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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
 PROSINEC 2018

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 6. 1.  od 9.00 do 18.00 hod. 
Čerti Karla Franty a andělé jeho dcery Aleny

do 6. 1 od 9.00 do 18.00 hod. 
Staročeské Vánoce na Chvalském zámku

do 6. 1.  od 9.00 do 18.00 hod. 
Obrazy Radovana Paucha

do 6. 1. od 9.00 do 18.00 hod. 
Prahou i přírodou – výstava

2. 12. od 10.00 do 18.00 hod. 
Pohádková neděle na zámku s vílou 
Ohnivkou a vánočními výstavami

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

15. 12. a  16. 12. od 10.00 do 18.00 hod. 
Pohádkový víkend na zámku – v sobotu se 
Šípkovou Růženkou a v neděli s Popelkou

19. 12. od 18.00 hod. 
Soutěž Chvála pečení aneb Jak se peče 
v Horních Počernicích: O nejkrásnější 
a nejchutnější cukroví

24. 12. od 14.00 do 16.00 hod. 
Živý betlém na Chvalském zámku

6. 1. od 14.00 do 16.00 hod. 
Zavírání Vánoc na Chvalském zámku

DIVADLO HORNÍ POČERNICE
1. 12. od 15.00 hod.
Jak se čerti ženili

2. 12. od 19.30 hod.
Královny

3. 12. od 19.30 hod.
Košičan 3

4. 12. od 19.30 hod.
Magická hodina 

6. 12. od 18.00 hod.
Dechový orchestr 

7. 12. od 19.30 hod.
Boeing-boeing aneb Tři letušky v Paříži

8. 12. od 15.00 hod.
Pyšná princezna

9. 12. od 19.30 hod. 
Nevěsta k pohledání

10. 12. od 18.00 hod.
BIG BAND koncert ZUŠ Ratibořická

11. 12. od 18.00 hod.
Vánoční koncert

12. 12. od 19.30 hod.
Domácí@štěstí.hned

13. 12. od 19.00 hod.
Vánoční exhibice Taekwon-Do

15. 12. od 15.00 hod.
Zimní příhody Včelích medvídků

16. 12. od 18.00 hod. 
Harfa Jany Bouškové

17. 12. od 19.30 hod.
Rebelové nové generace

18. 12. od 17.30 hod.   
Zpátky do Afriky 2

19. 12. od 16.00 a  18.00 hod.
Vánoční show 2018

20. 12. od 18.00 hod.
Fit studio D

21. 12. od 17.30 hod.
Vánoční besídka

23. 12. od 17.00 hod.
Zpívání pod vánočním stromem (Přírodní 
divadlo Dády Stoklasy)

DOPOLEDNÍ POŘADY 
PRO ŠKOLY V DIVADLE 
HORNÍ POČERNICE
3. 12. od  9.00 a 10.30 hod.
Čert a Káča

4. 12. od 9.00 hod.
Na Vánoce dlouhý noce

6. 12. od 9.00 a 10.30 hod.
7. 12. od 9.00 a 10.30 hod.
Vánoční diamant

10. 12. od 9.00 a 10.30 hod.
Vyšla hvězda nad betlémem

11. 12. od 9.00 a 10.30 hod.
Zpátky do betléma

18. 12. od 9.00 a 10.30 hod.
Malá mše vánoční

20. 12. od 9.00 a 10.30 hod.
Kde se vzaly Vánoce

DDM
8. 12. od 13.00 - 19.00 hod
Kurz tiffany

KULTURNĚ KOMUNITNÍ 
CENTRUM
6. 12. od 17.00 do 19.00 hod. 
Co udělat pro své nohy a jejich dobré 
fungování - od juniora po seniora 

13. 12. od 17.00 do 19.00 hod. 
Finanční gramotnost: Spoření a investice II 

20. 12. od 17.00 do 19.00 hod. 
Vánoční dílničky 
 

MUMRAJ
1. 12. od 9.30 hod.
Létající workshopy 

2. 12. od 14.00 hod.
Vánoční veselí

5. 12.od 9.00, 10.00 nebo od 11.00 hod.
Mikulášská nadílka pro nejmenší

8. 12. od 9.30 do 11.30 hod.
Montessori sobota

ZUŠ
6. 12. od 18.00 hod. 
Koncert Dechového orchestru 
v Divadle Horní Počernice

10. 12. od 18.00 hod.
Koncert Big Bandu v Divadle Horní 
Počernice

11. 12. od 18.00 hod.
Vánoční koncert žáků ZUŠ v Divadle 
Horní Počernice

OSTATNÍ
od 2. 12. od 9.00 do 18.00 hod.
Advent ve Svépravické kapličce

od 24. 12. do 6. 1. od 9 do 18 hod.
Betlém ve Svépravické kapličce

9. 12. od 15.00 hod.
Adventní zpívání a zdobení perníčků 
– v podzámčí na Křovinově náměstí

9. 12. od 15.00 hod.
Adventní koncert Petra Tvrdka – Divizna 
na husitské faře

16. 12. od 16.00 hod.
Adventní zpívání u kapličky Svépravice

20. 12. od 16.00 hod.
Adventní zpívání v MŠ Chodovická
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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

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

  Ú
vo
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ROZHOVOR SE STAROSTKOU
Novou starostkou Horních Počernic se 
po letošních komunálních volbách stala 
Mgr.  Alena Štrobová. Vystudovala Fa-
kultu žurnalistiky UK, řadu let pracovala 
jako novinářka a  scenáristka. Poslední 
roky působila jako tisková mluvčí a  PR 
managerka Hospodářské komory hl. m. 
Prahy. Je ale zároveň i  ředitelkou Dia-
konického střediska Divizna, kde spolu 
s dalšími dobrovolníky pomáhá propo-
jovat životy zdravých a zdravotně posti-
žených dětí.

S jakou vizí vstupujete na post starostky 
Horních Počernic?
Moje představa je vytvořit postupně přá-
telskou radnici. Otevřenou, vlídnou a  pří-
jemnou nejen občanům, ale i úředníkům. 
Je důležité, aby úředníci byli spokojení 
a  sebevědomí. Nesmí nikomu, ani poli-
tikům, dovolit ovlivňovat jejich odborné 
názory a  rozhodovat se musí výhradně 
ve prospěch počernických občanů. Budu 
proto ráda, když se změní stávající způsob 
komunikace a nastaví se pravidla, která po-
vedou k maximální otevřenosti. Vycházíme 
z toho nakonec spolu s kolegy ze Společně 
pro Počernice, ANO 2011 a Počernice jinak 
i v naší koaliční smlouvě. Vnímáme, že in-
formovanost občanů i zastupitelů u nás je 
třeba zlepšit.

Kam budou směřovat vaše první kroky 
v práci?
V  první fázi jsme obešli všechny odbory, 
seznámili se s  jejich vedoucími i  zaměst-
nanci. Mluvili jsme s  nimi o  tom, jak jsou 
na radnici spokojení. Ptali jsme se na úspě-
chy i  prostor, kde jim případně můžeme 
pomoci. V  těchto dnech ukončila svou 
činnost na radnici skupina úředníků z ma-
gistrátu. Věnovali se přezkumu hospoda-
ření naší městské části a při odchodu nám 
rovnou oznámili, že to v této oblasti u nás 
není žádná sláva! Je patrné, že bude třeba 
zapracovat na zlepšení. Začít můžeme už 
tím, že se pokusíme zjednodušit rozpo-
čet. Ten náš je údajně zbytečně složitý, ale 
protože Ekonomický odbor je dlouhý čas 
v  personální krizi, čeká nás v  této oblasti 
nepochybně dost práce.
V  další fázi se chystáme s  kolegyní mís-
tostarostkou Dariou Češpivovou setkat se 
zástupci všech spolků a významných firem. 
Chceme se jim nejen představit, ale i zjistit, 
do jaké míry jsou propojení s komunitním 
životem v Horních Počernicích. Určitě nám 
na oplátku řeknou to, jak si vztah s radnicí 
představují i oni sami.

Je něco, co byste chtěla změnit?
Mám v radě skvělé kolegy. Jsou fundovaní, 
zkušení a do práce pro Horní Počernice šli 

stejně jako já s nadšením. Věřím, že s nimi 
se nám pozitivní změny podaří. Ať už pů-
jde o oblast výstavby, zázemí pro relaxaci, 
ale třeba i o sousedské vztahy. Do Horních 
Počernic se stěhuje mnoho nových rodin 
a  často naši městskou část vnímají spíše 
jako prostor pro přespání. Přála bych si, 
aby se i  pro ně Horní Počernice staly do-
movem. Místem, kde najdou fajn sousedy, 
zajímavé akce a patřičné zázemí. Ptáte -li se 
na to, co bych chtěla změnit úplně nejvíc, 
mám jasno. S  kolegy dobrovolníky v  Di-
vizně dobře víme, jak přirozeně dokážou 
přijímat zdravé děti dítě se zdravotním 
postižením. Stačí jim k tomu docela málo. 
Mít otevřená srdce. Přála bych si, abychom 
nejen u nás v Horních Počernicích dokázali 
k  lidem s  jakoukoli odlišností přistupovat 
stejně otevřeně.

Jako zastupitelka jste se zasazovala 
o  regionální variantu okruhu. Budete 
v tomto pokračovat i v pozici starostky?
Určitě se o regionální trasu budu dále zasa-
zovat. V této chvíli jsem ráda, že nás oslovil 
pan starosta Hejl ze Suchdola (Starostové 
pro okruh), který je znám svou podporou 
regionální varianty SOKP. Iniciuje setkání 
starostů městských částí, kterých se okruh 
dotýká. S  průtahem kamionů přes Horní 
Počernice se nikdy nesmířím a stále budu 
spolu s kolegy v radě hledat cesty, jak tran-
zit z  naší městské části odvést. Kamiony 
musí být odvedeny mimo území hl. m. Pra-
hy. I jako starostka na tom trvám už proto, 
že jsme to s kolegy z HOP s podporou Pirá-
tů slíbili voličům.

Již několik let bezplatně vykonáváte 
funkci ředitelky Diakonického střediska 
Divizna. Co vás k této práci přivedlo?
Se svými kolegyněmi, dnes zastupitelkami 
HOP Bety Cibochovou a Dariou Češpivo-
vou, jsme více než před šesti lety založily 
klub Divizna. Místo, kde se přirozeně setká-
vají děti zdravé a děti s těžším zdravotním 
postižením. Mrzelo nás tehdy, že Minister-
stvo školství přestalo financovat aktivační 
centra, kde děti s handicapem mohly zís-
kávat potřebné dovednosti a mít možnost 
kontaktu s okolním světem. S dobrovolní-
ky se nám tak doslova na koleně podařilo 
vytvořit klub, kde tuto možnost mají. Dnes 
jsem ředitelkou Divizny. Práci s dětmi se 
věnujeme jako dobrovolníci a vidíme, že 
má smysl. Pečující rodiny si na pár hodin 
uleví, děti se zdravotním postižením získa-
jí nový podnět a zdravé děti se učí vnímat 
svět úplně bez předsudků.

Na závěr mi dovolte, abych popřála všem 
spoluobčanům krásné vánoční svátky  
a rok 2019 naplněný radostí, láskou a po-
hodou.

Lenka Bartáková,
redaktorka
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PŘEDSTAVENÍ RADNÍCH
Alena Štrobová, starostka
Finance, komunitní pláno
vání sociálních služeb, kri
zové řízení, kultura, MA21 
a Zdravá městská část, Sil
niční okruh kolem Prahy, 
školství, sociální tematika, 
ÚMČ a komunikace s ve
řejností
Vystudovala Fakultu žurnalistiky UK a řadu 
let působí jako novinářka a scenáristka. 
V poslední době se věnovala i oblasti PR  
a pracovala například jako tisková mluvčí 
Hospodářské komory hl. m. Prahy. Spolu  
s kolegyněmi, dnes zastupitelkami HOP Bety 
Cibochovou a Dariou Češpivovou, založila 
před několika lety klub Divizna, kde se přiro-
zeně setkávají děti zdravé a děti se zdravot-
ním handicapem. V Horních Počernicích žije 
už více než třicet let a spolu se svým mužem 
tu vychovala tři děti. Dnes je i naprosto nad-
šenou babičkou dvou malých vnuček. 
„V Horních Počernicích mi chybí větší otevře-
nost novým aktivitám. Vadí nepromyšlená 
výstavba. Velký díl energie budu i nadále 
věnovat dostavbě okruhu kolem Prahy tak, 
abychom se u nás nedočkali největší křižo-
vatky kamionů v Evropě. Je to téma, které 
bude určitě vyžadovat značný kus energie. 
Mým cílem je zaměřit se i na nakládání s od-
pady tak, aby se nepovalovaly u kontejnerů, 
ale byly rychle a ekologicky zlikvidovány.“

Jiří Beneda, neuvolněný 1. místostarosta
Legislativa, bezpečnost, investice, finance
Vystudoval práva na Zá-
padočeské univerzitě. 
Pracuje jako advokát, od 
roku 2010 byl neuvolněný 
radní, o čtyři roky později 
neuvolněný místostaros-
ta. Mezi jeho koníčky patří 
sport, čtení, sportovní ry-
bolov, veteráni a staré věci všeho druhu.
„Rád bych, aby došlo k dokončení projektů, 
které se prozatím nepodařilo realizovat jako 
např. výstavba tělocvičny při ulici Jívanská 
(vedle ZŠ Ratibořická), rekonstrukce stodo-
ly v rámci areálu Chvalská tvrz, nebo nové 
venkovní sportoviště při ulici  V Lukách. 
Dále bych se chtěl zasadit o to, aby se na 
základě odborného posouzení zrevidova-
la potřebnost a počet silničních retardérů  
a případně došlo k jejich následné redukci. 
Taktéž bych se např. rád zasadil o zrušení 
zastávek na znamení, neboť jejich zavedení 
bylo dle mého názoru špatné rozhodnutí. 
 
Daria Češpivová, místostarostka
Sport, zdravotnictví, podpora spolkových 
aktivit a sousedských vztahů, podpora 
podnikání
Vystudovala ekonomii a  pracuje jako ob-

chodní manažer. Ráda čte, 
zajímá se o astrologii a má 
ráda zvířata. Baví ji také 
objevovat staré věci, které 
mají svůj zvláštní půvab.
„K naší městské části mám 
velmi blízký a  specifický 
vztah. V  Horních Počerni-
cích žiji od narození a naše rodina tu má zá-
zemí už po několik generací. Pochází odtud 
i můj manžel, s kterým vychovávám tři děti. 
Určitě mi proto rozumíte v tom, že tady mám 
domov s velkým D. Dobře vím, že sem pat-
řím. Cítím navíc, že stejně silné vazby mají 
k Horním Počernicím i mé tři děti. Ve volném 
čase působím už mnoho let jako místopřed-
seda a ekonom sportovního klubu, rok jsem 
pracovala i jako ekonom sportovního svazu. 
Své zkušenosti z  oblasti sportu bych v  naší 
městské části ráda uplatnila. Chci podporo-
vat sportovní kluby a  spolky. Zaznamenala 
jsem, že se v  posledních letech nerozvíjí 
náš Sbor dobrovolných hasičů. Mají přitom 
u nás dlouholetou tradici a v mnoha obcích 
a městských částech jsou právě „hasiči“ mo-
derní a velmi vyhledávaný trend. Mým cílem 
je proto náš sbor podpořit, obnovit jeho vy-
bavení a rozšířit řady členů o mladé zájemce. 
Přála bych si také, abychom spolu my, souse-
dé, více komunikovali. Scházeli se a prožívali 
spolu každodenní radosti i problémy. Těším 
se, až si vyslechnu vaše nápady i  náměty - 
co byste si v Horních Počernicích přáli a co 
je možné zlepšit? Přeji vám všem příjemně 
prožité adventní období, poklidné vánoč-
ní svátky a mnoho úspěchů a hlavně zdraví 
v celém novém roce 2019.“

Karla Polydorová, uvolněná radní
Výstavba, územní plán, územní rozvoj, 
metropolitní rozvoj
Vystudovala střední sta-
vební průmyslovku a ceny 
nemovitostí. Od roku 
1997 pracuje jako OSVČ 
v  oboru stavebním. Mezi 
její koníčky patří výroba 
bižuterie, vánočních oz-
dob a dekorací, ale hlavně 
velkým koníčkem je její pes jezevčík Čenda.
„Ráda bych zrealizovala lesopark na po-
zemku městské části v  lokalitě Robotnice 
a tělocvičnu v Jívanské. Budu usilovat o do-
držování schválené Deklarace Zastupitelstva 
městské části a rozvoje Horních Počernic.
Pro každého je jistě pohled na rozvoj Hor-
ních Počernic jiný, jiný bude pro developera, 
jiný pro vlastníka stavebních pozemků, pro 
projektanta a  jiný pro běžného občana či 
účastníka řízení dané výstavby. Chápe -li se 
rozvoj obce pouze jako populační (zvýšení 
počtu obyvatel) nebo územní růst (výstav-
ba), je to špatně. Podstatou je totiž kvalita-

tivní změna života obyvatel, a to pokud mož-
no ve zlepšení současného stavu k lepšímu. 
Rozvoj obce obsahuje komplexní zhodno-
cení situace, charakteristiku stavu a  vývoje 
jednotlivých oblastí života obce, zachycení 
hlavních rozvojových problémů obce a  je-
jich příčin (infrastruktura, občanská vybave-
nost, životní prostředí, ekonomická situace 
a fungování obce).
Podporovat rozvoj Horních Počernic nezna-
mená tedy konstantní podporu pouze deve-
loperských projektů. Rozvoj Horních Počer-
nic nespatřuji jen v podpoře výstavby staveb 
k bydlení, skladových hal, firemních objektů, 
ale i  v  kontrole udržitelného rozvoje obce, 
technické a občanské vybavenosti a technic-
ké infrastruktury.“

Jana Hájková, neuvolněná radní
Hospodaření s bytovým a nebytovým
fondem MČ Praha 20
Vystudovala ekonomiku 
a  získala,  BBA titul. Praco-
vala jako procesní specia-
lista T- mobile a ČEZ, nově 
nastoupila jako servisní 
manager do společnosti 
Eurowag. Mezi její koníčky 
patří běhání v  Xaverov-
ském háji, má dvě děti a v Horních Počerni-
cích žije devět let. V nové práci změnila pra-
covní úvazek, aby jedno dopoledne v týdnu 
byla na úřadě, přestože je neuvolněná radní.
„Naše městská část má cca  300 bytů, plus 
veškeré nebytové prostory, kde bych chtěla 
řešit výši nájmů a  nájemní podmínky tak, 
aby byly spravedlivé vůči všem nájemcům. 
V  příštím roce očekáváme získání stavební-
ho povolení na rekonstrukci vícegenerač-
ního bytového domu na Náchodské, kde 
počítáme se vznikem sedmi nájemních bytů 
včetně parkovacích míst u  parku Šedivého. 
Demolice původního objektu již probíhají.“

Zbyněk Mucha, neuvolněný radní
Životní prostředí a doprava, IT
Vystudoval dopravní prů-
myslovou školu se zamě-
řením na elektronické 
počítačové systémy. Pro-
fesně se zabývá nástroji 
na vývoj a  testování soft-
ware. Působil ve společ-
nosti Borland, dnes vede 
zastoupení společnosti Embarcadero pro 
Česko a  Slovensko. Rád sportuje, je ženatý 
a má dvě děti.
„Rád bych, aby se pro Horní Počernice našla 
a  vypracovala funkční dopravní koncepce, 
v rámci které by se počítalo i s příjemným pě-
ším a cyklistickým spojením na okolní obce, 
a která by nedovolila zastavět území tzv. sa-
lámovou metodou. Horní Počernice potře-
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ŠPATNÝ STAV MOSTŮ V HORNÍCH POČERNICÍCH
Krátce po příchodu na radnici jsme se do-
zvěděli nepříjemnou zprávu, která nikoho 
z nás netěší. Aktuální celopražské kontro-
le Technické správy komunikací (TSK) neu-
nikly ani mosty v naší městské části, které 
zmíněná organizace spravuje. Mostů je tu 
celkem pět. Tři z nich jsou v majetku TSK, 
jeden patří městské části a poslední Stát-
nímu pozemkovému úřadu.
Všechny mosty v  majetku TSK (Bystrá přes 
D10 na Satalice), Ve Žlíbku (přes D10 na Ra-

donice) a  Božanovská (přes D11) jsou ve 
špatném stavu. Podle předběžných informa-
cí, které radní získali na schůzce se zástupci 
OŽPD MČ Praha 20, TSK, Policie ČR, ROPID, 
MČ Praha 19 a P3 Logistick Parks, by měl být 
omezen provoz na mostu Bystrá pro vozidla 
nad 16 tun s podmínkou semaforem řízené-
ho kyvadlového provozu prostředkem mos-
tu. Mosty Žlíbek a  Božanovská jsou v  ome-
zení na 12 resp. 14 tun. Na jaře roku 2019 se 
tedy očekává demolice mostu Bystrá a  vý-
stavba nových mostních konstrukcí. Demo-
lice mostu Božanovská bude, podle všeho, 
následovat. Most Ve Žlíbku by se měl opravit.
V majetku městské části je most Na Svěcence 
(přes D11 na Dolní Počernice). V tomto přípa-
dě jsme požádali dopisem ze dne 3. 9. 2018 
magistrát o to, aby most Na Svěcence včetně 
komunikace převzal do své správy.
V  této chvíli odborníci intenzivně hleda-
jí možné objízdné trasy. Snažíme se spolu 
s nimi a příslušnými úřady najít co nejvhod-
nější objízdnou trasu zejména pro nákladní 
vozidla tak, aby jejich průjezd obydlené části 
Horních Počernic zatížil co nejméně. Bohužel, 
dopravu v Horních Počernicích to rozhodně 

dále zkomplikuje. Věřte nám, že se v  maxi-
mální míře budeme snažit o  co nejrychlejší 
řešení uvedené situace a  jakmile získáme 
bližší informace, určitě se s vámi setkáme. 

Radní MČ Praha 20
Foto: Miloš Vacek

bují více sportovišť a  méně automobilové 
dopravní zátěže. Koncepce musí vzniknout 
ve spolupráci s  dopravními odborníky, Pra-
hou a  Středočeským krajem. Na dopravně 
exponovaných místech by se měla průběž-
ně měřit intenzita dopravy a kvalita ovzduší, 
naměřené hodnoty by měly být veřejně do-
stupné přes webové rozhraní."
 
Pavel Skalický, neuvolněný radní
Správa majetku, veřejné zakázky
Po osmiletém gymnáziu vystudoval VŠ Ma-
nagementu sportu a  tělovýchovy. Kromě 

sportu má velice blízko 
k sociální oblasti a více než 
tři roky vedl společnost, 
která realizovala kulturní 
a  společenské akce pro 
seniory, stejně jako prak-
tické služby v  domácnos-
ti. Chvíli také působil v  ČTK, ale povětšinu 
své kariéry působil jako vedoucí ve státní 
správě (MŠMT), kde se orientoval na sprá-
vu majetku, veřejné zakázky či projekty ESF. 
„Efektivní a hospodárné nakládání s veřejný-
mi financemi a majetkem je základ. Navíc se 

budu rád angažovat a pomáhat ve vylepšo-
vání sportovně -kulturního vyžití, stejně jako 
v sociální sféře. Kromě skvělé ženy mám dvě 
malé děti, a tak pro ně chci v Horních Počer-
nicích jen to nejlepší. Mé soukromé přání je, 
abychom se vzájemně mezi sousedy více 
znali, potkávali a cítili se v naší městské části 
příjemně a spokojeně.“

Lenka Bartáková, 
redaktorka
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BIOLOGICKÝ RYBNÍK SE ČISTÍ, VZNIKNE TU LESOPARK A NAROSTE 
I PROTIHLUKOVÝ VAL U DÁLNICE

STAVBA BYTOVÉHO DOMU NÁCHODSKÁ 22 ZAČÍNÁ DEMOLICÍ

DĚTI PŘESTŘIHLY PÁSKU CVIČEBNÍM PRVKŮM NA STRÁNÍCH

Letošní podzim, hned po vydání stavební-
ho povolení, začaly práce na opravě ryb-
níka. Dobrou zprávou pro naše občany je 
fakt, že veškerý přebytečný materiál včet-
ně sedimentu se ukládá na protihlukový 
val, který roste podél dálnice. Součástí 
celkové revitalizace lokality bude i  úpra-
va Svépravického potoka mezi Biologic-
kým a Xaverovským rybníkem. Co vše na 
místě probíhá, jsme se zeptali specialisty 
vodních toků magistrátu, pana Jiřího Kar-
neckého.
 
Proč k revitalizaci hlavní město přistoupi-
lo a co zahrnuje?
Biologický rybník získalo hl. m. Praha od vaší 
městské části v  roce 2016. Vzhledem k  jeho 
špatnému stavu a  silnému zabahnění jsme 
ho ihned zařadili do projektu „Obnova a revi-
talizace pražských nádrží“. Například při ná-

sledném zaměření se zjistilo, že množství za-
neseného sedimentu dosahuje asi 15 000 m3 
sedimentu.
Projekt celkové revitalizace rybníka a  jeho 
okolí proto nejprve řešil odbahnění, které 
bylo provedeno v srpnu 2017. V současnosti 
probíhá komplexní rekonstrukce rybníka, při 
které se vyčistí hlavní hráz, urovná se a opev-
ní kamennou dlažbou. Zároveň se opraví 
a rozšíří i bezpečnostní přeliv v hrázi a rybník 
dostane nové vypouštěcí zařízení. Nakonec 
se obloží všechny betonové konstrukce ka-
menem a v jihovýchodní části se rybník roz-
šíří, aby zde vzniklo mělké pobřežní pásmo.
 
Jaké úpravy se dotknou Svépravického 
potoka?
Potok bude vyčištěn, rozmeandrován 
a v okolí vzniknou drobné vodní plochy. Oko-
lí potoka se bude udržovat jako pravidelně 

kosená vlhká louka, přes potok povede dře-
věný povalový chodník a plocha mezi dálnicí 
a rybníkem se upraví na krajinářský lesopark.
 
Jaké práce rybník čekají teď?
Letos v zimě se odstraní nebezpečné dřeviny 
z  břehového doprovodu Biologického ryb-
níka u  cyklostezky a  dojde k  vyřezání hráze 
Xaverovského rybníka.

Původní dům pana Kupra s  kupeckým 
krámkem a  benzinovou pumpou č.  p. 22 
odkoupila městská část od příbuzných 
posledního majitele. Na jeho místě vznik-
ne nový patrový dům o 7 malometrážních 
bytech, zahrada se otevře, propojí s koste-
lem a farou a celé okolí tak získá zelenou 
zónu a dětské hřiště, které zde tolik chybí.
 
S žádostí o odprodej chátrajícího domu v Ná-
chodské č.  p. 22 se na příbuzné zemřelého 
majitele obrátila městské část už v roce 2014, 
odkoupit se ho podařilo na konci loňského 
roku. Letos na podzim došly přípravy projek-
tu do finální fáze a v listopadu byla uzavřena 
smlouva na odstranění stavby ještě v tomto 
roce. Samotný bytový dům s  konceptem 
komunitního bydlení převážně pro seniory 
a rodiny s dětmi se začne projekčně zpraco-
vávat v roce 2019, zahájení stavby se planá-
je  v roce 2020. Nový patrový dům počítá se  
7 malometrážními byty s průměrnou užit-
nou plochou bytu 28 m2. Součástí pozemku 
je rozsáhlá zahrada, která sousedí s  farou 

a kostelem. Zahradu chce městská část upra-
vit a  vytvořit v  této části Horních Počernic 
zelenou zónu a dětské hřiště, které tu chybí. 
Otevřením zahrady se lokalita propojí právě 
s kostelem a farou. Cílem komunitního byd-
lení je propojit generace mezi sebou, aby se 

vzájemně potkávaly a  poznávaly. Současná 
doba spíše podněcuje k vytváření generačně 
uzavřených skupin, které se vůči sobě odci-
zují.

Z kulatého stolu mladých v rámci veřejného 
fóra Zdravých Horních Počernic vznikl poža-
davek na instalaci sestavy posilovacích prvků 
na chvalském svahu Na Stráních. Nápad do-
táhly do konce děti ZŠ Stoliňská, které v rám-
ci školní ankety vybíraly složení cvičebních 
prvků. Do úplné posilovací sestavy doplnili 
prvky odborníci a v pátek 2. listopadu už děti 
ze Stoliňské přestřihly symbolickou pásku 
prvkům instalovaným na Chvalech v lokalitě 
Na Stráních.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Posilovací prvky děti ze Stoliňské vybraly ve školní anketě

Fakta o revitalizaci 
Investor: hl. m. Praha, zastoupený  
Odborem ochrany prostředí MHMP.

Náklady na revitalizaci rybníka: 
6 700 000 Kč.

Náklady na revitalizaci potoka: 
2 400 000 Kč.
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STODOLU NA TVRZI UŽ 
MÁ V RUKOU STAVITEL

DĚTI Z CHODOVICKÉ SI NAVRHLY BOULDEROVÉ 
HŘIŠTĚ, PRAHA 20 JIM HO POSTAVILA

Na rekonstrukci budovy získala Městská část 
Praha 20 dotaci z hl. m. Prahy, část bude fi-
nancovat sama. 12. listopadu převzala Stodo-
lu společnost První KEY-STAV, a.s., práce má 
dokončit do konce příštího roku. Po té bude 
Stodola sloužit především kulturním a měst-
ským akcím: plesům, výstavám, přednáškám 
nebo zasedání zastupitelstva.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Už dva roky realizují Horní Počernice společ-
né projekty s občany, v rámci participativního 
rozpočtu na ně vyčleňují 1 milion korun. Jako 
vítěznou Investici na přání 2018 zvolili lidé ve 
veřejném hlasování projekt žáků FZŠ Chodo-
vická. 
Lezecká stěna je dlouhá 7 metrů a sahá do 
výše téměř 3 metry. Dopadovou plochu oko-
lo stěny pokrývá silná vrstva kamínků, kvůli 

stavbě hřiště se posunulo i oplocení, které 
odděluje uzavřený areál školy od volně pří-
stupného boulderového hřiště. Realizace se 
dočká i parkurové hřiště, které se v hlasování 
umítilo na druhém místě. 

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Víceúčelové prostory Stodoly by měly sloužit kul‑
turním akcím od příštího roku

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20

Pracovníci Pečovatelské služby MČ Praha 20 
si dovolují popřát všem svým uživatelům, 
jejich rodinám, ale i budoucím zájemcům o 
pečovatelskou službu klidné a šťastné prožití 
vánočních svátků. Vánoční období je časem 
setkávání se s našimi nejbližšími a časem 

radostného očekávání blížícího se nového 
roku. Do toho dalšího roku vám ze srdce 
přejeme hlavně hodně zdraví, protože to je 
v životě to nejdůležitější. Zároveň přejeme 
hodně spokojenosti, jak v osobním životě 
s vašimi nejbližšími, tak také s námi - s pra-

covníky pečovatelské služby. Za tým všech 
pracovníků Pečovatelské služby MČ Praha 20 
přejí hezké svátky 

Monika Brzkovská a Olga Švrčulová, 
pracovnice Pečovatelské služby MČ Praha 20

S  pečovatelskou službou se lidé setkávají 
v etapě života, která je pro nás všechny nevy-
hnutelná. Období, kdy zjistíme, že věci, které 
jsme zvládali sami a s lehkostí se náhle stávají 
složité a nelehké, čeká dříve či později každé-
ho z  nás. Ubývají nám síly a  hlásí se nemo-
ci, které přinášejí různé handicapy. V  tomto 
případě je vhodné vyhledat pomoc odborné 
sociální služby, protože ne všechny rodiny 
v  dnešním hektickém světě dokáží zvlád-
nout vlastní náročná zaměstnání a  skloubit 
je s naplněním všech potřeb svých blízkých 
- seniorů.
V městské části poskytuje odbornou pomoc 
pro tyto životní situace Pečovatelská služba 
Městské části Praha 20. Službu lidem posky-
tují pracovníci v sociálních službách – pečo-
vatelky. Pečovatelky mají přehled o možnos-
tech řešení životní situace, ovládají kouzlo 
komunikace a hlavně dovedou pomoci, když 
se zdá, že už síly dochází a zbývá jen domov 

důchodců. Zajistí obědy, pomohou s  osob-
ní hygienou, s  nákupem, s  pochůzkami pro 
léky, či s menším úklidem, vyslechnou a pod-
poří seniora při řešení jeho problémů a složi-
té životní situace.
Na pečovatelskou službu se může obrátit 
každý občan, a  to ať ten, který potřebuje 
zajistit pomoc, nebo ten, který je přesvěd-
čen o tom, že někdo z jeho okolí tuto službu 
potřebuje. Službu poskytujeme zejména na 
území městské části a  našimi uživateli jsou 
lidé především seniorského věku, kteří potře-
bují pomoc s různými činnostmi, které sami 
z důvodu věku nebo nemoci nemohou sami 
zvládnout.
Služba je poskytována každý všední den pří-
mo u uživatele doma a k jejímu poskytování 
přistupujeme s vědomím, že každý člověk je 
jedinečný, a  proto bude potřebovat trochu 
jinou formu pomoci. Pro kvalitní poskyto-
vání pečovatelské služby je velmi důležité 

společně s našimi uživateli projednat způsob 
a  míru péče, tedy kdy a  jak budeme službu 
poskytovat.
Pečovatelská služba Městské části Praha 
20 sídlí v  budově Úřadu městské části, Jí-
vanská 635 (vedle Pekařství Moravec). Po-
kud máte o  službu zájem, můžete si žádost 
o  pečovatelskou službu stáhnout na webo-
vých stránkách https://www.pocernice.cz/
obcan/socialni -a-zdravotni -oblast/socialni-
-tematika/, případně telefonicky kontaktovat 
koordinátorku pečovatelské služby na tele-
fonním čísle: 271 071 799, 724 829 333.
 

Olga Švrčulová,
koordinátorka 

pečovatelské služby
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POČERNICKÁ SVĚTÝLKA
Tradiční akci Počernická světýlka si letos 
nenechalo ujít přes 600 dětí, počítáme -li 
i  doprovod dospělých, tak na akci přišlo 
přes 1 000 lidí, a to je vskutku nádherné čís-
lo. Není se ale čemu divit, tato krásná akce, 
na níž se podílí skauti, Chvalský zámek, ZŠ 
Stoliňská, spolek Molechet, DDM Horní Po-
černice, MUMRAJ, SKP HOPO, Divadlo Hor-
ní Počernice, Neposeda a  skřetí klan Rak 
Taarbami, prostě stojí za návštěvu.

Před průvodem se lidé sešli u pomníků obě-
tem 1. světové války, aby uctili jejich památku 
a položili věnce

Cestu tajemným podskalím lemovalo něko-
lik stanovišť s českými pohádkovými bytost-
mi a na konci cesty pak na malé návštěvníky 
s lampiony čekala odměna v podobě domácí 
buchty a teplého čaje. Dospělí měli možnost 
dát si horkou polévku, rizoto či svařák.Teplé 
pokrmy a nápoje darovaly restaurace Sezóna 
z  Horních Počernic, restaurace Curry House 
z Prahy 8 a restaurace Bazar z Klánovic. Koupí 
občerstvení či lucerničky jste navíc podpořili 
skauty a SKP Hopo, na něž se podařilo vybrat 

6 400 Kč, které budou využity na obnovu jed-
né z budov pro matky s dětmi. Skautům jste 
nákupem lucerniček přispěli na novou klu-
bovnu částkou 5 150 Kč.
Velké poděkování jako už zmíněným spol-
kům a pořadatelům patří i kuchařkám ze ZŠ 
Stoliňská Monice Kroczkové a  Ludmile Kla-
iznerové za upečení 354 skvělých českých 
buchet pro dětské účastníky průvodu, Odbo-
ru místního hospodářství MČ Praha 20, dob-
rovolným hasičům z Horních Počernic, měst-
ské policii a  obyvatelům ulic, jimiž průvod 
procházel. Rodiny Dubových a  Skalických 
opět přispěly k působivé atmosféře krásnou 
výzdobou v ulici Ledkovská. Duchové u Du-
bových vzbuzovali respekt a úžas celého prů-
vodu.

Děkujeme všem, kteří na akci pomáhali i těm, 
kteří si ji přišli spolu se svou rodinou užít. Příš-
tí rok se na vás budeme opět těšit.
Kompletní fotogalerii naleznete zde: http://
ezpravodaj.pocernice.cz/galerie/pocernicka
svetylka/.

Lenka Bartáková, redaktorka
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STÁTNÍ OBČANSTVÍ VÁNOČNÍ STROM

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 6. 9. 2018 se stal státním občanem České 
republiky pan Daniel Sirbu. 
Daniel Sirbu se narodil v Moldavské republi-
ce. V Horních Počernicích žije od r. 2011. 
V současné době studuje Vysokou školu eko-
nomickou, obor Podniková ekonomika a ma-
nagement.

V sobotu 17. listopadu zajišťoval Odbor míst-
ního hospodářství převoz vánočního stromu 
na Chvalskou Tvrz. Smrk, který se v neděli  
2. 12. slavnostně rozsvítí, nám darovali man-
želé Kopáčovi z Rašínské ulice. Městská část 
Praha 20 jim za tento vánoční strom velmi 
děkuje. Vlastní realizaci převozu stromu za-
jišťovali pracovníci místního hospodářství 
a bezplatnou pomoc při kácení  a převo-
zu stromu zajistili pan Jiří  Matyska (kácení  
a plošina) a pan Obst (jeřábnické práce). 
Omezení dopravy a bezpečný převoz stromu 
zajišťovala společně s pracovníky místního  
hospodářství  městská policie. 
Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.
Za pracovníky místního hospodářství bych 
rád popřál všem hornopočernickým obča-
nům šťastné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší v novém roce 2019.

Jaroslav Píša, 
vedoucí Odboru místního hospodářství



10– 11

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 hod.

pondělí 10. prosince KONCERT
Vánoční koncert Policie ČR

v  kostele Nanebevzetí Panny Marie 
a Karla Velikého, vstupné dobrovolné, 
sraz ve stanici metra Č. Most v 16.30 

hod., vede L. Frouzová

úterý 11. prosince VÝSTAVA
Historická budova Národního muzea, 
sraz ve stanici metra Č. Most ve 12.30 
hod., vstup zdarma, vede L. Frouzová

středa 12. prosince ČLENSKÁ SCHŮZE
a vánoční posezení

Zámek Chvaly – II. patro, začátek ve 
14.00 hod. Žádáme členy o účast!

pondělí 17. prosince VYCHÁZKA
Florenc, Revoluční, Anenský klášter, 
Staré Město, Klementinum, sraz ve  

stanici metra Českomoravská  
v 10.00 hod., vede K. Janušová

Přejeme všem klidné a pohodové 
vánoční svátky, především hodně 

zdraví a štěstí v r. 2019. 

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

Klubovna je otevřena každou
 středu od 14 hodin kromě 26. 12.

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

O
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PROGRAM ZO
SENIOŘI PROSINEC 2018

Dne 9. prosince 2018 uplyne 15 let, kdy nás opustil můj manžel, 
otec a dědeček Antonín Král. 
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Eva s rodinou.

Paní MARII Dádě MRÁZKOVÉ, rozené Horákové, 
k 75. narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, 
spoustu výletů a cestování 
za sportem a přírodou 
přeje 
rozvětvená rodina. 

Dne 28. prosince 2018 uplyne deset let ode dne, kdy zemřel náš 
milovaný manžel a tatínek Karel Pokorný. Stále na něj vzpomíná 
Jitka, Karel a Andrea. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

GRATULACE

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se dožívají věku 
81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve společenské rubrice 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

Chudomelová Libuše
Šíma Jiří
Červenka Václav
Kulhánková Anděla
Mottlová Vlasta
Bednář František
Matysková Hana
Vajzr Miroslav
Chládková Marie
Koniakovská Jindřiška
Kubec Miloslav
Francová Věra
Hladíková Miluše

Chroustová Zdeňka
Košina Miroslav
Pazderová Zdenka
Volková Helena
Kučerová Marie
Paulíková  Alena
Volavka Antonín
Dvořáková Jaromíra
Aimová Ludmila
Čermáková Marie
Fialová Jitka
Valdová Dagmar
Beneš Miloslav

Beranová  Hana
Klímová Marie
Křížková Jaroslava
Kudrlička František
Šejvlová Alena
Kleinová Eva
Klinerová Marie
Kubánková Eva
Kubíska Josef
Pešková Eva
Zemaníková Milena
Kadeřávková Eliška
Malega Mikuláš

Plotzar Jindřich
Bára Ladislav
Bäumlová Eva
Bernášek Jiří
Karlík Jindřich
Lišková Marie
Sýkora Lubomír
Vojtěch Václav
Barborová Věra
Břichňáčová Jana
Havránek  Josef
Hourová Alena
Housa Bohuš

Jelínek Emil
Mazouchová Ivana
Michalcová Jaroslava
Mrázková Marie Jindřiška
Ondráčková Jana
Pešková Daniela
Vlach Milan
Vosecká Viera

Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x ročně. 
Vždy záleží na počtu dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho 
roku věku. Pozvánka není posílána automaticky.  V případě zájmu přihlašujte děti naroze-
né v období 1. 9. 2018 - 30. 11. 2018 do 31. 1. 2019.  Další Další termíny budou následovat. 
Přihlášku na Vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna obcana/ vitani 
obcanku/, nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních 
agend, č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha pří-
padech 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.    
Kontaktní osoby: Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká,  
tel.: 271 071 657, e mail: vitani@pocernice.cz.
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VÁNOČNÍ PŘÁNÍ PRO POČERNICE

ODSTOUPIT NEBO POODSTOUPIT?

TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI S VÁMI VŠEMI!

Vážení a milí spoluobčané,
na ustavujícím zasedání zastupitelstva byla 
zvolena nová rada v čele s paní starostkou 
Mgr. Alenou Štrobovou. Rád bych jim tou-
to cestou pogratuloval a  popřál mnoho 
zdaru v plnění volebního programu.
Velkou výhrou a  výhodou nového vedení 
je, že přebírají úřad ve vynikající kondici, 
zajištěný po personální i  finanční strán-
ce. Také získají silný náskok díky téměř 
hotovým, dokončovaným a  připravova-
ným projektům. Jako příklad bych uvedl 
Zklidnění Náchodské ulice, z parků Nolčův 
a  Jizbická, rekonstrukce stodoly u  Chval-
ského zámku, rozšiřování kapacity Domo-
va s pečovatelskou službou, nájemní byty 
na Berance, startovní byty při Náchodské 
ulici, apod.
Dovolte mi tedy, abych poděkoval bývalé 
radě za odvedenou práci a  vše dobré, co 
pro Horní Počernice udělala. Velké díky 
patří především paní Haně Moravcové, 
která samosprávu neúnavně vedla celá 
dvě volební období a  jejíž výsledky jsou 
nejen jasně viditelné, ale i naprosto nezpo-

chybnitelné. Za osm let dokázala mnohé. 
Sliby, které nám před volbami dala, nezů-
staly pouze na papíře. Všichni dobře víme, 
že funkce starosty není jen o  reprezenta-
ci obce navenek, ale především o  tvrdé, 
usilovné práci v  jakoukoliv hodinu a  čas. 
Bohužel jsme byli svědky mnoha pomluv 
a  útoků, z  nichž některé zákeřně cílily na 
její rodinu. Přesto se nikdy nevzdala a pro 
Počernice vždy bojovala čestně a  slušně 
v  duchu ideálů T. G. Masaryka, Václava 
Havla a Milady Horákové, kteří ji symbolic-
ky doprovázeli v její kanceláři.
Na zastupitelstvu se nám podařilo získat 
post předsedkyně kontrolního výboru pro 
paní Hanu Moravcovou. Opoziční ODS zís-
kala post předsedy finančního výboru pro 
pana Richarda Stáru. Jsem přesvědčen, že 
předsednictví jsou v dobrých rukou!
Za Šanci mohu garantovat, že budeme 
pracovitou a konstruktivní opozicí a bude-
me naplňovat body našeho programu. Ne-
gativismus nebyl a nebude naší doménou.
Považuji za velkou škodu, že námi navrho-
vaný dopravní výbor nevznikl, jelikož to 

nová koalice nepodpořila. 
Chtěli jsme vytvořit výbor, 
ve kterém by byli zastu-
pitelé všech politických 
stran. Výbor, který by kon-
tinuálně a  konstruktivně 
řešil nejpalčivější pro-
blémy z  oblasti dopravy 
a  objektivně informoval nejen zastupitel-
stvo, ale i  občany Horních Počernic. Dou-
fejme tedy, že problémy v dopravě budou 
opravdu efektivně řešeny, a že předvolební 
sliby nevyzní do prázdna.
Nadešel adventní čas a tak bych vám všem 
rád popřál krásné a  požehnané vánoční 
svátky v kruhu rodinném, bez zbytečného 
shonu a starostí. A Počernicím, aby nadále 
zůstaly dobrým místem pro život.
Všechno nejlepší do nového roku, zejména 
zdraví, štěstí, lásku, protože to je to, co je 
skutečně důležité.

Petr Růžička, zastupitel
Šance pro Počernice

Rezignovat znamená odstoupit. Je to kraj-
ní možnost. To, co bychom v tuto chvíli po-
třebovali, je spíše „poodstoupit“, abychom 
mohli na věci pohlédnout s  nadhledem. 
A to asi většina z nás. Jenže v politice nejde 
poodstoupit, ale jen odstoupit. Tak jsem 
tedy odstoupil, abych mohl poodstoupit 
a vidět. Pohled na volební kampaň stejně 
jako na povolební vyjednávání nebyl růžo-
vý. Každopádně zejména ten druhý předčil 
má očekávání.
Trestní oznámení mezi sousedy je absurd-
ní… A  bránit někomu v  informacích též. 
Nedopřát opozici volný přístup k informa-
cím je buďto projevem arogance moci, či 
nedůvěry ve vlastní schopnosti a  argu-
menty. Bát se toho, že by druhá strana či-
nila obtíže či dokonce přesvědčila někoho 
o svém pohledu na věc, je možná pochopi-
telné, ale z hlediska demokracie a obecné 
etiky nepřijatelné. Vítězit na poli, kam dru-
há strana není připuštěna, není důstojné. 
Pravdu nelze mít, lze na ní participovat, 

spolupodílet se. Pokud si uzurpujeme ve 
jménu pravdy prostor, není to pravda, ale 
strach, co nás vede. „Státy se udržují těmi 
idejemi, z  nichž se zrodily,“ říká Masaryk. 
Není důvod si myslet, že je v  komunální 
politice tento princip jiný. Sebelépe míně-
né a logicky zdůvodněné omezení povede 
vždycky jen a  pouze k  omezování z  pod-
staty, povede ke stavu neotevřenému, ne-
rovnému, a tudíž eticky nečestnému.
Povolební realita má ještě jeden rozměr. 
Osobní. Když máte v  jiných volebních 
uskupeních známé, kteří mají kontakty na 
jiné vaše společné známé, pak považuji za 
nevhodné a nepřípustné, pokud někdo volí 
cestu jejich obvolávání, psaní či návštěv 
a vytváří tak tlak na uzavření toho či ono-
ho, či dokonce na vaše odstoupení. A ještě 
méně přijatelné je, když tento způsob „ře-
šení“ volí směrem k vaší rodině. Právě to je 
to, co člověka posouvá v rozhodnutí z  ta-
kové situace vystoupit. Neboť se nabízí, že 
stejný způsob zvolí kdykoliv, když o  něco 

půjde. Samozřejmě je to 
věc osobního ustrojení 
a  konkrétní životní situa-
ce. A  popsaný status quo 
je navíc dnes čtyři týdny 
starý. Vilém Čáp a Vladimír 
Hošek mají jinou pozici, 
pokud jde o zdraví, osob-
ní život, pracovní povinnosti, a  pak také 
pokud jde o ony „společné známé“. Možná 
mají také realističtější pohled na věc. Kaž-
dopádně mají mou důvěru. Obsah, respek-
tive idea, není závislý na jednom člověku. 
Všichni jsme nahraditelní.
Rezignace znamená odstoupení. Považuji 
za důležité od shora uvedených postojů 
odstoupit. Nikoliv však od konkrétní prá-
ce, kterou může dělat kdokoliv z nás, jako 
občan. Rezignuji na mandát zastupitele, 
nikoliv na aktivitu občana.

Martin Velíšek, Počernice JINAK

Úvodem mého článku mi, prosím, dovolte 
dodatečně poděkovat všem z vás, kteří při-
šli k  říjnovým volbám a volili, ať už koho-
koli. Děkuji rovněž za všechny velké i malé 
křížky pro sdružení nezávislých kandidátů 
Počernice JINAK a také za 640 malých kříž-
ků pro moji osobu. Získal jsem přesný dvoj-
násobek hlasů oproti volbám v roce 2014, 
což jsem neočekával. Stejně jsem neočeká-
val, že mandát v zastupitelstvu obhájím ze 
4. místa kandidátky. I proto vnímám výsle-

dek voleb jako velký závazek a potvrzení, 
že mám v práci zastupitele pokračovat.
Když jsem před volbami vyklízel doma 
své zastupitelské desky, věřil jsem, že Po-
černice JINAK uspějí. „Na stranu“ jsem dal 
několik košilek se záležitostmi, které se mi 
z  opoziční lavice nepodařilo dotáhnout 
od konce minulého volebního období. 
Měl jsem je připravené k předání kolegovi 
nebo kolegům, který/ří ve volbách uspě-
je/í… Jsem rád za možnost pokusit se roz-

pracované záležitosti sám 
dotáhnout. Co mám na 
mysli?
1. odstranění záplavové 
zóny u Svépravického po-
toka; 2. instalaci kamery 
a realizaci plotu na sídlišti 
u  zastávky Libošovická; 
3. prověření možnosti změny dopravního 
režimu u  základních škol (zejména v  ran-
ních hodinách) s  cílem zvýšit bezpečnost 
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CHCEME ZMĚNIT STYL VLÁDNUTÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
Úvodem mi dovolte připojit se k  podě-
kování vám voličům za podporu našeho 
sdružení nezávislých kandidátů Počernice 
JINAK v  podzimních volbách. Neplánova-
ně jsem převzal štafetu po Martinu Velíš-
kovi a tak se nyní spolu s Vilémem Čápem 
snažíme postupovat podle našeho voleb-
ního programu. Povolební vyjednávání 
stále ještě probíhají a  jak známo, ďábel je 
ukryt v  detailu, takže i  proto se snažíme 
jít co možná nejvíce do detailů – a to ne-
jen v  programových otázkách. Jsme toho 
názoru, že teď je ten správný čas na změ-
nu stylu vládnutí v  Horních Počernicích, 
tj. otevřeného, transparentního a průhled-
ného. Souvisí s tím úzce samozřejmě i změ-
na v příslušných jednacích řádech. Účelem 
takových změn je co nejširší možnost účas-
ti veřejnosti ve všech možných veřejných 
procesech. Při sběru podpisů pod petici, 
abychom mohli jako občané kandidovat 
ve volbách, jsem se nezřídka setkával s vel-
mi odevzdanými reakcemi, že nic nemá 
cenu, ničeho nemůžeme docílit a vlastně, 
ať do voleb ani nechodíme. Docela chápu, 
z  čeho podobná beznaděj pramení, ale 
jsem optimista. Dále pak budu s  povdě-
kem kvitovat, když se podaří do veřejného 

dění zapojit více i  glosátory ze sociálních 
sítí. Z dob minulých máme u nás velmi ne-
gativní dědictví mnohých zemědělských 
pozemků přeměněných v  zastavitelné 
plochy, a to bez povšimnutí širší veřejnos-
ti. Děkujeme pěkně. Jistě i v budoucnosti 
se na nás navalí další a  další zastavovací 
projekty. Chceme ale důsledně vše před-
stavovat veřejnosti v čase úvah nad studie-
mi na veřejných slyšeních a věříme, že se 
obyvatelé HP do diskuse zapojí. Je to pro 
nás klíčové. Později už mnohdy nezbývá 
než protestovat u piva v hospodě. Jsme si 
samozřejmě vědomi, že jakýkoli, sebe lépe 
míněný další projekt, je z hlediska již dnes 
masivního objemu dopravy problematický 
a  v  konečném důsledku může současný 
stav ještě zhoršit. Cpát tlusté do tenkého 
do nekonečna nejde. Pochopí to majitelé 
pozemků a developeři?
O  proběhlém ustavujícím zastupitelstvu 
budou jistě informovat na stránkách toho-
to listu podrobněji jiní, tak se omezím jen 
na jednu záležitost. Zastupitelka Morav-
cová navrhovala, aby zastupitelstvo zřídi-
lo také dopravní výbor. S kolegou Čápem 
jsme návrh nepodpořili – drželi jsme se to-
tiž svého volebního programu: „K rychlejší 

realizaci zásadních doprav‑
ních staveb (MÚK Bystrá, 
rozšíření protihlukových 
stěn u  D11  apod.) může 
dopomoci především trvalý 
(až nekonečný) lobbing za 
tyto stavby, který bude ko‑
ordinován s  významnými 
počernickými firmami nebo s firmami půso‑
bícími v areálu za tratí. Nejen nepodnikatelé, 
ale také podnikatelé a  firmy mají zájem na 
plynulé dopravě v  Počernicích. Každý chce 
včas dorazit na smluvenou schůzku nebo za 
svým zákazníkem. Iniciátorem, organizáto‑
rem a hlavní tváří tohoto pozitivního nátla‑
ku ale musí být městská část a její odpovědní 
představitelé (starosta, místostarosta, radní 
nebo zastupitel, který má k takovému jedná‑
ní mandát) – nikoli pouhý poradní orgán sa‑
mosprávy (bez politické odpovědnosti) nebo 
úzká skupina podnikatelů (bez mandátu 
obyvatel Počernic).“
Všem obyvatelům Horních Počernic přeji 
klidné a  spokojené prožití svátků vánoč-
ních.

Vladimír Hošek,
zastupitel Počernice JINAK

Vážení spoluobčané!
Dovolte, abychom vám ještě jednou 
upřímně poděkovali za podporu, které se 
nám od vás při letošních volbách dostalo. 
S  radostí a  nadšeně jsme se potkávali ve 
volebních dnech, kdy jste nám mnozí vy-
slovovali zřetelnou podporu i přesvědčení, 
že se zase vrátíme na výsluní komunální 
politiky v  Horních Počernicích. Bylo to 
milé, nadějné!
Pak přišlo počítání hlasů a my jsme si uvě-
domili, jak pestrý, ba roztříštěný elektorát 
u nás máme. Ani naše vítězství ve svépra-
vických okrscích nemohlo výrazněji po-
znamenat náš celkový výsledek, byť jsme 
o krůček postoupili výše. Skončili jsme na 

třetím místě, získali čtyři mandáty, když ze-
jména volební matematika nahrávající ví-
tězným stranám nás o pátý mandát těsně 
připravila.
Po volbách nastal očekávaný rozruch. Vy-
jednávalo se napříč všemi volebními stra-
nami, obraz povolební scény v  Horních 
Počernicích se nelišil od jiných měst, měst-
ských částí i obcí. Snad jen s tím rozdílem, 
že mezi obvyklými volebními zbraněmi se 
u nás vyskytla i trestní oznámení. My jsme 
byli připraveni dát ve prospěch programu 
povolební koalice své síly, zkušenosti i od-
borné předpoklady. Bohužel, naše snahy 
se nenaplnily, vítězná strana HOP, jejíž pr-
venství respektujeme, spojila své penzum 

sedmi mandátů s  dalšími třemi seskupe-
ními, která jinak skončila ve spodní části 
pomyslného žebříčku. Blahopřejeme nově 
zvolené starostce, paní Mgr.  Štrobové 
a přejeme jí hodně zdaru a prospěchu pro 
naši městskou část. Také jí přejeme, aby 
ten tenký led, na který se svými spojenci 
vstoupila, se brzy neprolomil. Vždyť již prv-
ní jednání nového zastupitelstva v pondělí 
5.  listopadu ukázalo názorovou rozlišnost 
i u vítězného hnutí, neřku -li celé vládnoucí 
koalice. A to jsme teprve na začátku čtyřle-
tého volebního období.
Stojíme tedy „opodál“, vnímáme složitost 
situace při prosazování našich programo-
vých cílů, se kterými jsme voliče otevřeně 

dětí při cestě do škol; 4. pokračování v pro-
sazení změny územního plánu, která by 
umožnila přesun ČOV Čertousy do lokality 
Sychrov (a  s  tím související práce na za-
krytí současné ČOV Čertousy); 5. možnost 
výměny zpomalovacího prvku (poblíž kři-
žovatky s  Náchodskou ulicí) na ulici Bo-
žanovská za prvek, který způsobuje nižší 
zvukové znečištění; 6. opatření ke zklidně-
ní dopravy v  lokalitě ohraničené ulicemi 
Kludských a Na Staré silnici.
Dále se budu samozřejmě také zabývat 
podněty všech obyvatel Horních Počernic, 
kteří se na mě obrátí.
Vzhledem k výsledkům voleb věříme, že se 
nám podaří prosadit velkou část našeho 
volebního programu a  zároveň pozitivně 

přispívat ke správě městské části. Snažíme 
se prosadit, aby na jednání výborů zastupi-
telstva a komisí rady měla od 1. ledna 2019 
přístup veřejnost. Stejně tak to, aby všichni 
zastupitelé měli přístup k materiálům rady 
městské části. Do koaliční smlouvy se sna-
žíme vložit i ustanovení, že všichni předse-
dové komisí rady a  výborů zastupitelstva 
se budou moci účastnit jednání rady měst-
ské části u materiálů, co se týkají činnosti 
poradního orgánu, který řídí. Všechna tato 
opatření by nás posunula do 21. století 
a  konečně bychom opustili dobu, kdy in-
formace k  rozhodování samosprávy měli 
v  některých případech jen radní nebo 
v horším případě pouze jedna z nich.
Závěrem mi dovolte poděkovat panu 

Martinu Velíškovi. Přeji mu pevné zdraví 
a  úspěchy ve všech oblastech života. Tě-
ším se na pokračování spolupráce, na níž 
se nic nemění ani v situaci, kdy rezignoval 
na zastupitelský mandát. Jsem rád, že nám 
dál pomáhá a že i nadále zůstává součástí 
týmu Počernice JINAK.
Těším se na další práci pro Horní Počernice 
a přeji nám všem klidné prožití vánočních 
svátků ve společnosti našich nejbližších, 
pohodu a zdraví.
Ze srdce

Vilém Čáp,
zastupitel Počernice JINAK
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seznamovali, ale jedeme dál. Na druhé 
straně jsme připraveni podpořit i  řešení 
a návrhy povolební koalice, budou -li smy-
sluplné a  budou -li v  souladu s  obecnými 
principy udržitelného rozvoje městské 
části. Navíc, a  to je třeba v  tuto chvíli jas-
ně vidět, budou -li v souladu s hlavními cíli 
samosprávy hlavního města Prahy tak, jak 
je deklarovala vítězná koalice s  vedením 
„pirátů“. Je třeba totiž jednoznačně pod-
pořit záměry i  vliv hlavního města Prahy 
na dobudování tak významné dopravní 
stavby, jakou je celoměstský okruh v jeho 
chybějící části. Místo strašení nesmyslnými 
a  nepodloženými čísly je třeba přistoupit 

k  razantním řešením, spojit své síly s  vlá-
dou ČR, ať tam sedí ten nebo ten, a využít 
disponibilní rozpočtové zdroje státního 
rozpočtu pro tuto investiční akci. To musí 
být hlavní cíl nás všech, nelze opakovat 
mrtvých osm let, kdy se kolem Prahy nepo-
stavil ani kilometr okruhu! Stejně tak v sou-
ladu s vedením Prahy budeme podporovat 
rozumný rozvoj bydlení i v Horních Počer-
nicích. Tam, kde je to v souladu s územním 
plánem metropole. Dál chceme pracovat 
na zajištění bezpečného a ničím nerušené-
ho života současných obyvatel naší měst-
ské části. Naší prioritou je i podpora pod-
nikání a volnočasových aktivit, především 

sportu, včetně výstavby nové tělocvičny 
pro školní tělocvik i mimoškolní aktivity.
Vážení občané, vážíme si vaší podpory 
a slibujeme vám, že ke splnění základních 
úkolů dalšího čtyřletého rozvoje Horních 
Počernic i  celého hlavního města dáme 
k dispozici všechny naše síly. I  s vaší pod-
porou!

Vaši zastupitelé za ODS – NHP: Jindřich Jukl, 
Ivan Liška, Petr Měšťan a Richard Stára

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám poděkovali za podporu 
a hlasy v komunálních volbách. Vašich hla-
sů si moc vážíme a jsou pevným základem 
pro naši práci pro Městskou část Praha 20. 
Je to pro nás velký závazek a  budeme se 
maximálně snažit vše plnit podle nejlepší-
ho vědomí a svědomí v zájmu občanů Hor-
ních Počernic.
Bohužel krátce po volbách mezi jednot-
livými členy zastupitelstva vznikly vskut-
ku nemilé, v  mých očích nepochopitelné, 
konflikty. Ačkoliv nejsem přímým účastní-
kem těchto sporů, musím se proti těmto 
jednáním ohradit. Přál bych si, aby všichni 

kolegové ze zastupitelstva jednali mezi se-
bou se vším respektem a slušností. Věřím, 
že všichni najdeme společnou řeč a bude-
me aktivně pracovat pro naše občany. Je to 
bezesporu jednotným zájmem nás všech.
Zastupitelstvo zvolilo v pondělí 5.  listopa-
du nové vedení městské části. V radě nově 
zasednou zástupci Hnutí občanů Počernic, 
Společně pro Počernice, ale také kolegyně 
Jana Hájková zvolená za Hnutí ANO. Získa-
li jsme tak cennou možnost realizovat náš 
program a podílet se na rozvoji naší měst-
ské části. Přeji Horním Počernicím mnoho 
úspěchů s novým vedením.
Komunální politika je také o  budová-

ní a  tvorbě přátelských 
a otevřených sousedských 
vztahů, ale také o  diskusi 
a výměně názorů. Proto se 
na mě neváhejte obrátit 
prostřednictvím e -mailu: 
Zbynek_Rimal@pocerni-
ce.cz. Budu velice rád za 
jakýkoliv podnět či nápad, jak zlepšit život 
v Horních Počernicích.
Přeji vám krásný advent a  vánoční svátky 
plné klidu a rodinného štěstí.

Zbyněk Římal,
zastupitel ANO 2011

ŠANCE PRO OPOZICI, ŠANCE PRO DOPRAVU!
Děkujeme všem, kteří svůj zájem o  život 
v  naší městské části vyjádřili svou účastí 
v letošních volbách. Po osmi letech, kdy se 
Šance pro Počernice (ŠANCE) aktivně podí-
lela na vedení obce, přichází výrazná změ-
na. Řízení radnice převzalo nové uskupení, 
tvořené celkem čtyřmi volebními strana-
mi s  celkovým počtem 14 mandátů z  25: 
HOP (7), ANO (2), Společně pro Počernice 
(3) a Počernice jinak (2). Přestože Šance je 
se ziskem 6 mandátů druhou nejsilnější 
volební stranou, nepodařilo se nám najít 
ochotu k sestavení většinové koalice.
Je nám líto, že naše nabídka pro HOP k vy-
tvoření velké koalice s  ODS, respektující 
výsledky voleb z  hlediska personálního 
obsazení rady (v čele se starostkou A. Štro-
bovou, 1. místostarostkou H. Moravcovou 
a  2. místostarostou z  řad ODS), nebyla 
přijatelná. Přestože se ŠANCE dostala do 
úlohy opoziční strany, chtěli bychom vás 
ujistit, že tím naše práce a zájem o Počer-
nice nekončí. Nechceme škodit či jen kri-
tizovat. Chceme být opozicí konstruktivní 
a  dle možností opozičních zastupitelů, 
dále podporovat projekty, které jsme buď 
dříve začali, nebo které budeme teprve 
iniciovat. Využijeme náš potenciál, zkuše-
nosti a vhled do problematiky vedení obce 
a  své návrhy budeme předkládat ať už 
nové radě nebo přímo zastupitelstvu. Naši 
zastupitelé budou mít každý svou specific-

kou oblast činnosti, které budou věnovat 
svou práci a  pozornost. Na ně se můžete 
obracet se svými podněty, stejně jako i na 
nezvolené kandidáty ŠANCE, kteří se hod-
lají podílet na práci pro Počernice.
Jedním z konkrétních kroků, který chceme 
prosadit, je koncepční a nepolitické řešení 
problému dopravy. Naší snahou už před 
volbami bylo nepolitizovat tento palčivý 
problém. Proto jsme již dříve navrhovali 
zřízení pracovní skupiny pro dopravu, ve 
které by byla zastoupena všechna politická 
uskupení a občanské spolky. Každá zájmo-
vá strana by tak mohla mít přístup k rele-
vantním informacím a možnost být vtaže-
na do řešení konkrétních kroků či projektů. 
Tento návrh však v minulém období nebyl 
přijat. Proto jsme již na ustavujícím zastu-
pitelstvu podali návrh na zřízení nového 
výboru pro dopravu.
Tento výbor by byl sedmičlenný, s místem 
pro zástupce každého volebního uskupe-
ní, aby si jejich členové mohli kvalifikovaně 
předávat informace. Výbor by byl úkolován 
a  odpovědný přímo zastupitelstvu jako 
nejvyššímu orgánu městské části. Přestože 
téma dopravy bylo hlavním tématem před-
volebního klání, nebyl náš návrh ze strany 
nové vládnoucí koalice podpořen. Výbor 
pro dopravu by přitom mohl být objektiv-
ním partnerem pro zastupitele a  občany 
městské části v řešení dopravní problema-

tiky. Řešil by možnosti stá-
vající dopravní infrastruk-
tury, její potenciál, rozvoj, 
ale i  možnosti snižování 
negativních důsledků. Vý-
bor, by prostřednictvím 
svých zástupců mohl ko-
munikovat např.  i  s  mi-
nisterstvem dopravy, ředitelstvím silnic 
a dálnic, s Technickou správou komunikací 
či s Odborem dopravy na MHMP. Výbor by 
nahradil komisi dopravy a  informoval by 
pravidelně všechny zastupitele i  občany 
napříč politickým spektrem.
Jelikož stále považujeme dopravu v  Po-
černicích za zcela zásadní téma, které by 
nemělo být rukojmím politických šarvátek, 
budeme náš návrh znovu předkládat na 
dalším jednání zastupitelstva.
Ve své činnosti také dále pokračuje náš na-
dační fond ŠANCE, jehož prostřednictvím 
se v  minulosti dostávalo pomoci potřeb-
ným hornopočernickým občanům. S  jeho 
rozšířenou činností, i s dalšími plánovaný-
mi aktivitami, vás seznámíme v následují-
cím čísle HPZ.
Těšíme se na vaše podněty a připomínky.

Pavel Wágner,
zastupitel Šance pro Počernice
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Vážení Hornopočerničtí,
hlasy voličů rozdaly karty a  naše uskupení 
Šance pro Počernice odchází do opozičních 
lavic. Byť o  jeden hlas, nepodařilo se nám 
obhájit post starostky a  radních. Nechtěli 
jsme ale jít do jakékoliv koalice za oprav-
du „každou cenu“. To ale neznamená, že by 
naše práce pro Horní Počernice končila, ba 
naopak.
Předáváme Horní Počernice ve skvělé kondi-
ci, než v jaké jsme je před osmi lety přebírali. 
Se 140 miliony na účtech, s  přebytkovým 
rozpočtem. Všechny radou schválené smlou-
vy jsou podepsané, dokumenty jsou předá-
ny do archivu nebo na jednotlivé odbory 
v elektronické podobě.
Nastartovali jsme spoustu projektů. Dovol-
te mi zmínit rekonstrukci stodoly na Chval-
ské tvrzi na kulturní sál, který v Počernicích 
chybí. Pozemek na rozšíření domu s  pečo-
vatelskou službou je koupen, druhý je vá-
zán podepsaným memorandem s  vlastníky 
pozemku. Na demolici domu na Náchodské 
ulici byla podepsána smlouva a v budoucnu 
by zde měl stát dům s byty zvláštního určení 
pro samotné seniory, mladé lidi, obyvate-
le s  tělesným postižením. Na tento dům je 
zpracována dokumentace pro stavební říze-
ní. Stejný stupeň dokumentace je zpracován 
na bytový dům v ulici K Odpočinku, kde by 
měly být městské byty ve vlastnictví Po-
černic. Ministerstvo financí po dvou letech 

schválilo smlouvu na převod prostor pro níz-
koprahový klub v Horních Počernicích a naši 
teenageři se budou moct přestěhovat do 
opravdu „jejich“ vlastních prostor.
Důležitou akcí je rozšíření prostorů pro 
MUMRAJ, kde se nám podařilo získat dotaci 
z hlavního města a část vlastních prostředků 
je alokována v rozpočtu na příští rok. A i když 
jsou i názory, že rodinné centrum je v dnešní 
době již přežitá věc, nemohu s tím souhlasit 
a  myslím, že právě takové organizace mají 
mít maximální podporu od městské části.
Další krásný projekt je nový park Houslový 
klíč v  ulici Jizbická. Ve veřejném řízení byl 
vybrán zhotovitel první etapy, a  pokud se 
žádný účastník neodvolá, bude podepsána 
smlouva o  dílo. Na tuto akci je v  rozpočtu 
připraveno 23 milionů korun.
Prahou je schválena studie Zklidnění Ná-
chodské a v rámci této studie by mělo dojít 
k postupné rekonstrukci povrchu této hlavní 
komunikace včetně instalace zklidňujících 
prvků.
Ukázali jsme, že v celé České republice jsme 
druhá a  v  Praze ze všech nejlepší městská 
část v  rámci zadávání veřejných zakázek 
a transparentností přímo překypujeme.
Rozpočet městské části je připraven a  pro-
jednán s  vedoucími odborů, s  tajemníkem 
úřadu a s  řediteli příspěvkových organizací. 
Je třeba ho pouze projednat v radě a předlo-
žit zastupitelstvu ke schválení. Rozpočet byl 

navržen jako vyrovnaný.
Ráda bych také poděkova-
la. Děkuji všem svým kole-
gům a  přátelům, že jsme 
při sobě stáli v  ošklivém 
předvolebním boji a  také 
při složitých a  nestandard-
ních povolebních jedná-
ních. Děkuji všem občanům, kteří nám nejen 
v  minulosti, ale také v  současnosti vyslovili 
důvěru svým hlasem ve volbách, i  když si 
o  mně četli těsně před volbami mnoho lží 
a  polopravd. Děkuji i  kandidujícím uskupe-
ním ODS, KSČM a  Počernice jinak, že jejich 
předvolební kampaň byla konstruktivní 
a programová. A děkuji i tajemníkovi úřadu 
a  především všem zaměstnancům, že jsme 
spolu pracovali a přátelsky vycházeli krásná 
dvě volební období.
Za naší odvedenou prací si stojím, udělalo 
se mnoho věcí a  nastavily se i  nové tradič-
ní akce. Za tuto práci náleží odcházejícím ze 
svých funkcí dle zákona finanční odchodné. 
Tyto finance jsem se rozhodla věnovat po-
černickým neziskovým organizacím, které 
jsou nedílnou součástí našeho občanského 
života.
Bylo mi obrovskou ctí být ve vedení Počernic 
celých osm let. Bylo mi ctí být vaší starost-
kou.

Hana Moravcová, 
zastupitelka  Šance pro Počernice

Děkujeme mnohokrát za podporu,  
kterou jste nám v letošním roce dali. 

Přejeme všem krásné Vánoce  
a rok 2019 plný štěstí a radosti.

Zastupitelé a kandidáti  
Hnutí občanů Počernic  

s podporou Pirátů

Divizna  
a sousedé ze Svépravic 

srdečně zveme na

Adventní zpívání  
u kapličky

V neděli 16. prosince 2018 
od 16 hodin 

Svépravický svařák  
a vánoční pohoda!

Za
st

up
it

el
é
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Vážení diváci,
přichází adventní 
čas, který by neměl 
být obdobím shonu 
a  stresu, ale naopak 
klidu a  pohody. 
Jsem přesvědčená, 
že k  pocitu poho-
dy můžeme přispět 
i my některým z pro-

sincových představení.
Jelikož o  Vánocích většina lidí myslí pře-
devším na své bližní, budou se u  nás konat 
dvě benefiční představení. Prvním je 4. 12. 
od 19.30 hod. Magická hodina. Komedie 
v  hlavní roli se skvělou Vilmou Cibulkovou. 
Výtěžek z  akce bude věnován Středisku 
křesťanské pomoci Horní Počernice.

Druhým dobročinným představením bude 
18.  12. od 17.30 hod. pohádka Zpátky do 
Afriky 2 v  podání dětského divadelního 
souboru Na Radosti. Výtěžek bude věnován 
počernickým skautům na stavbu nové klu-
bovny.
Jsme moc rádi, že se v  našem divadle tako-
vé krásné akce pořádají a  věříme, že budou 
úspěšné.
Ráda bych vám z prosincového programu do-
poručila ještě další dvě komedie, a sice před-
stavení Nevěsta k  pohledání divadelního 
spolku Vojan z Libice nad Cidlinou a Domá-
cí@štěstí.hned, které bylo napsáno přímo na 
tělo paní Ivě Hüttnerové. V případě Nevěsty 
k pohledání se jedná o poslední představení 
festivalu Čechův divadelní podzim a můžete 
se u této inscenace na vlastní oči přesvědčit, 

že rozdíl mezi amatérským a profesionálním 
souborem se někdy opravdu stírá. Představe-
ní hrajeme 9. 12. od 19.30 hod. Pod netra-
dičním názvem Domácí@štěstí.hned se skrý-
vá svižná a zábavná hra, ve které kromě Ivy 
Hüttnerové uvidíte také Michaelu Dolinovou 
a  Davida Suchařípu. Představení uvedeme 
12. 12. od 19.30 hod.
Na závěr přijměte mé pozvání na tradiční 
Zpívání pod vánočním stromem v  Přírod-
ním divadle Dády Stoklasy. Dita Hořínková 
opět přivede zajímavého hosta a budeme si 
všichni společně moci zazpívat koledy. Zpí-
vat budeme 23. 12. od 17.00 hodin.

Přeji vám krásné Vánoce a úspěšný rok 
2019.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

PRÁVĚ HRAJEME
úterý 4. prosince v 19.30 hod. 
Daniel Glattauer

MAGICKÁ HODINA
Režie: Vilma Cibulková
Hrají: Vilma Cibulková, Stanislav Lehký, 
Rostislav Trtík
Jízlivá komedie o manželském páru, který má 
lepší časy za sebou: všední dny, děti a starosti 
je navzájem odcizily.
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.

BOEING -BOEING ANEB
TŘI LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadélko Radka Brzobohatého

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 manipulo-
ván svojí milenkou do výhodné svatby s „ne-
věstou k pohledání“. O bláznivé situace nebu-
de 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.
Vstupné: vstup volný (nutná vstupenka).

úterý 11. prosince v 18.00 hod. 

VÁNOČNÍ KONCERT*

Sóla a komorní hra žáků ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: 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 taekwonda 
s prezentací všech pásků a věkových skupin.
Vstupné: dobrovolné

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

DERNIÉRA

KONCERT

KONCERT

KONCERT
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neděle 16. prosince v 18.00 hod.

HARFA JANY
BOUŠKOVÉ

pondělí 17. prosince v 19.30 hod.

REBELOVÉ NOVÉ GENERACE*
Režie: Matěj Čumpelík
Studenti hudebně dramatického oddělení 
školního klubu Gymnázia Chodovická vytvo-
řili vlastní úpravu muzikálu.
Vstupné: 80 Kč

úterý 18. prosince v 17.30 hod. 
Jiří Dvořák / Eva Čechová

ZPÁTKY DO AFRIKY 2
Rodinné divadlo Na Radosti, 
Horní Počernice
Režie: Eva Čechová
Benefiční představení. Celá tržba z  tohoto 
představení bude věnována na stavbu skaut-
ské klubovny.
Napínavý příběh s  veselými písničkami 
a mnoha cirkusovými čísly.
Vstupné: 100 Kč (děti), 140 Kč (dospělí)

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

čtvrtek 20. prosince v 18.00 hod.

FIT STUDIO D*
Vánoční akademie sportovní akademie.
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
Tradiční předvánoční setká-
ní s  Ditou Hořínkovou a  její-
mi hosty v  Přírodním divadle 
Dády Stoklasy.
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

středa 9. ledna v 18.00 hod .

DOKUD JEŠTĚ SNÍM
Zahájení výstavy fotografií 
Aleše Ostrýta. Vernisáž je určena pro 
veřejnost, vstup volný.

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

středa 16. ledna v 19.30 hod. 

DŮVĚRNÝ NEPŘÍTEL
mysteriózní thriller / ČR, SK / 
do 12 let  nevhodný
Režie: Karel Janák
Hrají: Vojtěch Dyk, Gabriela Marcinková, 
Roman Luknár, Pavel Rímský a další
Inteligentní dům ovládaný pouhým hlasem, 
který má zajišťovat luxus a stoprocentní bez-
pečí, se zpočátku jeví jako pohádka, ale po-
malu se mění v noční můru.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 17. ledna v 19.30 hod.

DVA NAHATÝ CHLAPI
JT Promotion

sobota 19. ledna v 18.00 hod.
Julius Zeyer

RADÚZ A MAHULENA
DS 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 
Hrachovcová 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

pátek 25. ledna v 17.00 hod

JEDEME NA VÝLET
Štístko a  Poupěnka mají zbrusu nové před-
stavení, ve kterém zazpívají nejnovější písně 
ze svého prvního DVD filmu - Jedeme na vý-
let.
Vstupné: vstupenky v prodeji pouze v síti Tic-
ketportal.

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 
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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 violonce-
lla klasickou hudbu, ale i  úpravy rockových 
a popových hitů.
Vstupné: 120 Kč

ÚNOR
neděle 3. února v 15.00 hod.
B. Němcová / L. Razimová

PRINCEZNA KOLOBĚŽKA
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Pohádka o  chytré Mančince, která si poradí 
i se záludným úkolem od pana krále.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 5. února v 19.30 hod.
Gunter Beth a Alan Cooper

KAŽDÉMU JEHO
PSYCHOTERAPEUTA
Hálkovo městské divadlo Nymburk
Režie: Jaroslav Kříž
Hrají: Braňo Polák, Eva Decastelo, Uršula 
Kluková / Hanka Sršňová, Barbora Mottlo-
vá, Václav Upír Krejčí / Martin Pošta, Lukáš 
Toman, Pavel Procházka, Jiří Xaver Veselý
Co se může přihodit, když se zlodějíček vetře 
do psychoterapeutické ordinace, je „vpuštěn“ 
na pacienty a začne léčit „selským rozumem“. 
Komedie o čtyřech sezeních.
Vstupné: 320, 300, 280 Kč
(částečně zadané představení)

pátek 8. února v 19.30 hod.
Jakub Zindulka

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Fanny Agentura
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Dana Homolová, Daniel Rous, Mi-
chaela Badinková a Martin Kraus
Komedie o dvou manželských párech, které 
se, jako každý rok, chystají společně oslavit 
Silvestra. Alkohol teče proudem, a  tak vzá-
jemné špičkování vyústí ve furiantskou sáz-
ku, která vede k neobvyklé výměně manželů. 
Jak to dopadne…?!
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

sobota 9. února v 15.00 hod.
Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková

POHÁDKA O STRAŠIDELNÉM
NÁDRAŽÍ
Divadlo Láryfáry
Hrají: Jarmila Vlčková, Pavlína Jurková 
a Lukáš Jurek
Na jednom úplně obyčejném vlakovém ná-
draží začalo strašit a  lidé se nádraží začali 
vyhýbat.
Podaří se přednostovi stanice společně s dět-
mi strašidlo vyhnat?
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 10. února v 16.30 hod. 
Adolphe Adam, Théophile Gautier

GISELLE* 
Tančí: Šárka Holečková, 
Jevgenij Lisovik a další
Romantický balet, který vychází z  pověsti 
o  dívkách, které zemřou neprovdány a  po 
smrti se stanou vílami a utancovávají pocest-
né k smrti.
Vstupné: 200 Kč

čtvrtek 14. února v 19.30 hod.
Tomáš Beránek, Tomáš Dianiška

JAK SBALIT ŽENU 2.0
Divadlo pod Palmovkou
(Studio Palm off)
Režie: kolektiv
Hrají: Tereza Dočkalová, Barbora Kubáto-
vá / Šárka Opršálová, Jakub Albrecht, To-
máš Dianiška
Divadelní verze českého bestselleru o  tech-
nologii milostného lovu, vztazích a stereoty-
pech, které v nich panují.
Představení není vhodné pro diváky do 
14 let.

Délka představení: 90 minut (hrajeme 
bez přestávky)
Vstupné: 250, 230, 200 Kč (sleva 20 %
pro studenty)

sobota 16. února v 19.30 hod.

NAĎA VÁLOVÁ 10 LET 
NA SCÉNĚ*
Na klavír doprovází Anna 
Cibulková, jako host vystoupí Hynek Tomm.
Vstupné: 240 Kč

čtvrtek 21. února v 19.30 hod.
Marc Comoletti

STARÁ LÁSKA NEREZAVÍ
Divadélko Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: David Gránský, Felix Slováček jr. /
Vojta Efler, Irena Máchová, Eliška Dohna-
lová a Martin Sochor
Situační komedie. Manželé netrpělivě čekají 
na ukončení rozvodového řízení, aby mohli 
začít žít svůj život konečně bez toho druhé-
ho. Stále obývají společný byt, protože ONA 
v  něm má ordinaci, ON kancelář. A  tak se 
nechtěně stávají svědky nových vášní svých 
protějšků.
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

čtvrtek 28. února v 19.30 hod. 

VLADIMÍR MIŠÍK A ETC.
Koncert Vladimíra Mišíka
 - zpěváka, skladatele 
a kytaristy. Jako host vystoupí 
Olin Nejezchleba & KYBABU.
Vstupné: 350 Kč

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do 
pátku od 16.00 do 19.00 hod.
Vstupenky je možné koupit nebo zarezer‑
vovat kdykoliv na webu divadla: 
www.divadlopocernice.cz. 
Telefon do pokladny: 281 860 174.
Nejpozději tři dny před začátkem předsta‑
vení končí platnost veškerých rezervací.
Délka všech představení je uváděná včetně 
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez 
přestávky, pokud není uvedeno jinak. Změ‑
na programu vyhrazena. Pořady označené 
hvězdičkou jsou pronájmy.

KONCERT

KONCERT
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Divizna a husitská fara Vás zve na

Přijďte se naladit a potěšit s přicházejícím časem adventu
v klubovně Divizny na husitské faře.

Náchodská 171/382, Horní Počernice

Těšíme se na Vás.

Petra Tvrdka

Tradiční

NEDĚLE 
9. prosince 

v 15 hodin 

koncertAdventní

Občerstvení * Horké nápoje * Perníčky 
Vstup volný! 

www.ecmhopo.cz/adventni-zpivani/

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2018

Pozvánky

ŘÍMSKOKATOLICKÁ CÍRKEV

24.12. pondělí – Štědrý večer 17.00 hod.

24.00 hod.

25.12. úterý – Hod boží vánoční 8.30 hod.

26.12. středa – sv. Štěpána 8.30 hod.

27.12. čtvrtek – sv. Jana 18.30 hod.

28.12. pátek – sv. Mláďátek 18.30 hod.

29.12. sobota – sv. Rodiny 18.30 hod.

30.12. neděle – sv. Rodiny 8.30 hod. s obnovou manželského slibu

31.12. pondělí – sv. Silvestra 17.00 hod.

1.1. 2019 úterý 8.30 hod.

2.1. středa -

3.1. čtvrtek 18.30 hod.

4.1. pátek 18.30 hod.+ pobožnost 1.pátek

5.1. sobota – Zjevení Páně 18.30 hod.

6.1. neděle – Zjevení Páně 8.30 hod.

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ HUSITSKÁ

2. 12. 1.neděle adventní 9.00 hod. bohoslužba

15.00 hod. Adventní koncert Petra Tvrdka

9.12. 2.neděle adventní 9.00 hod. bohoslužba

16.12. 3.neděle adventní 9.00 hod. bohoslužba

10.00 hod. Předvánoční posezení na faře

23.12. 4.neděle adventní 9.00 hod. bohoslužba

25.12   Hod boží vánoční 9.00 hod. bohoslužba

26.12.  2. svátek vánoční – sv. Štěpána 9.00 hod. bohoslužba

30.12.  Poslední děkovná bohoslužba v roce 9.00 hod.

ČESKOBRATRSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

2.12. 9.30 hod. bohoslužby se sv. večeří Páně 
kazatel Martin Řeháček 

2.12. 15.00 hod. bohoslužby s instalací nové 
farářky Alžběty Hanychové
(v modlitebně Církve bratrské, 
Ve Žlíbku 8)

 9.12. 9.30 hod. bohoslužby 
loutkové divadlo v 10.30 hod.

16.12. 9.30 hod. bohoslužby

23.12. bohoslužby s divadelní hrou dětí 
i dospělých

24.12. Štědrý den 16.00 hod. nešpory (vánoční příběh 
s písničkami a modlitbou)

25.12. Boží hod vánoční bohoslužby se sv. večeří Páně

30.12. neděle – sv. Rodiny 8.30 hod. s obnovou manželského slibu

31.12. pondělí – sv. Silvestra 9.30 hod. bohoslužby
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od 1. 12. 2018 – 6. 1. 2019, denně od 9.00 
do 18.00 hod.

ČERTI KARLA FRANTY A ANDĚLÉ 
JEHO DCERY ALENY
Unikátní výstava představí rozsáhlou sbír-
ku více jak šedesáti originálních olejomaleb 
a akvarelů známého českého malíře a ilustrá-
tora dětských knih Karla Franty a zavede do 
světa hudby, pohádek a  snů, kde laskavost 
a  úsměv hrají hlavní roli a  čertů netřeba se 
báti. K  vidění budou i  obrazy, které nebyly 
doposud veřejně vystaveny. Část expozice 
bude věnována volné tvorbě Frantovy dce-
ry Aleny Kadavé, která se zabývá především 
restaurátorstvím ale také malbou a  ilustra-
cí. Srdečně zveme na slavnostní otevření 
výstavy v  neděli 2.  prosince od 14  hodin 

za účasti malířovy manželky Aleny Frantové 
a dcery Aleny Kadavé. Uvedení nové výstavy 
doprovodí svým zpěvem herečka a zpěvačka 
Kateřina Kosová, kterou znáte jako Šípkovou 
Růženku z  české pohádky Tři bratři. Vstup 
na slavnostní otevření je zohledněn v  ceně 
vstupného na výstavy. Po dobu konání výsta-
vy využijte jedinečnou příležitost zakoupit 
si v  zámecké recepci autorské signované 
tisky za cenu 1 100 Kč, které mohou být ori-
ginálním vánočním dárkem. Výstava je ote-
vřena denně od 9 do 18 hodin. 24. 12. otevře-
no pouze od 14 do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 
31. 12. a 1. 1.

od 1. 12. 2018 – 6. 1. 2019, denně od 9.00 
do 18.00 hod.

STAROČESKÉ VÁNOCE NA
CHVALSKÉM ZÁMKU
Na stole voní čerstvě upečená vánočka. U  ka‑
men je vyskládaná další hromádka právě přine‑
sených polínek na topení. Z ořechových skořá‑
pek kdosi vyrobil ještě pár ozdob na stromeček 

a do betléma přidal další vyřezanou ovečku…
Jak se žilo na venkově před více jak sto lety 
v  časech vánočních přiblíží výstava Staro-
české Vánoce. Budete moci nahlédnout do 
skromné domácnosti s dobovým vybavením, 
obdivovat vyřezávané i podomácku vyrábě-
né betlémy i vánoční zdobení, připomenete 
si lidové zvyky a  obyčeje. Navíc o  pohád-
kovém víkendu 15.  – 16.  prosince zabydlí 
světnici hospodyňky, které nebudou zahálet 
a  návštěvníkům předvedou stará řemesla 
a  ruční práce. V  sobotu se můžete těšit na 
ukázku paličkování a  předení na opravdo-
vém kolovrátku. V  neděli na pletení košíků 
a  patchwork. Děti mohou o  témže víkendu 
navštívit dílničky, kde si za poplatek 100 Kč 
vyrobí vlastní vánoční dřevěnou ozdobu.
Po celou dobu adventní i  vánoční můžete 
na zámeckém nádvoří obdivovat betlém ze 
sena a slámy z dílny Jany Sedlákové. Přijďte 
k nám zažít atmosféru starých českých Vánoc! 
Výstava je otevřena denně od 9 do 18 hodin. 
24. 12. otevřeno pouze od 14 do 16 hodin, za-
vřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.

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

Vážení a milí 
návštěvníci,

vstupujeme do po-
sledního měsíce 
letošního roku a  tě-
šíme se na nejkrás-
nější svátky. Všichni 
je chceme prožít 
v  kruhu svých blíz-
kých a  s  nadějí, že 
dokážeme zpoma-

lit a  být vnímavější ke všemu krásnému, co 
nás obklopuje. Rádi bychom splnění tohoto 

přání podpořili naší nabídkou pro advent-
ní a  vánoční dny. Nová výstava Staročeské 
Vánoce zve na návštěvu do venkovské cha-
loupky. Nechá nahlédnout do domácnosti 
i každodenního života jejích obyvatel. Přiblíží 
atmosféru starých českých Vánoc a podtrhne 
kouzlo cestování v čase. V jiných zámeckých 
prostorách budete žasnout nad rozsáhlou 
sbírkou olejomaleb a akvarelů známého čes-
kého malíře a ilustrátora dětských knih Karla 
Franty. Jeho obrazy jsou prodchnuty poeti-
kou světa hudby, pohádek a snů…
Těšit se můžete také na netradiční pohád-
kový víkend, který přinese krom komento-

vaných prohlídek s  oblíbenými princeznami 
ukázky řemesel, ručních prací a dílničku pro 
děti. Stejně jako v předešlých letech vás zve-
me k účasti v soutěži Chvála pečení, ze které 
vzejdou nejlepší hornopočerničtí mistři přes 
cukroví. A o Štědrém dnu se již tradičně po-
tkáme u  jesliček v zámecké kočárovně, aby-
chom si mohli společně zazpívat koledy a po-
přát krásné svátky.

Krásný advent i  vánoční svátky vám za celý 
zámek přeje

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku
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od 1. 12. 2018 – 6. 1. 2019, denně od 9.00 
do 18.00 hod.

OBRAZY
Chvalský zámek a Galerie La Femme předsta-
ví obrazy Radovana Paucha, jehož dílo vychá-
zí z  kubismu a  moderny a  vyniká výraznou 
precizností. Srdečně zveme na slavnostní 
vernisáž ve čtvrtek 6. prosince od 17.30 ho-
din.

od 1. 12. 2018 – 6. 1. 2019, denně od 9.00 
do 18.00 hod.

PRAHOU I PŘÍRODOU
Realistické obrazy Miroslava Nováka prove-
dou malebnými pražskými zákoutími i krása-
mi české krajiny.

Ne 2. 12. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU 
S VÍLOU OHNIVKOU A VÁNOČNÍMI 
VÝSTAVAMI
Naše zámecká víla Ohnivka vás v  neděli 
2. prosince provede Chvalským zámkem i vá-
nočními výstavami. Po skončení prohlídky 
u nás můžete ještě zůstat, jak dlouho chcete. 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v  celou 
hodinu (poslední prohlídka v 16 hod.), rezer-
vace 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 areálu Chvalské tvrze. Přijď-
te se potkat s přáteli a sousedy, dát si svařené 
víno či trdelník, nakoupit drobná překvape-
ní pro své blízké. Děti, napište své přání Je-
žíškovi. Svůj dopis můžete vhodit do schrán-
ky Ježíškovy pošty hned vedle chvalského 
vánočního stromu. Akce pořádají Chvalský 
zámek a MČ Praha 20. Doprovodný program 
zahrnuje:
• 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 v ko-
čárovně centra MUMRAJ
• od 16.00 do 17.00 hod. Ježíškova pošta
v areálu Chvalské tvrze
- 16.00 hod. zahájení programu
- 16.00 – 16.15 hod. dětský sbor Paleček, 
   ZUŠ Horní  Počernice, pod vedením Mgr. 
   Šárky Mistrové
- 16.15 – 16.30 hod. počernický dětský sbor 
   Rokytka, pod vedením Mgr. Andrey 
   Čančarové Houfkové
- 16.30 hod. rozsvícení vánočního stromu
- 16.40 – 17.00 hod. Klára Jelínková: 
   počernická muzikálová zpěvačka
- Po celou dobu akce od 16 do 17 hod. anděl 
   vybírá dětská přání pro Ježíška.

So 15. 12. a Ne 16. 12. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÝ VÍKEND NA 
ZÁMKU – V SOBOTU SE ŠÍPKOVOU 
RŮŽENKOU A V NEDĚLI 
S POPELKOU
O  třetím adventním víkendu vás srdečně 
zveme na pohádkové komentované pro-
hlídky se zámeckými princeznami, s  vánoč-
ními tradicemi a s ukázkami starých řemesel 
a ručních prací. V sobotu se můžete těšit na 

ukázku paličkování a  předení na opravdo-
vém kolovrátku. V  neděli na pletení košíků 
a  patchwork. Prohlídka trvá 40 min., začí-
ná vždy v  celou hodinu, poslední prohlídka 
v 16 hodin, rezervace na tel. 281 860 130. Po 
skončení prohlídky můžete na zámku zůstat, 
jak dlouho chcete.
Navíc: Děti mohou o  témže víkendu v  čase 
od 10 do 16 hodin navštívit dílničky v zámec-
ké kočárovně, kde si za poplatek 100 Kč vyro-
bí vánoční dřevěnou ozdobu.

St 19. 12. od 18.00 hod.

SOUTĚŽ CHVÁLA PEČENÍ ANEB 
JAK SE PEČE V HORNÍCH
POČERNICÍCH: O NEJKRÁSNĚJŠÍ
A NEJCHUTNĚJŠÍ CUKROVÍ
Soutěže se může zúčastnit každý, kdo rád 
peče a  ochutnává vánoční cukroví! Uzá-
věrka přihlášek 16.  12. telefonicky na tel. 
281 860 130, cukroví přijímáme od 15. 12. do 
18. 12. , vždy od 9 do 18 hod. v recepci zám-
ku. Ve středu 19. 12. od 18 hod. vyhlásíme ve 
velkém sále zámku vítěze – v každé kategorii 
udělíme tři ceny. Ceny jsou poukázky do ob-
chodního centra CČM na nákup v  zajímavé 
hodnotě. Více www.chvalskyzamek.cz

Po 24. 12. od 14.00 do 16.00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM NA CHVALSKÉM 
ZÁMKU
Potkejte se o Štědrém dnu s přáteli a sousedy 
u jesliček na zámku. V kočárovně vás čeká sva-
tá rodina – Marie, Josef a Ježíšek… a také živá 
zvířátka. Na nádvoří si můžete zazpívat vá-
noční koledy společně s kapelou Boží nadě-
lení z farnosti sv. Ludmily a obdivovat betlém 
ze sena a slámy z dílny Jany Sedlákové. Domů 
si můžete odnést betlémské světlo přinesené 
skauty. V čase od 14 do 16 hodin budou ote-
vřeny i vánoční výstavy. Vstup na nádvoří a do 
kočárovny zdarma, výstavy za běžné vstupné.

Zá
m

ek

VÝSTAVA
V PRODEJNÍ GALERII

AKCE PRO VŠECHNY



22Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2018

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za měsíc říjen

Ne 6. 1. od 14.00 do 16.00 hod.

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM 
ZÁMKU SE TŘEMI KRÁLI 
A VELBLOUDY
Tradiční zavírání Vánoc spojené s tříkrálovým 
průvodem se uskuteční přesně na svátek Tří 
králů, v neděli 6. ledna od 14 do 16 hodin. Po 
14. hodině se průvod tří králů vydá ulicí Na 
Chvalské tvrzi až na zámek. V  kočárovně se 
tři králové pokloní Svaté rodině a  společně 
setrvají v živém obrazu až do 15.15 hod. Od 
14.15 zazpívají dětské pěvecké sbory Pramí-

nek a  Beránci, přípravné sbory počernické 
Rokytky. Naposledy můžete navštívit vánoční 
výstavy. Výstavy budou otevřeny po celý den 
od 9 do 18 hod. Vstup na nádvoří zdarma, vý-
stavy za běžné vstupné.

od 1. 2. do 2. 2. 2019, noc o pololetních 
prázdninách

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU 
S HOSTINOU, VÍLAMI I SKŘÍTKEM 
A VÝSTAVOU SVĚT KOSTIČEK
Tušíte, jaké je to přespat na zámku? Přemýš-

líte o hezkém dárku pro děti pod stromeček, 
za pololetní vysvědčení, k narozeninám nebo 
jim chcete připravit netradiční zážitek? Pošle-
te je přespat na zámek. Noc na zámku s hosti-
nou, vílami, skřítkem i noční cestou za pokla-
dem bude pro vaše děti nezapomenutelným 
zážitkem. Akce se koná o pololetních prázd-
ninách, z pátku 1. 2. na sobotu 2. 2. 2019. Mís-
to si včas rezervujte na tel. 602 403 750 nebo 
e-mailu: anna.herianova@chvalskyzamek.cz. 

Více informací na www.chvalskyzamek.cz, 
v sekci AKCE.

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.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: OČIMA LEGOPANÁČKA 

Milé děti,
mám velkou radost, protože se zámkem každý den ozývají vaše hlásky a ráda nepozorovaně naslouchám, 
když užasnete nad krásou vystavených věcí. Staré hračky, které jsme měli na zámku po celý podzim, ten 
obdiv opravdu zasluhovaly. Navíc si s nimi kdysi hráli vaši dědečkové a babičky! Také jsem se mnohdy 
neudržela a nahlas vykřikla: „Ach, to je krása!“. A dost často jsem kroutila hlavou nad tím, že hračky, se 
kterými si hrály děti před více jak 100 lety, stále vypadají jako nové. A protože jsem chtěla, abyste se  
o hračkách také něco dozvěděly, dala jsem vám za úkol, abyste zjistily, která ze starých hraček na výstavě 
je úplně ta nejstarší. S pomocí rodičů jste na to zase přišly! Byly to velké dřevěné kostky, ze kterých děti 
kdysi skládaly obrázky. Skoro pětiletou Sárku Prokopovou z Prahy 4 jsem vylosovala jako výherkyni za 
měsíc říjen. Sárko, blahopřeji! Máš u mne dárek.
                                                                                                           Zdraví vás víla Ohnivka
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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

KNIŽNÍ NOVINKY:

Milí naši čtenáři,
opět je tu předvánoční období a my vám všem přejeme pokojné a pokud možno i radostné prožití svátků.
Provoz v knihovně během vánočních prázdnin: od 21. 12. 2018 – do 1. 1. 2019 bude knihovna uzavřena.

Poslední půjčovací den je 20. 12. 2018. Těšíme se na vás opět 2. 1. 2019.
 Božena Beňová

Hartl, P.: Nejlepší víkend (Bourdon)
Na Silvestra si Andrea, 
Jirka, Dáša, Bert, Markéta 
a Pavel dají zásadní novo-
roční předsevzetí. Žádný 
z  nich ale nikomu neřek-
ne, jaké je to jeho. Doufají, 
že se jim to během nové-

ho roku podaří, mohlo by, protože času na 
to budou mít dost. Kromě ranních a večer-
ních hodin pracovních dnů mají k dispozici 
padesát dva víkendů, deset státních svátků 
a  čtyři týdny dovolené. To je dohromady 
šest tisíc sedm set šedesát hodin volna, 
během kterých se dá změnit téměř cokoli.

Kepler, L.: Lazar (Host)
Komisař Joona Linna si 
myslel, že už má to nej-
horší za sebou, přitom 
všechno teprve začíná…
Policisté objeví v  bytě na 
předměstí Osla tělo mrt-
vého muže. Z  toho, co 

najdou v mrazáku, jsou v šoku. Zavražděný 
byl vykradač hrobů, sběratel trofejí a  ka-
nibal. Jednou z  trofejí je i  lebka Summy 
Linnové, Joonovy manželky.
O několik dní později požádá švédskou po-
licii o pomoc německá komisařka. V kem-
pu nedaleko Rostocku byl zavražděn sexu-
ální násilník.
Joona záhy pochopí, že zdánlivě náhod-
nou souvislost mezi oběťmi nemůže igno-
rovat – stopy vedou k někomu, kdo má být 
již dávno mrtvý.

Riley, L.: Olivovník
Kouzelný dům protkaný 
pavučinou tajemství.
Jako mladičká dívka strá-
vila Helena kouzelné léto 
u svého kmotra Anguse na 
Kypru a poprvé v životě se 
tu zamilovala. Po letech se 

teď do starobylé vily Pandory vrací a dou-
fá, že v malebné hornaté krajině plné vinic 
a olivových hájů prožije s manželem a tře-
mi dětmi podobné idylické léto jako kdy-
si. Hned po příjezdu do domu, který jí její 
kmotr, bývalý velitel britské vojenské po-
sádky odkázal, však zjišťuje, že se stále víc 
zaplétá do pavučiny tajemství, jež úzkost-
livě tajila před svým mužem Williamem 
a třináctiletým synem Alexem. Minulost ji 
tu však dostihuje na každém kroku a zahá-
ní do slepých uliček, z nichž není úniku.

U Božího Mlýna – Rozhovor Josefa
Beránka s Ladislavem Heryánem
(Vyšehrad)

Životní příběh populární-
ho kněze Ladislava Hery-
ána je plný paradoxů. Ač 
vyrostl v  dělnické rodině 
na Ostravsku, vystudoval 
prestižní mezinárodní uni-
verzitu v Římě. Připravoval 

se na dráhu misionáře na Madagaskaru, 
ale působí v nejateističtější zemi v Evropě. 
Je doma mezi salesiány i  mezi kamarády 
z  undergroundu. Je plachý introvert, ale 
neostýchá se vystoupit na rockových festi-
valech s kytarou a biblí v ruce. Je katolický 

kněz asketického vzhledu, který má po-
chopení pro život, jaký je. Věří v Boha, který 
přesahuje všechny naše představy, a přece 
touží po setkání s námi bez ohledu na to, 
kde jsme a  co o  něm víme. O  tom všem 
je tento rozhovor, který vznikal v  under-
groundové kavárně/vinárně U Božího Mlý-
na.
Kniha mapuje jednotlivé životní etapy, 
jeho velká témata a přináší i určitý pohled 
do nitra tohoto netuctového kněze. Přes-
tože se kniha dobře čte, doporučuji čtená-
řům hodit za hlavu chronologický sled ka-
pitol a číst kapitoly po jedné vždy odpředu 
a  pak odzadu, tedy první, pak poslední, 
druhou a  pak předposlední. K  teologic-
ky náročnějším kapitolám se tak člověk 
dostane až poté, co se blíže seznámí s ži-
votem ostravského salesiána a s  jeho kul-
turním vkusem i společensko – politickými 
názory, které mnohé osvětlují. Tak napří-
klad v kavárně/vinárně U Božího Mlýna se 
po večerech diskutuje a stěny slouží k pre-
zentaci výtvarníkům. Ladislav Heryán, kte-
rý tu bývá častým hostem, o ní rád mluví 
jako o svém oblíbeném kostele. Ve stejné 
ulici sídlí Jabok, škola, kde už hezkou řádku 
let vyučuje.
A jak je to s tou jeho teologií? Vlastně není 
nijak složitá. Bůh je podle něj milosrden-
ství, velkorysost, láska. Tento salesiánský 
kněz, biblista a rocker říká o Ježíši z Naza-
reta, že je naším osvobozením. Celý život 
ho hledáme a  přitom netušíme, že v  Je-
žíši Kristu dávno žijeme, pohybujeme se 
a jsme.
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Náchodská 754, Praha 9,  v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice

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.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE  ZDARMA

Milí přátelé,
zveme vás na pra‑
videlné čtvrteční 
setkání s pozoru‑
hodnými  hosty ze 
světa společenských 
věd a umění. K dob‑
ré atmosféře přispěje 
i malé občerstvení. 
Vstup volný. Máte 

možnost i nadále využívat služby bezplat
ně právní nebo psychologické poradny. 

Těšíme se na vás! 

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

Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP

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 

Redakční rada HPZ vám přeje 
příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v roce 2019
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VÝTVARNÉ DÍLNY
KURZ TIFFANY ‑ SOBOTA 8. 12. 2018 13.00 ‑ 19.00 hod.
Výtvarná dílna pro děti od 10 let, mládež a dospělé. Výroba skleně-
ných vitráží - výběr motivu podle schopností i  pro úplné začáteč-
níky (ryba, anděl, stromek, svícen na čajové svíčky), pro pokročilé 
možnost vlastního návrhu. Cena 250 Kč (se základním materiálem  
15 cm x 15 cm). Nutná přihláška do 6. 12. 2018 na našich webových 
stránkách www.ddm ‑hp.cz/akce.

Hanka Volfová, pedagog volného času

BIATLON A LYŽOVÁNÍ ANEB JARNÍ
PRÁZDNINY NA HORÁCH SE STŘELECKÝM 
KROUŽKEM
Vhodné i pro děti, které nenavštěvují 
kroužek sportovní střelby v DDM. Pro 
děti od 10 let.
Termín: 16. 2.–22. 2. 2019
Místo: Masarykova chata na Šerlichu, 
Deštné v Orlických horách 
https://www.ubytovani -serlich.cz/
Program - biatlon (běžky pro všechny 
povinné) a  sjezdové lyžování nebo 
snowboardování na svazích v  těsné 
blízkosti ubytování buď v  ČR nebo 
v polském skiareálu Zieleniec https://
www.zieleniec.pl/mapa -zielenca/. 
Na sjezdovce nebude probíhat vý-
cvik lyžování či snowboardování, 
jen bezpečnostní dohled vedoucích, 
proto je nutné, aby děti byly schopné 
samostatné jízdy na vleku i na sjezdovce. Cena skipasu v Zielenieci 
cca 450 Kč na den, v ČR cca 250 Kč na den (bude upřesněno na schůz-
ce s rodiči cca měsíc před odjezdem).
Pro lyžování v Polsku a výlet do polského aquaparku je nutné mít s se-
bou pas nebo OP. Děti kromě běžek mohou mít s sebou buď sjezdové 
lyže nebo snowboard, ale ne oboje.
V ceně 2.950 Kč je doprava, ubytování včetně plné penze a pitného 
režimu, návštěva aquaparku v polské Kudowa Zdroj, materiál na střel-
bu a program. V ceně není zahrnut skipas na vleky.

Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

TERMÍNY ZIMNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ
16. 2.–22. 2. 2019 ‑ Biatlon - hlavní vedoucí - Vojtěch Horváth,
email: ddm -hp@ddm -hp.cz

17. 2.–22. 2. 2019 ‑ Lyžařský a snowboardový výcvik - hlavní
vedoucí - Beatricie Bártová, email: bartova@ddm -hp.cz

TERMÍNY LETNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ
13. 7.–27. 7. 2019 ‑ Výtvarný tábor - hlavní vedoucí - Hana Farkašová, 
e -mail: farkasova@ddm -hp.cz

27. 7.–3. 8. 2019 ‑ Sportovní tábor - hlavní vedoucí - Beatricie 
Bártová, e -mail: bartova@ddm -hp.cz

2. 8.–9. 8. 2019 ‑ Florbalové soustředění Liberec - hlavní vedoucí - 
Jaroslav Kočí, e -mail: koci@ddm -hp.cz (jen pro hráče florbalového 
klubu)

2. 8.–9. 8. 2019 ‑ Střelecký tábor - hlavní vedoucí - Vojtěch Horváth, 
e -mail: ddm -hp@ddm -hp.cz

16. 8.–25. 8. 2019 ‑ Všeobecný tábor Španělsko - Zdeňka 
Horváthová, e -mail: horvathova@ddm -hp.cz

TERMÍN PRO PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
19. 8.–23. 8. 2019 - hlavní vedoucí - Karel Šimeček,
e -mail: simecek@ddm -hp.cz

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA REBE ‑LS
Již třetím rokem jsme pro děti připravili pravidelná jednodenní so-
botní lyžování (dle sněhových podmínek), která mají děti zdokonalit 
v lyžařských a snowboardových technikách.
Sobotní lyžování je určeno pro děti od 7 let.
Pravidelné soboty se budou konat ve Vysokém nad Jizerou v Krkono-
ších, areál Šachty.

Předpokládané termíny:
12. 1. 2019
26. 1. 2019
9. 2. 2019
2. 3. 2019
23. 3. 2019

Cena: jednotlivé soboty 700 Kč, permanentka na všechny soboty 
3.000 Kč.

Cena zahrnuje dopravu, skipas, instruktora po celý den, oběd a pitný 
režim.

Na všechny akce, které pořádá dům dětí a mládeže, se můžete přihlá
sit na našich webových stránkách: www.ddm hp.cz/akce

 DDM PRAHA 20

tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772
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Dobročinná aukce
Ve středu 17.  října to na Chvalském zámku 
žilo. Co se tam dělo? My, skauti z Horních Po-
černic, jsme uspořádali aukci obrazů. Mimo 
dražbu mnoha krásných děl si návštěvníci 
mohli za příjemného doprovodu smyčco-
vého kvarteta koupit i  umělecké fotografie 
z našich táborů a víkendovek.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
dárcům, kteří nám darovali svá umělecká 
díla. Velké poděkování patří panu Martinu 
Velíškovi, nejen za jeho darovanou grafiku 
Skákal pes přes oves, ale také za jeho odbor-
né rady a pomoc při finální instalaci obrazů.
Děkujeme také vše lidem, kteří se přišli podí-
vat či si pořídit některý z obrazů. V sále vládla 
úžasná atmosféra, odcházeli jsme nadšeni! 
Nejen kvůli neuvěřitelně vysoké částce, kte-
rou jsme vybrali – jedná se o 130 000 Kč – ale 
také z pozitivní energie, která byla všude ko-
lem. Přišlo velké množství lidí, kteří nám fandí 
a chtějí nás podpořit. A to je k nezaplacení.

Dávám, co umím!
V  rámci výzvy jsme v  říjnu 2018 veřejnosti 
nabídli lesní víkend s  angličtinou Autumn 
Forest, který přinesl na transparentní účet 
10 000 Kč. Děkujeme za podporu Dětskému 
lesnímu klubu V  Hájence! Připojte se k  nám 
a  nabídněte ostatním svůj talent a  doved-
nost! Kontakt: K. Klímová, klimovak@volny.cz.

Středisko Oheň vám děkuje!
Je nám velkou radostí pozvat vás na naše 
vánoční posezení. Bude se konat v  Diva-
dle Horní Počernice v  úterý 18.  prosince od 
17.30 hodin. Posezení je určeno pro všechny 
lidi dobré vůle, kteří s námi chtějí strávit chvil-
ku pohody v  uspěchaném předvánočním 
čase. Na co se můžete těšit?
Uvidíte představení Zpátky do Afriky  II. dět-
ského souboru Na Radosti. Jedná se o derni-
éru, takže pokud jste toto úžasné představení 
dosud nestihli zhlédnout, neváhejte a přijď-
te se podívat na ten africký cirkus. Vystoupí 

půvabné tanečnice, 
stepařky a baletky, fakír 
s kobrou, polykač ohně, 
kouzelník Marabubu 
a  další. Uvidíte skuteč-
né moře s  racky, straš-
livého lva a  hlídače pražské ZOO, kterému 
utečou všechna zvířata. Vstupenky je možné 
zakoupit na pokladně divadla nebo na webo-
vých stránkách. Vzápětí po představení se 
bude konat krátké shrnutí našeho crowfun-
dingového projektu na portále Hithit  – rádi 
bychom osobně poděkovali všem, kteří se 
jakýmkoli způsobem do kampaně zapojili. 
A poté? Můžete se těšit na skvělé občerstve-
ní, příjemnou atmosféru a  hlavně, na vydá-
vání odměn zakoupených právě na portále 
Hithit. Těšíme se na vás!

Za skautské středisko: Mona Awwadová

STŘEDISKO OHEŇ VÁM DĚKUJE!

CYKLISTICKÉ AKTUALITY 
Podzim
Často reagujete na mé předchozí podzimní 
upozornění na nezbytnou dobrou viditel-
nost cyklistů a chodců i za tmy. Poukazujete 
přitom na to, že cyklisté a chodci jsou často 
rozpoznatelní až na poslední chvíli – což není 
žádná legrace – pro nikoho.

Vídeň
Ve Vídni již několik volebních období řeší do-
pravu komplexně. Zastoupení automobilové 
dopravy se jim snížilo ze 40  % v  r.  1993, na 
27 % v r. 2017 a v r. 2025 má mít 20 %. Nyní 
zde např. ověřovali časově omezené uzavírá-
ní ulic pro motorová vozidla u jedné ze škol. 
Výsledky jsou natolik povzbudivé, že i  další 
školy a  sdružení rodičů předkládají u  míst-
ních úřadů žádosti o podobné úpravy. Vzni-
kají tzv. „školní ulice“.

Vánoce
Jsou příležitostí k pořízení dárků, které potěší.
• Chcete -li si pořídit elektrokolo, můžete si 
jej koupit kompletně vyrobené, nebo si na 
své oblíbené kolo nechat přimontovat elek-
trickou „přestavbovou sadu“. Každá varianta 
má své výhody a  nevýhody a  rozhodnutí je 
na vás. Informace i  možné pořízení obojího 
nabízí i některé cykloservisy v Horních Počer-
nicích.
• Na zimu jsou vhodné nejlépe výrazně žluté 
např.  zateplovací látkové potahy na helmy 
s reflexní páskou, také zimní čepice využitel-
né i jako nákrčníky. Dále např. prstové reflex-
ní rukavice či reflexní batohy. Ulici přejdete 
bezpečněji s reflexní nákupní taškou.

Tradiční lidové Vánoce v Polabí
Do konce prosince vám doporučuji jubilejní 
30. vánoční výstavu s  řemesly ve skanzenu 

v Přerově nad Labem, která je otevřená kaž-
dý pátek – až neděli od 9.00 do 16.00 hodin 
(www.polabskemuzeum.cz). V  Lysé nad La-
bem vám cestu může zkomplikovat dlouho-
dobá rekonstrukce nadjezdu nad železnicí, 
ale i s kolem můžete využít podchod u zdej-
šího nádraží.
Za pozornost stojí též vzdálenější, ale za po-
moci železnice dostupný, vánočně vyzdobe-
ný kouřimský skanzen 
(www.skanzenkourim.cz/).

Bližší informace naleznete na:
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo.
Adventní pohodu vám i  během vánočních 
svátků přeje

Petr Uzel, cyklokoordinátor

Placená inzerce

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

ve svépravické kapličce
otevřeno každý den  9 - 18 hod

Praha 9 - Horní  Počernice, Šanovská ulice

Advent  
a Betlém

od 2. 12. 2018 

24. 12.  2018 – 6.  1.  2019

Pozvánka
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V roce 1993, v prvním roce samostatné Čes-
ké republiky, pokračovaly úvahy a  diskuse 
o  organizačním uspořádání nového státu 
a v těchto souvislostech také o uspořádání na 
území hlavního města Prahy. Pro rozhodová-
ní byly zadány varianty: * Zachování existují-
cího uspořádání. * Změna vytvořením dalších 
správních obvodů vyčleněním některých při-
pojených obcí ze stávajících obvodů. * Nebo 
změna rozšíření území Prahy o  další obce 
z okrajů jejího území. Pro nás změny otevíra-
ly možnost získat do katastru zpět část území 
Černého Mostu odňatého v  etapě rozsáhlé 
výstavby s odůvodněním zjednodušení pro-
cesu stavebních a dalších řízení.
Ke zjištění názoru občanů byla sestavena 
anketa s  pěti otázkami a  ustavena komise 
k  vyhodnocení. Na anketu odpovědělo 284 
občanů. Na otázku, zda by hranice Prahy 
a  obvodů měly zůstat zachovány ve stávají-
cí podobě odpovědělo 78,2 % ano a 17,2 % 
ne. Na otázku, zda starosta a ostatní orgány 
městské části mají dostatek kompetencí k ře-
šení problémů řeklo 45,1% ano a 35,6 % ne. 
Na otázku, zda část našeho území převedená 
v roce 1987 do správy území Černého Mostu 
byla vrácena do správy Horních Počernic od-
povědělo 42,6 % ano a 40,1 % ne. Na otázku, 
zda změna začlenění Horních Počernic do 
Prahy nebo mimo může negativně ovlivnit 
rozhodnutí o  pokračování výstavby metra 
do stanice Počernická mělo názor 76,1 % ano 
a 14,4 % ne. Na poslední pátou otázku, zda by 
podpořil odtržení Horních Počernic od Prahy 
odpovědělo 20,1 % ano a 72,9 % ne.
Podle zákona č. 338/92 sb. o daních a navazu-
jícího rozhodnutí Magistrátu hlavního města 
Prahy byl pro území městské části Horní Po-
černice jako celek stanoven jednotný koefici-
ent výpočtu daně z nemovitosti od roku 1993 
na výši 3,5. Ze strany magistrátu tak nebylo 
přihlédnuto k námitkám, že většina nemovi-
tostí se nachází v  místech bez vybudované 
infrastruktury a  měl by proto pro tyto části 
dále platit koeficient 2,5. Jako odůvodnění 
finanční útvar uvedl, že na rychlejší postup 
budování chybějící infrastruktury musí oby-
vatelé také přispět. V  systému přerozdělení 
na počet obyvatel se zvýšené prostředky tak-
to získané vrací zpět městským částem.
Dne 24.  5.  1993 primátor hl. m. Prahy 
RNDr.  Jan Koukal,  CSc. svým dopisem ozná-
mil starostovi Ivanu Liškovi, že zámek a ostat-
ní objekty Chvalské tvrze byly jako kulturní 
památka převedeny do vlastnictví hlavního 
města Prahy a o jejich svěření do správy měst-
ské části je třeba podat žádost doloženou 
usneseními rady a  zastupitelstva, obsahující 
záměr využívání. To městská část splnila dne 
1. června a pak se už jen čekalo na rozhodnu-
tí Zastupitelstva hlavního města Prahy.
V pátek dne 22. 1. 1993 ředitel pobočky Ko-

merční banky pro Prahu 9 otevřel její pracovi-
ště vybudované v rekonstruovaných prosto-
rách bývalého Domu služeb na Náchodské 
ulici u  nás. Nový peněžní ústav poskytuje 
veškeré tradiční peněžní služby včetně smě-
nárenských operací a  mimo to i  specifické 
peněžní služby pro podnikatele, výběr peněz 
pomocí bankomatu a další služby.
Dne 9. 3. po provedených potřebných úpra-
vách se přestěhovala Místní veřejná knihov-
na do připravené části 1. poschodí bývalého 
Domu služeb II. na Náchodské ulici. Na úpra-
vy bylo vynaloženo 104 tisíce korun. Naše 
knihovna svou činností je knihovnou rodin-
ného typu, to znamená, že na jednu legitima-
ci ať pro dospělého nebo pro dítě, si půjčují 
knihy všichni členové rodiny. Na svém novém 
místě je knihovna pro čtenáře otevřena tři 
dny v týdnu. Zápisné na rok činí pro děti a dů-
chodce 5 Kč a pro dospělé 10 Kč. Půjčovné za 
jednu knihu pro děti a důchodce na měsíc je 
20 haléřů a pro dospělého 1 Kč.
Hospodaření městské části v roce 1993 probí-
halo ve složitých podmínkách nových zákonů 
a  předpisů prováděné ekonomické reformy. 
K  plnění rozvojových úkolů byly dosaženy 
tohoto roku celkové příjmy ve výši 66 479 tis. 
korun. Vydáno bylo celkem 80 484 tis. ko-
run, z  toho bylo na investice 40 821 tis. ko-
run. Schodek rozpočtu byl kryt na vratnou 
půjčku od Magistrátu hl. m. Prahy. Z investic 
byly prostředky vynaloženy například na 
plynofikaci kotelny Domu pečovatelské služ-
by (178 tis. korun), plynofikace kotelen škol 
Stoliňská a Spojenců (1 478 tis. korun), kana-
lizaci Náchodská (2 225 tis. korun), plynovod 
Božanovská, Domkovská (4 932 tis. korun), 
komunikaci Vysokovská (8 350 tis. korun), 
plynofikace kotelny bytových domů Dobšic-
ká (3 284 tis. korun), počítačovou síť (1 191 tis. 
korun), vybavení místního úřadu (1 737 tis. 
korun) a další.
V  průběhu roku 1993 došlo k  velkým změ-
nám jak ve vlastnictví, tak zejména v užívání 
objektů průmyslových závodů na území Hor-
ních Počernic. Provedené změny se promítají 
do nových nároků na profesní zaměření za-
městnanců. I  když k  celkovému snížení po-
čtu zaměstnávaných osob zatím nedochází, 
změna profesí pro mnoho pracovníků z místa 
znamená buď rekvalifikaci nebo hledání za-
městnání mimo bydliště spojené s  cestová-
ním za prací. Současně dochází ke zvyšování 
počtu dojíždějících za prací k  nám na nová 
profesní místa.
Po ukončení činnosti Statku Praha jsou po-
zemky v okrajových částech katastru městské 
části obhospodařovány zemědělskou akcio-
vou společností v Českém Brodě. Část obec-
ních pozemků v okrajových částech a v pro-
lukách obhospodařující chovatelé z  místní 
organizace se značnými obtížemi pro nedo-

statek mechanizačních prostředků. Ze stra-
ny nových majitelů pozemků (restituentů) 
nalézajících se zejména v intravilánu dochází 
opomíjením řádného obdělávání k  silnému 
zaplevelení těchto pozemků a současně do-
chází i k přemnožení škůdců a chorob. V po-
slední době se stávají i místem vhodným pro 
odložení odpadu a základem divoké skládky.
Průběžně po celý rok 1993 docházelo také 
ke změnám k lepšímu či horšímu v obchod-
ní síti. Tak například po dodržení povinnosti 
provozu prodejny po dva roky, byla ihned po 
uplynutí této doby uzavřená prodejna potra-
vin v  ulici Domkovská. Jako neprosperující 
byla uzavřena cukrárna pana Poklopa a nový 
majitel zde zřídil velkosklad a prodejnu hra-
ček. Zejména na hlavní ulici Náchodská se 
počaly otevírat menší obchody nepotravinář-
ského zboží a služeb.
Na sportovním úseku se radostnou událostí 
stalo získání titulu mistryně České republiky 
v gymnastickém čtyřboji II. výkonnostní třídy 
dorostenek, který vybojovala třináctiletá do-
rostenka oddílu gymnastiky našeho Sokola 
Marcela Křivánková.
Podle měření prováděného Českým hydro-
meteorologickým ústavem bylo zjištěno, že 
v  desetiletém průměru na území Horních 
Počernic proudí vzduch (vítr) v procentickém 
vyjádření nejčastěji od jihozápadu v 19 %, ze 
západu ve 14 %, od jihu a od severozápadu 
po deseti procentech, od východu v  devíti 
procentech, od jihovýchodu a severovýcho-
du po sedmi procentech a  nejméně v  šesti 
procentech ze severu. Bezvětří se vyskytova-
lo v 18 % procentech.
Ve dnech 13. až 15. července byly Horní Po-
černice postižené nedostatkem vody v  dů-
sledku havárie a  následné opravy hlavního 
vodovodního řadu. Přes počáteční ujišťová-
ní, že půjde pouze o nižší tlak ve vodovodní 
rozvodné síti, přestala voda téci úplně. Doda-
tečně bylo zajištěno náhradní zásobování cis-
ternami, jejichž četnost rozmístění v částech 
s výstavbou rodinných domků představovala 
docházkovou vzdálenost až přes několik ulic. 
Byla to první velká zkouška při řešení společ-
ného problému, ověření ochoty vzájemné 
pomoci a chování, vedle ocenění dobře fun-
gující soustavy zásobování životní podmín-
kou – vodou.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes, kronikář



30Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2018

ŠKOLY A ŠKOLKY

PODZIM NA ZŠ SPOJENCŮ
Za uplynulé poslední dva měsíce toho naši 
žáci hodně zažili. Kromě povinné výuky měli 
možnost závodit, seznámit se s  důležitými 
milníky naší historie skrze zajímavé divadel-
ní představení. Také navštívili Planetárium 
v pražských Holešovicích.
Na přelomu září a října byla 5. třída v Plane-
táriu na programu Vesmír kolem nás  – díky 
tomu později vznikly krásné malby naší slu-
neční soustavy, které ještě nedávno zdobily 
prostory třídy. Do Planetária měly možnost 
zavítat postupně všechny třídy naší školy, 
a to na program Polaris a Pozorujeme oblohu.
Určitě je na místě zmínit plavecké závody, 
které se jako každý rok uskutečnily v plavec-
kém bazénu v  Hloubětíně. V  této soutěži se 

nejlépe umístili na 2. místě Samuel Slavětín-
ský v kategorii 2. a 3. třída a Jan Čermák tak-
též na 2. místě v kategorii 4. a 5. třída.
Asi nejpůsobivějším zážitkem byla Karavana, 
která k nám rok co rok pravidelně jezdí a vždy 
odehraje zajímavé představení. Letos bylo 
ústředním tématem 100  let ČSR. Žáci moh-
li alespoň trochu nahlédnout pod pokličku 
toho, co se dělo od prvopočátků vzniku ČSR 
až po současnost. A  nejen toho, co se dělo, 
ale i  jak to vypadalo. Díky tomu, že předsta-
vení bylo interaktivní, zapojili se žáci nejen 
do zodpovídání kladených otázek, ale i  do 
zajímavé spolupráce. Měli například nakreslit 
českou vlajku v  různých pozicích nebo sou-
těžit o  to, kdo dříve správně namotá lanko 
vedoucí k další indicii.
Pro žáky, kteří se aktivně zapojili do hry, měli 
herci připravené krásné diplomy.
Nezahálela ani družina, která byla v odpoled-
ních hodinách na výstavě Pat a Mat na Chval-
ském zámku. Žáci se zde mohli nejen podívat 
na některé díly oblíbeného seriálu, ale aktiv-
ně se zapojili do plnění různých úkolů.
Výše zmíněné akce nebyly pochopitelně je-
diné, které se za poslední dva měsíce udály. 
A před sebou máme mnoho dalších, na které 
se moc těšíme.
Na závěr bychom ještě rádi dodali, že jsme 

využili probíhající 
roční období k  te-
matické tvorbě 
nejen ve výtvarné 
výchově, ale i  v  hodinách českého jazyka. 
Vznikly tak nádherné malby i poutavé básně 
žáků druhé třídy – například Drak Pšouk:

Jmenuji se drak Pšouk,
vypadám jak velký brouk.
Bydlím v černé jeskyni,
ži ši či ři di ti ni.
K večeři jím špagety,
měl bych rád i bagety.
Někdy děti napálím,
velký oheň zapálím.
Rád sním kopec zmrzliny,
hy chy ky ry dy ty ny.
Rád si lítám ve vzduchu,
zpívám přitom juchuchu.
Večer domů přiletím,
v jeskyni pak tvrdě spím.
Když se ráno probudím,
do světa zas vyletím.

Žáci ZŠ Spojenců

Oslavy na hradě HOUSKA
Ve čtvrtek 25. října se z Horních Počernic vy-
dal na cestu autobus směřující na hrad Hous-
ka, kde žáky 2. stupně čekaly nevšední oslavy 
100. výročí vzniku Československa. U  brány 
hradu nás vítal kronikář Kosmas, dále jsme se 
setkali se svatým Václavem, patronem české 
země. Také Přemysl Otakar II. a Karel IV. nám 
vyprávěli o historii naší vlasti, o státních sym-
bolech. S  Josefem Kajetánem Tylem jsme si 
zazpívali naši hymnu, Bedřich Smetana nám 
připomněl slavnostní okamžiky spojené 

s  otevřením Národního divadla. Nezapome-
neme na poselství T. G. Masaryka: „Na vás 
záleží, jak se této zemi bude dařit v  dalších 
letech."

Anna Vavřincová, učitelka

Vyhráli jsme dětské plavecké závody
Ve čtvrtek 18. října naši plavci z 1. i 2. stupně 
odjeli bojovat o putovní pohár starosty Měst-
ské části Praha 14 do plaveckého bazénu 
v Hloubětíně. A podařilo se. Putovní pohár se 
po krátké pauze vrátil na naši školu. Úspěš-

ní plavci jej při slav-
nostním ceremoniálu 
převzali v  pondělí 
12.  listopadu z  rukou 
starosty Prahy 14. Gra-
tulujeme.

Jana Remešová, učitelka

Školní parlament nezahálí
Od začátku školního roku žákovský par-
lament na Chodovické opět pokračuje ve 
své práci. Je složený z  volených zástupců 
jednotlivých tříd a  má možnost významně 
se podílet na životě školy. Hned na prvním 
setkání s  vedením školy byly vyhodnoceny 
nejúspěšnější akce loňského školního roku, 
mezi které určitě patřilo vítězství žáků školy 
v soutěži vyhlášené MČ Praha 20 - Projekt na 
přání, díky kterému byla v  průběhu měsíce 
listopadu na pozemku školní družiny posta-
vena a zprovozněna boudlerová stěna. Bude 
sloužit nejen žákům, ale i  široké veřejnosti. 
Parlament se významně podílel také na dů-
stojných oslavách 100letého výročí republi-
ky. Úspěšnou akcí byla i oslava Halloweenu. 
V  listopadu proběhl Suit up day  – Den for‑
málního oblečení, kdy se žáci i učitelé oblékli 
do gala a dali si záležet také na svém chování 
a  vystupování. S  velkým nadšením a  očeká-
váním se setkala iniciativa parlamentu při 
organizaci čtrnáctidenní akce Dny dobrých 
skutků v prvních prosincových týdnech. Tě-
šíme se na jejich realizaci.

Jana Prokopová, učitelka

ZPRÁVY Z CHODOVICKÉ
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ZŠ BÁRTLOVA

JAK JSME SI PŘIPOMNĚLI VZNIK REPUBLIKY

Dne 17. října proběhl v SOŠ Jarov, Praha 9, 
Učňovská 1 pod záštitou SK Impuls Praha 
Pražský přebor ve stolním tenise. Naši školu 
reprezentovali tři žáci, Petr Hradecký z devá-
tého ročníku v  kategorii žáci, Tereza Říhová 
rovněž z devátého ročníku v kategorii žákyně 
a  Eliška Vamberová taktéž v  kategorii žáky-
ně. Tereza Říhová se umístila ve své kategorii 
na krásném třetím místě, Eliška Vamberová 

na čtvrtém místě a Petr Hradecký na pátém 
místě. Všem účastníkům moc děkujeme za 
výborné výsledky.

Ladislav Klusák, učitel TV
 
V pondělí 5. listopadu se žáci Pohybového 
kroužku zúčastnili workshopu, který pro ně 
uspořádalo občanské sdružení SUKUS spolu 
s paní Vlastou Rydlovou. Akce se uskutečni-
la v rámci Festivalu integrace Slunce v Paláci 
Akropolis pod vedením MgA. Vladimíra No-
váka, Ph.D. (režisér), Mgr. Kateřiny Šplíchalo-
vé Mocové, Ph.D. (dramaturgyně) a několika 
dobrovolníků z řad pedagogů DAMU. V úvo-
du se nejprve žáci a dobrovolníci představo-
vali a seznamovali, v další části měli za úkol 
předvést oblíbené zvíře a v poslední části ná-
stroj z kuchyně - např. mixér, který zpracová-
vá těsto, ukázky vyvolaly u všech velký smích. 
Po krátké pauze se všichni rozdělili do tří sku-
pin, jejichž úkolem bylo zpracování krátkého 
příběhu nebo pohádky. Po nácviku byli žáci 
připraveni na dramatizaci na „velkém“ jevišti. 
Překvapením ale bylo, když pan režisér ozná-
mil, že se ještě hrát nebude, aby si žáci užili 
divadlo se vším všudy, bude se teprve zkou-
šet a hrát až po nácviku. Nechal totiž všechny 
skupiny, aby se režírovaly navzájem. A tak si 
celý proces vzniku divadelního představení 

nakonec vyzkoušeli všichni. Žáci odcházeli 
nadšení, plní zážitků a již nyní se těší na další 
podobné akce. Velmi děkujeme pořadatelům 
a dobrovolníkům za pozvání.

Jitka Špoutilová, učitelka

Významné výročí našich dějin jsme si připo-
mněli ve čtvrtek 25.  10.  2018. Připravovali 
jsme se však již od začátku října, kdy jsme se 
společně pustili do akce nazvané „Obejdeme 
první republiku?“.
Hranice bývalého Československa měřily po 
obvodu 4 120 km. My jsme zkusili spočítat, 
kolik toho vlastně nachodíme, a  kilometry 
jsme průběžně počítali a  zaznamenávali do 
mapy v přízemí. Zapojení bylo ryze dobrovol-
né, ale účastníků stále přibývalo. Žáci i učitelé 
odevzdávali lístečky s počtem ušlých kilome-
trů, někteří z nich vzdálenost počítali posta-
ru, další si vzali na pomoc mobilní aplikaci. 
Napjatě jsme sledovali mapu, na které byl 
náš postup zaznamenáván, a pročítali popisy 
míst, kolem kterých jsme putovali. Už týden 
před koncem akce bylo jasné, že se nám cíl 
podařilo nejen splnit, ale dokonce překročit. 
Po závěrečném sčítání kilometrů jsme zjistili, 
že jsme první republiku obešli dokonce dva-

krát. Ušli jsme celkem 8 366 kilometrů a 158 
metrů.
Ve čtvrtek 25. 10. jsme se všichni ráno oblék-
li do národních barev – a společně se vydali 
po stopách naší stoleté dámy. První stupeň 
si vznik Republiky připomněl několika drob-
nými akcemi. Žáci 1. - 4. tříd zaplnili lipovými 
listy dva Stromy přání Republice. Podrobně 
prozkoumali, co je u nás pěkného nebo úcty-
hodného, a  do budoucna přáli Republice, 
ať se v  ní stále dobře žije. U  stromů se pak 
v onen slavnostní den sešli. Páťáci si připravi-
li projev, ve kterém mladším žákům popsali, 
jak první republika vznikla. Nezapomněli ani 
na bezpochyby nejvýraznější osobnost této 
epochy, prezidenta TGM. V jeho slovech našli 
mnoho myšlenek důležitých i  pro naši sou-
časnost. Při zpěvu Masarykovy oblíbené pís-
ně Ach synku, synku jsme všichni pociťovali 
velkou hrdost.
První stupeň pokračoval v  oslavách v  tělo-
cvičně. Žáci 5. C zde pro všechny zorganizo-
vali happening „Vlajka“, při němž bylo úko-
lem dětí vytvořit živou státní vlajku. Páťáci 
byli sice nervózní, ale vše zvládli na jedničku 
a akce se povedla.

Starší žáci zase v hodinách dějepisu a občan-
ské výchovy vybírali 100 osobností ze stoleté 
historie Republiky, které jsou pro nás morál-
ním vzorem i v současnosti. Kromě krátkých 
vizitek vybraných osobností vznikly v  rámci 
hodin výtvarné výchovy i  jejich portréty, 

které lemovaly škol-
ní chodby. Známky, 
plakáty, 3D modely, 
ale i  videovizitky ve-
likánů českých dějin 
se staly inspirací i  motivací pro jejich další 
poznávání.
A s čím se žáci ještě mohli seznámit? V něm-
čině si vyzkoušeli onikání a Prager Deutsch, 
v  tělocviku zase sokolské cvičení. Ve fyzice 
zkoumali objevy a  vynálezy našich vědců. 
V  dalších předmětech vzpomínali na svá 
oblíbená místa, studovali např.  architektu-
ru, módu, kulturu a  dopravu tehdejší doby. 
V matematice se věnovali stavbě silnic za 1. 
republiky, a také např. počítali, kolik surovin 
by bylo zapotřebí, kdyby připravovali švest-
kové knedlíky s mákem pro celou školu. Své 
výsledky si mohli jít ověřit i v praxi, protože 
paní kuchařky využily prvorepublikových 
receptů – a my jsme si tak mohli pochutnat 
nejen na bramborové polévce, ale zejména 
na již zmiňovaných švestkových knedlících 
s mákem – oblíbeném jídle TGM.
Spokojené tváře žáků i  vyučujících byly od-
měnou těm, kteří se na přípravě oslavy výročí 
vzniku Republiky podíleli. Naši předkové by 
na nás byli jistě pyšní.

Učitelé ZŠ Ratibořická
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NOVINKY ZE ŽŠ STOLIŇSKÁ

DÝNĚ DO TMY ZÁŘÍ, MAJÍ MNOHO TVÁŘÍ, ZAHRADOU 
VÁS PROVEDEME…

Poděkování za poskytnutí finančního daru
Jménem školy bych touto cestou chtěl podě-
kovat Nadaci Agrofert za poskytnutý finanční 
dar na osobní asistenci.
Bylo osloveno mnoho organizací, od státních 
až po neziskové. Situace vyžadující asistenci 
byla neočekávaná, vše se řešilo ve značném 
spěchu a bez předchozích zkušeností. Nako-
nec odpověděly pouze tři organizace. Jedna 
poskytla radu, druhá vyjádřila lítost a třetí se 
omluvila s tím, že jejich pomoc je orientována 
na jinou věkovou skupinu. Ta první odpověď 
byla nejdůležitější, protože nás odkázala na 
Nadaci Agrofert, která pomohla rychle, bez 
zbytečné administrativy, dokonce s ochotou 
kdykoliv vše konzultovat po telefonu.
Finančním darem umožnili plnění povinné 
školní docházky v naší škole jednomu chlapci 
ze 6. ročníku a vlastně odstartovali návrat do 
běžného života jemu i jeho matce.

Poděkování místnímu hospodářství
Žáci základní školy Stoliňská by touto cestou 
velmi rádi poděkovali místnímu hospodář-
ství MČ Praha 20 pod vedením pana Jarosla-
va Píši za ochotu a  vstřícnost při zapůjčení 
pracovních rukavic a  následný odvoz nasbí-
raného odpadu. Naši žáci třídy 5. A se zapojili 
do kampaně „Pomáhám, protože chci“, v rám-
ci projektu 72 hodin, kdy odstranili odpadky 
z  okolí školy a  podél ulice Hartenberská. 
Všichni byli překvapeni, kolik pytlů bylo od-
padem naplněno. Děkujeme moc!

Martin Březina,  ředitel školy

Balónky republiky ze Chval až na zámek 
Eckartsau
 V říjnu jsme oslavili stolété výročí vzniku ČSR. 
Mimo spousty jiných aktivit jsme 24. října vy-
pustli 100 červeno-modro-bílých balónků s 
přáním republice a také s prosbou, aby nám 
případní nálezci našich balónků dali vědět, 
kam až dolětěly. K našemu velkému překva-
pení se nám ozvali až z Rakouska - ze zámku 
Eckartsau - vzdáleného přibližně 350 km od 
Prahy. Ještě zajímavější pro nás byla informa-
ce, že zámek Eckartsau je posledním místem, 

kde pobýval poslední 
císař Rakousko-Uher-
ska Karel I. před svým 
odchodem do exilu.  
Dostali jsme i pozvání 
na zámek, které jsme 
rádi přijali a na jaře se těšíme na výlet za na-
šimi balónky. Další informaci o našich balón-
cích jsme získali ze Znojma.

                     
 Žáci 8. A, ZŠ Stoliňská

Tak zněla slova písničky, kterou jsme zaháji-
li naše školkové Dýňohrátky. 1. října jsme se 
všichni, malí i  velcí, sešli na zahradě u  naší 
školky v  ulici Spojenců, kde jsme pro rodi-
če i  kolemjdoucí nachystali různá zákoutí 
s  dětskými výrobky. Každému koutku vždy 
dominovaly velké vydlabané a  samozřejmě 

zářící dýně. Děti z každé třídy měly pro rodiče 
přichystané překvapení v  podobě písničky, 
nebo básničky. Společně jsme si zazpívali 
a  pustili jsme se do soutěžení. Naše školka 
se v  letošním roce zapojila do projektu Čes-
ké obce sokolské „Svět nekončí za vrátky“, 
který podporuje sportovní všestrannost dětí. 

Proto letos jsme 
zahradní slav-
nost využili ke 
společnému sportování. Děti měly možnost 
poměřit své síly s rodiči v běhu pro zahradní 
kolečko, ve kterém je pak rodiče odvezli zpět 
na start nebo v hodu tenisákem do nůše a ve 
skocích v pytlích. Další soutěže pro děti při-
pravili sami rodiče.
Kdo dostal během soutěží hlad či žízeň, mohl 
si pochutnat na výborné dýňové polévce 
a  napojit se kávou nebo čajem, který pro 
všechny připravily paní kuchařky.
Počasí nám přálo, byl krásný podzimní večer 
a nikomu se ze zahrady nechtělo.
Po setmění jsme rozsvítili lampionky, které 
byly odměnou za splnění všech sportovních 
úkolů a vydali jsme se na již tradiční procház-
ku okolními ulicemi. Cestou na naši bezpeč-
nost dohlíželi členové místního oddělení 
městské policie. Děkujeme.

Za kolektiv dětí a pedagogů
MŠ v ulici Spojenců: 

M. Karlecová
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Koncert Dechového orchestru ZUŠ
Dirigentka Lucie Rapčáková.
Čt 6. 12. od 18.00 hodin v Divadle Horní 
Počernice.

Vánoční koncert pěveckých sborů
V programu se představí pěvecké sbory Ma-
líček a Paleček sbormistryně Šárky Mistrové.
Po 10. 12. od 18.00 hodin v Emauzích.

Koncert Big Bandu ZUŠ Horní Počernice
Dirigent Jan Triebenekl.
Po 10. 12. od 18.00 hodin v Divadle Horní 
Počernice.

Vánoční koncert žáků ZUŠ
V programu se představí sólisté a různé 
komorní soubory.
Út 11. 12. od 18.00 hodin v Divadle Horní 
Počernice.

Koncert Dechového orchestru ZUŠ
Dirigentka Lucie Rapčáková.
Čt 13. 12. od 18.00 hodin v Emauzích.

Vánoční koncert pěveckých sborů
V programu se představí pěvecké sbory Lís-

teček a Lístek sbormistryně Marie Sedlákové.
Pá 21. 12. od 17.00 hodin v KD Kyje.

Další akce a koncerty jsou postupně zveřej‑
ňovány na webu školy: www.zus‑hp.cz

POZVÁNKA NA KONCERTY V PROSINCI

ZPRÁVY ZE SOŠ
DOD – Evropský den odborných dovedností
První středy od listopadu do února jsou 
u  nás ve škole rezervovány pro dny otevře-
ných dveří. 7. listopadu jsme tuto akci spojili 
s  Evropským dnem odborných dovedností 
a uchazečům, jichž přišlo více než 150, jsme 
představili jednotlivé obory formou prak-
tických ukázek. Věříme, že stejně nadšení 
budou i další návštěvníci, kteří projdou ote-
vřenými dveřmi již 5.  prosince, opět mezi  
14. a 19. hodinou.

Návštěva Francouzů
Začátkem listopadu přijeli na návštěvu naší 
školy studenti Lycée St. Joseph z  francouz-
ského Dijonu. Během výměnného pobytu 
se seznámili nejen se školou, ale také s pro-
středím českých rodin. V průběhu týdne na-
vštívili historické centrum Prahy, automobil-
ku v  Mladé Boleslavi nebo sklárny v  Novém 

Boru. Naši studenti se už nyní těší na březno-
vou návštěvu ve Francii.

Pelmel sportovní a jiný
Koncem října vyjeli zaměstnanci školy na 
pravidelný teambuilding, jehož součástí byly 
i  tentokrát především vzdělávací aktivity. 
Absolvovali jsme seminář o  krizové inter-
venci nebo nových metodách výuky. Velmi 
přínosné bylo školení první pomoci spojené 
s  instruktáží o  používání defibrilátoru, který 
máme jako jediná střední škola v Praze k dis-
pozici.
V  polovině listopadu, v  den konání třídních 
schůzek proběhla charitativní sbírka, jejíž vý-
těžek – více než deset tisíc korun – byl věno-
ván Středisku křesťanské pomoci v  Horních 
Počernicích. Studenti dvou třetích ročníků 
připravili mnoho pochoutek jak pro své spo-
lužáky, tak pro přicházející rodiče.

Během listopadu se 
v  nejlepším světle před-
vedly i  naše sportovní 
týmy. Chlapci vyhráli 
krajské kolo Středoškol-
ské fotbalové ligy a postoupili do republiko-
vého finále stejně jako dívky, které nás budou 
„na republice“ reprezentovat v  basketba-
lu. Třetí místo pak získalo ještě chlapecké 
družstvo v  Poháru pražských středních škol 
v malé kopané.
Koncem října se uskutečnil v prostorách školy 
Megavíkend AFS, tedy setkání dobrovolníků 
nejen z ČR, ale z celého světa. AFS je meziná-
rodní nevládní a nezisková společnost, která 
organizuje a podporuje mezikulturní pobyty 
a  vzdělávání, do jejíž činnosti je několik let 
zapojena i naše škola.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Šk
ol

y



34Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2018

SPORT

Na přelomu měsíce října a  listopadu pro-
běhlo největší sjednocené Mistrovství 
světa bojových umění a  sportů asociace 
WTKA.
MS proběhlo tradičně v  italském městě Ca-
rrara. Organizátorům se již léta daří na tomto 
turnaji sjednotit závodníky světových aso-
ciací například– UFR, WKF, WCSA, ISF, WBBF 
a podobně. Diváci zde viděli soutěže v karate, 
kung -fu, grapplingu, taekewondu ad. Mist-
rovství bylo podpořeno světovým festivalem 
Orientu, který se pořádal spolu se šampioná-
tem.
Na mistrovství reprezentoval i  Josef Ptáček, 
jediný zástupce České republiky v  grapplin-
gu. Jeho největšími soupěři byli tradičně zá-
vodníci z republik bývalého Sovětského sva-
zu, kteří tuto i  jí podobné disciplíny ovládají 
velmi dobře. Pepa nastoupil celkem ve čty-
řech váhových kategoriích. Byl tedy rozhod-
ně nejvíce vytíženým závodníkem. V kleci se 
proti němu vystřídala celá plejáda bojovníků. 
Pepa si musel opravdu sáhnout na dno svých 
sil a  i  s  utrženým meniskem v  kolenu podal 
výborné výkony. V kategorii juniorů bez roz-
dílu vah vybojoval druhé místo, když ve finále 
celý zápas vedl, ale pak přišla chyba, kterou 

soupeř potrestal. Další kategorie šel už mezi 
dospělými, a to hned ve třech váhových kate-
goriích. Ve dvou se probil až do finále, kde ho 
čekali Rusové. Jednou s nimi padl, ale na po-
druhé to už vyšlo, a tak prolomil stejně jako 
jeho sestra Martina ruské prokletí. Stal se po 
zásluze mistrem světa v disciplíně grappling. 
Poslední medailí do sbírky byl bronz, po pro-
hraném semifinále s Dagestáncem.
Titul mistra světa, dva tituly vicemistra světa 
a  ještě bronzová medaile v  této těžké disci-
plíně svědčí o  jeho fyzických a  psychických 
schopnostech, kterými už v 17 letech oplývá. 
Přesvědčit se o tom můžete i při jeho trénin-
cích. Hodiny a  hodiny tvrdé dřiny a  poctivé 
přípravy se vrchovatě vyplatily. Vždyť sklou-
bit sport na této úrovni s jeho dalšími aktivi-
tami, školou či studiem práva je někdy docela 
tvrdý oříšek. I přes všechnu snahu jeho rea-
lizačního týmu není v  našich silách bohužel 
zajistit stejné podmínky jako mají závodníci 
v zahraničí. I v příštím roce se budeme samo-
zřejmě všichni snažit, aby opět dosáhl na nej-
vyšší mety a dobře reprezentoval sebe, Horní 
Počernice i celou Českou republiku.
Kromě Městské části Praha 20 by chtěl Pepa 
a  jeho sestra Martina, která ho na závodech 

doprovázela, dále poděkovat: 24print.eu, 
Thajský ráj, ATEX, Bagalio.cz, Hollandia Karlo-
vy Vary, s. r. o., Actionpark, Zdravé stravování, 
CryoLife, Mojecukrářství.cz a  dalším, kteří je 
podporují.

Josef Ptáček, trenér

TITUL Z KLECE ‑ JOSEF PTÁČEK MISTREM SVĚTA V GRAPPLINGU

ZPRÁVY Z GYMNÁZIA
První republika na gymnáziu
28. říjen 2018. Stoleté výročí vzniku ČSR. Celá 
republika slavila a  připomněla si všechny ty 
první chvíle a velké osobnosti spjaté s tímto 
obdobím, ať už je to Tomáš Garrigue Masa-
ryk, Edvard Beneš, Milan Rastislav Štefánik, 
Karel Kramář nebo i Alois Rašín. A naše škola 
nezůstala pozadu.
Všichni studenti byli osloveni profesory a pro-
fesorkami dějepisu, aby zapátrali u  svých 
prarodičů a praprarodičů po nějakých před-
mětech, které jsou spjaty s  obdobím první 

republiky. Nejdříve vše vypadalo, že to bude 
jen malá sbírka do pár vitrín. Nakonec se 
však mohutně rozrostla po celé škole – kro-
mě již zmíněných vitrín můžete na předměty 
a cennosti z období minulého století narazit 
v  knihovně nebo na chodbách na nástěn-
kách. Někteří jedinci našli opravdu skvostné 
a úžasně zachovalé knihy, kusy oblečení, po-
hlednice, dopisy, známky, mince nebo i před-
měty denní potřeby. Výstava probíhá jak na 
detašovaném pracovišti na Černém Mostě, 
tak v budově v Horních Počernicích.
Pátrání po předmětech u  svých příbuz-
ných a známých v nás může často evokovat 
mnoho otázek, na které hledáme odpovědi 
u  starších, jež mají na ten předmět vlastní 
vzpomínky. A  tak minulost sbližuje nové 
generace s  těmi staršími. Já osobně jsem se 
díky tomuto projektu dozvěděl spoustu věcí 
od mé prababičky o jejích rodičích a strýcích, 
kteří bojovali v první světové válce.
Proč si vlastně připomínat vznik Českoslo-
venska? Některým by se totiž mohlo zdát 
něco takového nepodstatné. Je však velmi 
důležité poukázat na to, jak moc se za nás, 
za současnou generaci mladých a i dnes do-
spělých a starších, bojovalo. Abychom mohli 
žít a  nemuseli se bát mluvit česky, protože 
by byla státním jazykem němčina. Abychom 
měli práva, jaká máme dnes. Abychom měli 
jako samostatný národ právo na sebeurčení.

David Kalenda, septima B

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O NAŠEM
GYMNÁZIU?

Přijďte na Den otevřených dveří
Rádi vás provedeme školou a zodpovíme veš-
keré dotazy týkající se našeho gymnázia. Do-
zvíte se vše potřebné o studiu i o přijímacích 
zkouškách, budete se moci seznámit s naším 
školním vzdělávacím programem. Školou vás 
provedou žáci 6. ročníku, připraveni odpoví-
dat na vaše dotazy budou i vyučující jednotli-
vých předmětů a v každou celou hodinu pro-
běhne krátká informační schůzka s vedením 
školy. Zpestřením budou zajímavé pokusy 
předváděné v učebnách fyziky a chemie.
Obě budovy našeho gymnázia (v Chodovic-
ké ulici v  Horních Počernicích i  detašované 
pracoviště ve Vybíralově ulici na Černém 
Mostě) si můžete přijít prohlédnout ve středu
12. 12. 2018 a 6. 2. 2019 od 15.00 do 18.00 
hod. Další informace o  naší škole najdete 
i na: www.gymnchod.cz.

Všichni jste srdečně zváni!

Zuzana Suchomelová,
ředitelka gymnázia
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V sobotu 3. listopadu 2018 bylo opravdu du-
šičkové počasí. Zataženo, mlhavo, chvílemi 
mrholilo, přesně tak jak se říká o počasí v této 
době.
Přesto se na startu cyklistické vyjížďky sešlo 
28 účastníků, z  nichž někteří poctivě odjeli 
všech 30 ročníků. Vyjížďka má spíše spole-

čenský charakter, nezávodí se. To nás čeká na 
blížící se Mikulášské.
Asi po dvou hodinách od startu, který byl ve 
12.00 hod. od SPORTOVNÍ HOSPODY, se za-
čali sjíždět první jezdci. V cíli je čekala horká 
polévka a výměna zážitků z cesty. Že by ně-
kteří ztratili orientaci na trati? To vše v  přá-

telské a  příjemné atmosféře dušičkového 
týmu. Tato akce nepotřebuje velkou reklamu. 
Jezdci pokládají za čest zúčastnit se a jet tra-
dičně každoročně v  tuto dobu. A  tak za rok  
31. dušičková.

Jaroslav Hněvkovský,
občan

20. 10.–34. ročník mezinárodního závodu 
Vítkovice cup
Účast  – 10 našich gymnastek, nejlepšího 
umístění dosáhla Lucie Zahradníčková  – 

1. místo ve své kategorii, Jana Zahradníčko-
vá – 6. místo.
V  dalších kategoriích hezká místa 12. Linda 
Švaříčková ze 40 startujících, Natálka Fule-

mová 13. z 28 a Beáta
Česneková 13. z 26.

26. a  27. - 10. Mistrov-
ství ČR v Jindřichově Hradci – kategorie C
V kategorii žen – nejlepší umístění - 8. místo 
Veronika Švábová a 11. místo Laura Bohato-
vá.
V  kategorii juniorek se nejlépe umístila na  
8. místě Viktorie Brožová, 17. Kristýna Barto-
šová, 20. Karolína Jindrová a 33. Natálie Fule-
mová z celkového počtu 56 startujících.

4. 11. - XV. roč. Memoriálu Blanky a Verun-
ky Horákových – Pardubice
V  trojboji závodilo 7 našich děvčat, v  jed-
notlivých kategoriích byla nejlepší Lucie Za-
hradníčková  – 1. místo a Viktorie Brožová  –  
3. místo. Družstvo ve složení: Beáta Česne-
ková, Lucie a  Jana Zahradníčkovy obsadilo  
4. místo.

11. 11. - Ještědský pohár
Ze čtyř našich startujících si nejlépe vedla 
Emílie Zervanová – obsadila 4. místo.

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

30. DUŠIČKOVÁ

7

6

ŠŇŮRA ZÁVODŮ SPORTOVNÍCH GYMNASTEK

Kdo asi tři týdny postrádá velké náramkové hodinky, nechť se přihlásí v TJ Sokol Horní 
Počernice, na tel. čísle 602 236 259.

UPOZORNĚNÍ: ZTRÁTY A NÁLEZY
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SOBĚ NEBO SVÝM BLÍZKÝM
DARUJTE ŽIVOT BEZ BRÝLÍ
SOBĚ NEBO SVÝM BLÍZKÝM
DARUJTE ŽIVOT BEZ BRÝLÍDARUJTE ŽIVOT BEZ BRÝLÍDARUJTE ŽIVOT BEZ BRÝLÍ
SOBĚ NEBO SVÝM BLÍZKÝMSOBĚ NEBO SVÝM BLÍZKÝM
DARUJTE ŽIVOT BEZ BRÝLÍDARUJTE ŽIVOT BEZ BRÝLÍDARUJTE ŽIVOT BEZ BRÝLÍ

Pro více informací 
pište, či volejte na:

Obchodní 2694/2 193 00, Praha 9

281 865 664

602 105 355

info@ocniklinikahp.cz

www.ocniklinikahp.cz

Refrakční operace nad 45 let!

Refrakční operace
se provádí výměnou 
lidské čočky za umělou
multifokální čočku. 
Je to řešení pro všechny, 
kteří nechtějí nosit brýle.

Laserová operace do 45 let!
Velmi šetrná 
a bezpečná operace 
očí. Stabilní výsledek 
díky nejmodernější 
technologii Relex smile.

Laserová operace
od 7000 Kč/oko

BIFOKÁLNÍ
nitrooční čočky

vidění 
na blízko

vidění 
na dálku

střední
vzdálenost

TRIFOKÁLNÍ
nitrooční čočky

15. 11. 23. 11. 29. 11. 2018 možnost 
spojit konzultaci a operaci v jeden den
!

Dárková poukázka
Pro život bez brýlí!

www.ocniklinikahp.cz

TIP NA
VÁNOČNÍ
DÁREK!

Pozvánka
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od 23 000 Kč do 25 500 Kč

od 29 000 Kč do 31 000 Kč + bonusy

pokladní/prodavač

možnost práce brigádně i na zkrácený úvazek

zástupce vedoucího

KontaKtujte nás:   
na emailu nabor@penny.cz nebo  
na tel.: 281 018 018 • www.penny.cz

penny 
Horní počernice

naše penny teď může

 být i vaše penny!

 
připojte se k nám.

V PENNY se spolu vždycky domluvíme, 
aby podmínky vyhovovaly i vám.
Nabízíme například tyto nadstandardní  
zaměstnanecké výhody:

• 5 týdnů dovolené 
• Stravenky v hodnotě 80 Kč
• Penzijní připojištění
• Benefitní  cafeterie

DO NAŠEHO KOLEKTIVU HLEDÁME 
ÚČETNÍ NEBO ÚČETNÍHO S PRAXÍ V OBORU

Nabízíme:
- Rozmanitou práci na plný úvazek
- Vynikající pracovní zázemí
- Stravenky v hodnotě 90,- Kč
- Příspěvek na pojištění
- Flexibilní pracovní dobu

Požadujeme:
- Alespoň 5 let praxe
- Uživatelskou znalost práce na PC 

(MS Windows, MS Off ice)
- Ochotu učit se novým věcem

V případě zájmu pište na e-mail: 
info@meibes.cz 

nebo volejte na telefon 284 001 080

Praha 9 - Horní Počernice
K Bílému vrchu 2978/5
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HLEDÁME ZAMĚSTNANCE

www.eberspaecher.cz

Firma Eberspächer Praha s.r.o. se sídlem 
v Horních Počernicích hledá pro svůj autorizovaný servis 

AUTOMECHANIKA, AUTOELEKTRIKÁŘE.
Nabízíme zajímavé finanční ohodnocení, 
až šest týdnů dovolené, zázemí nadnárodní společnosti.
Nástup možný ihned.

Kontakt: Ondřej Šplíchal, tel. 725 925 202, 
ondrej.splichal@eberspaecher.com

Placená inzerce



– 3938

Placená inzerce

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

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 

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 

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

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

TEL.: 603 418 333, 281 920 134

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

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ                          
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU.

TEL.: 606 527 091

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

SPORTOVNÍ HOSPODA PŘIJME 
KUCHAŘE INFO: 603 946 189

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

TEL.: 702 206 250

ÚKLID RODINNÉHO A KOMUNIT. 
CENTRA PÁTKY ODPOLEDNE 

A OBČAS VÍKENDY. 100 KČ/HOD.
VOLEJTE SCHOVANCOVÁ, 

TEL.: 775 720 585

KURZY ŠITÍ                                                                
NABÍZÍM LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY 

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

TEL.: 607 111 109

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 66, prosinec 2018
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Servisní technik herních a sportovních zařízení - Horní Počernice
Hledáme z ručného  ko legu  -  ř emes ln í ka  do  našeho  p racovn ího  t ýmu  na  HPP

Co by mu nemělo chybět
Řid i čské  op rávněn í  skup iny  B  -  ak t i vn í  ř i d i č
Řemes lná  z ručnos t ,  p racovn í  nasazen í  a  dob rá  f yz i cká  kond i ce
Důvě ryhodnos t  a  t r es tn í  bezúhonnos t
Schopnos t  komun ikace  se  zákazn íky

Co nabízíme?
Bude te  p racova t  v  ma lém,  a le  p řá te l ském a  f é rovém p ros t řed í
Pozná te  za j ímavou  a  s tab i l n í  p rác i
Mzdové  ohodnocen í  bude  odpov ída t  vašemu výkonu  od  25 .000 , -  +  p rém ie ,  
p ř í p l a t ky  za  ř í zen í  voz id la
F i remn í  bene f i t y  ( p ř í spěvek  na  t e l e fon ,  s t ravenky,  a j . )
Dovo lená  5  t ýdnů ,  možnos t  nep laceného  vo lna ,
Men to ra ,  k te r ý  Vás  zaško l í ,  p růběžné  odbo rné  doško lován í

Váš profesní životopis zasílejte prosím: sportservis@volny.cz,  info:  603 520 407

PIANA PRAHA
Bystrá 761/10, Praha 9 - Horní Počernice

www.pianapraha.cz        607 150 279




