cestu jsme 
se měli starat o vajíčko, což byl náš křehký pří-
tel. Cesta byla o to zábavnější. Naše vajíčko se 
jmenovalo Eleven, tedy 011. Na lanovku jsme 
došli pěšky, cesta probíhala bez komplikací. 
Nahoře jsme vystoupali na rozhlednu. Nebyl 
to dobrý nápad. Bojím se výšek.
Celou cestu jsme se střídali v péči o křehkého 
kamaráda se spolužáky z druhé třídy. Šli jsme 
dál. A našli kiosek s občerstvením. Hurá! Skoro 
všichni si koupili něco na zub. Poté ale přišlo 
to nejhorší. Cesta dolů. Všechny nás hodně 
bolely nohy a mně ruplo vajíčko – nebo spíš 
jsem ho promáčkla. Měla jsem v něm sice jen 
menší dírku, ale potom jsem si řekla, že už ho 
stejně nedostanu do finále, a rozmáčkla jsem 
ho úplně. Skoro u konce cesty jsem ho pohřbi-
la do borůvek. Cestou Janskými Lázněmi jsem 
poznávala některé sjezdovky. Výlet jsme si uži-
li a já jsem ráda, že jsem poznala Janské Lázně 
jindy než v zimě. Největší radost jsem ale měla 
ze svých nových spolužáků.

Alžběta Berná, Matouš Dlouhý, 1.B

Výlet za smutnou historií i krásnými
památkami
Osvětim. Místo, které každý z  nás zná ať už 
z  hodin dějepisu, literatury, příběhů pamět-
níků či válečných filmů. Rozhodně to není 
místo pěkné – ba naopak. Komu by se mohlo 
líbit tam, kde dle oficiálních pramenů zemře-
lo milion tři sta tisíc lidí. Neoficiální statistiky, 
bohužel ještě více pravdivé a pravděpodobné, 
hovoří o daleko hrůzostrašnějších číslech.
A protože by ani ty nepěkné, dramatické oka-
mžiky našich dějin neměly upadnout v zapo-
mnění, vydaly se třídy oktáva A a B do polské-
ho koncentračního tábora Auschwitz neboli 
Osvětim.
Cesta byla dlouhá, ale alespoň jsme měli čas 
načerpat potřebnou energii a  vstřebat neve-
selé informace od pana průvodce.
Naše exkurze začala v  Osvětimi  I.  – koncen-

t r a č n í m 
táboře. Již 
z  dálky nás 
m r a z i l o , 
když jsme uviděli nápis „Arbeit macht frei“, 
ostnaté dráty, strážní věže a cihlové baráky.
Nemohu se zbavit dojmu, že naše třída ještě 
nikdy nebyla tak potichu jako právě při této 
prohlídce. Není divu.
Poté jsme se přemístili do nedaleké Osvěti-
mi II. – Březinky. Místu určenému k vyhlazová-
ní a spalování. Březinka je obrovský areál, do 
nějž vedou koleje, na které byly přistavovány 
dobytčáky s  tisíci nevinnými, o  jejichž osudu 
bylo předem rozhodnuto. Dnes nalezneme 
v  Březince repliky dřevěných baráků a  velký 
památník věnovaný právě osvětimským obě-
tem. Naprosto vyčerpaní jsme se vrátili do 
autobusu a  plynule se přesunuli do Krakova. 
Měli jsme tu čest obdivovat toto krásné téměř 
osmi set tisícové město ve večerním osvětlení.
V úterý byl naším cílem Vavel – vrch vypínající 
se na levém břehu Visly, na kterém se tyčí Krá-
lovský hrad a katedrála sv. Stanislava a Václa-
va. Po návštěvě katedrály a podzemní krypty 
jsme si prošli židovskou čtvrť a v odpoledních 
hodinách se vydali na cestu k domovu.
Byly to poměrně náročné, ale rozhodně zají-
mavé a poučné dva dny. Do Osvětimi bychom 
se už nikdo rozhodně nevrátil, ale do bývalé 
rezidence polských králů – majestátního Kra-
kova – klidně hned.

Hedvika Nová, oktáva A

Druhý ročník Dne jazyků bohatší a pestřejší
V roce 2001 vyhlásila Rada Evropy 26. září Ev-
ropským Dnem jazyků. Cílem oslavy tohoto 
svátku je propagovat jazykovou rozmanitost 
a studium jazyků v evropských zemích. Výuce 
jazyků je v  naší škole věnována mimořádná 
pozornost, učitelé se snaží vztah žáků k  jazy-
kům neustále zlepšovat různými aktivitami. 
Jednou z nich, dnes už můžeme říct tradiční, 
je i Den jazyků v  SOŠ, jehož druhý ročník se 
uskutečnil právě 26. září. Formou soutěže se 
tří- až čtyřčlenné týmy na více než čtyřiceti 
stanovištích seznámily s  kulturou, kuchyní, 
památkami, tradicemi a dalšími zajímavostmi 
z mnoha zemí, včetně těch mimoevropských. 
Dopoledne si užili všichni, ti nejlepší navíc se 
sladkou tečkou. Vítězové totiž vyhráli úžasné 
dorty.

Poprad, Paříž, Normandie
Navzdory tomu, že školní rok je na svém začát-
ku, vyjeli naši studenti již do tří různých směrů 
na několikadenní zájezdy. Na přelomu září a 
října to byly zájezdy do slovenského Popra-
du a francouzské Normandie se zastávkou v 
Paříži. Ve Francii navštívili studenti významná 
místa tohoto regionu, historické památky a 
samozřejmě také pláže, na nichž došlo v červ-
nu 1944 k vylodění spojeneckých vojsk. 
V  případě zájezdu na Slovensko šlo o tradič-

ní výměnný pobyt s naší partnerskou střední 
školou v Popradu, na jejíž půdě účastníky zá-
jezdu velmi mile přivítali nejen učitelé, vede-
ní, ale především žáci. Naši studenti navštívili 
místní aquapark, muzeum Tatranského národ-
ního parku, vláčkem se svezli na Štrbské pleso 
a lanovkou vystoupali až na Skalnaté pleso. 
Navázali nová přátelství a už teď se těší, až své 
nové kamarády přivítají v Praze.

Prváci na „Správné cestě“
V  polovině října vyrazila další třída prvního 
ročníku do Dolních Míseček v Krkonoších ob-
jevovat „Správnou cestu“. Víkendový pobyt je 
jakýmsi pokračováním adaptačního kurzu a 
jeho cílem je v mnohem intimnějším prostře-
dí napomoci nově se utvářejícím kolektivům 
s nastavením pravidel, rozvíjením přátelských 
vztahů i klimatu celé třídy. Účastníci si vyzkou-

šeli mnoho různých akti-
vit, mezi nejzajímavější 
určitě patřila prožitková 
hra „Kultury“, výroba sád-
rových masek nebo tý-
mová trampolína.
Překrásné počasí, nádherné prostředí a přede-
vším úžasní lektoři i žáci – to všechno přispělo 
k tomu, že se víkend opravdu vydařil.

Mimořádný den otevřených dveří
Všechny zájemce o studium srdečně zveme 
na mimořádný den otevřených dveří, který se 
uskuteční již 7. listopadu od 14.00 do 19.00 
hodin. Všichni návštěvníci budou mít jedineč-
nou příležitost seznámit se prostřednictvím 
ukázek z  výuky s  jednotlivými obory. Těšíme 
se na vás!

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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Koncert pěveckého sboru Paleček
Sbormistryně Šárka Mistrová, klavírní 
doprovod Daniel Kallmünzer.
Pondělí 5. 11. - Divadlo Horní Počernice 
– 18.00 hod.

II. hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ.
Středa 21. 11. - sál ZUŠ  – 18.00 hod.

Koncert učitelů ZUŠ
Tradiční koncert učitelů, na kterém se v krát-
kém čase představí velký počet účinkujících.  
Čtvrtek 29. 11. - Divadlo Horní Počernice 
– 18.00 hod.

Další akce a koncerty jsou postupně zveřejňovány na webu školy: www.zus-hp.cz 
Libor Zíka, ředitel školy

KONCERTY V LISTOPADU

Mateřská škola U Dráčka se zapojila do pro-
jektu „NECHCI KAZY – ŠKOLKA“, který pořádá 
Česká stomatologická komora. Účelem akce 
bylo naučit děti, pedagogy a především rodi-
če, jak správně pečovat o dětský chrup i bez 
zubní pasty. 
Třetího října ráno navštívil mateřskou školu 
pan stomatolog s  dráčkem Mráčkem. Spo-

lečně pak celé dopoledne učili děti, jak mají 
správně provádět zubní hygienu. Děti po-
znaly, že čištění zubů nemusí být jen otrava. 
Odpoledne proběhlo setkání stomatologa 
s rodiči.
Celá akce byla finančně podpořena z  roz-
počtu hlavního města Prahy pod záštitou 
radního HMP pro oblast zdravotnictví pana 

Ing. Radka Lacka. 
Děkujeme –
 „dráčata“.

Za kolektiv pedagogů 
a dětí MŠ v ulici Spojenců: M. Karlecová 

I NA ZUBY DRAČÍ JEN KARTÁČEK STAČÍ
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Závodí na jachtě, ale na velkých lodích 
trpí mořskou nemocí. Polovinu roku trá-
ví mimo domov tréninkem a  závoděním. 
V  roce 2020 chce startovat na olympiádě 
v Tokiu. Co zcestovalou Dominiku Vaďuro-
vou pojí k České republice a naší městské 
části?

Dominika se narodila v  Bratislavě v  roce 
1993, letos v létě však na počernickém úřadě 
získala české občanství. „K  České republice 
mám velmi blízký vztah, pochází odtud můj 
děda a  jeho rodina na Moravě dodnes žije. 
Do Olomouce a  Morkovic jsem jezdila kaž-
dé léto a  pořád se sem ještě vracím.“ Česká 
republika je pro ni druhým domovem, nejen 
proto, že absolvovala bakalářské studium na 
Masarykově univerzitě v Brně, ale také kvůli 
sportovním aktivitám, které byly i důvodem 
její žádosti o  české občanství. „V  roce 2017 
jsme vytvořily posádku se Sárou Tkadleco-
vou, rodačkou z Horních Počernic. Závodíme 
spolu na jachtě 49erFX, na které se soutěží 
i na olympijských hrách. Krok za krokem tak 
se Sárou prošlapáváme cestu ke kvalifikaci 
do Tokia 2020, jejíž nominaci podmiňuje prá-
vě české občanství.“

Jachtingu se věnuje od svých šesti let. „Vy-
rostla jsem kolem lodí. Děda se svou partou 
vodáků zakládal jachtařský klub v  Senci ne-
daleko Bratislavy. Táta byl úspěšný jachtař a já 
jsem ho s mámou provázela na závodech po 
Evropě.“ Zcela přirozeně se tak sama začala 
věnovat jachtingu a závodění v České repub-
lice, kde jsou prý závody lépe organizované. 
Úspěchy slavila už mezi juniory, v roce 2006 
se stává nejprve mistryní ČR na lodní třídě 
Optimist, pak získává Československý pohár 
v celoroční soutěži, v roce 2011 je mezinárod-
ní mistryní Rakouska a konečně v roce 2012 
mistryní Slovenské republiky na lodní třídě 
420. Další úspěchy jsou spojené s její novou 

sportovní partnerkou. „V  loňském roce jsme 
byly se Sárou čtvrté ve stříbrné skupině na 
Evropském poháru v německém Kielu a ten-
to rok jsme na regatě v  Holandsku poprvé 
vyhrály jednu z rozjížděk.“
Převzetí českého občanství a  složení slibu 
oslavila s maminkou, se Sárou a  její rodinou 
v  restauraci na Chvalech. „Pak jsem se ještě 
vrátila na pár dnů k  rodičům na Slovensko 
a od poloviny června jsme se se Sárou začaly 
přípravovat na další závody v Kielu v Němec-
ku.“
 

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

JACHTAŘKA VAĎUROVÁ ZÍSKALA ČESKÉ OBČANSTVÍ NA ÚŘADĚ V HORNÍCH 
POČERNICÍCH

Se svou jachtařskou partnerkou Sárou Tkadlecovou z Horních Počernic se chtějí nominovat na olym-
pijské hry v Tokiu v roce 2020

České občanství bylo Slovence Dominice Vaďuro-
vé uděleno 5. června 2018 v Horních Počernicích
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Elenka Strculová se v letošním roce úspěš-
ně účastnila Českého poháru v boulderin-
gu a sezonu završila celkovým prvenstvím 
ve své kategorii U8. Soutěž organizuje 
České sportovní lezení pro lezce z  České 
republiky i  blízkého zahraničí ve všech 
kategoriích od nejmenších dětí až po do-
spělé. Soutěže se v  juniorských a  dospě-
láckých kategoriích účastní naši nejlepší 
lezci a  lezkyně včetně reprezentantů ČR 
a pro teprve sedmiletou Elen je to oprav-
du velký úspěch.

Kdy jsi začala s  lezením a  kdo tě k  němu 
přivedl?
Lézt jsem začala ve čtyřech letech na umělé 
stěně. Přivedli mě k tomu rodiče, protože mě 
to moc bavilo a  nebála jsem se lézt vysoko. 

Zkoušela jsi i jiné sporty?
Ano. Kromě lezení, které mám ráda, je můj 
nejoblíbenější sport sportovní gymnas-
tika. Gymnastiku dělám v  oddílu Soko-
lu Horní Počernice. Baví mě také běhání. 

Kde a jak často trénuješ?
Lezu dvakrát týdně na umělé stěně ve Vy-
sočanech a  Boulderu Baru. Od malička lezu 
na laně na obtížnost i  boulderuju, postup-
ně začínám trénovat i  lezení na rychlost. 
V  rámci tréninku chodím i  na závody se 
staršími dětmi. V  tréninku se učím hod-
ně techniku lezení a  někdy i  posilování. 

Lezeš jen v  halách nebo jsi zkoušela lézt 
i na skály?
Přes školní rok lezu v halách, ale od jara a v létě 
lezeme s  bráchou hodně po pískovcových 
a  vápencových skalách. V  Čechách a  v  Itálii. 

V sedmi letech máš za sebou již obrovský 
úspěch a to vítězství poháru. Máš z tako-
vého úspěchu radost?
Ano.

Můžeš nám prozradit, jak takové závody 
probíhají a kolik kol jsi pro vítězství absol-
vovala?
Český pohár v  boulderingu se koná na 4 až 
5 kol v průběhu roku od února do podzimu. 
Každý závod je na jiném místě v ČR. Zkušení 
stavěči postaví vždy 8 závodních boulderů 
pro každou kategorii a naším cílem je vylézt 
co nejvíce cest na co nejméně pokusů. Letos 
jsem se účastnila všech čtyř kol, tři jsem vy-
hrála a jednou jsem byla druhá.
 
Máš v boulderu nějaký vzor?
Mým vzorem je kamarádka, trenérka a výbor-
ná lezkyně Olinka Stehlíková.

Jaké závody tě teď čekají?
Tento víkend se účastním dětských závodů 
v Kladně - opět v boulderování. Chtěla bych 
dál soutěžit v  lezení na obtížnost a na rych-
lost v průběhu této zimy.

Lenka Bartáková,
redaktorka

ELEN STRCULOVÁ VYHRÁLA ČESKÝ POHÁR V BOULDERINGU
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V minulém čísle HPZ jsme informovali o kva-
lifikaci našich nejstarších hráček v pražském 
přeboru minivolejbalu. Tým HPA se kvalifiko-
val do 8. ligy, ve které se mu v sobotu 13. 10. 
podařilo vyhrát všechny zápasy. 
Hráčky díky velké bojovnosti vyhrály skupinu 
a  postoupily do 7. ligy. V  ten samý den za-
sáhlo do bojů v 6. lize družstvo HPB. Ve velké 
konkurenci známých pražských volejbalo-
vých přípravek se holky neztratily a  skonči-
ly tzv. na bedně - na krásném 3. místě. Oba 
týmy doplnily další hráčky, které, ač byly na 
prvním turnaji, hrály skvěle a přispěly ke krás-
ným umístěním. 
Další turnaj pro obě družstva se uskuteční 
v sobotu 10. 11. , o výsledcích budeme pravi-
delně informovat. Děkujeme rodičům za vy-
nikající fandění a Sokolu za schválení třetího 
tréninku v týdnu.

Trenérky Lucka, Ivet, Jája a Danča

MINIVOLEJBAL DÍVEK SOKOLA HORNÍ POČERNICE

MARTINA PTÁČKOVÁ je jediná Češka, 
která vyhrála Mistrovství světa v  Rusku 
v hand to hand combat. (Což cvičí ozbro-
jené a  speciální složky.) Byla jediným zá-
stupcem na tomto turnaji, a tudíž i vlajko-
nošem české výpravy.

Koncem měsíce září se konalo Mistrovství 
světa v hand to hand combat/fighting. Světo-
vý šampionát se konal na horké půdě v ruské 
Tule. Na mistrovství se sjela celá špička těch 
nejlepších závodníků z  různých bojových 
disciplín z  mnoha koutů světa napříč všemi 
kontinenty.
Hand to hand combat je sport, který se nej-
více podobá boji na ulici. Tento bojový sport 
byl speciálně vytvořen na základě dlouhodo-
bých zkušeností ruských bojových systémů.
Veškerá sebeobrana a bojová umění mají pů-
vod v armádě. Na rozdíl od MMA či grapplin-
gu se ale při hand to hand fighting bojuje 
v kimonech. „Na ulici lidé taky chodí v oble-
čení, kimona proto lépe simulují reálnou situ-
aci. Cílem zápasu je protivníka knock -outovat 
nebo ho donutit se vzdát. Využívají se zde 
všechny prvky ze všech bojových sportů. Je 
zde třeba ovládat dobře box, kickbox, judo, 
zápas, sambo, jiu jitsu  atd. Zápasník musí 
být připraven po všech směrech. Důležitá je 
i  dobře zvolená taktika, fyzická a  psychická 
odolnost. Technické dovednosti se prolínají 
s využitím síly. Kdo chce uspět, musí být ob-
ratný, rychlý, silný a trpělivý.
Všichni závodníci jsou na tomto mistrovství 
opravdu na vysoké úrovni. Scházejí se zde 
mistři světa či vítězové ze všech odvětví bo-
jových sportů a  je to opravdu podívaná. Dá 
se říct, že každý je mistrem svého oboru. Proti 
sobě nastupuje například mistr světa v kick-
boxu a její soupeřka mistryně světa v sambo 
či jiné kombinaci. Ale jak už bylo zmíněno, 
každý závodník musí mít dovednosti i z ostat-

ních disciplín. Je to trochu na způsob MMA, 
ale s trochu jinými pravidly. Rozhodčí zde do 
zápasu skoro nezasahuje.
Martina se nominovala jako jediná Češka, i to 
už byl velký úspěch.
Úspěšně prošla kvalifikačními a eliminačními 
boji až do finále. Ve finále jí čekala domácí 
ruská závodnice, která se tam těšila velké 
podpoře diváků, kterých bylo v hale požeh-
naně. Svůj finálový zápas začala opatrně. Re-
spekt byl cítit z  obou stran. Od začátku, ale 
dala najevo, kdo bude mít v tomto zápase na-
vrch. Svůj výkon korunovala v závěru zápasu, 
kdy Rusku poslala několika přesnými údery 
k  zemi. Otřesená Ruska už nebyla schopná 
většího odporu, a tak Martina zápas dotáhla 
do vítězného konce ještě před řádným časo-
vým limitem. Tímto vítězstvím přerušila dlou-

hotrvající nadvládu Rusek a ostatních závod-
nic z  bývalého Sovětského svazu a  stala se 
světovou šampionkou v barvách naší repub-
liky. Je tedy zatím jediným Čechem, kterému 
se podařilo dojít na MS až do finále a zde zví-
tězit. Vítězství zanechalo v Rusku velký ohlas. 
Vítězů si zde nesmírně váží.
Martina moc děkuje sponzorům a  partne-
rům, bez kterých by se úspěch nepodařil. Vel-
ký dík patří Městské části Prahy 20, Zdravému 
Stravování cz, 24Print.eu, Thajský ráj, Hollan-
dia Karlovy Vary, s. r. o., Bagalio, 02 Active wa-
ter, Adina a dalším.

Josef Ptáček, trenér

MARTINA PTÁČKOVÁ, PRVNÍ A ZATÍM JEDINÁ ČEŠKA
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Basketbalový camp
Konal se 12. 8.–17. 8. 2018 v krásném pro-
středí Jizerských hor v Českém Šumburku.
Camp byl zaměřen na další sezonu 
2018/2019. Měli jsme k  dispozici celý velký 
sportovní areál v Tanvaldu, který byl po re-

konstrukci, velkou halu na míčové sporty 
s  osmi koši, malou tréninkovou tělocvičnu, 
atletický stadion atd.
Program byl pestrý, zaměřen na basketbal, 
atletiku, plavání, výlety a různé soutěže.
Camp splnil svůj účel, jak po stránce spor-

tovní, tak i  společenské. 
Podle ohlasů se camp 
všem líbil, vše proběhlo 
v pohodě.

Hornopočernický cup 1. 9. 2018
Byl to již 5. turnaj, zúčastnila se jako obvykle 4 
družstva, ročník narození 2005 a mladší.
Hrálo se systémem každý s každým dle pravi-
del pro tuto kategorii. Všechny zápasy přines-
ly řadu dramatických okamžiků, výbornou 
sportovní úroveň a atmosféru. Návštěva rodi-
čů a diváků byla veliká, atmosféra byla super.
Naše hráčky vybojovaly 1. místo. Družstva 
obdržela krásné poháry, koláče a  medaile. 
Nejlepší střelkyně turnaje a  nejlepší hráčky 
dostaly další drobné ceny.

Děkujeme za přispění Pražskému basketba-
lovému svazu a Pekařství Moravec.
Pořadí:
1. Sokol Horní Počernice
2. USK Praha
3. DbaK Plzeň
4. BŠ Praha

Basket je nej!             Za trenéry: Lucie Husáková

BASKETBAL SOKOL HORNÍ POČERNICE - MLADŠÍ ŽÁKYNĚ U14 - AKCE

40. ročník „O Vázu Horních Počernic“
Tělocvična ZŠ Ratibořická přivítala ve dnech 
13. a 14. října přes 200 závodnic. V sobotu se 
konal již 40. ročník „Vázy“ a  zúčastnilo se ho 
celkem 126 závodnic z 19 oddílů z celé repub-
liky. Závod zahájila paní starostka Hana Mo-
ravcová a předseda TJ Sokol Ing. Jindřich Jukl. 
Z celkového počtu 33 našich děvčat si nejlépe 
vedla Lucie Zahradníčková, která obsadila 2. 
místo v kategorii juniorek a žen a družstvo ve 
složení Elen Strculová, Kateřina Jakešová 
a Lucie Zahradníčková bylo také stříbrné.
Odpoledne se konala již tradičně „Veterani-
áda“. Závodnice od 20 do 55  let předvedly 
nádherné výkony. Naše Veronika Švábová 
(nejmladší účastnice – kat. A) si vyskočila spo-
lečně s  nejstarší (kat. B) Renatou Dupalovou 
z TJ Bohemians na 1. stupínek.
V neděli se konal Podzimní přebor jednotliv-
kyň hl. města Prahy a Závod nadějí. Závodu 
se zúčastnilo celkem 85 děvčat. Nejlepšího 
umístění v  jednotlivých kategoriích dosáhla 
tato naše děvčata: 2. Nela Krojidlová, 3. Lu-
cie Ondriášová a 1. Karolína Jindrová.
V Závodě nadějí se naše družstvo ve složení 
Viktorie Fulemová (10. v kat. I.) a Linda Šva-
říčková (2. v  kat. II.) umístilo na bronzové 
příčce.
O týden dříve 6. 10. startovalo 9 našich gym-
nastek na 11. ročníku gymnastického dvojbo-
je „Dráček“ v hale V. Čáslavské v Černošicích. 
Naše sedmiletá Anežka Matějčková (trenéři: 
Spitzerová, Matějček) si v kat. A odvezla zla-
tou medaili, což je v konkurenci devíti jednot 
velký úspěch. Družstvo ve složení Eva Švaříč-
ková, Anežka Matějčková a  Barbora Völflová 
obsadilo 7. místo.

Všem našim gymnastkám i  jejich trenérům 
a trenérkám gratulujeme!

 

Lenka Barešová, 
předs. odd. SG a AE

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

7

6
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• max. šetrnost při broušení 
všech lyží a snowboardů

• úhlování a tuning hran

• mazání lyží technologií Wax Master II

• montáž a seřizování vázání s tištěným protokolem

Půjčovna lyží, snowboardů a běžek
Prodej jízdních kol MAXBIKE, servis jízdních kol

            AUTORIZOVANÝ SKISERVIS

AKCE! Do 15. 12. k servisu lyží seřízení ZDARMA.

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: 9–18 
Čt:	 9–19 
So: 9–12 

Podzimní rybářské závody se konaly v  půl-
ce října, měsíce, kdy se příroda má pomalu 
připravovat na příchod zimy, ale letos je 
všechno jinak. Místo ranních mlh, větru, deš-
tě a  jiných libůstek, které nám podzim umí 
připravit, jsme strávili celé dopoledne na 
slunci a v krátkých rukávech, jako uprostřed 
prázdnin.
Do závodu se ráno v klubovně zapsalo jede-
náct chlapců a pět děvčat. Po poučení o pra-
vidlech závodu a  přivítání všech závodníků 
a  jejich doprovodu jsme rozdali na posilně-
nou dětem koblihy a  k  vodě jsme donesli 
várnici s čajem.

Na všechny závodníky dohlížel z hráze rybní-
ka náš nový Počernický vodník a dětem posí-
lal k háčkům jednu rybu za druhou. Tentokrát 
se dařilo zdolávat úlovky všem po celém zá-
vodním úseku. Děti během dopoledne ulo-
vily 88 ryb, především kaprů, cejnů a plotic. 
Závod se zdál celkem vyrovnaný, ale nakonec 
přeci jen někteří měli víc štěstí a  tak se na 
prvním místě umístila Agáta Kocábová, která 
ulovila 15 ryb v délce 656 cm. Druhá skončila 
Karolína Černá s 12 rybami a třetí Jonáš Křen, 
který lovil úplně poprvé a zdolal 10 ryb v dél-
ce 461 cm.
Tři nejlepší dostali za svůj výkon pohár, di-
plom a hlavně krásné ceny, kterých bylo letos 
opravdu hodně a mohli jsme vyhlásit i další 
kategorie, například za největší, nejmenší 
a první rybu závodu a také za nejlepší rybář-
ku. Děkujeme tímto našim kolegům, kteří 
nám pro děti některé ceny věnovali a místní-

mu úřadu za poskytnutí peněžitého daru. Vel-
ký dík patří všem členům výboru za celkový 
průběh a přípravu, bez nichž by to opravdu 
nešlo a všem co se přišli podívat a podpořit 
nás v této činnosti, kterou pro naše nejmladší 
rybáře v naší místní organizaci děláme.

Za výbor MO: Martin Pachta

36. DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
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SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH 
SPOTŘEBIČŮ – REVIZE TLAKOVÝCH 

NÁDOB STABILNÍCH. 
REALIZACE A KONTROLY 

SPALINOVÝCH CEST. 
ING. TOMÁŠ PINKAVA 

TEL: 608 153 818

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY, 
PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC 
ING. FRANTIŠEK SMETANA,  

TEL: 602 970 835, 281 924 588

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, 

POZŮSTALOSTÍ ATD. 
ROZUMNÁ CENA. NALOŽÍME 
– ODVEZEME – STĚHOVÁNÍ. 

TEL: 773 484 056 

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

WWW: SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

ODHADY NEMOVITOSTÍ, TRŽNÍ 
CENY PRO BANKY, STATIKA STAVEB 

PROVÁDÍ ING. JAN ČAPEK 
TEL: 602 225 088 

JANCAPEK@MYBOX.CZ 

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

SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU 
V PRAZE 9  PŘIJME 

ŘIDIČE – SKLADNÍKA. 
POŽ. PROFESNÍ ŘP – C, KARTA ŘIDIČE, 

VÝHODOU VZV, JEŘ., PALIČ., 
VAZAČ. PRŮKAZ. 

MZDA 30 – 40 TIS. KČ/MĚS. 
TEL: 731 545 839, 

KNOUREK@TECHNIMAT.CZ 

DAŇOVÁ PORADKYNĚ 
A CERTIFIKOVANÁ ÚČETNÍ NABÍZÍ 

SLUŽBY VE SVÉM OBORU. 
721 604 628 

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, 
ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ PRÁCE, 
KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE 

NA KLÍČ 775 080 907

NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ,                             
TOPENÁŘSKÉ, SVÁŘEČSKÉ PRÁCE. 

ODBORNÁ KVALIFIKACE, 
SPOLEHLIVOST. TEL: 775 961 432

KURZY ŠITÍ    
NABÍZÍM LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 

I POKROČILÉ. MAX 2-3 OSOBY 
VE SKUPINĚ. URBANOVÁ 

JAROSLAVA. TEL. 607 111 109

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ                          
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU. 

TEL: 606 527 091

KDO LEVNĚ POSTAVÍ RD NA KLÍČ.  
YTONG, HELUZ, POPŘ. DOMLUVA. 

TEL: 734 188 791

 GYMNÁZIUM V PRAZE 9 PŘIJME 
ÚČETNÍ (KOMPLETNÍ VEDENÍ 

ÚČETNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÉ 
ORGANIZACE) NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. 

INFO: 724 114 852, 724 114 854 

 GYMNÁZIUM V PRAZE 9 PŘIJME 
FINANČNÍHO REFERENTA (ZPRACOVÁNÍ 

PROJEKTŮ GRANTŮ A DOTACÍ EU) 
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED. 

INFO: 724 114 852, 724 114 854
 

HLEDÁM HOUSLISTU(Y), KTERÝ BY MĚL 
CHUŤ  SI OBČAS MUZICÍROVAT 

S AMATÉRSKOU ČELISTKOU 
TEL: 723 291 427  

PŘENECHÁM HROBOVÁ MÍSTA 181 A 182 
V HORNÍCH POČERNICÍCH. 

CENA DOHODOU 
TEL: 736 240 597

HLEDÁM PANÍ, PŘÍPADNĚ STUDENTKU 
PRO VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI – ÚKLID, 

PŘÍPADNĚ ŽEHLENÍ. 
TEL: 776 765 406

NA HPP PŘIJMEME SERVISNÍHO 
TECHNIKA PRO VRATOVÉ SYSTÉMY. 

POŽADUJEME ŘP SKUPINY B,
VYUČENÍ V TECHNICKÉM OBORU

 (ELEKTRO – PLATNÁ
VYHLÁŠKA 50§6 A VÍCE).
VOLEJTE T: 777 216 208

PŘIJMU PANÍ NA ÚKLID, KAŽDÝ PÁTEK 
CCA NA 4-5 HOD ÚKLID V ULICI 
ZÁRYBNICKÁ, JEDNÁ SE O RD.

TEL: 702 206 250

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ
SK.B. + KONDIČNÍ JÍZDY.  

WWW. AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,  
MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ 

TEL: 603 418 333, 281 920 134

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM.
TEL: 286 891 400

SPORTOVNÍ HOSPODA PŘIJME 
KUCHAŘE, INFO: 603 946 189
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