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CHVALSKÝ ZÁMEK
5. 2. – 1. 3.
Výstava obrazů žáků ateliéru
Jarmily Králové
denně od 9.00 do 18.00 hod.
8. 2. – 10. 5.
Rákosníček, Křemílek
a Vochomůrka na zámku aneb
nejen večerníčky Zdeňka Smetany
denně od 9.00 do 18.00 hod.
11. 2.
Slavnostní zahájení výstavy
Jarmily Králové
od 18.00 hod.
13. 2.
Zámecké posezení s Martinou
a Josefem Ptáčkovými
od 14.00 hod.
16. 2.
Masopustní průvod aneb z divadla
až na Chvalský zámek
od 14.00 hod.
21. 2. – 1. 3.
Detektivní týden na zámku aneb
pátrej na vlastní pěst!
denně od 9.00 do 18.00 hod.
DIVADLO
2. 2.
Kubula a Kuba Kubikula
od 15.00 hod.
3. 2.
Dva nahatý chlapi
19.30 hod.
4. 2.
Příliš osobní známost
19.30 hod.
5. 2.
Přelet nad kukaččím hnízdem
19.30 hod.
6. 2.
Příliš osobní známost
19.30 hod.
7. 2.
Sametová mládež
19.30 hod.

8. 2.
Ledové království 2
17.00 hod.
9. 2.
Lotrando a Zubejda
15.00 hod.
10. 2.
Giselle
19.30 hod.
11. 2.
Pátek večer
19.30 hod.
12. 2.
Malé ženy
19.30 hod.
13. 2.
Králíček Jojo
19.30 hod.
14. 2.
The cello boys
19.30 hod.
15. 2.
Zakleté pírko
17.00 hod.
17. 2.
Modelář
19.30 hod.
18. 2.
Případ mrtvého nebožtíka
19.30 hod.
19. 2.
Sexem ke štěstí
19.30 hod.
20. 2.
Hvězdná setkání Petr Kostka
19.30 hod
22. 2.
Dolittle
17.00 hod.
26. 2.
Chlap na střídačku
19.30 hod
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DDM
16. 2.
Turisťák
od 8.00 do 16.00 hod.
16. 2.
Kurz Tiffany
od 14.00 do 19.00 hod.
20. 2.
Velikonoční keramika
od 18.15 do 20.15 hod.
KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM
13. 2.
Křeslo pro hosta: Martin Mahdal
od 18.00 do 20.00 hod.
MUMRAJ
11. 2.
Keramický podvečer
od 18.00 do 19.00 hod.
STODOLA
3. 2.
Hornopočernické stodolohraní
od 19.00 do 22.00 hod.
6. 2. Taneční pro dospělé
8. 2. a 22. 2.
Burza rybiček
od 9.00 do 12.00 hod.
15. 2.
Velký maškarní bál pro děti
od 10.00 do 12.30 hod.
15. 2.
Zimní ples
od 19.00 do 24.00 hod.
29. 2.
Veselá stodola - ochutnávka vín
s cimbálovou muzikou
od 15.00 do 19.00 hod.
OSTATNÍ
28. 2.
Tvoříme zprávy a příběhy Life center, Hrdoňovická 18
od 18.30 do 20.30 hod.

ÚVOD

SLOVO STAROSTKY
Milí přátelé,
k měsíci únoru patří
chladno a nepříjemná
tma, která nás ráno vítá
a už od pozdního odpoledne doprovází. Chybí
nám světlo. V únorových dnech máme často
pocit, že chybí postupně
i energie. Toužebně začínáme vyhlížet
jaro. Příjemnou etapu roku, s kterou je
spojené slunce, čarování přírody a jemná, sotva uchopitelná radost. Těší mě, že
radost si v Horních Počernicích dokážeme

udělat i tehdy, když nám počasí ještě tak
úplně nepřeje. The Fialky na titulu, skvělá
počernická punková kapela, která letos
slaví 20 let - už to je radost a energie sama
o sobě, uznejte! Dále si užíváme třeba
Masopust – tradiční dobu tanečních zábav,
hudby, masek, ale i chutných a rozhodně
ne úplně dietních specialit. Spousta z vás
se na Masopustní průvod Horními Počernicemi těší. Připravujete masky a víte,
že vás čeká parádní odpoledne v průvodu,
který míří na Chvalský zámek a radost si
v něm můžete užívat každým okamžikem.
Radost na nás v únoru čeká i v čerstvě zre-

konstruovaném objektu Chvalské stodoly.
Spolek Chvalská beseda spolu s naší městskou částí připravují 1. ročník akce Veselá
stodola. Pevně doufám, že se akce u nás
zabydlí a stane se tradiční. Jedinečnou poetiku moravských písní v podání souborů
„Mužáci“ a „Studánka“ s doprovodem
cimbálu doplní ochutnávka skvělých vín
z oblasti Mikulova. Tento dotyk Moravy
v Horních Počernicích bude určitě radostí
naplněný!
Přeji vám proto přívětivý únor a radost
do každého z jeho dní.
Alena Štrobová,
starostka

AKTUALITY

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ ZNAKU MČ PRAHA 20
Z RUKOU PŘEDSEDY POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR RADKA VONDRÁČKA PŘEVZALY
V PARLAMENTU STAROSTKA ALENA ŠTROBOVÁ A MÍSTOSTAROSTKA DARIA ČEŠPIVOVÁ DEKRET
O UDĚLENÍ OBECNÝCH SYMBOLŮ - ZNAKU A VLAJKY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20.

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
SE USKUTEČNÍ
V PONDĚLÍ
10. 2. 2020
OD 17.00 HOD.
NA CHVALSKÉM
ZÁMKU.
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INFORMACE
PRŮBĚŽNÉ ZPRÁVY
PRO SLAVĚTÍN
Ze setkání radních s obyvateli lokality
V Slavětíně vyplynuly pro vedení radnice mnohé úkoly. Lidé v této oblasti žijí
v nelehkých podmínkách bez kanalizace
a zpevněné komunikace. Každý déšť pro
ně znamená vyplavení sklepů, garáží,
mnohdy i samotných domů. Pokud jde
o kanalizaci, konzultujeme z toho důvodu
neustále s oddělením technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy. Podle
posledních informací je v této chvíli
už upravena projektová dokumentace
a očekává se zahájení územního řízení pro
vybudování kanalizace v lokalitě.
Lidi V Slavětíně velmi trápí i hluk
na komunikaci Ve Žlíbku, kde zejména
v nočních hodinách dochází k překračování povolené rychlosti. Nárůst hluku je
často neúnosný. Starostka proto oslovila
Odbor dopravy MHMP, zda je možné
v oblasti instalovat přístroj na měření
rychlosti, jak si zdejší obyvatelé přejí.
Nejprve je ale nutné získat objektivní data
a zajistit informativní měření rychlosti
v této lokalitě. Posléze jde navrhnout další
postup, protože financování lze zajistit
z položky BESIP z rozpočtu hlavního
města. Děkujeme dopravní policii za to,
že nám vychází vstříc a na informativní
měření rychlosti na této komunikaci se
zaměří.

Navíc se v nich a kolem nich hromadí
obrovský nepořádek, občas v nich kdosi
přespí a svou potřebu vykonává přímo
na chodníku pod okny domů. A jako vrchol všeho – obyvatelé domů tím ztrácejí
definitivně prostor pro parkování.
Zákon v této věci hodně pokulhává. Vraky
a jejich majitelé jsou z pohledu zákona
nedotknutelní. Tomu sice rozumíme, ale
na druhou stranu se v Horních Počernicích nechceme pouze smiřovat s tím, že
když někdo nechá auto bez SPZ na dvou
gumách a s kapajícím olejem pět let stát
na parkovišti u panelového domu, tak
máme místo odtahu jeho majitele usilovně hledat!
Zaznamenali jsme v uplynulých měsících, že staré vraky a nepořádek kolem nich vás zlobí v mnoha lokalitách
– Lhotská, Mezilesí, Jizbická a další. Zaměřili jsme se proto na vraky
s maximální důsledností a využili všech
možností řešení problému. Mnoho nechutných „ozdob“ parkovišť tak zmizelo
ještě před koncem roku. Samozřejmě
víme, že přibývají další a proto komunikujeme s obyvateli různých míst
Horních Počernic, kteří nás na tento
nešvar upozorňují.

VRAKY V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Vraky starých aut, které jejich nezodpovědní majitelé zanechají tam, kde je právě
napadne, trápí mnoho obyvatel Horních
Počernic. Problém je ekologický, protože
nikdo netuší, v jakém jsou vozy stavu.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020

SENIORSKÁ OBÁLKA
Naše městská část se připojuje k novému
projektu Ministerstva práce a sociálních
věcí - Seniorská obálka. Užitečná je
v tom, že pomáhá záchranářům v zásadních, život ohrožujících situacích, jak
postupovat při záchraně života. V kartě
vložené do plastového obalu najdou nejen
základní nemoci seniora, ale i upozornění
na alergie, užívané léky, kontakty na blízké osoby i praktického lékaře. Obálka
bude umístěna na viditelném místě v bytě.
Na vchodových dveřích, na lednici a jiných
místech, kde je lidé ze záchranného systému
mohou hned při vstupu do bytu zaznamenat. Pro seniory i záchranáře má proto
zmíněná obálka velký význam a o možnostech její distribuce mezi seniory v Horních
Počernicích vás budeme včas informovat.

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
V LOKALITĚ CHVALY
Další otázkou, kterou se vedení radnice
aktuálně zabývá, je dopravní řešení místních komunikací v lokalitě Chvaly. Nejen
k tomuto tématu proto plánujeme setkání
s občany Chval v měsíci březnu.

ZMĚNY V PEDIATRICKÉ ORDINACI

MUDr. Alena Hanzlová nastoupila do dětské ordinace zdravotního střediska
ve Lhotské ulici. Přebírá pacienty a praxi, v níž řadu let působila MUDr. Drahomíra Červená. Paní doktorka Červená patří k oblíbeným pediatrům v Horních
Počernicích a rádi bychom jí za její práci jménem malých pacientů i jejich rodičů
(mnozí z dnešních rodičů byli před časem rovněž jejími dětskými pacienty) poděkovali a popřáli jí hodně štěstí, energie a pohody do další etapy života.
Paní doktorce Hanzlové přejeme, ať se jí daří a práce pro děti v Horních Počernicích ji stále těší!
Vedení MČ Praha 20

AKTUALITY

JAK HOSPODAŘÍME
S VYKÁCENÝM DŘEVEM
V LOŇSKÉM ROCE JSME
ZAČALI S DŮSLEDNOU
KONTROLOU KÁCENÍ
STROMŮ NA ÚZEMÍ
NAŠÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI.
Každý návrh neperspektivních a poškozených dřevin je
našimi úředníky předložen radním, a teprve až po jeho
schválení je přistoupeno k vykácení nebo k podání Žádosti
o povolení ke kácení. A zároveň s tím trváme na náhradní
výsadbě, i když počet a druh vysazovaných dřevin často nemůžeme ovlivnit, protože záleží na správním uvážení úřadu
a nemusí být totožný s počtem kácených stromů. Věříme,
že náhradní výsadba, která probíhá v různých lokalitách
Horních Počernic, dělá radost nám všem a bude tomu tak
i za desítky let.
Vykácené dřevo evidujeme a skladujeme v našich prostorách. Část jsme nabídli občanům k odprodeji a prodáno tak
bylo 15,5 m3 káceného dřeva za celkovou cenu 13 950 korun.
Další část vykáceného dřeva byla přenechána místním
spolkům a mateřské školy využily větve jehličnanů k vánoční výzdobě. Hodnotné dřevo je uskladněno a po vyschnutí
bude nabídnuto řezbáři, třeba k výrobě nových prvků
do našich parků. V těchto krocích budeme chtít pokračovat
i nadále.
Zájemci o prodej dřeva se mohou pro další informace obrátit na Odbor místního hospodářství - telefon:
271 071 694, e-mail: vojtech_simacek@pocernice.cz.
Jana Hájková, radní MČ

ZASTUPITELÉ

OBČANÉ DOSTANOU PROSTOR
V HORNOPOČERNICKÉM ZPRAVODAJI
Jak už jsme informovali v minulých číslech
Hornopočernického zpravodaje, usilovali jsme,
abyste i vy občané dostali ve Zpravodaji prostor
pro své upřímné názory, ať už pozitivní či negativní.
Iniciovali jsme jednání u kulatého stolu se zástupci
redakční rady a zastupiteli. Občané také mohli
poslat své podněty a připomínky.

Jsme rádi, že naše úsilí přineslo pozitivní výsledky a povedlo se nám vyjednat pro tento návrh podporu. Na základě nového statutu HPZ budou mít občané prostor pro
příspěvky v max. rozsahu 2000 znaků.
Děkujeme redakční radě i členům Rady Horních Počernic,
kteří tento návrh podpořili.
Zbyněk Římal a Jana Hájková,
zastupitelé ANO 2011
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Milena a Josef Raisovi

Městská část Praha 20 se spolkem Chvalská beseda srdečně zvou na

1 . RO Č N Í K AKC E
V E S E L Á S TO D O L A
Koná se 29. února 2020 od 15.00
hodin v objektu „Chvalská stodola“
v areálu Chvalské tvrze.
Vychutnáte si poetiku moravských
písní v podání pěveckých sborů
„Mužáci“ a „Studánka“ z Březí
u Mikulova za doprovodu cimbálu.
Ochutnávka vín z oblasti
Mikulova spojená s prezentací.
Zakoupení pamětní skleničky
– ochutnávka zdarma.

www.pocernice.cz
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PhDr. Mirosl
a v Kadlec

CÍRKEV

NA POČÁTKU ROKU SE MÍSTNÍ CÍRKVE UŽ MNOHO
LET SCHÁZÍ V RÁMCI EKUMENICKÉHO ALIANČNÍHO
MODLITEBNÍHO TÝDNE A SPOLEČNĚ SE MODLÍ,
ZAMÝŠLEJÍ NAD AKTUÁLNÍMI TÉMATY A POVÍDAJÍ
SI. NEJINAK TOMU BYLO I V LEDNU ROKU 2020.
Tento rok byla naše shromáždění propojena
s myšlenkami J. A. Komenského, který zemřel
před 350 lety a uvedena jeho citátem:
„DĚKUJI BOHU, KTERÝ CHTĚL, ABYCH ZŮSTAL
PO CELÝ ŽIVOT MUŽEM TOUHY.“
Společně se scházíme každý den v jiné církvi,
kazatelé hostujících církví poslouží zamyšlením
a poté následují společné modlitby. Mezi naše
modlitby patří i prosby za naše město, za všechny
obyvatele, za vzájemnou toleranci a spolupráci.
Věříme, že i tím přispíváme k tomu, aby se nám
zde žilo příjemně a abychom si i v této době vážili
všech darů, které nám Pán Bůh dává, byli za ně
vděčni a dělili se o ně se svým okolím.
Kazatelé místních církví

Lékárna

250 Kč
Kč
250

po předložení receptu na brýle ...

Diterpex
30 tobolek

413 Kč
Diterpex Rapid přispívá ke
kontrole tělesné hmotnosti,
metabolismu lipidů (tuků) a
potlačení chuti k jídlu. Vhodný
pro osoby s BMI 25 a vyšší.

Imunoglukan
250ml

369 Kč

... při kompletní zakázce
• akce platí do 31. 3. 2020 • slevy se sčítají • na jedny brýle uplatňujeme pouzev jeden recept
• na pobočkách Horní Počernice a Praha - Vysočany

Horní
Počernice

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9
info@ocnioptikahp.cz
281 865 665

Vysočany

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
vysocany@oohp.cz
284 818 267

Doplněk stravy v tekuté formě.
Vhodný pro dospělé i pro děti
od 3 let. Přispívá k normální
funkci imunitního systému a je
určen pro dlouhodobé užívání.

VIBOVIT vánoční
2x50 ks + dárek
Kreativní plastelína

280 Kč
Vibovit Farma a Imunity je doplňek
stravy ve formě želatinových
bonbonů, které obsahují vitamíny a
minerální látky, potřebné pro tělo.
Vhodné od 3 let.

Arnidol
spray

95 Kč
Přípravek k urychlení regenerace
pohybového aparátu po úrazech
a při únavě nebo námaze svalů a
kloubů. (Pro osoby starší 15 let.)

*ceny platí do vyprodání zásob

sleva

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz
725 537 096
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ODBORY

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí
a školství MČ Praha 20 zve
srdečně rodiče s dětmi
na Dny otevřených dveří
základních škol v Horních
Počernicích, které se konají
v následujících termínech:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ
POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1700

dne 9. 3. od 10.00 do 16.00 hodin
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,
CHODOVICKÁ 2250

dne 9. 3. od 14.00 do 17.00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,
SPOJENCŮ 1408

dne 9. 3. od 13.00 do 17.00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ
POČERNICE, STOLIŇSKÁ 823

dne 9. 3. od 13.00 do 17.00 hodin
Přípravná třída: zákonní zástupci zájemců musí splnit požadavky dané zákonem
(dostavit se k zápisu, zažádat o odklad +
dodat doporučení ošetřujícího lékaře nebo
klinického psychologa + doložit doporučení ke vzdělávání v přípravné třídě z PPP
nebo SPC.
Projekt „Škola nanečisto“ – příprava pro
školu: 9. 3. až 13. 3. denně, vždy od 15.00
do 15.45 hodin. Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky - příprava na plnění povinné školní docházky. Přihlášky přijímáme elektronicky na: svozilova.stolinska@
seznam.cz (dotazy na tel.: 606 810 042).
Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení dítěte, datum narození, současnou MŠ
a jméno + kontakt na zákonného zástupce. Přihlášky jsou přijímány do naplnění
kapacity.

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83

Škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů. V rámci zápisu bude v uvedeném čase probíhat i Den otevřených
dveří. K přijetí je nutné mít doporučení
k vřazení z pedagogicko-psychologické
poradny nebo speciálně pedagogického
centra.
dne 2. 4. od 14.00 do 17.00 hodin
Rodiče i budoucí prvňáčci si při Dni
otevřených dveří mohou prohlédnout prostory školy a pozorovat průběh hodiny
jako prezentaci všech dovedností, které
již prvňáčci školního roku 2019/2020
získali.

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi na Dny otevřených dveří
v mateřských školách.
Dny otevřených dveří se uskuteční v následujících termínech:
MATEŘSKÁ ŠKOLA „U RYBNÍČKU“,
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,
KŘOVINOVO NÁM. 115

10. 3. - dopoledne od 10.00 do 11.00
hod. a odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ
POČERNICE, CHODOVICKÁ 1900

11. 3. - dopoledne od 10.00 do 11.00
hod. a odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE, SPOJENCŮ 1408, DETAŠOVANÉ
PRACOVIŠTĚ MATEŘSKÉ ŠKOLY –
SPOJENCŮ 2170/44

12. 3. - dopoledne od 10.00 do 11.00
hod. a odpoledne od 15.00 do 17.00 hod.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
K přijetí je nutné mít doporučení k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny
nebo speciálně pedagogického centra.

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně
zve rodiče s dětmi na zápis do prvních tříd základních
škol v Horních Počernicích pro školní rok 2020/2021.
Zápis bude probíhat ve všech školách v termínu:
1. a 2. dubna od 13.00 do 17.00 hodin
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 - HORNÍ
POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1700
ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ
POČERNICE, STOLIŇSKÁ 823
FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA
9 – HORNÍ POČERNICE, CHODOVICKÁ
2250

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
ŠKOLA, PRAHA 9- HORNÍ POČERNICE,
SPOJENCŮ 1408

2. dubna od 14.00 do 17.00 hodin
MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ
ŠKOLA, PRAHA 9, BÁRTLOVA 83

Škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č.
561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
ve všech základních školách v Horních Počernicích. Pro školní rok 2020/2021 budou
zapisovány děti, které k 31. 8. 2020 dovrší
šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok
odložen začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok. Osoba, která doprovází
dítě k zápisu do základní školy, předloží
rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti
(vyznačeno v občanském průkazu rodičů).
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době
stanovené zákonem lze postihnout jako
přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), §182a (povinnost k zápisu
je stanovena v §36, odst. 4).
Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách
www.pocernice.cz, v rubrice „Rodiče
a děti“ – „ Školství“- „Základní školy“.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL BUDE PROBÍHAT
VE VŠECH MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH V TERMÍNU:
4. a 5. května od 13.00 do 17.00 hodin
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví
podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se
organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však pro děti od dvou let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí
do mateřské školy právní nárok. Od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku,
do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní
vzdělávání povinné (pro školní rok 2020/2021 budou zapisovány
děti, které k 31. 8. 2020 dovrší pátý rok věku).
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí
přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zápisu do MŠ v souladu s „Metodickým
pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání“ a dle
kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na do-

poručení zřizovatele. K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou
nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu v Horních Počernicích, a to
do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání v době stanovené zákonem lze postihnout
jako přestupek podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), §182a (povinnost k zápisu je stanovena v §34a,
odst. 2).
Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice
„Rodiče a děti – Školství – Mateřské školy“.
Helena Víchová,
Odbor sociálních věcí a školství
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PŘISTAVENÍ VELKOOBJEMOVÝCH
KONTEJNERŮ VOK + BIO NA 1. POL. 2020
místa

Místo přistavení Leden Únor
parkoviště
u křižovakty
Mezilesí 1. místo
Běchorská
za benzinovou
pumpou

Březen Duben Květen Červen

Ratibořická
u odbočky
2. místo
k DDM
a ZUŠ

křižovatky
3. místo Jeřická
Chvalkovická

VOK
23. 2.

BIO
29. 3.

BIO
19. 4.

VOK
8. 3.

VOK
5. 4.

BIO
29. 3.

BIO
19. 4.

VOK
8. 3.

VOK
5. 4.

VOK
22. 3.

VOK
3. 5.

VOK
3. 5.

BIO
5. 4.

BIO
3. 5.

VOK
19. 4.

VOK
17. 5.

BIO
5. 4.

BIO
3. 5.

VOK
19. 4.

VOK
17. 5.

VOK
7. 6.

VOK
7. 6.

VOK
22. 3.

Ceny stanovené pro původce odpadu
a fyzické osoby bez trvalého pobytu
na území hlavního města Prahy
objemný odpad

800 Kč/m3

stavební suť

1000 Kč/m3

plasty

545 Kč/m3

papír a lepenka

545 Kč/m3

sklo

545 Kč/m3

pneu pouze osobní vozidla 55 Kč/kus
VOK
21. 6.

4. místo Křovinovo nám.
VOK
23. 2.

CENÍK SLUŽEB SBĚRNÉHO
DVORA S ÚČINNOSTÍ
OD 1. 1. 2020

VOK
21. 6,

BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, trávu - odvoz vždy v neděli od 9.00 - 12.00 hodin
(označeno žlutě)
VOK - k ontejnery na objemný odpad - odvoz vždy v neděli od 9.00 - 13.00 hodin
(označeno červeně)

Ceny stanovené pro fyzické osoby
s trvalým pobytem na území
hlavního města Prahy
suť nad 1 m3

545,- Kč/m3

pneu

25,- Kč /kus

Ceny jsou uvedeny s DPH.
U komodit, kde je stanovena cena za m3
se jedná o cenu i za každý započatý m3.

Starostka Alena Štrobová srdečně zve na

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
N A C H VA L S K É M Z Á M K U

INTEGRA METAL SYSTEMS s.r.o., výrobce
hliníkového zábradlí a lodžiového zasklení
se sídlem v Horních Počernicích, hledá
nového kolegu do výroby na pozici:

DĚLNÍK VE VÝROBĚ / ZÁMEČNÍK

Ve čtvrtek 13. února 2020 od 14 hodin. Našimi hosty
budou mistři světa v bojových sportech – sourozenci
MARTINA A JOSEF PTÁČKOVI z Horních Počernic.
Martina působí i jako Vyslankyně dobré
vůle Ministerstva zahraničí ČR.
Poutavé vyprávění o sportu i cestách
po světě doplní fotografie.
Těšíme se na vás!

www.pocernice.cz

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020

Náplň práce:
- dělení, broušení, ohýbání, vrtání
hliníkového materiálu
- čtení výrobních výkresů
- příprava pro svařování
- kompletace výrobků, příjem a výdej
zboží
Požadujeme:
- samostatnost, zručnost, zodpovědnost,
trestní bezúhonnost
Pro více informací volejte 734 351 440
nebo pište na info@aluminco.cz

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ
NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání
občánků pro děti cca 10 měsíců staré,
zhruba 4x ročně. Vždy záleží na počtu
dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho roku věku.
Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené
v období
1. 11. 2019 – 31. 12. 2019
do 31. 3. 2020

Další termíny budou následovat.
Přihlášku na Vítání občánků naleznete
na www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku nebo při osobním
vyzvednutí na Odboru živnostenském

a občanskosprávních agend, č. dveří
100. Do přihlášky je nutné napsat také
příjmení matky, protože v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte
a pozvánku by nebylo možné doručit.
Vítáme děti pouze z Městské části Praha
20. Vítání občánků není povinné, je to
ryze dobrovolná akce. Vítání občánků se
koná v Obřadní síni Chvalského zámku,
Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607,
e-mail: vitani@pocernice.cz
Martina Krátká, tel.: 271 071 657,
e-mail: vitani@pocernice.cz

DNE 12. 2. 2020 SLAVÍ ZLATOU SVATBU IRENA A VOJTĚCH VLACHOVI. DO
DALŠÍCH LET HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ PŘEJÍ DCERY LUCIE A VERONIKA
S RODINAMI A VOJTÍŠEK

PROGRAM
ÚNOR 2020
PONDĚLÍ 10. ÚNORA VÝSTAVA

Portrét v Čechách pohledem dvou staletí,Císařská konírna, snížené vstupné 70 Kč,
sraz ve stanici metra Č. Most v 10.00 hod.,
vede L. Frouzová
STŘEDA 12. ÚNORA KLUBOVNA

„Doprava“ - přednáška paní Švandrlíkové
- městská policie, začátek ve 14.30 hod.

PONDĚLÍ 17. ÚNORA VYCHÁZKA

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

Věra
Jana
Vladimír
Anna
Jiřina
Eva

Holakovská
Hotěk
Hotěk
Houska
Karaffa
Klicperová
Kloz
Kožíšková
Kracíková
Kudrnová
Kulhavý
Langová
Letáková
Linková
Malinová
Mayerová
Mazur
Mrázová
Naušová
Nigrin
Novák
Pacltová
Pěknicová
Plotzarová
Procházka

Jaroslava
Luboš
Zdeněk
Jaroslav
Antonín
Marie
Bohumil
Anežka
Václava
Věra
Josef
Jiřina
Helena
Eliška
Jaroslava
Libuše
Petr
Zdeňka
Milada
Otakar
František
Zdeňka
Marie
Anna
Zdeněk

Přidalová
Řezníček
Řezníčková
Schollová
Skalová
Sladká
Smítková
Srostlíková
Strnadová
Šercová
Škapík
Škorpil
Škvorová
Šmídl
Šrámková
Šulc
Vaňková
Vápeníková
Vegner
Vondráčková
Votava

Ludmila
Jaroslav
Alena
Danuše
Zdenka
Zdeňka
Antonie
Jarmila
Emilie
Milada
Štefan
Jan
Ludmila
Miroslav
Milada
František
Jaroslava
Marie
Ladislav
Marie
Bedřich

Milan Hejkrlík,
vedoucí Odboru živnostenského
a občanskosprávních agend

Doležalova – Bryksova (rozhledna
Doubravka), sraz ve vestibulu metra
Českomoravská v 10.00 hod.,
vede K. Janušová

PONDĚLÍ 24. ÚNORA VYCHÁZKA

Smíchovem od Anděla, sraz ve stanici
metra Č. Most ve 13.00 hod.,
vede L. Kopsová

STŘEDA 26. ÚNORA KLUBOVNA

„Ohlédnutí za svatební módou“ - přednáška PhDr. Miroslavy Buriánové - kurátorky sbírky novodobé módy a textilu
v Národním muzeu, začátek ve 14.00 hod.
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA VYCHÁZKA

Staroměstské dvorky, sraz ve stanici
Č. Most v 9.30 hod., vede L. Frouzová
a L. Kopsová
CVIČENÍ V „DOMEČKU“ KAŽDÝ
ČTVRTEK OD 9.00 A OD 10.00 HOD.
KLUBOVNA S PROGRAMEM JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD 14.00
HOD., VEDOU HELENA A PAVEL

Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
10 | 11

DIVADLO

(Vilhelmová), Petra Hřebíčková, Luboš
Kostelný a další
Příběh tří žen, tří mužů a jednoho
malého děvčátka. Film o třech pohledech
na život a třech způsobech vnímání lásky
od autorů diváckého hitu Všechno nebo nic.
Vstupné: 120 Kč

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20
Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

MŮJ TIP
Milí diváci,
v únoru uvedeme dvě představení, která
když jsem viděla na jejich domovských
scénách, okamžitě jsem si řekla, že je
musím představit i počernickému publiku. Jsou to totiž představení, která mě
hluboce zasáhla a odcházela jsem z nich
naprosto nadšená. Mluvím o inscenacích
Přelet nad kukaččím hnízdem (5. 2.)
a Pátek večer (11. 2.).
Každé představení na mě zapůsobilo jiným
způsobem. „Přelet“ mě velmi dojal silným
příběhem, ale zároveň pobavil. Nejedná se
sice prvoplánově o komedii, ale vtipných
momentů se v něm dočkáte porcí vrchovatou. PÁTEK VEČER naopak komedie
je, svižná, mladistvá, moderní, ze života,
se skvělými výkony mladých herců v čele
s úžasnou Aničkou Fialovou. Obě představení vám upřímně doporučuji.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

PRÁVĚ HRAJEME

středa 5. února v 19.30 hod.
Dale Wasserman
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Lukáš Burian
Hrají: Miroslav Hrabě, Romana Goščíková, Lukáš Malínek, Milan Enčev, Jindřich
Žampa / Martin Šnajdr, Petr Klimeš a další
Ceněná dramatizace stejnojmenného
bestselleru. Strhující příběh o souboji mezi
manipulativní zdravotní sestrou a jejím
nedobrovolným pacientem. Aby se vyhnul
vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale
možná udělal největší chybu svého života...
Do 14 let nevhodné.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
čtvrtek 6. února v 19.30 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
viz 4. února
Vstupné: 120 Kč
pátek 7. února v 19.30 hod.
*SAMETOVÁ MLÁDEŽ
Režie: Martin Čáslavský a kol.
Studenti Hudebně dramatického oddělení
školního klubu Gymnázia Chodovická pod
vedením prof. Olgy Francové Velické uvádí
v repríze úspěšné představení, které připomíná výročí 30 let od revoluce v roce 1989.
Vstupné: 100 Kč
sobota 8. února v 17.00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Rodinný animovaný / USA/ P
Pokračování úspěšného filmu je opět
vtipné, napínavé a plné krásných písniček.
Vstupné: 100 Kč
neděle 9. února v 15.00 hod.
Zdeněk Svěrák, Karel Smyczek
LOTRANDO A ZUBEJDA
DS Natálie Venturové
Víte, jak uzdravit princeznu? Přijďte
do divadla na legendární pohádkový muzikál a připomeňte si, jak na to.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 2. února v 15.00 hod.
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Divadlo Aha
Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském strašidle.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 10. února v 19.30 hod.
Adolphe Charles Adam
*GISELLE
Tančí: profesionální tanečníci, členové
souboru baletu Národního divadla
Romantický balet.
Vstupné: 250, 230, 200 Kč

úterý 4. února v 19.30 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie / ČR, SR / 15
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková

úterý 11. února v 19.30 hod.
NE
Andrew Bovell
KON BUĎ
ZE R
PÁTEK VEČER
VA
Pantheon production
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Režie: Kateřina Iváková
Hrají: Anna Fialová, Anna Kameníková,
Karolína Vágnerová, Jan Hofman a Jiří
Roskot
Kultovní komedie. Je konec pracovního
týdne, a tak se pět mladých lidí rozhodne
jít se trochu pobavit. Je ale možné si večer
užít, i když má každý z nich o zábavě
naprosto jiné představy?
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
(20% studentská sleva)
středa 12. února v 19.30 hod.
MALÉ ŽENY
Romantické drama / USA / P
Hrají: Saoirse Ronan, Emma Watson,
Florence Pugh, Meryl Streep, Eliza Scanlen a další
V nejnovějším zpracování se oblíbený
příběh sester stává nadčasovým a velice
aktuálním. Výpravný film. Nominace na
Oscara.
Vstupné: 120 Kč
čtvrtek 13. února v 19.30 hod.
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie, drama / ČR, Nový Zéland /
titulky / P
Režie: Taika Waititi
Hrají: Roman Griffin Davis, Taika Waititi, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie a další
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost
přímočarou kariéru. Řádným nacistou
chce v budoucnu být i desetiletý kluk Jojo,
kterému v tom pomáhá jeho imaginární
přítel, tak trochu nablblý Adolf Hitler.
Zlom nastane v okamžiku, kdy Jojo zjistí,
že jeho maminka ukrývá v podkroví židovskou dívku. Nominace na Oscara.
Vstupné: 120 Kč
pátek 14. února v 19.30 hod.
THE CELLO BOYS
Koncert tematicky připravený pro valentýnský večer.
Vstupné: 200 Kč
sobota 15. února v 17.00 hod.
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka / ČR/ P
Režie: Zdeněk Troška
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví příběh odvážné dívky, která se vydá
do světa vysvobodit zakletého prince.
Vstupné: 130 Kč (dětské vstupné 110 Kč
– pouze v pokladně, není možné koupit
on-line)
pondělí 17. února v 19.30 hod.
MODELÁŘ
Komedie, drama / ČR / 12
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Veronika
Khek Kubařová, Richard Stanke, Zuzana
Fialová, Miroslav Hanuš, Helena Dvořáková, Jiří Štrébl, Kristýna Frejová a další
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Příběh dvou kamarádů, kteří provozují
prosperující půjčovnu dronů. Když se
však jeden z hrdinů rozhodne využít dron
k něčemu úplně jinému, situace ve firmě
se začne komplikovat.
Vstupné: 120 Kč
úterý 18. února v 19.30 hod.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie / ČR / 12

BŘEZEN
neděle 1. března v 17.00 hod.
SUPERMAZLÍČCI
Animovaný / rodinný / P
Starosta města se zbláznil. Rozhodl se
vyhnat všechny živé obyvatele a z jejich
domova udělat město robotů.
Vstupné: 120 Kč
(dětské vstupné 100 Kč – pouze v pokladně, není možné koupit on-line)
pondělí 2. března v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry
DVA NAHATÝ CHLAPI
JT Promotion
Vstupné: 480, 460, 440 Kč
úterý 3. března v 19.30 hod.
RADŮZA
Vstupné: 350 Kč

Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: David Novotný, Hana Vagnerová, Martin Pechlát, Lukáš Příkazký,
Miroslav Táborský, Milan Šteindler,
Eva Holubová, Anna Polívková, Lenka
Krobotová a další
Parodie na tuzemské i zahraniční kriminálky.
Vstupné: 100 Kč
středa 19. února v 19.30 hod.
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Fanny agentura Do 15 let nevhodné.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

středa 4. března v 19.30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / ČR / P
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Dyková
(Vilhelmová), Eliška Balzerová, Vojta Kotek, Pavel Liška, Zdeněk Piškula a další
Filmový hit, který si přejete vidět ještě
jednou na našem plátně.
Vstupné: 100 Kč
čtvrtek 5. března v 19.30 hod.
JUDY
Životopisný / USA / titulky / 12

čtvrtek 20. února v 19.30 hod.
*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Host: Petr Kostka
Moderuje: Marianne Ehrenthal
Výtěžek ze vstupného podporuje projekt
„Světýlko pro maminku“.
Vstupné: 220 Kč
sobota 22. února v 17.00 hod.
DOLITTLE
Rodinný / USA / P
Hrají: Robert Downey jr., Tom Holland,
Rami Malek, Emma Thompson a další
Rodinná komedie, která přináší moderní verzi klasického příběhu o zázračném
zvěrolékaři a jeho pacientech.
Vstupné: 120 Kč
středa 26. února v 19.30 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Režie: Petr Zahrádka
Hrají: Jiří Langmajer, Lucie Žáčková,
Ivana Chýlková, Iva Janžurová, Pavel
Nový, Karel Zima
Když se manželka s milenkou dohodnou
na střídavé péči, nemusí to být tak ideální, jak se na první pohled může zdát.
Vstupné: 130 Kč

Renée Zellweger získala za roli jedné
z největších hollywoodských legend všech
dob Zlatý glóbus a je nominována na cenu
Oscar.
Vstupné: 120 Kč
sobota 7. března v 15.00 hod.
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Pohádka o tom, co všechno je možné
prožít v říši dětské fantazie.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

středa 11. března v 19.30 hod.
*ATAKY JANY KOUBKOVÉ
Vystoupení skvělé zpěvačky a osobnosti
českého jazzu. Koncert navazuje na vernisáž.
Vstupné: 250 Kč
čtvrtek 12. března v 19.30 hod.
Michael Parker
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček,
Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková /
Betka Stanková a další
Bláznivá komedie plná záměn a nedorozumění.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
pátek 13. března v 19.30 hod.
*TO JSME MY! NÁPLAVKA
GROTESQUE
DS Náplavka Lysá nad Labem
Celovečerní kabaretní představení inspirované humorem P. A. Camiho, které
doprovází živě hrající kapela.
Vstupné: 190 Kč
neděle 15. března v 15.00 hod.
O ZLATÉ RYBCE
Divadlo Drak
Režie: Kamil Bělohlávek
Výtvarně působivá loutková inscenace
klasické pohádky.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
pondělí 16. března v 19.30 hod.
*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Host: Tereza Brodská
Moderuje: Marianne Ehrenthal

Vstupné: 220 Kč
úterý 18. března v 19.30 hod.
1917
Válečné drama / USA, Velká Británie /
titulky / 15
Na sklonku jednoho z největších válečných konfliktů všech dob dostali dva mladí britští vojáci zdánlivě nesplnitelný úkol.
V nervy drásajícím závodě s časem musí
zdolat nepřátelské území a doručit zprávu.
Zlatý glóbus za nejlepší film. Nominace na
Oscara.
Vstupné: 120 Kč
12 | 13
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čtvrtek 19. března v 19.30 hod.
BESÍDKA DIVADLA SKLEP
Divadlo Sklep
Hrají: David Vávra, Milan
Šteindler, Jiří Fero Burda, Lenka Vychodilová a mnoho dalších
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

NE
KON BUĎ
ZE R
VA

sobota 21. března 13.00 až 19.30 hod.
*FESTIVAL MAZEC
2. ročník hudebně - divadelního festivalu. Pořádá DDM Jižní město.
Vstupné: 100 Kč, děti zdarma (vstupenky
je možné koupit jen v den konání)
neděle 22. března v 15.00 hod.
VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet
Výpravná pohádka o zatoulané malé
velrybě v českých řekách.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 22. března v 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA
Přehlídka filmů s outdoorovou
a cestovatelskou tematikou.
Vstupné: 100 Kč
pondělí 23. března v 19.30 hod.
Briggite Buc
ČAS POD PSA
Komorní divadlo Kalich
Režie: Jakub Nvota

Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková,
Eva Josefíková, Pavel Nečas / Karel Zima
Bouřka, do které by ani psa nevyhnal,
zažene tři ženy do zadní místnosti bistra,
protože to je zcela obsazené. Vzájemně se
téměř neznají, jsou odlišné, snad z počátku i odtažité. Postupně však každá z nich
odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
úterý 24. března,
středa 25. března v 19.30 hod.
3 BOBULE
Komedie / ČR / 12
Režie: Martin Kopp
Hrají: Tereza Ramba, Kryštof Hádek,
Lukáš Langmajer, Marián Roden, Miroslav Táborský, Braňo Deák, Michal
Isteník
Honzu a Kláru všední starosti tak odcizily, že momentálně žijí odděleně. Nastává
rozhodující čas vinařského roku – vinobraní. Čeká nás příběh renesance jejich

lásky v překrásné krajině jižní Moravy.
Vstupné: 130 Kč
středa 25. března v 19.30 hod.
3 BOBULE
sobota 28. března v 17.00 hod.
FRČÍME
Animovaný rodinný / USA / P
Dva elfí bratři vyrážejí na pozoruhodnou výpravu, na které chtějí zjistit, zda
na světě ještě zbyla trocha magie a kouzel.
Od tvůrců Příběhu hraček.
Vstupné: 120 Kč
(dětské vstupné 100 Kč – pouze v pokladně, není možné koupit on-line)

čtvrtek 16. dubna v 19.30 hod.
Jan Zindulka
*J.O.B.
DS Kairos II
Režie: Vladimír Vácha
Hrají: Jiří Bešta, Radka Trefná, Veronika
Jungmannová, Vladimír Vácha
Neptejme se, kde se bere zlo. Hledejme,
kde se rodí dobro. Svět jako šachová
partie. Ale kdo jsou hráči? A co na to
Josef Oldřich Beran? Člověk jako hříčka
v rukou dobra a zla? Nebo máme možnost
svůj úděl nějak ovlivnit?
Vstupné: 150 Kč

neděle 29. března v 15.00 hod.
O VODNÍKOVI Z ČERTOVKY
Divadlo Kampa
Režie: Iveta Dušková
Přijďte si poslechnout vyprávění o velké
lásce sirotka Aničky a mladého vodníka Vlnky, také o zlé tetě a kouzelném
puškvorcovém elixíru.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

DUBEN
(vstupenky budou v prodeji od 18. února)
Kompletní program najdete
na www.divadlopocernice.cz.

středa 22. dubna v 19.30 hod.
KAREL PLÍHAL
Vstupné: 350 Kč

středa 1. dubna v 19.30 hod.
Gilles Dyrek
BENÁTKY POD SNĚHEM
Pantheon production
Režie: Jiří Žák
Hrají: Veronika Arichteva, Míra Nosek,
Lucie Štěpánková, Filip Cíl
Brilantní situační komedie o pozvání
na večeři a zmatení jazyků.
Jedni mají před svatbou, druzí možná před rozchodem. Společné setkání
může ale všechno převrátit. Jedno malé
nedorozumění vede až k absurdním
situacím…
Vstupné: 380, 360, 340 Kč

úterý 28. dubna v 19.30 hod.
VE STODOLE U SLEPIC
Nakafráno Turnov
Režie: Jan Baron Marek
Hrají: Kateřina Hofhansová, Michaela
Kunetková, Alena Tomášová a Romana
Zemenová
Naše neustálé umělecké puzení přenést
trochu té televizní kultury na jeviště dalo
po několika letech soustředěné tvorby
a odříkání život zcela unikátnímu divadelnímu žánru. Vznikla tak „teátrnovela“.
Troufáme si tvrdit, že naše nová divadelní hra, kterou jsme trefně pojmenovaly
„Ve stodole u slepic“ je první vlaštovkou
svého druhu. Divák se stane svědkem
toho jak jde čas, jak pevná jsou rodinná
pouta, a že život není jen procházka růžovou zahradou. Takový příběh se může stát
i ve vaší ulici.
(Od autorů hry Božský řízek, kterou
jsme s úspěchem několikrát uváděli.)
Vstupné: 200, 180, 160 Kč

pondělí 6. dubna v 18.00 hod.
*DECHOVÝ ORCHESTR
Koncert orchestru ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
čtvrtek 8. dubna v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry
OSM EUR NA HODINU
JT promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus,
Martina Randová / Daniela Šinkorová,
Antonín Procházka / Zbyšek Pantůček
Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti.
Vstupné: 480, 460, 440 Kč
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Změna programu vyhrazena.
Přístupnost filmů je značena následovně:
P – přístupný,
12 – do 12 let nevhodný,
15 – do 15 let nevhodný,
18 - do 18 let nevhodný.
Pokud není uvedeno jinak, je film promítán v českém znění.
Pořady označené * jsou pronájmy.

HISTORIE
SPORT

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 132
UDÁLOSTI

Sportovní dění započalo tradičně Sokolem
pořádaným dne 1. ledna „Novoročním
během“, který byl v pořadí devatenáctým
ročníkem za účasti 57 běžců v deseti
kategoriích. Také tohoto roku se dařilo
našim závodníkům umístěním na prvním
místě, a to Josefu Čečetkovi na 6 300 m
v kategorii muži 50-60 let a Daniele
Rutnerové na 3 150 m v kategorii žákyň.
Druhá a třetí místa obsadili naši další
čtyři závodníci.
Velkou sportovní akcí před prázdninami
byly „Pražské dětské olympijské hry“, kterých se z našich základních škol zúčastnila
ZŠ Ratibořická. Zdatnost dětí a dobrá příprava přinesly výborné výsledky.
Obsazení prvních míst a získání zlatých
medailí se podařilo v kategorii 3.-5.
ročník v běhu na 50 m Martinu Vojtovičovi, v běhu na 400 m Tomáši Coufalovi
a Vandě Kolečkové. V kategorii 6.-7. ročník zlatou medaili získala v běhu na 50 m
Markéta Nováková, v běhu na 600 m
Tereza Režňáková, ve skoku dalekém Tereza Kuthanová a ve štafetě na 4 x 200 m
Marcela Peterová, Eva Hanková, Tereza
Režňáková a Markéta Nováková. V kategorii 8.-9. ročník získali zlato chlapci
i děvčata ve štafetě na 4 x 200 m Lukáš
Novotný, Petr Novák, David Vajzr a Antonín Šlosar, děvčata Dagmar Borecká,
Anna Filipová, Iva Mrkvicová a Kristýna
Novotná. Další zlaté medaile vybojovalo
družstvo děvčat ze 7. ročníků v přehazované, družstvo chlapců ze 7.-9. ročníku
v košíkové. Dalších šestnáct našich žáků
obsadilo místa stříbrná a bronzová.
Celosvětovou událostí roku 2000 bylo
konání XXVIII. letních olympijských her
od l6. do 30. září v australském Sydney.
Česká republika ze 75 států, které získaly
některou z medail, se umístila na 24.
místě se 2 zlatými, 2 stříbrnými a 3 bronzovými.
V oblasti lůžkové zdravotní péče na území
Prahy byla pro občany naší městské části
tímto zařízením určena Fakultní nemocnice Bulovka. Lůžková kapacita rehabilitačního střediska otevřeného v roce
1998 a provozovaného Církví bratrskou
na Chvalech se v letošním roce zcela naplnila. Příčinou je zvýšený zájem o umístění
pacienta postiženého mozkovou příhodou
nebo po poškození pohybového ústrojí
pro poskytování vysoké úrovně péče nejen
profesně lékařské, ale zejména péče ošetřovatelského personálu citlivým osobním
přístupem.
V oblasti sociální péče Diakonie
Evangelické církve metodistické sídlící

na Křovinově náměstí v rámci připraveného projektu sociální pomoci uvedlo
ve spolupráci s Ministerstvem práce
a sociálních věcí do provozu Středisko
křesťanské pomoci, které poskytuje
azylové služby osobám v krizových
životních situacích.
V připravených obytných prostorách našlo přechodný bezpečný domov
na konci roku 2000 celkem 44 osob,
z nichž bylo 19 dětí. Součástí poskytované péče je i pomoc při hledání
nového domova i zaměstnání.
Vláda v této oblasti provedla v termínu
od 1.dubna zvýšení životního minima
na 3 770 Kč a od 1.července také zvýšení
minimální mzdy na 4 500 Kč.

S platností nových jízdních řádů vlakové
a autobusové přepravy byly v roce 2000
provedeny současně i úpravy cen jízdenek osob. Jednotlivá jízdenka na autobus
nebo vlak měla například následující cenu
v korunách:
Vzdálenost km

autobus

vlak

1-2

4

8

3-4

5

8

5-7

6

8

8 - 10

10

8

18 - 20

18

14

51 - 55

40

38

101 - 110

68

68

251 - 260

170

1 50

351 - 360

230

200

Ceny u vlaku jsou pro druhou třídu.
Železnice i autobusy dále poskytovaly
řadu různých slev (časové jízdenky, zpáteční jízdenky, sezónní, slevy juniorům,
seniorům, tělesně postiženým apod.)
Pro ucelené řešení problémů dopravy na území městské části projednalo
a schválilo Zastupitelstvo MČ na zasedání dne 23.října dopravně inženýrskou
a projektovou kanceláří vypracovaný
Generel dopravy na území MČ s příslušnými vazbami na komunikační
systémy vyšších řádů v okolí a spo-

jení na sousední sídla, podle zadání
MČ. Projednání se zúčastnili pozvaní
zástupci sousedních obcí Běchovice,
Dolní Počernice, Radonice, Satalice,
Šestajovice a MČ Praha 14.
Ve způsobu osobního pohybu se v roce
2000 nejen v Praze stala hitem jízda
pomocí skládací minikoloběžky. V Praze
se hliníkový „minicity scooter“ - zejména
mezi mládeží - stal praktickým, spolehlivým a rychlým dopravním prostředkem,
snadno kombinovaným i s dopravními
prostředky městské hromadné přepravy.
Používání minikolobežky není kategoricky odmítáno ani dospělými osobami.
Ve školním roce 2000/2001 nastoupilo
do mateřských škol u nás celkem 371
dětí, z nich do MŠ Chodovická 81, MŠ
Ratibořická 95, MŠ Spojenců 99 a MŠ
na Křovinově náměstí 96. Do základních
škol nastoupilo celkem 1 715 žáků, z nich
do ZŠ Stoliňská 330, ZŠ Ratibořická
642, FZŠ Chodovická 612 a ZŠ Spojenců
131 (pouze 1.stupeň). Prvních tříd bylo
otevřeno celkem 8, z toho 4 v ZŠ Ratibořická a 2 ve FZŠ Chodovická s celkovým počtem 169 prvňáčků. Do zvláštní
školy v Bártlově ulici nastoupilo celkem
66 dětí. Do Základní umělecké školy
se zapsalo celkem 392 dětí. Osmileté
gymnázium má všechny ročníky po dvou
třídách s celkovým počtem 453 studentů,
z nichž je jich v primě 57 a maturantů
v oktávě 44. Dům dětí a mládeže nabídl
možnost účastnit se činnosti v některém
z 33 pořádaných kroužků, do nichž se
začátkem školního roku zapsalo celkem
190 platících dětí.
V soutěži deseti tříčlenných družstev
v celostátním kole astronomické soutěže, pořádané Planetáriem hl. m. Prahy
a Gymnáziem Christiana Dopplera, se
tříčlenné družstvo žáků z naší ZŠ Ratibořická - ve složení Ondřej Fremunt, Jan
Mareš a Pavel Váňa - stalo vítězem. Jako
odměnu vítězové obdrželi velkou knihu
Člověk a vesmír.
V šestém ročníku soutěže pražských
základních škol ve sběru starého papíru zvítězila naše ZŠ Ratibořická. Její
žáci nasbírali celkem 80 640 kg papíru.
Vyhodnocení sběru prováděl a výsledky vyhlásil Magistrát hl. m. Prahy dne
21.června. Tohoto roku soutěžilo celkem
73 pražských základních škol.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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CHVALSKÝ
ZÁMEK
KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4, Praha 20
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz,
www.chvalskyzamek.cz

RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK
A VOCHOMŮRKA NA ZÁMKU
ANEB NEJEN VEČERNÍČKY
ZDEŇKA SMETANY
8. 2. – 10. 5., denně od 9.00 do 18.00 hod.

Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice. To jsou nejznámější večerníčky Zdeňka Smetany, které nepochybně patří k mnohým vzpomínkám na dětství.
Smetanův pohádkový svět je však mnohem větší! Objevte společně s námi bohatou
fantazii a výtvarný rukopis českého výtvarníka, scenáristy a animátora, který svou
tvorbou těší další a další generace. Ve správném pohádkovém světě však nesmí chybět
čas na hraní. A ten si u nás také užijete! V interaktivní části výstavy na vás čeká fotokoutek, herna, animační dílna i promítání Pohádek z mechu a kapradí.
DOPROVODNÝ PROGRAM VÝSTAVY:

21. 2. – 1. 3. DETEKTIVNÍ TÝDEN na zámku aneb pátrej na vlastní pěst!
14. 3. Strašidelná noc na zámku se strašidly z mokřin a kapradí
27. – 29. 3. a 17. – 19. 4. P
 rodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst!
26. 4. Pohádková neděle s čarodějnicí ze zámeckého sklepení
(komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

VÝSTAVY V PRODEJNÍ GALERII A KOČÁROVNĚ
5. 2. – 1. 3., denně od 9.00 do 18.00 hod.,
VÝSTAVA OBRAZŮ ŽÁKŮ ATELIÉRU
JARMILY KRÁLOVÉ

Srdečně zveme na výstavu obrazů Jarmily
Králové a žáků jejího ateliéru z Řeže u Prahy, jejíž součástí budou i díla dětí z ateliérového výtvarného kroužku. Malířka Jarmila
Králová se věnuje především olejomalbě
a akvarelu, ale používá i další kombinované
techniky. Inspiraci pro svá díla nachází
na cestách v zahraničí, v kulturách a symbolech prastarých národů a také ve svých
toulkách světem fantazie. Ve své tvorbě
rovněž čerpá z moudrosti svých učitelů
(V. J. Žižky, E. T. Šaltinise, E. a M. Tomášových, J. Studeného či Emaha). Její díla
jsou zastoupena v soukromých sbírkách
v Kanadě, Polsku, Švýcarsku i Jihoafrické
republice. Slavnostní zahájení výstavy proběhne v úterý 11. 2. od 18.00 hodin.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020

ZÁMEK

AKCE PRO VŠECHNY

Od Pá 21. 2. až do Ne 1. 3. od 9.00 do 18.00 hod.
DETEKTIVNÍ TÝDEN NA ZÁMKU ANEB PÁTREJ
NA VLASTNÍ PĚST!

Celých deset dní – denně od pátku 21. února až do první
březnové neděle u nás můžete pátrat po další záhadě na pozadí historického zámeckého příběhu. S novou výstavou oblíbených večerníčkových pohádek od Zdeňka Smetany přinášíme
i nový detektivní příběh! Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč,
senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč (2 dospělí + max 3
děti). Nestihnete-li únorový termín, stejný příběh vás bude
čekat o prodloužených víkendech 27. – 29. 3. a 17. – 19. 4.

Ne 16. 2. od 14.00 do 16.00 hod.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD ANEB Z DIVADLA AŽ
NA CHVALSKÝ ZÁMEK

Srdečně zveme na masopustní průvod masek. Těšit se můžete
na tradiční i netradiční masky, zastavení na trase s programem,
volbu nejlepších dětských masek i ochutnávku zabíjačkových
pochoutek v cíli. Nebude chybět veselá muzika ani koníci jako
doprovod průvodu. A pozor! Masky z průvodu budou mít
po zásluze přednostní právo na zabíjačkovou ochutnávku. Přidejte se také a přijďte do průvodu v masce! Vyrážíme ve 14.00
hodin letos poprvé od Divadla Horní Počernice. Masopustní
průvod pro vás pořádají: Chvalský zámek, Spolek Molechet, Divadlo Horní Počernice, Skauti, DDM HP a Restaurace Sezóna

PŘIPRAVUJEME
NA BŘEZEN:
So 14. 3. od 19.00 do 22.00 hod.
STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU SE
STRAŠIDLY Z MOKŘIN A KAPRADÍ

Chystáte se na další ročník Strašidelné
noci? Těšte se! Zámek i výstavu Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka totiž
zabydlí strašidla z mokřin a kapradí, které znáte z českých pohádek. Nebudou chybět ani svítící přízraky i tajemná překvapení.
Přijďte k nám v sobotu 14. března kdykoli mezi 19.00 a 21.30
hod. a mějte pro strach uděláno. Vstupné: děti 2-15 let 150 Kč;
dospělí, studenti, senioři a ZTP/P – 100 Kč; rodinné vstupné
(2 dospělí + až 3 děti) 350 Kč.
Od Pá 27. 3. do Ne 29. 3. od 9.00 do 18.00 hod.
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

Nový únorový příběh k rozluštění vám přineseme i v měsíci
březnu. Přijďte společně se svým rodinným pátracím týmem
a kdykoli v čase mezi
9. a 17. hodinou pátrejte
v zámeckých prostorách
na vlastní pěst. Akce je
určena dětem do 10 let
a rodičům či prarodičům
bez omezení věku. Kdo
nestihne v únoru ani
v březnu, má šanci ještě
o prodlouženém víkendu
17. – 19. dubna.
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STODOLA

AKCE PRO VEŘEJNOST
ÚNOR/BŘEZEN:
HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ
Po 3. 2. od 19.00 do 22.00 hod.

Chcete si zatančit společenské tance, potkat
se s přáteli a prožít příjemný večer se skvělou
hudbou Big Bandu a Dechového orchestru
hornopočernické ZUŠ? Právě pro vás je tu
Hornopočernické stodolohraní. Sál i nápojový bar s lehkým občerstvením se otevírá
v 18.30 hod. Jednotné vstupné na místě je
80 Kč. Oděv neformální ale společenský, čistá
obuv. Těší se na vás organizátoři Chvalský
zámek a ZUŠ Horní Počernice.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Od 6. února

začínají další kurzy Tanečních pro dospělé.
Rezervace a více informací na:
www.artimo.cz.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ VÝSTAVA
AKVARIJNÍCH RYB
8. 2., 22. 2., 14. 3. a 28. 3. od 9.00
do 12.00 hod.

Akci pořádá Smart Green, s. r. o.
Vstupné na místě: 40 Kč.

VELKÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
So 15. 2. od 10.00 do 12.30 hod.

Rodinné a komunitní centrum MUMRAJ
pořádá pro děti zábavné dopoledne plné
zážitků, hudby, tance i her se skvělým
občerstvením i tombolou, ve které vyhrává
úplně každý! Pro děti 5-10 let doprovodné

DESKOHRANÍ. Rezervace a vstupenky
v kanceláři RC MUMRAJ nebo na:
hana.schovancova@domumraje.cz
a tel. +420 775 720 585.
ZIMNÍ PLES
So 15. 2. od 19.00 do 24.00 hod.

Taneční večer pro dospělé se živou hudbou,
prostorným tanečním parketem i dalším
skvělým programem.
Rezervace a vstupenky ke konkrétním
stolům v kanceláři RC MUMRAJ nebo
na hana.schovancova@domumraje.cz
a tel. +420 775 720 585.
VESELÁ STODOLA – OCHUTNÁVKA
VÍN S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
So 29. 2. od 15.00 do 19.00 hod.

MČ Praha 20 a Spolek Chvalská beseda srdečně zvou na odpoledne s moravskou lidovou hudbou v podání ženského pěveckého
sboru Studánka a mužského sboru Mužáci
z Březí u Mikulova s doprovodem cimbálu.
Součástí odpoledne je i ochutnávka vín
z oblasti Mikulova s odborným výkladem.
Po zakoupení pamětní ochutnávkové skleničky je ochutnávka vína zdarma.
9. PLES SPORTOVCŮ
So 7. 3. od 19.00 hod.

TJ Sokol Horní Počernice srdečně zve
na již 9. ročník plesu sportovců. Těšit se
můžete na skvělou hudbu k tanci, bohatou
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SOUTĚŽÍME S CHVALSKÝM
ZÁMKEM: FOTOGRAFICKÁ
SOUTĚŽ „HORNÍ
POČERNICE – MÍSTO, KAM
SE RÁDI VRACÍME“
Tradiční fotografická soutěž, která navíc přinese snímky pro stolní kalendář
2021, zve všechny příznivce fotografování i Horních Počernic k dalšímu
„fotoklání“. Uzávěrka soutěže je
17. května 2020. Více informací na:
www.chvalskyzamek.cz v sekci
Akce.
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tombolu i předtančení. Předprodej vstupenek v kanceláři TJ Sokol, tel.: 724 155 088.
V případě zájmu o pronájem prostor
Chvalské stodoly pro svatební či narozeninové oslavy, plesy, koncerty, konference, firemní prezentace, semináře, školení
i firemní večírky kontaktujte prosím
Annu Herianovou na e-mailu: anna.
herianova@chvalskyzamek.cz.

INZERCE

Chvalský zámek, MČ Praha 20, Skauti, Spolek Molechet, DDM HP
a Restaurace Sezóna vás zvou na tradiční

masopustní
aneb z Divadla až na Chvalský zámek

16. února 2020
14.00 START průvodu od Divadla Horní Počernice
další zastávky: Úřad MČ, hřiště Lhotská,
Restaurace Sezóna
CÍL: Chvalský zámek
Čeká vás:
 soutěž o nejlepší dětské masopustní masky
 ochutnávka zabijačkových pochoutek
 těšte se na netradiční hosty průvodu
a krájení masopustního koláče na nádvoří zámku
Na zámku bude po celý den od 9–18 hod. otevřena výstava
Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku.
Vstup na nádvoří zdarma, výstava běžné vstupné.
Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 – Horní Počernice,
tel.: 281 860 130, www.chvalskyzamek.cz
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA
KNIŽNÍ NOVINKY:
EBERTOVÁ, S.: ČAS ZRADY (IKAR)

Vychází jako 3. díl ze série Meč a koruna.
Kniha je více románová než předchozí dvě
části, které byly vyprávěnou kronikou. Přesto překvapila a už se můžeme těšit na 4. díl,
který je na cestě.

KNIŽNÍ NOVINKY Z ODD. PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
DVOŘÁKOVÁ, A.: HERKULES A STRAŠIDLA (PORTÁL)

V románu vystupuje Aphra Behnová,
anglická básnířka a překladatelka. Právě její
špionážní kariéra je námětem románu známé
spisovatelky Hany Whitton, autorky mnoha
knižních bestsellerů. Kniha je plná záludností, zvratů a také romantiky.

Rozmazlený pražský kocour Herkules se
se svou paní a jejím mužem přestěhují
do starého statku za vesnicí. V zahradě
se seznámí s toulavou kočkou Komtesou
a vyslechne si její vyprávění o kočičích strašidlech, která se v jeho novém
domově ukrývají. Kočičí duchové působí
obyvatelům domu velké škody a vinu
vždycky svalí na Herkula. Rozzlobený
kocour se strašidlům rozhodne postavit.

SILVA, D.: NOVÁ DÍVKA
(HARPERCOLLINS POLSKA)

PETŘINOVÁ, I.: HRAVÝ PRŮVODCE
PRAHOU (FRAGMENT)

WHITTON, H.: VYZVĚDAČKA JEHO
VELIČENSTVA (OLYMPIA)

Napínavý thriller s legendárním špionem Gabrielem Allonem! Gabriel se stane spojencem
s Chálid bin Mohamedem, budoucím králem
Saúdské Arábie. Stanou se spojenci v tajné
válce o kontrolu nad Blízkým a Středním
východem. Špionážní kniha nejen pro muže.

19 výletů po Pražském hradě, Kampě,
Petříně, Vyšehradě, Starém městě atd.
Každou procházku doplňují kvízy a úkoly, které jistě zaujmou nejen děti, ale
i rodiče. Ideální společník na jarní výlet
pro celou rodinu.

POZOR! ZAČÍNAJÍ NOVÉ KURZY
KURZ STUDIA BIBLE

16. 1. od 19.30 do 21.00 hod. Každý první
a třetí čtvrtek v měsíci.

předplatné. Rezervace: 605 250 272. Více
na artmundo.cz/kurzy-v-hornich-pocernicich/, zuzanazachova.cz.

KURZ PROŽITKOVÉHO MALOVÁNÍ - Zuzana Zachová, do 3. 3., úterky

KURZ ANGLICKÝ JAZYK JASNĚ
A JEDNODUŠE - Jan Fršlínek, do konce

od 17.20 do 19.20 hod. Cena: 300 Kč
lekce, 260 Kč/lekce předplatné. Rezervace: 605 250 272. Více na artmundo.cz/
kurzy-v-hornich-pocernicich/,
zuzanazachova.cz.
KURZ ROZVOJE VÝTVARNÝCH DOVEDNOSTÍ - Zuzana Zachová, do 3. 3.,

úterky od 16.00 do 17.00 hod. Pro děti 2 6 let s rodiči. Cena: 240 Kč lekce (1 rodič,
1 dítě), 200 Kč/lekce předplatné, 60 Kč
2. dítě v kurzu. Rezervace: 605 250 272.
Více na artmundo.cz/kurzy-v-hornich-pocernicich/, zuzanazachova.cz.

KURZ MALUJ S MALÍŘEM - Ogle Yamni, do 24. 2., pondělky od 17.30 do 20.30
hod. Cena: 500 Kč/lekce, 450 Kč/lekce

března, čtvrtky od 17. 50 do 19.15 hod.
Max. kapacita 5-6 osob. Cena: 230 Kč/
lekce (90 min), při předplatném je možnost snížení ceny.
Rezervace: 774073366
nebo info@infinityschool.cz
KURZ RELAXAČNÍHO MALOVÁNÍ -

Dana Činčarová, 10. 2. od 17.30 do 20.30
hod. Cena: 350 Kč.
Rezervace na tel. 730127885.
KURZ HUBNUTÍ - Monika Zajíčková, 20 týdnů, 13. 1. , pondělky od 9.00
do 12.00 hod. Cena: 7125 Kč najednou,
7482/ ve třech splátkách.
Rezervace: 607 928 783,
www.zemedary.cz/kurzy-hubnuti

| ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
270 006 039
| ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
– BELETRIE: 270 006 038
| NAUČNÁ LITERATURA: 270 006 061
| K ANCELÁŘ: 605 700 774
| V ÝPŮJČNÍ HODINY:
PO: 13.00 – 16.00
ÚT: 10.00 – 19.00
ST: 13.00 – 19.00
ČT: 13.00 – 19.00
PÁ: 10.00 – 16.00
| E-MAIL:
knihovna@knihovna-hp.cz
prodlouzeni@knihovna-hp.cz
| FACEBOOK:
mistniverejnaknihovnahornipocernice
| WEB:
www.knihovnapocernice.cz

KNIHOVNA MÁ
NOVÉ STRÁNKY,
SLEDUJTE NÁS.

PROGRAM
13. 2. od 18.00 do 20.00 hod.
KŘESLO PRO HOSTA:
ZE ŽIVOTA DOKUMENTARISTY

Beseda o filmu s režisérem a spisovatelem Martinem Mahdalem.
V průběhu večera budeme hledat odpovědi na otázky, spojené nejen se světem
kinematografie: Jak vzniká dokumentární
film a proč jeho výroba stojí klidně i tři
miliony korun? Proč se jako autor věnoval
Pobaltí, hlavně Litvě a Lotyšsku? Jaká je
Arménie a proč má rád Kavkaz? Co víme
a nevíme o Ukrajině? Jak to je, že Čech
všude ve světě svého bratra má? (návštěvy
u krajanů v Polsku, Ukrajině, Rusku,
Bulharsku i Kanadě)
Ukázky z uvedených i neuvedených filmů
Martina Mahdala, četba z připravované
knihy Ze života dokumentaristy.

PROGRAM KULTURNĚ KOMUNITNÍHO CENTRA
BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA

Mgr. Eva Krchová, středy
od 13.00 do 17.00 hod.
Rezervace: 778 542 264

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ
PORADNA

JUDr. Iva Svobodová, úterky
od 13.00 do 17.00 hod. Rezervace: 725 516 927
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BEZPLATNÁ LOGOPEDICKÁ
PORADNA

Mgr. Hana Dusová, první
čtvrtek v měsíci od 15.00
do 18.00 hod. Rezervace:
739 299 829

BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ
HODINY ANGLIČTINY
S RODILÝM MLUVČÍM

Jon-Paul Ott, úterky od 14.30
do 15.15 hod. Pro žáky 1. stupně ZŠ od 15.15 do 16.00 hod.

NEZISKOVKY

U NÁS SMŮLA POMÁHÁ!
Nově vzniklým oddílem střediska Oheň je uskupení
„Smůla“, které již přes rok funguje a má na starosti
organizaci střediskových akcí, a to jak pro veřejnost,
tak i pro vedoucí ve středisku, aby se mohli odreagovat,
odpočinout si a nebo se dovzdělávat a rozvíjet.

Stará se o zázemí každoroční podzimní výjezdové rady, či
jarního víkendu pro vedoucí a Vaškiády (prodloužený víkend
na horách). Má pod palcem benefiční akce na podporu stavby
klubovny, jako bylo například divadelní představení v listopadu, loňská aukce na Chvalském zámku, nebo koncert v kostele
sv. Ludmily. Loni na jaře jsme společně s dětmi a jejich rodiči
vysbírali 1,5 tuny odpadu z Xaverovského háje a letos se chystáme sázet stromy. S dalšími organizacemi v Počernicích spolu
vytváří akce jako je Světýlko nebo Počernické kuře.
Jelikož toho mají naši vedoucí přes rok opravdu hodně
a do toho musí stíhat své školní či pracovní povinnosti, stal se
již tradicí každoroční zimní ples/teambulding střediska pořádaný v Domečku. V tematických kostýmech se setkávají jak
aktivní vedoucí, tak i ti bývalí, aby spolu prostě prožili fajn
večer a všechny starosti hodili na chvíli za hlavu. Například
„Balkánský venkov“ a „Irská 20. léta“ byla témata předchozích
ročníků. Letos jsme se sešli jako postavy z filmů Quentina
Tarantina. Hrála nám kapela složená z vedoucích a kamarádů,
kteří nazkoušeli právě hudbu z Tarantinovek. Vydělané peníze
ze vstupu a baru posíláme na klubovnu.
Za oddíl Smůla: Tereza Havránková

OHLÉDNUTÍ
ZA ROKEM 2019
NADAČNÍHO
FONDU ŠANCE
Vážení a milí přátelé a podporovatelé,
již nyní pracujeme na naší účetní závěrce a Výroční zprávě
za rok 2019 a tak vám přinášíme první shrnutí. V roce 2019
jsme podpořili 2 žádosti (ze zaslaných 4 žádostí) a v nadačních
příspěvcích rozdělili celkem 14 550 Kč.
Uspořádali jsme finanční a materiální sbírku na pomoc
postiženým požárem v panelovém domě v ulici Chodovická.
Celková vybraná suma 58 180 Kč byla rozdělena na čtyři části
a předána poškozeným. Zároveň se sbírkou probíhala aukční
skupina, za kterou tímto děkujeme její iniciátorce a organizátorce Mgr. Daně Bočkové.
V roce 2020 se chceme nadále věnovat dětem, mládeži
a seniorům nebo občanům Horních Počernic, kteří se dostali
do tíživé životní situace. Žádost můžete podat elektronicky
přes náš e-mail: info@nfsance.cz nebo písemně na adresu:
Čechurova 1988/31, Praha 9. Formulář je k dispozici na stránkách www.nfsance.cz.
Výzvy přijímáme počínaje 1. únorem 2020.
Děkujeme za vaši podporu.

Hana Moravcová a Petr Růžička,
předsednictvo správní rady Inspirujte se, máte Šanci!

BATŮŽKOVÝ PROJEKT
POKRAČUJE!
Děkujeme
všem dárcům,
již jsme překročili stovku. Chceme
povzbudit ty
z vás, kteří
chcete pomoci dobré věci.
NEVÁHEJTE!
Uděláte radost i sobě.
Více informací najdete v knihovně,
na našem webu nebo na:
WWW.MARYSMEALS.CZ .
KNIHOVNA MÁ NOVÉ WEBOVÉ
STRÁNKY, SLEDUJTE NÁS.

Za knihovnu:
Božena Beňová
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Srdečně zveme děti, mládež i dospělé na naše akce.
Více informací a přihlášky najdete na našich webových
stránkách www.ddm-hp.cz.

NABÍZÍME:
KURZ TIFFANY

16. 2. od 14.00
do 19.00 hodin.
Výtvarná dílna s výrobou skleněných dekorací
– vitráží, pro děti od 10
let, mládež a dospělé. Cena
350 Kč pro dospělé, 300 Kč
pro děti - pokrývá základní
materiál 15 x 15 cm..
TURISŤÁK

16. 2. od 8.00 do 16.00 hodin
Další výlet se zajímavým programem –
cíl ještě upřesníme.
VELIKONOČNÍ KERAMIKA

Vždy ve čtvrtek 20. 2., 5. 3., 19. 3.
od 18.15 do 20.15 hod.
Vhodné pro začátečníky,
děti od 10 let, mládež
a dospělé. Podmínkou je účast
na všech 3
termínech,
cena celkem
450 Kč.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR CAORLE – ITÁLIE

26. 6. – 5. 7.
Vhodné pro děti od 9 let. Ubytování v depandanci hotelu Marina,
4lůžkové pokoje s klimatizací.
Stravování: plná penze formou
bohatého bufetu a nápojový
automat po celý den. Cena
9 710 Kč zahrnuje dopravu,
ubytování, stravu, program,
výlet do Benátek, cestovní pojištění léčebných výloh a pojištění
storna, odpovědnosti a úrazu.

PŘÍMĚSTSKÝ SPORTOVNÍ TÁBOR

13. 7. – 17. 7.
Další info na webu a možnost přihlášek od 1. 2.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR OKURKOVÁ SEZÓNA 4

17. 8. – 21. 8.
Další info na webu a možnost přihlášek od 17. 2.

OHLÉDNUTÍ:
DEN ICT A MATEMATIKY

V lednu se v DDM sešli příznivci technologií a matematiky, děti i dospělí, začátečníci i pokročilí. Společně
jsme se zamysleli nad zajímavými tématy, jako např.
proč je matematika těžká, jak se budou učit děti našich
dětí, otestovali své matematické dovednosti, nebo si
ukázali možnosti grafického designu a 3D tisku v praxi.
Děkujeme všem přednášejícím i účastníkům.

MUMRAJ

Více info k programu a rezervace u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

Milí přátelé Mumraje,
v roce 2020 vstupujeme do 20. roku života
Mumraje. Těšíme se na všechny oslavy
s vámi. Prvni společná oslava bude 15. 2.
v krásném novém prostoru Chvalské stodoly.
Přijďte s dětmi na Velký maškarní bál nebo
večer s přáteli na Zimní ples.
Díky vám dotáhneme sbírkovou kampaň
„Jdeme na to od podlahy“ a Mumraj dostane
nové povrchy v hernách. Děkujeme.
Ať je vaší rodině s Mumrajem dobře.
Barbora Zálohová, předsedkyně spolku
Mumraj z.s.
DOPLŇUJÍCÍ ZÁPISY DO KURZŮ
na 2. pololetí od 13. 1.
• výtvarka pro dospělé:
po 9.00 – 12.00; čt 17.15 – 20.15
• výtvarka pro děti I. st. ZŠ:
po 13.15 – 15.00
• výtvarka pro mládež: po 17.15 – 19.00
• hatha jóga: po 17.00 – 18.00
• létající jóga pro mámy a děti:
út 8.45 – 9.30
• hudební kurzy pro děti Z. Bartošové: út 10.00 – 10.45;
11.00 – 11.45; 15.20 – 16.05
• keramika pro rodiče s dětmi:
út 15.00 – 16.00
• zpívání pro radost: út 17.00 – 18.00
• létající jóga pro dospělé:
st 17.45 – 18.45
• létající jóga pro dospělé s hlídáním
dětí: čt 8.45 – 9.45
• létající jóga pro dospělé:
čt 10.00 – 11.00
• anglická konverzace s hlídáním dětí:
čt 10.00 – 11.15
• Pramínek dětský pěvecký sbor
(5–7 let): čt 16.00 – 17.00
• Beránci dětský pěvecký sbor
(3–6 let): čt 17.15 – 18.00
DOPLŇUJÍCÍ ZÁPISY DO ŠKOLIČKY
pro děti od 2 let – úterý

PRO CELOU RODINU
KERAMICKÝ PODVEČER
KERAMICKÝ DOMEČEK
11. 2. od 18.00 do 19.30
Rádi tvoříte z keramické hlíny? Dělá vám
potěšení zdobit si domov a zahradu svými
výtvory? Tentokrát si vyrobíme keramický
domeček na poličku či na skalku.
Lektorka: Eva Hrdličková
Cena: 320 Kč

VELKÝ

Zimní

BÁL

15. 2.

15. 2.

19.00 – 24.00

maškarní
10.00–12.30

PLES

• prostorný taneční parket, živá hudba
• tombola, občerstvení a překvapení

• hudba, tanec, hry, tombola, dobroty
• deskohraní pro děti 5–10 let
VSTUPNÉ:
1 vstupenka 120 Kč, 4 vstupenky 420 Kč,
6 vstupenek 600 Kč
děti do 2 let ZDARMA

VSTUPNÉ:
1 vstupenka 300 Kč, 4 vstupenky
1 000 Kč, 6 vstupenek 1 400 Kč
REZERVACE na oba bály: 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz
Vstupenky v prodeji od 6. 1. v Mumraji.
COWORKING*

NOVINKA
KURZ HUBNUTÍ
od 22. 1. do 3. 6., středy od 17.00
do 20.00
Rozsah kurzu 50 hodin (20 týdnů).
Unikátní kurz s koučkou Monikou kombinuje znalosti zdravé výživy, efektivního
hubnutí, cvičení pod dozorem odborníka
a hlavně koučovací metody, které vám
pomohou přenastavit vnímání sebe sama,
které stojí za vašimi kily navíc.
Lektorka a koučka: Monika Zajíčková
Registrace: 607 928 783,
monika.zajickova@zemedary.cz
Více info: www.zemedary.cz
PRO DĚTI

Nabízíme unikátní prostor, kde můžete
nerušeně pracovat, zatímco se vám profesionální chůvy postarají o vaše děti.
Kdy: po-pá 8.00 - 12.30 + út, čt 15.00 - 18.00
K dispozici máte: sdílenou kancelář či
studio (masáže, kosmetika), notebook,
šicí stroj, overlock.
Cena: 63 – 100 Kč/hod. včetně hlídání
Více informací: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz
PŘIPRAVUJEME
RODINA SPOLU ANEB SOBOTA
S PRVKY MONTESSORI– 7. 3.
KERAMICKÝ PODVEČER – 10. 3.

NAROZENINOVÉ OSLAVY
Máte malý byt? Nebo chcete zkusit něco
nového? Využijte prostor Mumraje pro
oslavu narozenin svých dětí, pro setkání
a srazy.
Kdy: pátek 15.00–18.00 a víkendy
Volejte a rezervujte si svůj termín včas.

JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
Prodej: 13. 3. 9.00 – 12.00 a 15.00 – 18.00,
14. 3. 9.00 – 12.00
Příjem věcí na burzu: 11. a 12. 3. 9.00 – 12.00,
12. 3. 17.00 – 20.00
MOŽNOST DAROVÁNÍ VĚCÍ

HERNY PRO RODIČE S DĚTMI
• LEZCI – pondělí 10.00 – 12.00
pro děti od cca 6 měsíců
• CHODCI – středa 10.00 – 12.00
pro děti, které již bezpečně chodí
Cena: 70 Kč/rodina, nebo permice
za 500 Kč/10 vstupů

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY – 20. a 21. 3.

*Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj je vícegenerační dům, který
je podpořen z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.
Za podporu projektu děkujeme také Hl. m. Praha a MČ Praha – Horní Počernice.

slavíme

20 let

RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM
MUMRAJ

Mezilesí 2058/6, Praha 9 – Horní
Počernice
775 720 584 – Barbora Zálohová
info@domumraje.cz
WWW.DOMUMRAJE.CZ
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Kapela The Fialky oslaví v únoru dvacet let
svého působení a oslavy to budou opravdu
velkolepé. Vydají svou čtvrtou vinylovou
desku velkého formátu a 6. 2. uspořádají
narozeninový koncert v smíchovském Futuru,
na kterém budou mít mnoho hostů ze známých
punkových kapel.
Počernické jádro kapely The Fialky tvoří Tomáš a Marcel. Čtveřici doplňuje Ota a Kečup
z Modřan, kde měla kapela původně působiště. Když však do ní před lety přišel Tomáš,
přestěhovali zkušebnu do Tomášovy garáže
v Horních Počernicích. Počernice se objevují
i v některých textech kapely a samozřejmě
i v klipech.
Slavíte letos 20 let existence kapely. Víte, kdy
přesně jste se dali dohromady?
Tomáš: Bylo to v roce 2000, kdy přesně to
bylo, si nepamatujeme, ale nakonec jsme se
shodli na datu 2. 2. 2000 - možná týden dřív
či později. Je to zároveň u příležitosti výročí
úmrtí Sida Viciouse, což byl náš oblíbený člen
kapely Sex Pistols.
Dříve než jste se dali dohromady, hráli jste
někde v jiné kapele či samostatně?
Tomáš: Dříve jsme zkoušeli hrát každý
někde jinde. Začínali jsme někdy v patnácti,
šestnácti letech, kdy jsme já a Marcel založili
kapelu a dva, možná tři roky jsme samostatně
hráli a měli dokonce i jeden koncert.
Jak se tehdy vaše kapela jmenovala?
Tomáš: Nijak. My jsme ani neměli nic svého,
co bychom hráli. Spíš jsme si jen tak brnkali,
koho co napadlo.
To jste se teprve sami učili akordy? Nikdy
jste neprošli lidovou školou umění?
Tomáš: Chodil jsem asi dva roky do lidušky,
kde jsem hrál s dechovým seskupením, kde
byly i bicí, na které jsem hrál.
Marcel: Já jsem chodil sem do lidušky, ale
odtud mě vyhodili pro nedostatek talentu.
Tomáš: Vždyť jsi říkal, že máš absolutní
sluch?
Marcel: To mám. (smějí se)
Tomáš: Vždycky mu říkám: Hele, nalaď si tu
kytaru, nějak ti to neladí a Marcel odpoví, to
je blbost, já mám absolutní sluch, já ladičku
nepotřebuju.
Proč jste spolu pak přestali hrát?
Tomáš: Asi po těch dvou letech jsme se
nějak rozpadli, měli jsme vždy problém sehnat
bubeníka. A hrát jen dvě kytary není ono.
Dříve jsem hrál na baskytaru, ale tím, že
nám bubeníci obvykle nechodili na zkoušky,
tak jsem pozvolna z baskytary přešel na bicí,
abychom si vůbec zahráli. Marcel začal hrát
s jinou kapelou, já jsem byl sám a rozhodl si

dát inzerát, kde jsem napsal, že mám zkušebnu, což byla největší výhoda, jelikož většina
kapel měla problémy s prostorem na zkoušení.
Díky tomu se mi ozvalo mnoho kapel a já si
vybral kluky z Modřan. Hráli asi ze všech
kapel nejhůř, ale seděli mi lidsky a padli jsme
si do oka. Ota s Kečupem mi řekli, že dříve
měli kapelu s názvem The Fialky, kterou ale
nechali rozpadnout s tím, že založíme novou.
Nakonec ale Kečup přišel s nápadem tuto
kapelu obnovit, a tak jsme pokračovali jako
The Fialky.
V roce 2001 jste tedy obnovili kapelu The
Fialky. Od kdy jste hráli v této sestavě?
Tomáš: V průběhu let, než přišel Marcel,
se v kapele vystřídali dva kytaristé -Volfík
a Danny. Danny odešel z rodinných důvodů
a my hledali kytaristu. Takhle jednou v hospodě říkám Marcelovi, že sháníme kytaristu
a on říká, už nemusíte o někom bych věděl
a nabídnul se sám, protože naší kapelu znal
od začátku a navíc jednou zaskakoval na dvou
koncertech za Kečupa když byl nemocný.
A tak již dvanáctý rok hrajeme v tomto
složení.
Hráli jste někdy tady v Horních Počernicích?
Marcel: Ještě bohužel ne. Vlastně jednou
ano. Asi před dvěmi lety jsme našli fotku z našeho koncertu v hospodě Na růžku já tehdy
ještě s kapelou MHD a Tom s Fialkama, to je
ale možná 17 let zpátky. Každopádně bychom
si tady moc rádi zahráli znovu.
Co vás na hraní nejvíc baví? Je to ten kontakt s lidmi, předávání energie nebo co je ten
hlavní impuls, že i po dvaceti letech máte pořád chuť hrát a trávit víkendy po koncertech?
Tomáš: Je to ta fajn nálada, potkávání nových lidí, i když je pravda, že po tolika letech
potkáváte pořád ty samé lidi. Je to ale hlavně
o té energii. Takové to zadostiučinění, že
vylezete z garáže, kde hodiny zkoušíte, vyjdete
na pódium a koukáte na dvě stě lidí, kteří znají zpaměti vaše písně. To je prostě nádherný.
Kdo je frontman kapely?
Tomáš: U nás je to Kečup, ten je i 100%
autorem jak hudby, tak i našich textů. On
je mozek kapely, který připravuje scénáře
ke klipům, dělá marketing, je zkrátka náš
hlavní manager. Musíme ale vychválit i našeho
Otíka, který je řidič kapelní dodávky. To je
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nejdůležitější člen kapely, jelikož bez něho bychom se těžko nedostávali z našich koncertů.
Je dobrovolný abstinent, baví ho řízení, a tak
si vybral tuto roli a klobouk dolů, že s námi
v té dodávce vydrží.
Dvacet let fungování kapely je opravdu
dlouhá doba, za kterou se mohla obměnit generace vašich fanoušků. Stává se, že na koncerty již chodí se svými dětmi? Jaká věková
skupina tvoří největší fanouškovské jádro?
Tomáš: Ano chodí i s dětmi. Ale obvykle to
záleží i na tom, s jakou kapelou hrajete. Když
hrajeme například s Visacím zámkem, tak
přijdou spíše starší, když s mladší kapelou, tak
je zase ta skladba fanoušků trochu jiná.
Kterou písničku máte ze svého repertoáru
nejraději a kterou naopak už moc nemusíte?
Tomáš: V roce 2006 jsme vydali první
oficiální singl United, nahraný v profi studiu.
Na tomto singlu se objevila písnička, která se
jmenuje Punk, sex, pivo a ta byla pro kapelu
zlomová a brána jako ta top skladba. Pro mě
osobně je ale právě tahle píseň ta, kterou hraju
nerad. Všichni ji chtějí, hrajeme ji všude, bez
ní to prostě na koncertě nejde.
Marcel: Já ji zrovna hraju rád, klidně bych
vynechal cokoliv jiného, ale tahle prostě musí
být. Lidi to chtěj. (směje se)
Nikdo z vás se nevěnuje hudbě na plný úvazek, ale všichni máte svá civilní zaměstnání.
Jak je náročné skloubit práci, rodinu a ještě
kapelu?

Tomáš: Náročný to je, ale máme skvělé partnerky nebo manželky.
Marcel: Je pravda, že jsme dříve vyjeli
v pátek na koncert a vrátili se až v neděli a to
už teď neděláme. Většinou se vracíme v noci
domů, abychom byli s rodinou a další večer
zase odjíždíme na koncert.

ratelem vinylů a přišel s tím, že oldschoolové
kapely vydávají na vinylu, a že bychom s tím
měli taky vyjít. Nám se to zalíbilo, nakoupili
jsme si gramofony a teď taky sbíráme desky.
Dnes už to dělá zase většina kapel.
Marcel: Deska má úplně jiný zvuk, má to své
kouzlo a rituál.

To máte koncert každý pátek a sobotu?
Marcel: Většinou ano, někdy i výjmečně
ve čtvrtek. Jezdíme nějakých 50-60 koncertů
ročně. Teď máme přes 900 koncertů za sebou.
Pauzu si dáváme jen přes vánoční svátky nebo
když někdo jede na dovolenou, jinak hrajeme
pořád.

Kterou písničku z nového alba
máte nejraději?
Píseň „Lidi to chtěj“, to je asi naše nejoblíbenější. Hodně se nám líbí i „Kotva“, ale je to
dost individuální. My jsme však spokojeni se
všemi.

Na jakém největším koncertě jste kdy hráli?
Marcel: Největší byl festival Colors of Ostrava, Trutnoff a Mighty Sounds.
A jaká byla naopak nejmenší návštěva?
Tomáš: Asi pět lidí. (smějí se) Kdysi dávno
jsme třeba hráli jen pro pět kámošů, zahráli si,
sbalili fidlátka a šli jsme na pivko.
V únoru tedy vyjde nová deska,
kolikátá je v pořadí?
Tomáš: Velká deska to bude čtvrtá, my jsme
udělali několik menších singlů a vycházeli
jsme i na různých kompilacích. V roce 2010
jsme byli jedna z prvních kapel u nás, která
zase začala vydávat vinylové desky. Dříve jela
hlavně CD, vinyly šly do pozadí a my jsme se
rozhodli udělat právě vinyl. U nás s tím přišel
zase náš mozek Kečup. Sám je vášnivým sbě-

zleva: Tomáš, Kečup, Marcel a Ota
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K desce se bude vázat i koncert,
který se uskuteční 6. února v pražském
Futuru.
Čeká nás speciální koncert k dvaceti letům
kapely a zároveň křest desky, na kterém
budeme mít několik hostů. Přijedou kamarádi
Berlin blackout z Německa, s nimiž jsme asi
před 6 lety jeli turné. Pak tam budeme mít
takovou specialitku, kdy vystoupí také několik
hostů z předních českých kapel - jako Honza
z Visacího zámku, Bořek z EE, Sváťa z Totálního nasazení, Zdenda z SPS, Aneta ze Zputniku, Radek z Nežfaleš, Hošek z Plexis. Určitě
doražte, bude to jízda. Co krok, to punkrock.

www.thefialky.cz
Lenka Bartáková, redaktorka
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FZŠ CHODOVICKÁ

CHODOVICKÁ NA LYŽÍCH
Lyžařské výcvikové kurzy
jsou nedílnou a oblíbenou
součástí výuky tělesné
výchovy v 7. ročníku. Na FZŠ
Chodovická proběhly v lednu
letošního roku ve dvou
etapách.

Žáci 7. A vyjeli za zimními sporty na Benecko
v Krkonoších hned po vánočních prázdninách
a sportovní 7. B je vystřídala v dalším týdnu.
Z lyžáků si děti odvezly plno skvělých zážitků.
Počasí mladým lyžařům přálo, a tak si všichni naplno užívali dny sjezdového i běžeckého
lyžování. Závěrečné závody ve slalomu a biatlonu
byly provázeny silnými emocemi. Ale nelyžovali jen
sedmáci. Hned po vánočních prázdninách uspořádala škola ozdravný pobyt s lyžařským výcvikem také pro zájemce především z prvního stupně. Děti z 3. až 6. tříd si plnými doušky
užívaly zimního sportování na šumavském Churáňově.
A celý lyžařský leden zakončila týdenním ozdravným
pobytem sportovní 9. B opět na Benecku.
Učitelé FZŠ Chodovická
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU
CERTIFIKÁTY

Díky vynikající práci Mgr. Gemy de
Miguel a našich studentů na eTwinningovém projektu „La revista de los jóvenes
Europeos“ získala naše škola evropský
certifikát kvality, který dokazuje, že práce
našich učitelů a žáků odpovídá vysokým
evropským měřítkům.
Své individuální certifikáty – Europassy
mobility si v prosinci převzali i všichni
absolventi loňských zahraničních praxí.
NEŽ PŘIŠLY VÁNOCE...

Předvánoční čas bývá obdobím, kdy více
než kdy jindy myslíme i na ty, kteří nemají
v životě moc štěstí a radosti. V naší škole
probíhají charitativní akce celoročně,
před Vánoci ale s větší intenzitou. I letos
se předvedli zaměstnanci školy se svými
pochoutkami a jejich prodejem vydělali
téměř deset tisíc korun pro handicapované
děti. Studenti zase udělali radost svým
kamarádům z dětského domova v Dolních
Počernicích zakoupením dárků ze stromu
vánočních přání.
Úspěšní jsme ale byli i na poli sportovním. Naše dívčí týmy uspěly hned v několika kláních. Házenkářky postoupily
do pražského finále v házené, basketbalistky skončily v celorepublikovém turnaji
páté a družstvo reprezentantek ve stolním

tenisu dokonce vyhrálo Pohár pražských
středních škol, čímž se kvalifikovalo
do březnového celorepublikového finále.
Na své si přišli i cestovatelé. Více než stovka žáků vyjela na exkurzi do Mnichova,
na pět desítek studentů navštívilo Osvětim,
Krakov a Věličku, někteří vyrazili do Brna
nebo do Plzně a další navštívili různé pražské akce, například Neviditelnou výstavu.
Ošizeni nezůstali ani uměníchtiví zájemci, kteří opět mohli hlasovat pro vítěze
pěvecké soutěže Raise your voice.

práce. Studenti byli ubytovaní v rodinách,
takže kromě návštěvy pražských památek
a Liberce mohli ochutnat také českou
kuchyni. Vyzkoušeli si ale i bruslení a zažili
opravdovou koulovačku. Už nyní se všichni
těší na další setkání.
POSLEDNÍ DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

Ve středu 5. února otevřeme již počtvrté
dveře všem zájemcům o studium, navštívit
nás můžete mezi 14. a 19. hodinou. Těšíme
se na vás!
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

ŠPANĚLSKÁ NÁVŠTĚVA

V prosinci se návštěvou hostů z Madridu
završil již čtvrtý ročník partnerské spolu-

AUTORIZOVANÝ SKISERVIS

• max. šetrnost při broušení
všech lyží a snowboardů
• úhlování a tuning hran
• mazání lyží technologií Wax Master II
• montáž a seřizování vázání s tištěným protokolem
Půjčovna lyží, snowboardů a běžek

Prodej jízdních kol MAXBIKE, servis jízdních kol

MB KOLO s. r. o.

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

www.mbkolo.cz
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020

Otevírací doba:
Po–St, Pá:
Čt:
So:

9–18
9–19
9–12
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ZŠ RATIBOŘICKÁ

ŠKOLKA V DEVÍTCE,
DEVÍTKA VE ŠKOLCE
Na naší škole je zvykem, že deváťáci mají
své prvňáčky. Provádí je školou a tráví
s nimi čas. Tentokrát to bylo ale trochu
jinak. Prvňáčků byly jen dvě třídy, a tak
se naše třída 9. C rozhodla navázat
spolupráci s Mateřskou školou Chodovická.
Ve čtvrtek 14. listopadu jsme
pozvali děti k nám do školy.
Naším cílem bylo ukázat dětem,
co znamená pojem těžiště. Snažili jsme se, aby to malé děti
bavilo a aby se i něco přiučily.
Nejprve děti hledaly těžiště
papírové vážky, potom „ptáka
Těžišťáka“ a nakonec jsme
vyráběli papírového skokana.
Se vším dětem pomáhali právě
žáci z 9. C.
Děti z mateřské školky si to
moc užily a my také. Poznali jsme
se, ukázali jsme dětem kus naší
školy a děti se ještě něco nového
naučily. Společně jsme strávili alespoň
trochu času a bylo to skvělé!
Natálie Barešová,
žákyně 9. C

9.C

Listopadové setkání s dětmi z mateřské
školy na půdě fyziky se opravdu vydařilo,
a tak jsme naplánovali s předškoláky další
akci. V hodinách českého jazyka jsme
napsali pro děti pohádky, o výtvarné
výchově k nim připojili obrázky,
a vytvořili tak vlastní knihu
„Abeceda pohádek“. Protože
děti ze školky si pohádky samy
nepřečtou, domluvili jsme
se, že jim pohádky budeme
chodit číst.
Od 9. prosince dětem před
spaním četli deváťáci. Podle
slov paní učitelek se na nás
„mrňouskové“ těšili a bylo
to vidět i podle toho, jak se
počet dětí, které ve školce
spaly, každým dnem zvyšoval. Na závěr jsme se všichni
sešli ve čtvrtek 19. prosince.
Deváťáci předali předškolákům
pohádky, malí zase velkým obrázky, které podle pohádek nakreslili.
Také nám zazpívali vánoční koledy,
a nejen díky nim jsme ze školky odcházeli
příjemně naladěni.
Martina Filípková,
učitelka
28 | 29

ŠKOLY

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

LYŽAŘSKÝ KURZ
TAUPLITZ 2019
V adventním čase, ve dnech 15. – 19. 12. 2019, se uskutečnil
lyžařský kurz v Tauplitzu. Už první den bylo krásné počasí a my
jsme se nemohli dočkat, až vyrazíme na lyže a snowboardy.
Sjezdovky byly úplně ideální, všude
kolem zasněžená krajina a perfektní
počasí. Myslím, že lyžování bavilo
úplně každého – od začátečníků
až po instruktory. V odpoledních hodinách jsme si vždy tradičně zajeli na „heiße Schoko
mit Schlag“ a mezi skupinami
jsme sdíleli naše dojmy.
Na hotelu panovala velmi
příjemná atmosféra, každý večer
nás čekal velmi zábavný program,
do kterého se zapojili studenti i učitelé. Hry nás měly sblížit a museli jsme
u nich projevit týmového
ducha. Snad
nejnapínavější
hrou byla

vědecká přísloví, u té jsme museli zapojit jak kondici, tak
mozek. Každému večernímu programu předcházela
přednáška ohledně zásad
chování v horách.
V jednom z posledních dnů zájezdu jsme
hromadně navštívili
krásný dřevěný kostel,
ve kterém jsme navodili
vánoční atmosféru zpíváním
koled. Na závěr celého pobytu
musel každý tým prezentovat, jak
splnil úkol od týmu snowboardistů, a to
složit a zazpívat speciální písničku
reprezentující skupinu. Byl to
jeden z nejlepších večerů.
Každá píseň byla originální, trefná, promyšlená
a vtipná. Nejvíce však
překvapili instruktoři,
kteří nám jako překvapení složili píseň o celém
kurzu. Obdrželi největší
a nejdelší potlesk. V ten samý
den nás čekala ještě diskotéka

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020

s rakouskými hity a připojila se k nám i německy mluvící třída z druhého patra našeho
hotelu. Moc jsme si nerozuměli, ale o zábavu
bylo rozhodně postaráno.
Všichni odjížděli domů s úžasnými pocity
a dojmy. Děkujeme a snad se znovu sejdeme
ve stejném počtu na další podobně báječné
akci!
Eliška Prokopová, kvinta A

ŠKOLY

MOC CHVÁLÍME NAŠEHO
„JÉŇU“ LIBICHERA
Náš Jéňa je velmi nenápadný žák devátého ročníku. V kolektivu není vůbec
vidět, ale co se týče jeho znalostí, nemá konkurenci. Jakmile se zapojí do nějaké soutěže, stává se vždy velmi úspěšným účastníkem.
ZŠ STOLÍŇSKÁ

Od listopadu probíhala soutěž Pražský pramen, letos již její 12. ročník. Pořadatelem je
Gymnázium Botičská. Soutěží se v přírodovědných a všeobecných znalostech. Z Prahy
se účastnilo celkem 49 škol, které do soutěže
nominovaly 3 316 žáků. Náš Jéňa Libicher
obsadil úžasné 3. místo! A to měl konkurenci z mnoha výborných škol. Hned v prosinci
se konalo finále soutěže IT – SLOT, což je
celorepubliková počítačová soutěž pro žáky 8.
a 9. ročníků. Z celé ČR se soutěže účastnilo
3 360 žáků a náš Jéňa opět bodoval – obsadil nádherné 13. místo. Tak moc děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a paní asistence
Míše Zervanové za skvěle odvedenou práci.
Naše paní asistentka totiž Jéňu obětavě
doprovázela i o víkendu, kdy soutěž Pražský
pramen probíhala.
Martin Březina,
ZŠ Stoliňská

PODĚKOVÁNÍ MČ
PRAHA 20 A MA21
Dovolujeme si touto cestou poděkovat
za grant „Táto, mámo, pojeďme spolu….“,
který se díky finanční podpoře MČ Praha
20 mohl letos opět uskutečnit. Příspěvek
ve výši 30 000 Kč byl plně využit na poznávací aktivity propojené se zážitkovou
pedagogikou. Více než 60 účastníků tak
mohlo navštívit zajímavá místa, dozvědět
se něco z historie i si vyzkoušet zajímavé
sportovní aktivity. Letos jsme navštívili
Jizerské hory, konkrétně Nové Město pod
Smrkem spolu s nejvyšší horou Jizerských
hor (někteří pěšky, jiní na kole po singltreku), dále vodáckou základnu v Davli spolu
se štolami v Jílovém u Prahy a v neposlední
řadě i poznat krásy Kokořínska. Zážitků
bylo mnoho, všem se akce moc líbily. Důležité je, že se mohli účastnit celé rodiny,
pedagogové i široká veřejnost. Podařilo se
nám ukázat, že škola není jen o tom učení
v lavicích, ale i o víkendových zážitcích.
Ještě jednou děkujeme a budeme se těšit,
že snad i v tomto roce budeme moci grant
čerpat a navštívit dlouho plánovaný výjezd
„Cestou železné opony“ na Šumavě.
Martin Březina a Václav Skočdopole,
ZŠ Stoliňská

MŠ CHODOVICKÁ

V PROSINCI JSME SI UŽILI DVĚ KRÁSNÁ
ODPOLEDNE V ZAHRADĚ MŠ CHODOVICKÁ
Možná jste si všimli, že na zahradě školky v Chodovické
ulici stál betlém a možná
jste dokonce šli kolem, když
jsme u něj zpívali koledy.
Nebo jste se se svými dětmi
dokonce přidali?

SRPMŠ zorganizovalo během prosince dvě již tradiční akce. Rodiče, kteří
mají děti v této mateřské školce, nejprve
během jednoho odpoledne pomohli zazimovat zahradu. Pak se sešli podruhé, aby
si zazpívali a užili vánoční atmosféru.
Moc děkujeme malým i velkým pomocníkům za krásně strávená odpoledne.
S jejich pomocí jsme nejprve pohrabali

listí na zahradě, postavili a osvětlili betlém a za odměnu jsme si opekli špekáčky
a zazpívali u ohně. I druhá akce vyšla
na výbornou. Vánoce jsme vítali zpěvem
koled za doprovodu skvělých hudebníků.
Fotografie z akce najdete na Facebooku
– SRPMŠ Chodovická. Další podobná
odpoledne chystáme na jaro.

RODIČE RODIČŮM 2020
Máte doma předškoláka? Váháte, na kterou počernickou školu
jej zapsat? Zajímají vás zkušenosti ostatních rodičů? SRPMŠ
Chodovická, z. s. srdečně zve
(nejen) rodiče předškoláků
na debatu s rodiči školáků počernických základních škol.

Představíme FZŠ Chodovická, ZŠ
Ratibořická, ZŠ Spojenců, ZŠ Stoliňská
a Dětský lesní klub V Hájence. V diskusi probereme nejrůznější témata:
komunikaci ze strany školy a vyučujících
směrem k rodičům, způsob hodnocení,
výuku cizích jazyků, organizaci školní
družiny, nabídku zájmových kroužků
či úspěšnost žáků v přijímacím řízení
na výběrové SŠ.

Debata se uskuteční ve středu
19. 2. od 20.00 hodin v Kulturně
komunitním centru Horní Počernice, Náchodská 754. Vstup je zdarma.
Prosíme o potvrzení účasti na e-mail:
srpms@ms-chodovicka.cz či telefon
602 179 489.
Za SRPMŠ Chodovická, z. s.: Gabriela
Klementová
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PODPORUJEME RODINU A KOMUNITU

MČ Praha 20

Milé maminky, těšíme
se na setkání s Vámi.
Kdy: 12. 2. 2020 v 9.30 hod.
Kde: Kulturně komunitní centrum v knihovně
Kdo: Maminky na mateřské/rodičovské
dovolené, nastávající maminky

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ÚNOR 2020
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www.skis.cz

info@skis.cz

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová
advokátka

Jarní prázdrniny se blíží !
Vyzkoušejte si Vaše vybavení už teď
a hned máte o starost méně.
Letos proběhnou prázniny v klidu.

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, tel: 224 25 27 67
Poskytuje právní služby zejména v oblastech práva:
›› právo nemovitostí
›› exekuce
›› rodinné právo
›› správní řízení
›› korporátní právo
›› zastupování před soudy
Pracovní doba od: 9.00 – 18.00 hod.
a i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě
E-mail: mgr.svobodova@seznam.cz

12 dní za cenu 6
TÝDENNÍ PŮJČOVNÉ

Mini lyže
780 Kč / komplet
Dětské lyže
900 Kč / komplet
Juniorské lyže/SNB
1080 Kč / komplet

Největší půjčovna lyží
v Horních Počernicích

Dětské běžky
1080 Kč / komplet

Kvalitní vybavení

Dospělí lyže/
běžky/SNB
1260 Kč / komplet

Ochotný personál

WWW.SKIS.CZ

za bezkonkurenční ceny
Vám rád poradí

Rezervace

bez záloh a
storno poplatků

HORNÍ POČERNICE Božanovská 2085 | Tel: 773 185 188
ČERNÝ MOST Mansfeldova 783 | Tel: 222 944 557

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

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

TJ SOKOL
HORNÍ POČERNICE

TVOŘÍME
ZPRÁVY A PŘÍBĚHY

Vás zve
na 9. ples sportovců
„Ano, i sokolové tančí...“

Nahlédni pod pokličku tvorby zpravodajské činnosti a procesu,
jak se jakákoliv událost dostane do TV, rádia nebo na internet.
Jak vypadá denní práce novináře a v čem se naopak liší
od práce spisovatele či komentátora.
Těšit se můžeš i na kreativní psaní :-)
KDY: pátek 28. 2. 2020, 18:30 - 20:30
KDE: Life Center, Hrdoňovická 2559/18
PRO KOHO: 12 - 18 let (vstupné je zdarma)
KDO: Workshop povede zkušený novinář veřejnoprávního media
PŘIJDEŠ? Dej nám vědět na 737 837 291
nebo info@lifecenter.cz

Kde: Chvalská stodola v Horních Počernicích (konečně doma)
7. března 2020 od 19 hodin
Kdy:
250,- Kč
Vstupné:
K tanci a poslechu Vám zahraje skupina COLOR CLUB
Čeká Vás slavnostní uvítání a záhájení plesu, úvodní předtančení, bohatá
tombola a hlavně dobrá hudba k tanci.

Informace a předprodej vstupenek v kanceláři TJ SOKOL Horní Počernice
Chvalkovická 2031, Praha Horní Počernice, tel: 724155088

www.lifecenter.cz

32 | 33

SPORT

MISTŘI SVĚTA
A VYSLANKYNĚ DOBRÉ VŮLE
Talentované sportovce z Horních Počernic, sourozence Martinu
Ptáčkovou a jejího mladšího bratra Josefa, přijala v těchto
dnech na radnici starostka Alena Štrobová a oběma poděkovala
za skvělou reprezentaci naší městské části doma i v zahraničí.
Mladé sportovce zdobí hned několik mistrovských titulů
v bojových sportech, včetně nejcennějších titulů mistrů světa.
Martina je i Vyslankyní dobré vůle
Ministerstva zahraničí ČR. V rámci toho
pomáhá třeba českým dětem v rumunském Banátu nebo organizuje pomoc
menšinám v různých koutech světa. Spolu
s bratrem připravují i projekty na pomoc
nevidomým, na školách proti šikaně nebo
na pomoc ženám ohroženým násilím.
Momentálně se kromě několika menších
akcí v České republice připravují na cestu do Moldávie, kde bude mít Martina
povinnosti v rámci své funkce Vyslankyně
dobré vůle a Pepu tu očekávají závody. Jejich další kroky vedou do Běloruska, kde
Martina závodí na světovém šampionátu.
V polovině roku se vydají na Srí Lanku,
kde budou jako hosté hovořit na Světové
konferenci na ochranu a podporu dětí.
Držíme jim palce do dalších kroků a moc
si vážíme toho, že si oba mladí sportovci
ve svém pestrém programu udělali čas
13. února 2020 na Zámecké posezení
na Chvalském zámku. Děkujeme!
Lenka Bartáková,
redaktorka

NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ PO TŘINÁCTÉ
Je to k neuvěření, ale z obyčejné novoroční recese, kdy si několik odvážlivců
prodloužilo oslavy Nového roku koupelí
v rybníku Koupaliště, se stala tradice,
která se udržela dlouhých třináct let.
A tak i letos 1. 1. 2020 v 11.00 hodin se sešla parta odvážlivců, kteří si přišli zaplavat. Nejprve bylo nutno rozrušit
ledovou krustu, která pokryla rybník. Za krásného slunečného počasí do 3 °C teplé vody se ponořilo osm borců,
povzbuzovaných početným publikem příbuzných a náhodných procházejících.
Co zbývalo. Společná fotka, mocný doušek silného čaje
a přání všeho dobrého v nadcházejícím roce.
Jaroslav Hněvkovský,
organizátor
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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, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588
! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklizení sklepů, bytů, pozůstalostí
a jiné. Stěhování a doprava.
Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
Autoškola TRIUMF H. Poč.
Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz,
mail: ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333

Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě – voda,
plyn, topení. Tel: 775 961 432

Půjčovna nářadí v Horních Počernicích
přijme pracovníka (i důchodce)
pro údržbu strojů.
Info na tel: 608 223 737

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel: 606 527 091
Montáž a prodej kvalitní české
stínicí techniky CLIMAX.
Rolety, žaluzie, markýzy, pergoly,
sítě proti hmyzu.
Tel.: 607 719 539
e-mail:p.mikez@hotmail.com

Společnost se sídlem v HP přijme
uklízečku na VPP. Nástup možný
IHNED. Pro více informací
volejte 777 311 988
Společnost se sídlem v HP přijme
asistentku na HPP. Nástup možný
ihned. Pro více informací
volejte 777 311 988

KURZY ŠITÍ Horní Počernice
Tel.: 607 111 109
Pronajmu byt 3+1/B v H.P. Dlouhodobě.
RK nevolat.
Tel: 604 685 028

Koupím byt či dům
v Horních Počernicích.
Tel: 604 617 788
Hájek – zednictví – malířství. Kompletní
rekonstukce bytů, domů, nebytových
prostor. Veškeré zednické, obkladačské,
podlahářské, malířské a bourací práce.
Odvoz suti zajištěn.
Mob: 777 670 326
Kominictví Němec,
opravy, čištění, revize.
775 132 921

Uzávěrka pro inzerci i redakci je
vždy k 10. dni měsíce do 12.00 hod.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 68, únor 2020
(vychází měsíčně, kromě letních
prázdnin). Periodický tisk územního
samosprávného celku. Náklad 6 400 ks.
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