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HORNOPOČERNICKÝ

NOVÁ PLOCHA
PRO REKREACI

POMOC
V DOSPÍVÁNÍ

UEFA
NA XAVEROVĚ

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 10. 5.
Rákosníček, Křemílek
a Vochomůrka či Malá
čarodějnice aneb nejen večerníčky
Zdeňka Smetany
denně od 9.00 do 18.00 hod.
3. 3. – 28. 3.
Všehochuť – výstava
denně od 9.00 do 18.00 hod.
5. 3. – 29. 3.
Krásy stověžaté Prahy – výstava
denně od 9.00 do 18.00 hod
14. 3.
Strašidelná noc na zámku se
strašidly z mokřin a kapradí
od 19.00 do 22.00 hod.
od 27. 3. do 29. 3.
Prodloužený Detektivní víkend
na zámku aneb pátrej na vlastní
pěst!
od 9.00 do 18.00 hod.
26. 4.
Pohádková neděle s čarodějnicí ze
zámeckého sklepení
od 10.00 do 18.00 hod.
30. 4.
Čarodějnice na Chvalské tvrzi:
Buty, Roxette tribute band,
kapela The fialky i prvotřídní
Bombarďák pro děti
od 14.00 do 22.00 hod.
DIVADLO
1. 3.
Super mazlíčci
od 17.00 hod.
2. 3.
Dva nahatý chlapi
od 19.30 hod.
3. 3.
Radůza
od 19.30 hod.
4. 3.
Poslední aristokratka
od 19.30 hod.
5. 3.
Judy
od 19.30 hod.
11. 3.
Průniky
od 18.00 hod.

11. 3.
*Ataky Jany Koubkové
od 19.30 hod.
12. 3.
Zamilovaný sukničkář
od 19.30 hod.
13. 3.
Čtvrtlístek
od 10.00 hod.
13. 3.
*To jsme my! Náplavka grotesque
od 19.30 hod.
15. 3.
O zlaté rybce
od 15.00 hod.
16. 3.
*Hvězdná setkání
od 19.30 hod.

DDM
20. 3. - 22. 3.
Víkend s LŠ REBE-LS
21. 3.
Dílna šití na téma jaro
a Velikonoce
od 9.00 do 14.00 hod.
21. 3.
Dílna quilling na téma jaro
a Velikonoce
od 14.00 do 18.00 hod.
22. 3.
Turisťák
od 8.00 do 17.00 hod
KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM

17. 3.
Příliš osobní známost
od 19.30 hod.

Každý první a třetí čtvrtek
v měsíci
Kurz studia Bible
od 19.30 do 21.00 hod.

18. 3.
1917
od 19.30 hod.

Každé pondělí
Kurz hubnutí
od 9.00 do 12.00 hod.

19. 3.
Besídka divadla Sklep
od 19.30 hod.

do 3. 3., každé úterý
Kurz prožitkového malování
od 17.20 do 19.20 hod.

21. 3.
*Festival Mazec
od 13.30 do 19.30 hod.

Každé úterý
Kurz rozvoje výtvarných
dovedností
od 16.00 do 17.00 hod.

22. 3.
Velryba Lízinka
od 15.00 hod.
22. 3.
Expediční kamera
od 18.00 hod.
23. 3.
Čas pod psa
od 19.30 hod.
24. 3.
3 Bobule
od 19.30 hod.
25. 3.
3 Bobule
od 19.30 hod.
28. 3.
Frčíme
od 17.00 hod.
29. 3.
O vodníkovi z Čertovky
od 15.00 hod.
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Každý čtvrtek
Kurz anglického jazyka
snadno a jednoduše
od 17.50 do 19.15 hod.
9. 3.
Kurz relaxačního malování
od 17.30 do 20.00 hod.
12. 3.
Jak si vytyčit hranice?
od 17.00 do 18.45 hod.
19. 3.
Křeslo pro hosta - Petr Kukal
od 18.00 do 20.00 hod.
23. 3.
Malý princ a růže - suchý pastel
od 17.30 do 20.00 hod.
MUMRAJ
7. 3.
Rodina spolu aneb Sobota s prvky
Montessori
od 9.30 do 11.30 hod.

10. 3.
Keramický podvečer – zvonkohra
od 18.00 do 19.30 hod.
10. 3.
Školní zralost
od 19.00 do 21.00 hod.
11. 3.
Slavnostní otevření obnovených
prostor
od 10.00 hod.
13. 3. - 14. 3.
Jarní Burza dětského a těhotenské
oblečení
20. 3.
Létající workshopy pro děti
i dospělé
od 17.00 do 19.30 hod.
21. 3.
Létající workshopy pro děti
i dospělé
od 9.30 do 12.00 hod.
STODOLA
7. 3.
9. ples sportovců
od 19.00 hod.
14. 3., 28. 3. a 11. 4.
Výstava rybiček spojená s burzou
od 9.00 do 12.00 hod.
20. 3.
Ples spolků
od 19.00 hod.
ZUŠ
17. 3.
Houslový koncert žáků
smyčcového oddělení ZUŠ
- sál ZUŠ
od 19.00 hod.
18. 3.
IV. hudební večer - tradiční
koncert žáků ZUŠ
od 18.00 hod.
OSTATNÍ
6. 3.
Světový den modliteb
od 18.00 hod.
27. 3.
Maškarní Cosplay pro teenagery –
Lifecenter Hrdoňovická 18
od 18.30 hod.

ÚVOD

SLOVO
STAROSTKY
Milí přátelé,
v tomto čísle Hornopočernického zpravodaje se k vám naposledy obracím jako
starostka MČ Praha 20. Těsně před odchodem do tisku tohoto čísla Zpravodaje
bude naše rada na zastupitelstvu dne
24. února odvolána. Snažili jsme se
pro Horní Počernice dělat skutečné maximum, ale pravda je taková, že naše koalice
byla menšinová a odolávat vytrvalým
atakům se nám nepodařilo. Vlastně to
postupem doby už ani nebylo možné.
Původní koaliční partneři – Počernice
Jinak - vlastně odmítli i námi nabízená
místa v radě a docházeli do ní pouze jako
pozorovatelé s výmluvou, že na skutečnou
práci radních nemají čas. Už tehdy nás
to mělo varovat, že žádný záměr pracovat v této radě spolu s námi pro Horní
Počernice skutečně nemají. Další kolegové z ANO 2011 zase řešili, jakou funkci
mohou dostat u nás nebo v jiné koalici
a v takových podmínkách je složité něco
skutečně reálně tvořit.
Chtěla bych proto na tomto místě poděkovat vám všem za vaše podněty, návrhy
a dotazy, kterými jste nám práci na radnici pomáhali posouvat dopředu a dále všem
úředníkům naší radnice, kteří s námi více

než rok v nelehkých podmínkách nestabilní koalice v pohodě zvládli a myslím
si, že za prací, která za námi zůstala, se
můžeme s hrdostí ohlédnout.
Poděkovat chci především svým
kolegům z HOP a Společně pro Počernice
– zastupitelům Darie Češpivové, Pavlovi
Skalickému, Zbyňku Muchovi, Alžbětě
Cibochové, Miloši Vackovi, Jiřímu
Šebkovi, Milanu Herianovi, Karle
Polydorové a Jiřímu Benedovi za více
než rok dobré a společné práce pro Horní
Počernice.
Přeji novému vedení radnice, ať se jim
práce pro naše Horní Počernice daří!

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
SE USKUTEČNÍ
V PONDĚLÍ
16. 3. 2020
OD 17.00 HOD.
NA CHVALSKÉM
ZÁMKU.

Alena Štrobová, starostka

AKTUALITY

SOUTĚŽ PRO DĚTI STARTUJE !
JAKO KAŽDÝ ROK PŘINÁŠÍME AKTUALIZOVANOU KARTIČKU
POČERNICKÉHO JEZDCE.
POČERNICKÝ JEZDEC JE SOUTĚŽ PRO DĚTI DO 15 LET, KDY DĚTI SBÍRAJÍ
RAZÍTKA NA AKCÍCH KONANÝCH V HORNÍCH POČERNICÍCH A PO ZÍSKÁNÍ
PLNÉHO POČTU RAZÍTEK JE ČEKÁ ZASLOUŽENÁ ODMĚNA.

SOUTĚŽ PROBÍHÁ OD 15. 2. do 31. 12. 2020.
RAZÍTKO LZE ZÍSKAT PO ZAKOUPENÍ VSTUPENKY NA ZÁMEK NEBO
DO DIVADLA, V KNIHOVNĚ A NA AKCÍCH JAKO JE NAPŘ. MASOPUST,
DĚTSKÉ MAŠKARNÍ BÁLY, POČERNICKÉ KUŘE, DEN DĚTÍ, POČERNICKÁ
SVĚTÝLKA A DALŠÍ.
SOUTĚŽNÍ KARTIČKA JE K VYZVEDNUTÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU,
V DIVADLE, V KNIHOVNĚ, V MUMRAJI, V DDM A NA AKCÍCH V HORNÍCH
POČERNICÍCH.

Veronika Jáně
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INFORMACE
O MOST SVĚCENKA UŽ SE BUDE STARAT
TECHNICKÁ SPRÁVA KOMUNIKACÍ
Potěšila nás informace, že intenzívní roční jednání vedení naší
městské části s magistrátem a TSK korunuje úspěch!
Most a komunikaci Na Svěcence se nám podařilo převést
do majetku MHMP a správy TSK. Horní Počernice tak ušetří
nemalé finanční prostředky za nutnou údržbu a opravy mostu.
První odhady na jeho rekonstrukci činí 20 milionů Kč. Za rozhodnutí pražského zastupitelstva z nedávné doby jsme tak velice
rádi, protože odsvěření mostu bylo jedním ze stěžejních úkolů,
který před námi stál.
PSÍ PARK NA ČUŘINCE A POKRAČOVÁNÍ
PARKU JIZBICKÁ
Pro pejskaře bude v březnu otevřené psí hřiště Na Čuřince, které
jsme pro vás zajistili a pokračuje vybudování parku Jizbická.
TĚLOCVIČNA SE BUDE STAVĚT!
Do finále jsme konečně dopracovali územní a stavební řízení
na tělocvičnu a vydání společného rozhodnutí se očekává v polovině března. Díky tomu se konečně může začít stavět tělocvična
ve školském areálu v blízkosti základních škol Ratibořická a FZŠ
Chodovická.
JSME ÚČASTNÍKY ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
NA STAVBU SOKP 511
Poprvé v historii se nám podařilo stát se účastníky územního
řízení na stavbu SOKP 511 kolem Prahy a za městskou část
jsme proto podali závažné připomínky, s nimiž se musí investor
vypořádat.
V ČERTOUSÍCH NEBUDOU ZBYTEČNĚ
DVĚ ČISTIČKY
Díky našim jednáním s magistrátem a PVK nebudou na Bílém
vrchu zbytečně dvě čističky, ale chystaný stavební záměr se může
napojit na stávající čistírnu.
ODMÍTLI JSME MEMORANDUM
PRO VÝSTAVBU EKOSPOLU
Pro nezákonnost změny územního plánu z roku 2007 jsme odmítli memorandum pro výstavbu Ekospolu. Toto memorandum
Horním Počernicím nic nepřinášelo, naopak omezovalo městskou část v jejích zákonných právech.
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STUDIE LESOPARKU ROBOTNICE
Připravili jsme studii pro realizaci a vybudování lesoparku
v lokalitě Robotnice a z hlediska ochrany přírody jsme zavedli
projednávání souhlasu s kácením stromů na jednání Rady MČ
Praha 20.
PROJEKTY, PRO KTERÉ JSME ZAJISTILI FINANCE
A ZAČNOU SE REALIZOVAT
Rekonstrukce venkovního sportoviště v školském areálu FZŠ
Chodovická, na kterou jsme z magistrátu získali dotaci 5 milionů Kč.
Půdní vestavba v ZŠ Spojenců, na kterou se nám podařilo
získat dotaci 15 milionů Kč a realizovat se bude v létě. Zhruba
do března by mělo být vybudované nové hřiště V Lukách.

AKTUALITY

CHVALSKÁ STODOLA
Jsme rádi, že zdárně proběhla rekonstrukce historického objektu Chvalské stodoly
a mohli jsme slavnostně otevřít objekt,
který bude těšit další generace hornopočernických obyvatel.
SBĚRNÝ DVŮR
Odmítli jsme vykoupit pozemek ve sběrném dvoře za cenu dvaapůlkrát násobně
vyšší , než je cena dle znaleckého posudku

a zajímaly nás i smluvní vztahy, za jakých
byly nastaveny nájemní podmínky s majitelem pozemků.
ZMĚNA DISPOZIČNÍHO
ŘEŠENÍ KOMPOSTÁRNY
Předjednali jsme změnu dispozičního
řešení kompostárny tak, aby mohla být
realizována pouze na pozemcích městské
části.
NASTAVILI JSME STEJNÁ
PRAVIDLA PRO DEVELOPERY

ZAJISTILI JSME ROČNÍ
DÁRCOVSKOU SMLOUVU
NA TISK HORNOPOČERNICKÉHO
ZPRAVODAJE ZDARMA
Ušetřili jsme tím téměř 900 tisíc Kč
pro městskou část.
NOVÉ NASTAVENÍ ÚROKŮ
NA ÚČTECH MĚSTSKÉ ČÁSTI
Získáváme tím do pokladny městské části
cca 800 000 Kč.

VÝSTAVBA V HORNÍCH POČERNICÍCH
Mám radost, že se podařilo projednat a schválit záměr výstavby řadových
rodinných domků v území Robotnice – místu bytových domů.
Záměr je na soukromých pozemcích a rozdělen do několika etap.
V lokalitě ulice K Berance a U Věže se na místo původního
návrhu, kterému územní rozhodnutí pozbylo platnosti v roce
2014, výstavba obytného a sportovního souboru „Tři věže“ (145
ubytovacích lůžek) podařilo projednat a schválit záměr s bytovou
výstavbou 7 řadových rodinných domů a dvou vila domů.
Zamezili jsme výstavbě bytového domu v ulici Na Chvalce,
který měl stát na pozemku investora o rozloze 615 m 2. Za standardních podmínek by zde nic takového nešlo postavit, ale
investor zde dostal souhlas Rady MČ Praha 20 s vyčerpáním koeficientů zastavěnosti z pozemku ve vlastnictví městské části těsně před volbami 2018 (Moravcová, Šefčíková, Tůmová (Alexová),
Čížková). Jistě se tato kauza opět brzy objeví k řešení.

Nový záměr „Bytová výstavba Podivínská“

Karla Polydorová,
radní

Původní záměr „Tři Věže“

Současný návrh zástavby území

Původní návrh na zástavbu území za doby vedení ODS
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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. 12. 2019 – 31. 1. 2020 do 30. 4. 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
S VELIKOU LÍTOSTÍ VÁM
OZNAMUJEME SMUTNOU ZPRÁVU,
ŽE NÁS NÁHLE 2. 2. 2020 OPUSTIL
PAN LUDVÍK FRIČ VE VĚKU 78 LET.
DĚKUJEME VŠEM, KDO JSTE HO
ZNALI, ZA TICHOU VZPOMÍNKU.

Zarmoucená rodina

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:
Barcal
Baumruková
Brychta
Brychtová
Černá
Čížková
Denková
Doleželová
Drahovzalová
Dzidová
Faltýn
Hanuš

Jaroslav
Marcela
Jaroslav
Alena
Maruše
Marcela
Vlasta
Marie
Karolina
Milada
Jiří
Jiří

Procházka
Jiří
Havránková Ludmila
Přibíková
Libuše
Hromada
Jaroslav
Roušar
Milan
Chlad
Karel
Rybářová
Anna
Jamborová
Jiřina
Sajfrtová
Jarmila
Janda
Zdeněk
Semerád
Jan
Janků
Ivan
Siostřonek
Jiří
Jenčovská
Jaroslava
Šebek
Josef
Jůnová
Jaroslava
Šrytr
Jiří
Kalista
Jiří
Tobola
Ladislav
Kolář
Josef
Tomášková Alice
Kopecký
Karel
Ullmann
Josef
Král
Evžen
Václavíková Marta
Křivánková Vlasta
Vágnerová
Anna
Kubelková
Jarmila
Vaněk
Slavoj
Kubíčková
Marta
Veverka
Miroslav
Kulová
Libuše
Vidnerová
Hana
Ledererová Hana
Vojtěchová
Zdenka
Levý
Petr
Volianský
Alexandr
Luxa
František
Vošterová
Vlasta
Marečková
Zdeňka
Votavová
Marie
Markovičová Dorota
Vrběcká
Anna
Matušů
Alena
Vrkočová
Miroslava
Mouchová
Miluše
Vyhnálková Libuše
Oberleitnerová Jarmila
Waraus
Pavel
Peterová
Milada
Wiedenová
Marie
Pištěk
Zdeněk
Podzimková Drahomíra
Pochmanová Libuše
Milan Hejkrlík,
Poláčková
Irena
vedoucí Odboru živnostenského
Polák
Václav
a občanskosprávních agend
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PROGRAM
BŘEZEN 2020
PONDĚLÍ 2. BŘEZNA VYCHÁZKA

Staroměstské dvorky, sraz ve stanici
Č. Most v 9.30 hod., vede L. Frouzová
a L. Kopsová
ČTVRTEK 12. BŘEZNA VYCHÁZKA

Klánovice, sraz před Albertem ve 13.00
hod., vede L. Frouzová a L. Kopsová

PONDĚLÍ 16. BŘEZNA VYCHÁZKA

Werichova – Pod Akáty, sraz ve vestibulu
metra Českomoravská v 10.00 hod., vede
K. Janušová

STŘEDA 18. BŘEZNA KLUBOVNA

„Jaro-alergie, borelióza, uštknutí hadem, bodnutí včelou“ - přednáška paní
Švandrlíkové - městská policie, začátek
ve 14.30 hod.

ČTVRTEK 26. BŘEZNA VYCHÁZKA

Z Roztok Tichým údolím do Suchdola, cca 4 km, sraz před nádražím
H. Počernice ve 12.00 hod., vede
L. Frouzová

ČTVRTEK 9. DUBNA VYCHÁZKA

Veltrusy zámek a zámecký park, snížené vstupné 70 Kč, sraz ve stanici metra
Č. Most v 11.15 hod., vede L. Frouzová

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

HELENA A PAVEL BARCALOVI
OZNAMUJÍ , ŽE BŘEZEN 2020
JE V JEJICH SOUŽITÍ TÍM
PADESÁTÝM.

ODBORY

NOVÁ PLOCHA PRO REKREACI
I PŘÍRODU – LESOPARK V LADECH
Donedávna téměř nepřístupný a nehostinný kout Prahy na území
Horních Počernic dostal zcela nový kabát. Práce zde postupně
probíhaly již od roku 2017, a to na ploše více jak 13 hektarů.
Nacházejí se zde dva rybníky, Svépravický potok a původně
neobhospodařovaná pole.

Prvním krokem byla celková revitalizace
a odbahnění níže položeného Biologického rybníka. Vytěžený sediment, kterého
bylo 15 000 m3, byl vyvážen na nedaleké
pole, kde z něj byl vybudován protihlukový val odcloňující celou lokalitu od blízké
dálnice. V následujícím roce probíhaly
převážně práce na opravě hráze – ta byla
urovnána, dosypána a opevněna kamennou dlažbou. Rybník dostal nové
vypouštěcí zařízení i bezpečnostní přeliv.
Všechny betonové konstrukce jsou obloženy kamenem. Pro zvýšení ekologické
hodnoty rybníka byl v jihovýchodní části
zpozvolněn břeh tak, že zde vzniklo mělké
litorální pásmo, které rybníku do té doby
chybělo. Plocha rybníka se tak zvětšila
o 5100 m 2.
V rámci výstavby lesoparku byl zrevitalizován také středem území protékající
Svépravický potok v délce 282 m. Původní
hluboké a napřímené koryto bylo zasypáno
a nové klikatící se koryto bylo vybudováno
v rákosině na pravém břehu. Potok tak byl
prodloužen o více než čtvrtinu původní
délky a vznikly zde jak mělké úseky brodů,
tak hluboké tůně. Tůně o celkové ploše
více než 720 m2 byly vyhloubeny i v okolí

potoka. Při revitalizaci byla ochráněna
a zachována i perspektivní zeleň a některé
stromy byly zakomponovány přímo do tůní
a koryta. Takto například vznikla tůň
s ostrovem, na kterém se nachází vzrostlá
vrba, tento přírodní prvek působí již dnes
velmi malebně. Původní neprostupné rákosiny nahradí vlhké květnaté louky, které
jsou domovem mnohem více druhů rostlin
a živočichů.
V loňském roce pak bylo ještě dokončeno 830 m pěšin a cest s přírodním
povrchem, založeny louky a aleje.
Pokračuje také revitalizace Xaverovského rybníka, který hl. m. Praha odkoupilo
v roce 2018. Do poloviny roku 2020 se
počítá s úplným dokončením stavebních
prací na rybnících a v rámci nedávno
schváleného Akčního plánu výsadby stromů v Praze zde bude na podzim provedeno ozelenění protihlukového valu a zalesnění části bývalých polí novými stromky.
Celkové náklady celé akce budou 15 mil.
Kč a jsou plně hrazeny hl. m. Prahou.
Jiří Karnecki,
specialista vodních toků
Odbor ochrany prostředí MHMP
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ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD
ZÁKLADNÍCH ŠKOL
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

2. dubna od 14.00 do 17.00 hodin

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE,
RATIBOŘICKÁ 1700

MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9,
BÁRTLOVA 83

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,
STOLIŇSKÁ 823

Škola zřízena dle §16, odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. K přijetí je nutné mít
doporučení k vřazení z pedagogicko-psychologické poradny
nebo speciálně pedagogického centra.

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,
CHODOVICKÁ 2250
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PRAHA 9 – HORNÍ
POČERNICE, SPOJENCŮ 1408

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“.
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ODBORY

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 doporučení 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

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ
KOMUNIKACÍ

V PÁTEK 20. 3. – od 8.00 – do 14.00 HOD.
bude prováděno blokové čištění sídiště I. Mezilesí a sídliště II.
Lhotská včetně přilehlých ulic Libošovická, Běchorská.
V PÁTEK 27. 3. – od 8.00 – do 14.00 HOD.
bude prováděno blokové čištění sídliště III. Pavlišovská, U Jeslí, Ruprechtická, Ratibořická, Komárovská a Chodovická.

Další komunikace v obci budou čištěny ve 2. polovině března
a v průběhu dubna a května.
Všechny čištěné úseky budou označeny dopravními značkami.
Žádáme majitele vozidel, aby svojí kázní přispěli k zajištění
řádného úklidu komunikací po zimním období. Děkujeme.
Petr Báček,
zástupce vedoucího OMH
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PRÁVĚ HRAJEME
neděle 1. března v 17.00 hod.
SUPERMAZLÍČCI
animovaný / rodinný / P

Votuzská 379, Praha 20

MŮJ TIP
Milí diváci,
tentokrát bych vám chtěla speciálně doporučit dva pořady, na které se osobně moc
těším, z nichž jeden je v březnu a druhý
na začátku dubna. Jak jistě víte, pravidelně jednou měsíčně pořádáme v divadle
talkshow Hvězdná setkání. V pondělí
15. 3. přijala pozvání herečka Tereza
Brodská. Paní Brodská je známa tím, že
si velmi hlídá své soukromí, neposkytuje
mnoho rozhovorů, a tak je zcela jisté, že
nás čeká unikátní večer. Většina z vás
navíc tuto skvělou herečku pravděpodobně zná pouze z filmového plátna, protože
na divadelních prknech vystupuje jen
velmi výjimečně, přijďte ji tedy s námi
poznat osobně, máte se na co těšit.
Druhým mým tipem je představení
Benátky pod sněhem, které uvedeme
1. 4. Jedná se o velmi milou komedii,
ve které můžete vidět další herečku, pro
kterou je typické spíše filmové herectví.
Mám na mysli Veroniku Arichtevu, která
vás však dozajista mile překvapí i svým
divadelním projevem.
Těším se na vás.
Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

pátek 13. března v 10.00 hod.
ČTVRTLÍSTEK
Krajské kolo soutěžní přehlídky mladých
recitátorů.
Vstup volný.
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

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

čtvrtek 12. března v 19.30 hod.
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

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.
DVA NAHATÝ CHLAPI
Vstupné: 480, 460, 440 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

úterý 3. března v 19.30 hod.
RADŮZA
Vstupné: 350 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
Renée Zellweger získala za roli Judy Garland, jedné z největších hollywoodských
legend všech dob, Oscara, Zlatý globus
a další prestižní ceny.
Vstupné: 120 Kč
středa 11. března v 18.00 hod.
PRŮNIKY
Slavnostní zahájení společné výstavy Karla
Aubrechta a Marka Dobeše.
Vstup je možný i bez pozvánky.
středa 11. března v 19.30 hod.
*ATAKY JANY KOUBKOVÉ
Vystoupení skvělé zpěvačky a osobnosti českého jazzu. Koncert navazuje
na vernisáž. Vstupné: 250 Kč
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Host: Tereza Brodská
Moderuje: Marianne Ehrenthal
Výtěžek ze vstupného podporuje projekt
„Světýlko pro maminku“.
Vstupné: 220 Kč
úterý 17. března v 19.30 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
komedie / ČR, SR / 15
Hrají: Petra Hřebíčková, Tatiana Dyková,
Eliška Balzerová a další
Filmová adaptace stejnojmenného
bestselleru slovenské spisovatelky Evity
Urbaníkové (Všechno nebo nic).
Vstupné: 120 Kč

DIVADLO

středa 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 globus za nejlepší film.
Vstupné: 120 Kč

sobota 28. března v 17.00 hod.
FRČÍME
animovaný rodinný / USA / P

čtvrtek 19. března v 19.30 hod. NE
B
BESÍDKA DIVADLA SKLEP KONZEUĎ
RVA
Vstupné: 400, 370, 350 Kč
sobota 21. března 13.30
*FESTIVAL MAZEC
2. ročník hudebně - divadelního festivalu.
Pořádá DDM Jižní Město.
Vstupné: 100 Kč, děti zdarma. (Vstupenky
je možné koupit pouze 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.
ČAS POD PSA
Komorní divadlo Kalich
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
úterý 24. 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. Čeká
nás příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině jižní Moravy v rozhodujícím
čase vinařského roku – v době vinobraní.
Vstupné: 130 Kč
středa 25. března v 19.30 hod.
3 BOBULE
Viz představení 24. 3.

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)
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

pátek 3. dubna v 19.30 hod.
CHLAP NA STŘÍDAČKU
komedie / ČR / 12
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Chýlková,
Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový
a další
Patnáct let vdaná Zuzana jednoho dne
zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu
poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá,
rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit
a učinit jí tak trochu netradiční návrh.
Její plán je přímo skandální. Navrhne jí,
aby si péči o Jirku rozdělily a udělaly z něj
tak chlapa na střídačku.
Vstupné: 110 Kč
pondělí 6. dubna v 18.00 hod.
*DECHOVÝ ORCHESTR
Koncert Dechového orchestru ZUŠ Ratibořická pod vedením Lucie Rapčákové.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
středa 8. dubna v 19.30 hod.
Sébastien Thiéry
OSM EUR NA HODINU
Vstupné: 480, 460, 440 Kč
úterý 14. dubna v 19.30 hod.
3 BOBULE
komedie / ČR / P
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Ramba
Voříšková, Lukáš Langmajer, Miroslav
Táborský a další
Viz představení 24. 3.
Vstupné: 120 Kč
středa 15. dubna v 19.30 hod.
ŠARLATÁN
životopisný / ČR /

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

Režie: Agnieszka Holland
Hrají: Ivan Trojan, Josef Trojan, Jaroslava Pokorná, Martin Myšička, Miroslav
Hanuš a další
Strhující životopisné drama výjimečného
muže obdařeného léčitelskými schopnostmi na pozadí dobových událostí. Příběh
je inspirován skutečnými osudy léčitele
Jana Mikoláška, člověka bez odborného
lékařského vzdělání, ale s nevšedním a nevysvětlitelným nadáním diagnostikovat.
Jeho mimořádné schopnosti jsou vykoupeny bojem s vlastními démony. Léčitelství je jeho vnitřní spásou a ochranou
před sebou samým.
Vstupné: 130 Kč
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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
sobota 18. dubna v 17.00 hod.
KRÁLÍČEK PETR BERE
DO ZAJEČÍCH
rodinný / USA / P
Ať se králíček Petr snaží sebevíc, stále
má reputaci nenapravitelného rošťáka.
A tak uteče do světa, kde mu jeho lumpárny nikdo nevyčítá.
Vstupné: 130 Kč (dětské vstupné 110 Kč
– pouze v pokladně, není možné koupit
on-line)

Dolanský, Marek Taclík a další
Čenda s Janou nemají v životě na růžích
ustláno. Oba jsou nezaměstnaní, Čenda
má dluhy všude, kam se podívá, a nejčastější návštěvou u nich je exekutor. To ale
změní farářem požehnaný loterijní tiket.
Výhra balíku peněz v loterii člověku rozhodně změní život. Otázka je, jak.
Vstupné: 120 Kč
neděle 26. dubna v 19.30 hod.
*WEST SIDE STORY
DS Kejklíři Leonardo
Režie: Doris Foffová
Představení členů divadelního spolku
Kejklíři na motivy divadelní hry Arthura
Laurentse.
Vstupné: 170, 150, 120 Kč
úterý 28. dubna v 19.30 hod.
VE STODOLE U SLEPIC
Nakafráno Turnov

středa 22. dubna v 19.30 hod.
KAREL PLÍHAL
Koncert ojedinělého hudebníka, textaře
a poety.
Vstupné: 350 Kč
čtvrtek 23. dubna v 19.30 hod.
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC
komedie / ČR / 12
Hrají: Petra Hřebíčková, Karel Zima, Jan

pondělí 4. května v 19.30 hod.
CAVEWOMAN
Agentura Point
Hraje: Daniela Choděrová
Po více než patnácti letech úspěšného
uvádění inscenace Caveman konečně
přichází obhajoba jeskynní ženy.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč
úterý 19. května v 19.30 hod.
*EMOČNÍ WELLNESS
Ráchel Skleničková – klavír, Eva Blažková – zpěv
Na své si přijde každý milovník klasické
hudby, uslyšíte skladby od baroka po 20.
století. Na programu jsou skladby G. F.
Händela, L. van Beethovena, F. Liszta, C.
Debussyho a V. Nováka.
Vstupné: 200 Kč
Změna programu vyhrazena.

pondělí 20. dubna v 19.30 hod.
*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Host: Pavel Novotný
Moderuje: Marianne Ehrenthal
Vstupné: 220 Kč
úterý 21. dubna v 19.30 hod.
V SÍTI
dokument / ČR / 15
Režie: Barbora Chalupová, Vít Klusák
3 herečky, 3 pokojíčky, 10 dní a 2 458
sexuálních predátorů. Radikální experiment otevírá tabuizované téma zneužívání
dětí na internetu. Tři dospělé herečky
s dětskými rysy se vydávají na sociální
sítě, aby v přímém přenosu prožily zkušenost dvanáctiletých dívek on-line.
Vstupné: 100 Kč

KVĚTEN

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
středa 29. dubna v 19.30 hod.
EMMA
romantický / VB / P / titulky
Hrají: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn,
Bill Nighy, Callum Turner a další
Chytrá, hezká a bohatá Emma má neodolatelný koníček. V milostných svazcích
spojuje lidi, kteří by se sami asi nikdy
spojit nedokázali. Trochu paradoxní je, že
při suplování Amorovy role vůbec nemyslí
na sebe.
Vstupné: 120 Kč

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2020

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.

ROZŠIŘUJEME
NABÍDKU JAZYKOVÝCH
KURZŮ V KS DOMEČEK
VE SPOLUPRÁCI S JAZYKOVOU
ŠKOLOU SENSO UNICO
NABÍZÍME NOVÉ JAZYKOVÉ
KURZY.
SLEDUJETE PROSÍM FACEBOOK
KS DOMEČEK NEBO INFORMACE
NA WEBU WWW.DIVADLOPOCERNICE.CZ
DOMLUVTE SE POHODLNĚ
UŽ NA LETOŠNÍ DOVOLENÉ.
WWW.SENSOUNICO.CZ
TEL: +420 604 632 839

HISTORIE
SPORT

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 133
UDÁLOSTI

Výročí osmdesát let své organizované
činnosti si v roce 2000 připomínala kopaná.
První zmínky o kopané jako sportu byly
zaznamenány sice už v zápisech v letech 1910
až 1914, šlo však o pokusy nadšenců v původních obcích Chvaly a Horní Počernice
o hraní na propůjčeném vhodném travnatém
pozemku, s pokusy vytvořit prvá trvalejší
společenství spoluhráčů a zvládání pravidel.
Organizovaná kopaná započala až založením
Sportovního klubu v obci Horní Počernice
spolu s přidělením místa pro hřiště v roce
1920. V prvním období po založení měl klub
hráče i ze sousední obce Zeleneč a je možno
říci, že byl společným klubem. Po 2. světové
válce kopanou na Chvalech provozovala
Tělovýchovná jednota Spartak na hřišti,
kde se říkalo „Na větráku“, dnešní stadion
kopané. V obci Horní Počernice byla kopaná
provozována v rámci Tělovýchovné jednoty
Slavoj. V šedesátých le-tech byly tyto jednoty sloučeny do jediné s názvem TJ Slovan.
V průběhu následujících let se z ní vyčlenila
specifická jednota kopané, která v roce 1966
pod patronací Drůbežářských závodů na Xaverově přidala název Tělovýchovná jednota
Xaverov. Mimo fotbal provozovala tato jednota po několik let také specifickou činnost
„jezdectví“, které bylo úzce spjato s chovem
sportovních koní ve specializovaném závodě
chovu koní Drůbežářských závodů.
Za významné pomoci patrona Drůbežářských závodů v rámci „akce Z“ vybudovala
v roce 1977 jednota v první etapě výstavby
fotbalového stadionu i divácké tribuny.
V témže roce si první mužstvo vybojovalo
postup mezi mužstva národní fotbalové
ligy. Ve druhé etapě výstavby v roce 1980
byla vybudována krytá tribuna, kompletní
zázemí pro hráče a zázemí pro návštěvníky.
Oddíl kopané žen se probojoval na přední
místo nejvyšší soutěže České republiky.
V roce 1990 na valné hromadě Tělovýchovná jednota Xaverov zanikla a vznikl Sportovní klub Xaverov. V následujících letech
složitého rozvoje činnosti klubu se za vysokých nákladů podařilo splnit podmínky
Českomoravského fotbalového svazu pro
konání zápasů na vlastním stadionu včetně
dobudování stadionu jako takového. V roce
2006 rozhodnutím majoritního vlastníka
klubu a odsouhlasením valné hromady
akciové společnosti byla účast v soutěži II.
fotbalové ligy prodána pražským Bohemians a pod vlajkou Xaverova byly soutěže
dospělých ukončeny. Zastupitelstvo MČ
na zasedání 22. 3. 2010 po posouzení
všech okolností schválilo záměr prodeje
minoritního podílu akcií městské části
ve společnosti. Tím nastala nová část historie kopané u nás, která si letos připomíná 100 let své činnosti.

Po šesté se na našich tenisových kurtech
konal ve dnech 22. a 23. září tenisový turnaj
pražských starostů. Při účasti dvanácti
soutěžících se vítězem hlavní soutěže stal
pan Zbyněk Richter, starosta Dolních
Počernic. Čtyřhru pak vyhráli Jan Diviš
- starosta Radonic s Ing. Zdeňkem Procházkou - starostou Březiněvsi. Výtěžek
z pořádaného turnaje byl věnován na obnovu Chvalského zámku.
Prvořadou kulturní událostí byl v pořadí už
30. ročník přehlídky amatérských divadelních souborů „Divadlo v přírodě“. Po 17. byla
jeho pořadatelem Osvětová beseda. V období
od 19. 5. do 2. 7. se v přírodním divadle
uskutečnilo 43 představení dvanácti nastudovaných her, jichž se zúčastnilo celkem
3 705 platících diváků. Tohoto roku všem
představením přálo i počasí. Naše divadelní
soubory předvedly hry: Čarodějnický bál,
Soví princezna, Drak pro princeznu, Jak
to bylo s Růženkou, Ženský boj a Pygmalion. S hrou Pygmalion náš soubor
zvítězil na Pražské přehlídce amatérského
divadla s přímou nominací na národní
přehlídku v Třebíči mezi 12 nejlepších
souborů republiky. Mimo to byla za režii udělena cena Vladimíru Stoklasavi
a za herecký výkon Janě Keilové a čestné
uznání za herecký výkon Janu Bubeníkovi.
Poslední číslo, číslo 12 letošního ročníku Hornopočernického zpravodaje, bylo
do všech domácností distribuováno zdarma.
V květnu roku 2000 zemřel pan Karel Kapeller, dlouholetý učitel na našich školách,
sbormistr smíšeného pěveckého sboru spolku „Antonín Dvořák“ a od samého vzniku
smyčcového kvarteta na počátku čtyřicátých
let až do konce jeho činnosti v letech devadesátých jeho aktivní člen.
V důsledku nízké návštěvnosti přestal
po letních měsících provoz pronajatého kina.
Vzhledem k současně zjištěné potřebě větších
oprav bylo zadáno zpracování studie rekonstrukce celého objektu kina pro možnost
víceúčelového využívání.
Provedená reorganizace Městské policie v Praze k 1. lednu 2000 místo šesti
oblastních velitelství přinesla ustavení
patnácti obvodních ředitelství. Ředitelka
Ing. Bc. Dana Hetzlová, obvodu Praha 14
se sídlem na Černém Mostě, kam spadá
i území naši MČ, přidělila pro výkon funkcí
pochůzkářů okrskářů na našem území dva
strážníky, a to Vlastimila Frančíka a Jaroslava Malého. Za období do konce roku se
u nás řešilo celkem 383 přestupků, z nichž
bylo v místní dopravě 192 s uloženými
pokutami celkem 28 700 Kč, na úseku

veřejného pořádku zjistili 14 přestupků
a celková pokuta byla 4 000 Kč, přestupků ostatních bylo celkem 177 a pokuty
byly uloženy celkem za 11 200 Kč. Některé
z ostatních byly zvláštní jako například:
Stížnost občana, že mu na travnatém, jím
udržovaném chodníku parkuje soused,
byl operativně řešen nasazením botičky
parkujícímu autu. Druhý den s velkými
rozpaky přišel občan poděkovat s vědomím, že postiženým motoristou je jeho
syn. Když po marné snaze policie donutit
majitele vraku ponechaného na ulici, bylo
ve spolupráci s Úřadem MČ rozhodnuto
o jeho odstranění pracovníky Místního
hospodářství na náklady majitele, došlo
v den, kdy na místo dorazila potřebná
technika, k tomu, že zuřící majitel zapřáhl
vrak za svůj automobil a kvapem jej odtáhl do svého dvora a v rychlosti sezbíral
odpadané součástky.
Pro snadnější zjištění majitele jízdního
kola, nalezeného po jeho odcizení, nabídla městská policie občanům v prosinci
možnost zaregistrovat si kolo bezplatně
do centrálního registru.
Trvající nenaplněný stav policistů pro
spádové území zahrnující další okolní obce
a spadající pod místní odděleni Policie ČR
neúměrně zatěžovalo příslušníky oddělení,
kteří v průběhu roku 2000 řešili přes tisíc
případů trestné činnosti a přes 500 případů
kvalifikovaných jako přestupek. Z trestných
činů bylo nejvíce krádeží motorových vozidel
nebo jejich vybavení či v nich ponechaných
předmětů. Objasnit se podařilo pouze okolo
14 % případů. U přestupků šlo nejčastěji
o případy narušení občanského soužití a krádeže se škodou do dvou tisíc korun.
Největším případem na našem území byla
krádež v noci z 21. na 22. února, provedená
na čerpací stanici u D 11 dvěma ozbrojenými
lupiči, se škodou 60 tisíc korun.
Z dalších událostí to ještě bylo například:
Funkce tajemníka Úřadu MČ se k 1. 7. vzdal
Ing. Zdeněk Soukup a k 1. srpnu byla tajemnicí jmenována Ing. Eva Novosádová.
Z dlouholeté služby v kostele sv. Ludmily
ve Chvalech odešel v červnu kanovník
Kroupa a v červenci na jeho místo nastoupil Dr. Vladislav Souček.
Od 1. července vybavuje Úřad MČ také
agendy občanských průkazů a cestovních
pasů.
O událostech v dalším roce 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. P
 ohádková neděle s čarodějnicí ze zámeckého sklepení
(komentované prohlídky pro rodiny s dětmi)

VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ
3. 3. – 28. 3. 2020,
denně od 9.00 do 18.00 hod.,
VŠEHOCHUŤ

Výtvarné uskupení Řád chaosu představí
v prostorách Kočárovny díla svých tří členů: Vládi Kočičky, Zdeny Bočarové a Jany
Tesaříkové. Každý chaos potřebuje svůj
řád a každý řád i trochu chaosu... Skupina
výtvarníků tvořící v duchu surrealismu nabídne návštěvníkům pestrou škálu technik
od olejomalby, přes akvarel, koláž, linoryt
až po fotografii. Expozici s názvem Všehochuť navíc doplní i díla Anety Kohoutové, kterou výtvarníci přizvali k výstavě jako
svého hosta. Slavnostní vernisáž proběhne
ve čtvrtek 5. 3. od 18 hodin.

5. 3. – 29. 3. 2020,
denně od 9.00 do 18.00 hod.,
KRÁSY STOVĚŽATÉ PRAHY

Srdečně zveme na výstavu fotografií Petry Skůpové, které provedou historickou Prahou
a představí její krásy měnící se v závislosti na ročním období. K vidění budou i záběry
vycházejícího slunce mezi věžemi Týnského chrámu, které lze spatřit na pár dní pouze
dvakrát v roce. Slavnostní vernisáž výstavy proběhne ve středu 4. 3. od 18 hodin.
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ZÁMEK

AKCE PRO VŠECHNY

Ne 26. 4. od 10.00 do 18.00 hod.
POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S ČARODĚJNICÍ

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. 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. do Ne 29. 3. od 9.00 do 18.00 hod.
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

Milé děti, v únoru prověřený
nový detektivní příběh vážící se
k zámecké historii ze začátku
15. století vám přinášíme i v měsíci březnu. O prodlouženém
víkendu 27. - 29. března kdykoli
mezi 9. až 17. hodinou můžete
spolu se svým rodinným pátracím týmem přijít na kloub další
zámecké záhadě. V recepci obdržíte zapečetěnou obálku s detektivním případem i indiciemi
a dál už bude na vás, zda se vám
podaří složitý příběh rozplést
a získat navíc i odměnu. Stopy vedou novou výstavou Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka na zámku, salónky, sklepením
i dalšími zámeckými zákoutími. Akce je vhodná pro děti do 10
let a rodiče a prarodiče bez omezení věku. Vstupné: dítě 100 Kč,
dospělý 70 Kč, senior 40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč (2 dospělí
+ max 3 děti). Nestihnete-li ani březnový termín, stejný příběh
vás bude čekat naposledy také 17. až 19. dubna.

V neděli 26. dubna se můžete těšit na tradiční komentované
prohlídky s čarodějnicí z chvalského podzemí. Pohádková čarodějnice vás provede zámkem i výstavou večerníčků
Zdeňka Smetany. Společně si navíc zasoutěžíte
i uvaříte čarodějný lektvar. Prohlídka trvá
40 min., začíná vždy v celou hodinu, rezervace
na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky
můžete ve světě pohádek na dobrou noc
zůstat ještě jak dlouho chcete. Jen pozor,
v 18 hodin čarodějnice zamyká bránu.
Čt 30. 4. od 14.00 do 22.00 hod.
ČARODĚJNICE NA CHVALSKÉ TVRZI: BUTY, ROXETTE
TRIBUTE BAND, KAPELA THE FIALKY I PRVOTŘÍDNÍ
BOMBARĎÁK PRO DĚTI

Chvalský zámek a MČ Praha 20 pořádají již 31. ročník hornopočernických Čarodějnic, které se konají ve čtvrtek 30. dubna
od 14 do 22 hodin. V odpoledním programu od 14 hodin uvidíte
dětská hudební, taneční i sportovní vystoupení. Zdarma bude
otevřen salon pro děti s malováním na obličej, hair-stylingem
a líčením pro maminky. Nebudou chybět středověké hry spolku
Molechet i kouzlení s kouzelníkem Kamilem Burdou. Na děti
čeká prvotřídní koncert kapely Bombarďák plný legrace, tancování
i interakce s publikem, při kterém se nebudou nudit ani dospěláci.
Večerní program po 17. hodině otevře vystoupení punkové kapely s počernickými kořeny THE FIALKY, která letos oslaví 20
let. Populární švédské duo skvěle zastoupí jedna z jejich nejvěrnějších kopií THE ROCKSET s programem ROXETTE Tribute
band hrající jak v českých tak i zahraničních vodách.
A jako hvězda večera zazáří legendární hudební skupina v čele
s Radkem Pastrňákem s hity, které nenechají v klidu žádného
fanouška. Vážení a milí, těšte se na BUTY!
Po celé odpoledne až do večera se můžete občerstvit u stánků.
Nebude chybět malý i velký oheň, opékání buřtů, kolotoče i závěrečný ohňostroj. Vstupné 60 Kč. Děti do 120 cm zdarma. Vstup
se psy zakázán. Hlavním partnerem akce je D&D REALITY
NORD, s. r. o.

PŘIPRAVUJEME
NA DUBEN:
od Pá 17. do Ne 19. 4. od 9.00 do 18.00 hod.
PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND NA ZÁMKU
ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

Pozor, pozor! V měsíci dubnu, o prodlouženém víkendu
17. – 19. 4., máte poslední možnost prověřit své detektivní schopnosti na příběhu ze začátku 15. století. Zcela nový
detektivní příběh vám přineseme současně s novou výstavou
Pojďte děti, budeme si hrát! v termínech: 29. – 31. 5.,
26. – 28. 6., 10. – 17. 7. a 14. – 21. 8.
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STODOLA

AKCE PRO VEŘEJNOST
BŘEZEN/DUBEN:
9. PLES SPORTOVCŮ
So 7. 3. od 19 hod.

TJ Sokol Horní Počernice srdečně zve
na již 9. ročník plesu sportovců. Těšit se
můžete na skvělou hudbu k tanci, bohatou tombolu i předtančení. Předprodej
vstupenek v kanceláři TJ Sokol,
tel: 724 155 088.
BURZA RYBIČEK – PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 14. 3., 28. 3. a 11. 4. od 9 do 12 hod.

Srdečně zveme do podvodního světa
ve Chvalské stodole. Výstava rybiček
spojená s burzou představí široké spektrum akvarijních rybiček, krevetek, šneků,
akvarijních rostlinek a potřeb pro akvaristiku. Na akci se podílejí více než dvě desítky vystavovatelů z celé České republiky,
kteří návštěvníkům nabízejí kromě skvělé
podívané i cenné rady k chovu rybiček.
Akci pořádá Smart Green, s. r. o. Vstupné
na místě: 40 Kč, ZTP a děti do 15 let
v doprovodu dospělé osoby vstup zdarma.
8. ZUŠKOVÝ KOKTEJL
St 8. 4. od 17 hod.

Co vše se skrývá za zdmi ZUŠek, představí již osmý ročník společného projektu
žáků a učitelů ZUŠ Horní Počernice
a ZUŠ Marie Podvalové z Čakovic. Program zahájí od 16 hodin vernisáž společné
výstavy v budově MŠ Ratibořická ve dru-

hém patře učeben ZUŠ. Na společné
odpoledne od 17 hodin naváže vystoupení
žáků hudebního a literárně dramatického
oboru ve Chvalské stodole. Vstup zdarma.
HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ
Po 20. 4. od 19 do 22 hod.

Přinášíme repeté únorové novinky a těšíme se, že tentokrát i s tancem. Chcete
si zatančit, potkat se s přáteli a prožít
příjemný večer se skvělou hudbou Big
Bandu naší hornopočernické ZUŠ a jejich
hostem? Právě pro vás je tu Hornopočernické stodolohraní. Sál i nápojový bar
s lehkým občerstvením se otevírá v 18.30
hod. Jednotné vstupné na místě 80 Kč,
prodej vstupenek ke konkrétním stolům.
Oděv neformální ale společenský, čistá
obuv. Těší se na vás organizátoři Chvalský
zámek a ZUŠ Horní Počernice.
VETERAN PARTY NA TVRZI
So 25. 4. od 9 hod.

MČ Praha 20 a Klub historických vozidel
srdečně zvou na již 10. ročník VETERAN
party v areálu Chvalské tvrze. Těšit se
můžete na historické automobily, motocykly a další zajímavé stroje z minulého století. Součástí akce budou vyhlídkové jízdy
pro děti historickým autobusem, módní
přehlídka a další překvapení. Vstupné
pro dospělé 50 Kč – každá vstupenka je
výherní!
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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.
YNÍ
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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.
Bližší informace také na:
http://www.chvalskyzamek.cz/chvalska-stodola/

INZERCE

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

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová
advokátka
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

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

DANĚ, UČETNICTVÍ, MZDY RETA spol. sr.o.
Zpracujeme kompletně i jednotlivě vaše účetnictví, mzdy a daně spolehlivě, rychle a profesionálně, jak živnostníky, tak i malé i velké firmy. Jsme více než 21 let na trhu. Možnost online předávání
dokladů. Zastoupení v době nemoci a dovolené. Nově v Horních Počernicích.
• Nabízíme externí spolupráci s kombinací
docházení do Vaší firmy.
• Nabízíme účetní program s verzí zdarma
pro mobil včetně EET aplikace – nepotřebujete
EET pokladnu.
• Zakládání společností.
• Doplňkové právní a notářské služby.

Více na: www.retaucetni.com
Křovinovo nám. 9/12, Praha 9 H.Počernice
Tel.: 777 338 979, 777 186 861
E-mail: miloslav.kuba@retaoffice.com
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FOTOSERIÁL

MASOPUST
Rekordní účast letos zaznamenal Masopustní průvod, kterého se zúčastnilo
několik set lidí. O celou organizaci tohoto tradičního veselí se zasloužil: Chvalský
zámek, MČ Praha 20, Spolek Molechet, Divadlo Horní Počernice, Skauti, DDM HP
a Restaurace Sezóna. Všem moc děkujeme a těšíme se na další ročník.
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FOTOSERIÁL
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CÍRKEV

Ač to na první pohled
nevypadá, obě slova
znamenají totéž:
„loučíme se s masem“
na dobu čtyřiceti dnů,
po kterou trvá postní
doba jako příprava
na Velikonoce.

CARNE-VALE NEBOLI MASOPUST
Nejedná se však o nějakou zvláštní dietu,
navazující na ty povánoční a novoroční
předsevzetí s heslem „hubneme do plavek“! Nejíst maso v postní době mělo náboženský význam. Vlastně to byla pouze
část doporučované praxe: půst – almužna
– modlitba!
VŠECHNA TŘI SLOVA STOJÍ
ZA HLUBŠÍ VYSVĚTLENÍ:

Půst v jakémkoliv náboženství znamenal omezení jídla a pití jako prostředek
pro „ovládnutí těla“ nebo aspoň jako
revizi, že má člověk vlastní tělo „pod
kontrolou“. Někdy byl půst krátký – třeba
jen jeden den (to byl u nás např. Štědrý
den – proto se jedla ryba jako postní jídlo), nebo až tzv. velký půst, což bylo právě
před Velikonocemi 40 dnů začínajících
popeleční středou (letos 26. února). Běžně
se lidé odříkali „drahých pokrmů“, což
bylo v době bez ledniček a mrazáků právě
maso. Takže na něm křesťanská kultura
neviděla nic špatného, jen bylo drahé.
Almužna souvisela s postem: peníze
ušetřené za maso nebyly součástí nějakého
spoření, ale dávaly se někdy na dobročinné účely, jindy konkrétním lidem, aby se
mohli i oni připravit na Velikonoce.
Modlitba pak byla logickým vyvrcholením předchozího: půst i almužna byly
konkrétní činy, které měly člověka opět
nasměrovat k tomu nejdůležitějšímu
– k Bohu. Osobní i společná modlitba
a čtení bible pak byly jakýmsi upevněním
správného směřování v životě.
V naší době se asi nejvíce změnilo rozložení cen: již dávno není odměnou za celý
den práce jeden pecen chleba nebo maso
jako vytoužená pochoutka jednou za týden v neděli nebo dokonce jednou za několik měsíců na největší svátky. Děláme
také různá rozhodnutí ohledně toho, co
jíme, ve vztahu ke zdraví nebo životnímu
prostředí, ale ona původní myšlenka je
stále platná: udělat si revizi, že mám sám
sebe pod kontrolou, ušetřené peníze=čas
věnovat na něco dobrého a udělat také
něco pro vlastní směřování života.

Sám pro sebe každý rok dělám nějaké
postní předsevzetí, a pak se snažím celých
40 dní to zachovávat. Každý rok jiné a každý rok se podivuji, jak zdánlivě jednoduché věci rozhodí moje pohodlí: tak už
jsem vystřídal celý půst bez televize, bez
počítačových her, bez čokolády a mnoho
dalších nápadů a jako almužnu jsem také
zvolil různé věci: chodil jsem jako dobrovolník jednou týdně do nízkoprahového
klubu, nebo jsem každý den zavolal či
napsal někomu, komu jsem to již dlouho
sliboval, nebo jsem speciálně chodil všude
o trochu dříve (protože normálně chodím
spíše o trochu později) a tak dále. Jako

modlitbu jsem k těm svým osobním spíše
něco přidal – třeba jen chvilka usebrání
navíc, nebo delší četba bible. Poslední
dobou se snažím číst písmo v originálním
jazyku (aspoň jednu stránku), protože
nějak zjišťuji, že začínám ta slova a někdy
i písmenka zapomínat.
A co bude letos? To si musíme určit
každý sám pro sebe – přeji k tomu sílu
a odhodlání: stojí to za to!
A nedivte se: upevní to psychické i tělesné zdraví!
Vojtěch Eliáš,
farář na Chvalech

Záhada vyřešena!
DON'T JUST MAKE ART, BE ART!

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Kdy?
Kdo?
Kde?

3.-7.-srpna
děti od 6ti do 10ti let
areál Chvaly,Stoliňská 41b,
Horní Počernice

POŘÁDÁ CÍRKEV BRATRSKÁ

Kontakt: Iva Kubitová
iva.kubitova@gmail.com
Náplní tábora jsou hry, sport, výlet,
workshopy, vyprávění z Bible
cena 1.500,- Kč
www.cb.cz/cerny.most
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CÍRKEV

TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA
I letos se konala Tříkrálová
sbírka Charity České republiky,
organizována v Počernicích farností
Chvaly.
Rozrostli jsme se o pár koledníků a podařilo se vybrat 44 760 Kč. Z této
částky se zpět do obce vrací 65 %, které budou tento rok využity na pomoc pro rodinu s nemocným dítětem a matku samoživitelku s vícero dětmi.
Všem koledníků a dárcům moc děkujeme. Jsme rádi, že jsme byli všude
vlídně přijati a těšíme se na příští rok.
Za tříkrálovou sbírku: Tereza Zemanová

Investice do vztahu se vyplatí!
778 522 625 (Pavlíčkovi)
mvhopo@gmail.com
8 čtvrtků od 5. 3. 2020
vždy 19:00-21:45

8× večeře při svíčkách
praktické prezentace
rozhovor jen ve dvou
příjemná atmosféra

Kulturně-komunitní centrum, Náchodská 754,
Praha 20. Nezisková cena 1390 Kč/osobu.

www.manzelskevecery.cz
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Přivítejte s námi příchod jara vlastnoručně vyrobenou
výzdobou! Těšíme se na vás na našich jarních akcích.
Více informací a přihlášky najdete na našich webových
stránkách www.ddm-hp.cz.

NABÍZÍME:
VÍKEND S LŠ REBE-LS

20. 3. – 22. 3.
Za každého počasí, ať se sněhem nebo
bez sněhu, chystáme víkend ve Vysokém
nad Jizerou. V případě, že svahy budou
bílé, budeme lyžovat. V opačném případě
budeme trénovat na suchu. Pro děti připravíme sportovní vyžití jako je koupání,
k dispozici máme v místě ubytování
tělocvičnu a další.
TURISŤÁK

22. 3. 2020 od 8.00 do 17.00 hod.
Tradiční výlet se zajímavým programem,
jehož cíl ještě upřesníme.
DÍLNA ŠITÍ

sobota 21. 3. od 9.00 do 14.00 hod.
Výtvarná dílna pro děti od 8 let, mládež
a dospělé. Vyzkoušíte si šití na stroji podle

připravených šablon na téma jaro a Velikonoce pod vedením Lenky Kocourkové.
Cena 50 Kč.
DÍLNA QUILLING

sobota 21. 3. od 14.00 do 18.00 hod.
Výtvarnou dílnu na téma jaro a Velikonoce pro děti od 10 let, mládež a dospělé
vede Hana Farkašová. Quilling je výtvarné umění, jehož hlavním materiálem
jsou papírové proužky, které se stáčí
quillingovým perem do spirálek a ty se
formují do různých tvarů (lístek, kapka,
kytička). Cena 50 Kč.

zdobení keramického ptáčka, velikonoční
věnce a dekorace, jarní domeček, zdobení
kraslic voskem a mramorováním (s sebou vyfouknutá vajíčka). Těšit se můžete
i na další překvapení.

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY

4. 4. od 9.00 do 13.00 hod.
V sobotu vás zveme na tradiční velikonoční dílničky. Těšíme se na všechny
malé i velké zájemce, kteří si s námi chtějí
vyrobit různé velikonoční a jarní dekorace. Připravujeme pro vás šitá vajíčka,

EXKURZE DO MICROSOFTU A AVASTU

O pololetních prázdninách 31. 1. jsme se jako již tradičně vydali na exkurzi do společností Microsoft a Avast.
V programu byla stručná prohlídka jednotlivých budov, představení produktů jednotlivých společností s názornými ukázkami a samozřejmě odborné diskuse z oblasti ICT, kde jsme zabrousili k tématům kyberbezpečnost, kyberšikana, ochrana uživatelských zařízení, Minecraft, průmysl 4.0 atd. Diskuse v obou společnostech
byly velmi podnětné a zajímavé, už teď se těšíme na příští rok.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2020

MUMRAJ

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

NOVÁ PODLAHA BUDE

Milí přátelé Mumraje,
v měsíci březnu nás všechny čeká velká premiéra. Díky vám, počernickým dobrodějům,
můžeme z veřejné sbírky proměnit prostory
Mumraje v útulnější a bezpečnější prostor pro
všechny naše návštěvníky. Společně jste vytvořili velmi silnou partu a dokázali tak, že
když se táhne za jeden provaz, můžou se dít
zázraky. Tomuto já říkám skvělá komunita.
Přeji vám do jarních dní mnoho energie
a dobré nálady.
Barbora Zálohová, předsedkyně spolku
Mumraj z.s.
PRO CELOU RODINU
RODINA SPOLU ANEB SOBOTA
S PRVKY MONTESSORI*
7. 3. a 4. 4. od 9.30 do 11.30
Společně vyzkoušíte aktivity ze všech
oblastí Montessori vzdělávacího systému.
Specialitou bude netradiční výtvarka
a mokré aktivity.
Lektorky: A
 lena Velíšková,
Daniela Križeková
Cena: 180 Kč dítě, dospělí zdarma
KERAMICKÝ PODVEČER
KERAMICKÁ ZVONKOHRA
10. 3. od 18.00 do 19.30
Rádi tvoříte z keramické hlíny? Tentokrát
budeme vyrábět keramickou zvonkohru
na zahradu či terasu.
Lektorka: Eva Hrdličková
Cena: 320 Kč
LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
20. 3. od 17.00 do 19.30
21. 3. od 9.30 do 12.00
Díky unikátní pomůcce, závěsné síti,
zažijete pohyb JINAK. Slibujeme zábavu
při cvičení, špetku adrenalinu i relaxu.
A rozhodně vás přesvědčíme o tom, že
létat může každý.
Lektorky: D
 aniela Križeková,
Ilona Větrovská
Cena: 160 Kč děti, 200 Kč dospělí

foto: archiv Mumraje

HLEDÁME LEKTORY

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
11. 3. od 10.00
Sbírkovou kampaň „Jdeme na to
od podlahy“ jsme spustili 28. 11. a díky
vám, individuálním dárcům a také firmám
sídlícím v H. Počernicích, podlaha bude.
• Pozveme dárce a v 10.00 společně
střihneme pásku.
• Vy rodiče a vaše děti budete mít celé
dopoledne hernu zdarma.
• Těšit se můžete na stracciatellovou
dobrotu od říďi Báry a čaj nebo kávu.
SEMINÁŘE

JSI LEKTOR, KTERÝ BY RÁD
PŘEDÁVAL, CO UMÍ?
HLEDÁME PRÁVĚ TEBE.
Chybí vám v Horních Počernicích
kroužek pro děti nebo dospělé,
který byste chtěli vést? Podpoříme vás v seberealizaci. Zajistíme
prostory, propagaci, pomůcky,
materiál a úžasné kurzisty.
Pište Hance na :
hana.schovancova@domumraje.cz

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

ŠKOLNÍ ZRALOST*
10. 3. od 19.00 do 21.00
Seminář bude o tom, co všechno by měl
zvládnout budoucí prvňáček, aby byl jeho
vstup do školy úspěšný.
Lektorka: Mgr. Kristýna Gotwaldová
Cena: 100 Kč
BURZA
JARNÍ BURZA DĚTSKÉHO
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
13. 3. od 9.00 do 12.00, od 15.00
do 18.00 + 14. 3. od 9.00 do 12.00

• oblečení a boty pro děti a těhotné
• velikosti 48 – 176

Příjem věcí na burzu: 11. a 12. 3. 9.00 – 12.00,
12. 3. 17.00 – 20.00
Podmínky prodeje na www.domumraje.cz
NOVINKA – DARUJTE A PODPOŘTE
Nebaví vás připravovat věci na burzu a čas,
který ušetříte, chcete využít jinak? Rádi
pomáháte? Darujte vaše oblečení, podpořte
tím Mumraj. Věci na podporu můžete nosit
po-pá 8.00 – 13.00 + út a čt 15.00 – 18.00.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S LEGEM
9. 4. od 8.30 do 16.30
Opět tu je oblíbený tábor s konceptem
Bricks4Kidz®. Tábor je určen pro děti
od 6–11 let, které milují lego.
Registrace: na www.bricks4kidz.cz/
praha9 nebo 603 537 102, 604 844 804
Cena: 750 Kč
LETNÍ ŠKOLIČKA pro děti 3–6 let
3.– 7. 8. od 7.30 do 17.00
Letní Školička využívá Montessori
pedagogiku. Letošní téma je „Na vlnách
dobrodružství“. Děti čeká týden plný her
zábavy, karneval a cesta za pokladem.
Cena: 2.900 Kč (strava a pitný režim)
LÉTAJÍCÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
pro děti 7–12 let
3.– 7. 8. od 7.30 do 17.00
Na děti čeká naše unikátní atrakce, létající sítě. Děti si užijí každý den spoustu
zábavy, houpání, létání, kotoulů a dalších
psích kousků. Budeme také vyrábět, hrát
hry a chodit na výpravy po okolí.
Cena: 3.100 Kč (strava a pitný režim)

PRO DĚTI
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.
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

*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

foto: archiv Mumraje

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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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA
KNIŽNÍ NOVINKY:
SCHODER, R. M.: DÁMA MĚSÍČNÍHO
SVITU (IKAR)

Příběh o lásce a osudu talentované Mallory, která sleduje zcela vlastní cíle, obklopená pochybnými ctiteli, ochránci zákona
a bezskrupulózními gangstery nechvalně
proslulých „bouřlivých dvacátých let“.
VANĚČEK, M.: ILUZE PRAVDY
(COSMOPOLIS)

Strhující thriller z nedaleké budoucnosti,
možná že zanedlouho by tento příběh nemusel být pojat jako z budoucnosti, ale jako
ze současnosti. Také vřele doporučujeme
další vynikající knihu od tohoto autora,
příběh podle skutečné události – Mlýn.
DVOŘÁKOVÁ, P.: VRÁNY (HOST)

Další z povedených knih české spisovatelky, která opět dokázala svým úsporným
jazykem vyjádřit podstatu věci naprosto
perfektně. Upřímný, bolestivý příběh, doporučujeme pořádnou zásobu kapesníků.
KNIŽNÍ NOVINKY Z ODD. PRO DĚTI
A MLÁDEŽ
RINA, L.: KRONIKY PRACHU (FRAGMENT)

Nabídce pracovat jeden měsíc v univerzitní

knihovně nemůže Animant odolat. V obklopení tolika knihami se jen těžko dokáže
soustředit na své pracovní povinnosti.
A vrchní knihovník je asi nejprotivnější
muž na světě. Přesto v ní začne probouzet
city, které předtím neznala.
HROVATOVÁ, N. M.: JAK MYŠKA HLEDALA KAMARÁDY (FRAGMENT)

Osamělá myška by si ráda našla kamarády,
jenže někdy rychleji mluví, než myslí,
a tak každého tvora vždycky nakonec
urazí. Uvědomí si myška, v čem udělala
chybu? Přijde na to, že není důležité, jak
kdo vypadá, ale jaký je uvnitř?
GUTERSON, B.: TAJEMSTVÍ HOTELU
WINTERHOUSE (CPRESS)

Alžběta se vrací zpět do hotelu Winterhouse
a společně s Fredym se tentokrát pokusí
přijít na kloub případu tajemného hosta
a jeho magické knihy, jíž se kdysi chtěla
zmocnit Gracella. Druhý díl úspěšné série.
BŘEZEN JE MĚSÍCEM KNIH A ČTENÁŘŮ.
NOC S ANDERSENEM – pátek 27. března.

Slavíme jubilejní 20. ročník dětského čtenářství. Přihlášky a více informací najdete

POZOR! ZAČÍNAJÍ NOVÉ KURZY
KURZ STUDIA BIBLE

od 19.30 do 21.00 hod.
Každý první a třetí čtvrtek v měsíci.
KURZ PROŽITKOVÉHO MALOVÁNÍ

do 3. 3., každé úterý od 17.20 do 19.20 hod.
Lektorka Zuzana Zachová. Cena: 300
Kč/lekce, 260 Kč/lekce při předplatném.
Rezervace na tel.: 605 250 272. Více na:
www.artmundo.cz.
KURZ ROZVOJE VÝTVARNÝCH
DOVEDNOSTÍ – každé úterý v měsíci,

od 16.00 do 17.00 hod.
Pro děti ve věku 2 - 6 let s rodiči, lektorka
Zuzana Zachová. Cena: 240 Kč/jednotlivá lekce (1 rodič, 1 dítě), 200 Kč/lekce
při předplatném, 60 Kč 2. dítě v kurzu.
Rezervace předem na tel.: 605 250 272.
na www.artmundo.cz.

KURZ ANGLICKÝ JAZYK JASNĚ A JEDNODUŠE – každý čtvrtek od 17.50 do 19.15

hod. Max. kapacita 5-6 osob. Kurz vede
lektor Mgr. Jan Fršlínek. Cena: 230 Kč/
jednotlivá lekce (90 min), při předplatném
je možnost snížení ceny. Rezervace na tel.:
774073366 nebo info@infinityschool.cz.
KURZ RELAXAČNÍHO MALOVÁNÍ

9. 3. od 17.30 do 20.00 hod.
Vesmír a planeta malého prince - suchý
pastel, lektorka Dana Činčarová. Cena:
350 Kč (včetně výtvarných pomůcek).
Rezervace na tel.: 730 127 885.
23. 3. od 17.30 do 20.00 hod.
Malý princ a růže - suchý pastel, lektorka
Dana Činčarová. Cena: 350 Kč (včetně
výtvarných pomůcek). Rezervace na tel.:
730 127 885.

| 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

od začátku března v knihovně a na našem webu. Knihovna bude pro veřejnost
tento den uzavřena. Po celý měsíc je
registrace nových čtenářů zdarma.
KŘESLO PRO HOSTA – setkání se spisovatelem Petrem Kukalem ve čtvrtek 19. března
od 18.00 hodin. Povede Josef Beránek.

Za knihovnu: Božena Beňová

PROGRAM
12. 3. od 17.00 do 18.45 hod.

JAK SI VYTYČIT HRANICE?

Seberozvojový seminář povede lektorka
Monika Zajíčková.
Více info na tel.: 607 928 783 nebo na:
www.zemedary.cz/kurzy-hubnuti.
19. 3. od 18.00 do 20.00 hod.

KŘESLO PRO HOSTA: PETR KUKAL

Beseda s básníkem, spisovatelem a mistrem dvojsmyslných tvítů, který pochází
z nedalekého Brandýsa nad Labem. Besedu
povede Josef Beránek.
KURZ HUBNUTÍ

každé pondělí v měsíci od 9.00 do 12.00 hod.
Monika Zajíčková, tel.: 607 928 783,
www.zemedary.cz/kurzy-hubnuti.

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

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2020

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

POJĎME POZNAT SKAUTSKÉ RACKY!
Jsme 90. oddíl vlčat Racci, který vznikl teprve vloni v září. Důvodem vzniku byla přeplněná
kapacita dětí v oddílu vlčat (Salamandrů). Vytvořením nového oddílu jsme chtěli umožnit více
dětem prožít skaut a zažít nová dobrodružství. Oddíl založili tři zkušení vedoucí, ke kterým se
připojili další tři noví vedoucí. V našem oddíle je nyní 23 dětí.
Od září máme již mnoho zážitků. Na konci října jsme se
vypravili do Raspenavy, kde jsme strávili podzimní prázdniny.
Pro kluky to byla první větší akce. V listopadu jsme se vydali
na jednodenní akci do Klánovického lesa. Tam jsme si zahráli
velkou běhací hru a dozvěděli jsme se něco nového o přírodě.
V prosinci jsme vyrazili na naši oblíbenou chatu Spáleniště,
kde probíhala vánoční akce. Na tomto víkendu se vlčata mimo
jiné rozdělila do třech družinek: vlků, tygrů a hadů, ve kterých budou společně trávit celý školní rok a prožívat mnoho
dobrodružství.
Poslední výprava, kterou jsme zatím měli, byla v polovině
ledna. To jsme se vydali na skautskou základnu do Liberce. V sobotu se vlčata vypravila do IQParku, kde poznali optické klamy,
naučili se něco málo o technologiích, fyzice a dalších oborech.
Letos nás čekají ještě tři víkendové akce. Květnová akce
proběhne společně s druhým oddílem vlčat - se Salamandry. Také se chystáme na závod vlčat a světlušek, který se
pravidelně koná jednou za dva roky. Školní rok zakončíme
čtrnáctidenním táborem v přírodě, kdy po celou dobu budou
vlčata spát v teepee, budou si obstarávat dřevo k topení a jiné
potřebné věci.
Za oddíl vlčat Racků: Vojta Herian

NOVÝM STAROSTOU CHVALSKÝCH
HASIČŮ SE STAL PETR RŮŽIČKA
Na výroční volební schůzi sdružení
hasičů, která se konala 29. 1. v ZŠ
Slatiňanská na Chvalech, byl novým
starostou Sdružení hasičů SDH Chvaly
zvolen pan Petr Růžička.

V jeho rodině je hasič už
tradiční pojem. Zkuste si
představit, že jeho prapradědeček byl v roce 1878 spoluzakladatelem sboru! Funkci převzal
po dlouholetém starostovi
panu Oldřichu Mudrovi, který
ve sboru zůstává a nově bude
působit ve funkci náměstka
starosty. Zvoleni byli i další
členové výboru. Jako hosté
se schůze zúčastnili
místostarostka MČ Praha 20
Daria Češpivová a za SDH
Kolovraty pan Michal Oplt.
Pan Růžička zhodnotil
činnost sdružení v roce 2019,
v němž se naši hasiči zúčastnili
mnoha akcí konaných v naší
obci. Zároveň naplánovali
potřebné aktivity na rok 2020.
Místostarostka Daria Češpivová přítomné informovala
o plánovaném Dni IZS, který
se bude konat na Chvalské
tvrzi v dubnu a jehož se naši
dobrovolní hasiči také zúčastní. Plánován je i nábor dětí
do připravovaného kroužku
mladých hasičů. Během akce
budou ve Stodole vystaveny
kroniky a exempláře celé
historie našich dobrovolných
hasičů.
Lenka Bartáková
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NEZISKOVKY

Nízkoprahový
klub pro
mládež
HoPo sleduje
moderní
trendy
v zábavě
i výchově
mladých lidí.

Bret Stephenson na konferenci Neposedy

POMOC V DOSPÍVÁNÍ? MUŽSKÁ
SKUPINA, RPG HRY NEBO MEDITACE
Nezisková organizace Neposeda před několika lety přivezla do ČR amerického odborníka na práci s mládeží Breta
Stephensona. V českém překladu vyšla jeho kniha Co dělá
z chlapců muže, která se zaměřuje na výzvy a problémy dospívání. Jejím tématem je současná neexistence aktivní výchovy
k dospělosti. Tu už nejspíš osobně pocítil každý rodič, který
doma „bojuje“ se svým dospívajícím synem nebo dcerou nebo by
jim rád pomohl stát se schopným a zodpovědným dospělým či
nalézt dobré pracovní a životní směřování.
Na základě těchto zkušeností začala v nízkoprahovém klubu
HoPo na Náchodské 79 od nového roku probíhat pravidelná
setkání mužské skupiny. Vede je pracovník Vojtěch Čepelák
a setkání se na dobrovolné bázi účastní klienti klubu. Tématy skupiny jsou např. hodnoty, které vyznává dospělý muž,
otcovské vzory, závazky, dobrodružství nebo partnerské vztahy.
Diskuse doplňují praktická cvičení a zakázky, kdy každý účastník může požádat ostatní členy skupiny o pomoc s řešením
nějakého svého aktuálního problému. Cílem je nejen nabytí
zkušeností a dospělých hodnot, ale také vytvoření pocitu opory
a sounáležitosti, které moderním mužům a chlapcům tak zoufale chybí. Skupina je otevřená a lze do ní tedy vstoupit i v jejím
průběhu.
Zakázky a potřeby klientů klubu ale lze naplňovat i jinak, například hraním RPG, tedy tzv. rolových her (možná znáte Dračí
doupě). Skupina hráčů společně vypráví povětšinou dobrodružný příběh a v roli postav vržených do fiktivního světa se naučí
překvapivě hodně o osobní zodpovědnosti a následcích reálného života. V dnešním rychlém, přestresovaném světě vzrůstá
i potřeba umět se postarat o svoji psychickou pohodu. V tom
pomáhá znát základní techniky psychohygieny, např. zvládat
jednoduché meditace nebo práci s pozorností. To vše nízkoprahový klub HoPo nabízí bezplatně a anonymně všem dětem

WWW.NEPOSEDA.ORG/HOPO
WWW.FACEBOOK.COM/NZDMHOPO
WWW.INSTAGRAM.COM/HOPO_NZDM
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2020

a mládeži z Horních Počernic mezi 9 a 18 lety věku. Pokud
myslíte, že by to pomohlo i vašemu dítěti, můžete ho o existenci
klubu informovat.

PŘIJĎ OBLEČENÝ JAKO SVOJE
NEJOBLÍBENĚJŠÍ POSTAVA!

Maškarní Cosplay pro teenagery
2 7 . 0 3 . 2 0 2 0 |

1 8 : 3 0

-

2 0 : 3 0

|

V S T U P

Z D A R M A

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOSTÝM - ZÁBAVA - HRY
VEČER PRO TEENAGERY VE VĚKU 13-18 LET
DEJ VĚDĚT, ŽE PŘIJDEŠ: 737 837 291 / INFO@LIFECENTER.CZ
WWW.LIFECENTER.CZ - HRDOŇOVICKÁ 18, HORNÍ POČERNICE

NOVÁ

SOUKROMÁ
ČESKO-ANGLICKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V JIRNECH OD 1.9.2020
Naše krédo:
dát žákům tu nejlepší možnou podporu
k maximálnímu rozvoji jejich skutečného potenciálu
▪ navazujeme na osmiletou tradici česko-anglické mateřské školy
▪ bilingvní výuka (pro žáky neznalé cizího jazyka podpůrný program
v rámci odpoledních aktivit)
▪ od 3. ročníku další cizí jazyk
▪ kvalifikovaní a zkušení pedagogové a jazykoví lektoři
▪ bezpečné a přátelské prostředí, ve třídě maximálně 22 dětí
▪ klasifikace i slovní hodnocení pro další motivaci k učení
▪ cizí jazyky, polytechnika, digitální technologie, rozvoj tělesné
zdatnosti, zdravý životní styl
▪ odpolední školní družina
▪ široká nabídka volnočasových aktivit
▪ příprava na osmiletá gymnázia
▪ otevřená komunikace mezi rodiči a školou

INFORMAČNÍ SCHŮZKY
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny vždy v 17:00 hod:
Po 16.3. 2020  St 18.3.2020  Po 23.3.2020  Po 30.3.2020
ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU
v budově MŠ Sofia School, Navrátilova 69, Jirny
Pá 24.4.2020  So 25.4.2020 podle časových dispozic

www.sofiaschool.cz
kontakt: 775 031 603
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ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

Nejvýznamnější
únorovou událostí naší
školy je každoročně
maturitní a imatrikulační
ples ve Velkém sále
Lucerny. I letos zcela
zaplnili Lucernu
studenti prvních
a čtvrtých ročníků, jejich
pedagogové, rodiče
a přátelé.

LUCERNA PATŘILA MATURANTŮM
Sedm tříd prváků „ostužkovali“ třídní
učitelé hned na začátku večera, pak už
patřil parket krásným maturantkám
a elegantním maturantům. V celé kráse se
předvedli nejen během šerpování, ale také
při půlnočních překvapeních. Zahanbit se
nenechali ani učitelé a zaměstnanci školy
– nacvičili vystoupení na známou píseň
ke stému výročí vzniku republiky Za sto
let. Ples jsme si všichni užili a už teď se
můžeme těšit na ten příští.
TRESTNÍ ŘÍZENÍ ZBLÍZKA

Čas od času mají studenti právní administrativy možnost zúčastnit se reálného
jednání některého ze soudů v Praze. Tentokrát přihlíželi trestnímu řízení ve věci
ozbrojené loupeže u Obvodního soudu
pro Prahu 7, které vedl jeho předseda.

Po ukončení jednání s ním pak besedovali, a dozvěděli se tak mnoho informací,
které by v lavicích nezískali.
OLYMPIÁDY V PLNÉM PROUDU

Po vánočním odpočinku se naplno rozjela
školní kola olympiád. Soutěžící během
ledna předvedli své znalosti a dovednosti z francouzštiny, španělštiny, ale také
z ekonomie. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí při reprezentaci školy
v dalších kolech.
PRÁVO POD PĚTI KRUHY

Žáci naší školy se v rámci besed setkávají
s lidmi, kteří jim mohou přinést nové
a zajímavé informace. Takový byl i lednový
host, JUDr. Jan Exner, právník Českého
olympijského výboru, který se například

jako člen olympijského týmu zúčastnil her
v jihokorejském Pchjončchangu. Studenti
se dozvěděli mnoho zajímavého nejen o roli
práva v olympijském hnutí, ale ve sportu
obecně. Dostalo se i na jejich dotazy, a tak
všichni odcházeli velmi spokojeni.
GAUDEAMUS ANEB KAM DÁL

Studenti třetích ročníků i letos navštívili
veletrh vysokých škol Gaudeamus, který
probíhá každoročně na letňanském výstavišti. Měli tak možnost na jednom místě
získat informace o studiu na českých
i zahraničních univerzitách nebo jazykových školách. Věříme, že jim tato návštěva
pomůže v rozhodování, které je čeká už
za necelý rok.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

MŠ SPOJENCŮ

DRAČÍ PTAČÍ BUDKA
Naše školka má poměrně rozlehlou zahradu s množstvím krásných
vzrostlých stromů a keřů. Není tedy divu, že se u nás zalíbilo řadě
drobných pěvců, ale i větším ptákům jako jsou kosi, sojky nebo všudypřítomné straky. Každé jaro se těšíme na přílet divokých holubů doupňáků, kteří se vrací do svého hnízda v koruně jedné z borovic.
Celou zimu ptáčky svědomitě krmíme
a na léto jsme pro ně v loňském roce
dostali misky na pití („pítka“).
V lednu se nám podařilo navázat
spolupráci se spolkem Chvalská beseda
zastoupeným panem Janem Brunnerem
a ten pro nás a naše ptáčky zajistil u pana
Přemysla Frýdy výrobu ptačí budky.
V pátek 7. února nám oba pánové budku
předali a za mohutného fandění všech
„dráčat“ ji zavěsili na strom.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2020

Nezbývá než doufat, že se bude ptáčkům budka líbit a na jaře se v ní zabydlí.
Všichni se těšíme na další spolupráci se
spolkem, například v oblasti podpory
čtenářské gramotnosti.
Oběma pánům i všem kdo se do výroby
zapojili patří náš velký dík.
Za kolektiv dětí a zaměstnanců
MŠ v ulici Spojenců: M. Karlecová
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ZŠ SPOJENCŮ

DESATERO
ZÁJMOVÝCH
KROUŽKŮ
O škole jako místě plném her snil kdysi učitel národů Jan Ámos Komenský, jehož výročí si letos
budeme připomínat. Avšak pedagogové dobře vědí, jak obtížné je uskutečnit zásadu „škola hrou“
v rámci běžné výuky, kdy je třeba probrat velké množství učiva. Přesto je na naší škole pro hravé
učení a zábavu vyčleněn široký prostor. Odpolední program školní družiny nabízí dětem velmi
pestrou paletu zájmových kroužků.
Každé dítě je jiné a jinak odpočívá. Někdo
potřebuje pohyb, jiný má kapacitu, aby
se učil ještě něco navíc. Naše škola letos
zajišťuje každý týden deset volnočasových
aktivit, které se svou náplní velmi různí.
Podle svých zaměření, vloh, zájmů či
potřeb se mohou děti v odpoledních hodinách věnovat divadlu, výtvarné činnosti,
tanci či ručním pracím, hrát šachy, stavět
z kostiček lega, učit se anglicky ve třech
kroužcích nebo zkoušet vědecké pokusy
a získávat tak první znalosti v oblasti přírodních věd. Rodičům odpadají starosti

s doprovázením a vyzvedáváním dětí, neboť
veškerý provoz odchodů žáků na kroužky
zajišťuje školní družina. Některé kroužky
organizují profesionální agentury, jiné
vedou přímo zaměstnanci školy.
Přestože smyslem kroužků je poskytnout dětem zábavu a smysluplný
odpočinek, často právě při těchto hravých aktivitách se u dětí rozvíjí základní
znalosti a dovednosti. Pracuje se v malých
skupinkách, což otevírá prostor pro kreativitu a vlastní vyjádření. Děti tak mají
šanci rozvinout individuální potenciál

FZŠ CHODOVICKÁ

a rozvíjet dovednosti, na něž často v běžné
výuce či v rodinách už nezbývá čas. I když
žádný kroužek není pro každého, každý si
může z nabídky vybrat.
Ostatně, přesvědčte se sami. Přijďte se
k nám na ZŠ Spojenců podívat v pondělí 9. března. Od 13.00 do 17.00 hodin
máme Den otevřených dveří. Budete
moci nahlédnout do tříd školní družiny,
podívat se na průběh několika kroužků
nebo si popovídat se zaměstnanci školy.
Rádi vás uvidíme.
Učitelky ZŠ Spojenců

KRAJ PRO BEZPEČNÝ
INTERNET
V rámci prevence se děti z FZŠ Chodovická
zapojily do projektu KPBI. Díky velkému
nasazení se umístily na krásném 3. místě ze
všech zúčastněných škol z celé ČR v kategorii 8 - 12 let. Děkujeme jim za poctivou
účast a rodičům za spolupráci při registraci
do tohoto smysluplného projektu.

DEVÁŤÁCI
POMÁHAJÍ
PRVŇÁČKŮM
DĚTSKÝ FOTBALOVÝ POHÁR

Už od začátku školního roku zpříjemňují deváťáci školní život prvňáčkům.
V předchozích dvou ročnících jsme se prokousali až do finále Prahy. Letos jsme poprvé Velcí a malí školáci se setkávají ve třípostavili dva týmy - mladé tygry a starší lvy. Tygříci nabírali nové fotbalové zkušenosti, dách i ve školní družině. Prvňáčci předbohužel za cenu těžkých proher. Lvi postoupili do semifinále. Tam jim byla na škodu 3 vádí deváťákům své čtenářské umění.
suverénní vítězství a po slabém výkonu padli. Zbyl na ně boj o 3. místo, který zvládli.
Na oplátku čtou deváťáci prvňáčkům
Tygři hráli z posledního místa ve skupině o 7. místo. Zápas skončil nerozhodně, šlo se ukázky z oblíbených dětských knížek.
do penaltového rozstřelu. V něm vyhráli. Nepodařilo se sice postoupit, ale o to úplně
Prvňáčci milují ty velké kluky a holnešlo.
ky a deváťáci si ověřují, jak je nelehké
Pedagogové FZŠ Chodovická vystupovat před publikem.
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DĚTSKÝ
KARNEVAL
ZŠ STOLÍŇSKÁ

V sobotu 8. 2. se v tělocvičně naší školy
konal již podvanácté dětský karneval
pro děti I. stupně a předškoláky. Opět
nás navštívil klaun Ferda s kamarády
kačerem a psem. Děti si zasoutěžily,
vytančily se a domů si odnesly dárky
a drobnosti z tomboly. Poděkování patří
firmě Fruitisimo za sponzorský dar

PROJEKT
„ŠKOLA
NANEČISTO“
Tak se rok s rokem sešel, blíží se zápis do prvních ročníků
a přípravné třídy a to znamená, že opět začínáme další, letos
již 10. ročník projektu „Škola nanečisto“. Začínáme v pondělí 9. 3. v 15.00 hod. A tak se budeme vídat po celý týden,
vždy od 15.00 do 15.45 hodin. Budoucí školáky čeká mnoho
zajímavých aktivit. Nebude chybět psaní, malování, vyprávění,
trocha tělocviku, počítání, ale i spousta her a povídání. Letos
máme přihlášeno okolo 50 zájemců, což znamená otevření
4 „tříd“. V pátek pak proběhne poslední „vyučovací hodina“
a hned poté bude následovat vydání „vysvědčení“, kde budou
vedle velké jedničky i informace pro rodiče, nakolik byly
dítětem zvládnuty jednotlivé aktivity. Pochopitelně s blížícím se termínem zápisu do prvního ročníku nebude chybět
ani souhrn informací k vlastnímu zápisu do prvních ročníků
a do přípravné třídy. Prostor bude i na informace k případným
podpůrným opatřením, jelikož celý projekt zaštituje speciální pedagog, paní Mgr. Lucie Svozilová. Tak se na vás milí
předškoláci zase moc těšíme. Nezapomeňte batůžek, pastelky,
svačinu a pití. Komu je smutno, klidně i oblíbenou hračku.
Ale to jen pro jistotu, určitě se vám u nás bude líbit.
Martin Březina,
ZŠ Stoliňská
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2020

v podobě občerstvení, škole za propůjčení tělocvičny a všem pomocníkům
z 6. A a 6. B za pomoc s organizací.
Moc děkujeme! Celou akci zajišťovala
Chvalská škola, z. s.
Hedvika Zmeková,
školní metodik prevence

ZŠ STOLIŇSKÁ 823 POŘÁDÁ
13. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
NA CHVALECH
V LETOŠNÍM ROCE NA TÉMA:
„ ZÁTIŠÍ “
SVÉ PRÁCE TVOŘENÉ LIBOVOLNOU TECHNIKOU
ODEVZDEJTE DO 1. 6. 2020 DO KANCELÁŘE ŠKOLY
OZNAČENÉ JMÉNEM, VĚKEM A ŠKOLOU NA PŘEDNÍ
STRANĚ PRÁCE.
VŠECHNY PRÁCE BUDOU VYSTAVENY
NA CHVALSKÉM ZÁMKU OD 8. 6. DO 24. 6.
SLAVNOSTNÍ VYHODNOCENÍ A VERNISÁŽ
PROBĚHNE 11. 6. OD 16.00 HOD.
NA CHVALSKÉM ZÁMKU.
BLIŽŠÍ INFORMACE ZÍSKÁTE
U PÍ.KRAJŇÁKOVÉ - 730 809 713
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MŠ A ZŠ BÁRTLOVA

Koncem ledna k nám do školy přijel Polytechnický autobus se třemi lektory. Jeden
se zabýval zedničinou, druhý keramikou
a třetí elektrikou. U zedníka jsme si zkusili postavit maličký domeček z malých cihel, s elektrikářem jsme zase zkusili zapojit
drátky, abychom buď roztočili vrtulku, nebo
rozsvítili světýlko. Keramička nám ukázala,
jak si z tvrdnoucí hmoty vyrobit hrneček
nebo misku s víčkem. Nejvíc mě bavilo
stavět domeček se zedníkem a zapojovat
drátky s elektrikářem. Bylo to moc zábavné,
líbilo se mi to.
E. M., žákyně

POLYTECHBUS
V BÁRTLOVCE
V pondělí 27. 1. k nám do školy dorazil PolyTechBus, což je společný projekt magistrátu hlavního města Prahy
a Hospodářské komory hlavního města
Prahy - Komplexní program rozvoje
a podpory pražského školství (iKAP
Praha). Polytechnický autobus, který byl
plně vybaven, přivezl tři mistry, kteří
prakticky představili práci elektrikáře,
zedníka a keramičky. Program probíhal
celé dopoledne a účastnili se ho všichni
žáci naší školy.
P. Rychtaříková,
zástupkyně ředitelky

Rádi bychom touto cestou poděkovali
paní Mgr. Martině Miladinovićové za darování dvou nových dětských kočárků
do školní družiny.
Žáci a vychovatelky ŠD

SMYČCOVÝ ORCHESTR
ZUŠ KONCERTOVAL V NĚMECKU
Na pozvání ředitele partnerské německé hudební školy Richarda
Ferreta navštívilo sedm členů našeho smyčcového orchestru
s dirigentkou Věrou Matějákovou v období od 16. do 20. ledna město
Heide v kraji Dithmarschen v severním Německu. Zde se stali součástí
mezinárodního symfonického orchestru, který měl dohromady 80
hráčů z Německa, Polska, Litvy a Čech.
Po několika společných zkouškách byl
orchestr připraven na dva velké koncerty. Ještě před prvním koncertem, který
se konal v sobotu 18. ledna v hudební
a kongresové hale v Lübecku navštívil
orchestr Hanzovní muzeum na břehu
řeky Travy a místní hudební a uměleckou
školu. Koncert se konal v krásné, víceúčelové hale, která byla do posledního místa

zaplněna diváky. Součástí programu bylo
i vystoupení žáků Lübecké hudební školy
se svými sólisty.
Druhý koncert, nazvaný Novoroční, se
konal v městském divadle v Heide, které
bylo opět zcela zaplněno diváky. V programu se představili také žáci místní
hudební školy a dokonce dechový orchestr
gymnázia v Heide.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ
Ve dnech 5. 1. – 11. 1. 2020 se v našem tradičním krkonošském středisku
Benecko uskutečnil výcvikový kurz pro žáky třídy 7. B - ZŠ Ratibořická.
Cílem každého lyžařského výcviku je ovládnout základy nebo zdokonalit
techniky sjezdového lyžování.

ZŠ RATIBOŘICKÁ

Někteří stáli na lyžích poprvé, zdatní lyžaři sjížděli i obtížnější svahy. I když se počasí
často mění, zima je výrazně teplá a sněhu je letos extrémně málo, podmínky pro lyžování byly v období našeho pobytu ideální. Lyžařský výcvik splnil svůj účel. Začátečníci

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Oba koncerty se vydařily a diváci odměnili mezinárodní orchestr a ostatní účinkující bouřlivým potleskem. Byl to opravdu
krásný zážitek.
Další akce a koncerty jsou postupně zveřejňovány na webu školy: www.zus-hp.cz.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ
se naučili základům lyžování, pokročilí se
ve svých dovednostech snažili zdokonalit.
Zlepšení bylo nejvíce vidět zvláště u těch
lyžařů, kteří se něco naučit doopravdy
chtěli. Celý kurz se obešel bez zranění. Výcvik však není jen o lyžování, ale
také o večerním vzdělávání a zábavných
programech. Pobyt v Krkonoších upevnil
přátelské vztahy mezi žáky a přinesl
zábavu a zážitky, na které se nezapomíná.
Mé veliké díky putuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na LVK. Bez
jejich pomoci a obětavé práce, která často
přesahuje rámec pracovních povinností,
bychom lyžařský kurz nemohli realizovat.
Za rok na lyže zas!

Petr Měšťan,
učitel ZŠ Ratibořická
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

STUDENTŮM KVARTY A
SE PODAŘILO POMOCI
DEŠTNÝM PRALESŮM

To je projekt, ve kterém se studenti snaží
řešit závažné současné sociální problémy.
Naše třída se zabývala kácením deštných
pralesů. Spojili jsme se se spolkem Prales
dětem, který odkupuje pozemky v pralese na Sumatře a následně je připojuje
k česko–slovensko–indonéské rezervaci
Green Life. Sběrem papíru a plechovek
od nápojů a prodejem námi vyrobených
předmětů na školním jarmarku jsme
vydělali 7 280 Kč a pomohli zakoupit
8 arů pralesa.
Na začátku našeho projektu nikdo z nás
nečekal takový úspěch. Získali jsme něko-

likanásobně více peněz, než jsme si uměli
představit. Práce nás bavila a zapojili jsme
se opravdu všichni.
Viktorie Benedová, Josef Macoun, Adéla
Soukupová, Vojtěch Šrámek, kvarta A

Lékárna

sleva

250Kc
v

za recept

40

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

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

%
na brýlová skla
WWW.OOHP.CZ

• akce platí do 31. 3. 2020 • slevy se sčítají • na jedny brýle uplatňujeme pouze 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
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369 Kč
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.

Dermikelp
Zklidňující krém 50g

318 Kč
Dermikelp zklidňující krém uklidňuje
podrážděnou, zarudlou pokožku.
Pomáhá při atopickém ekzému, alergické
reakci, nebo svědící vyrážky. Neobsahuje
parabeny, barviva ani parfémy.

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.)

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

*ceny platí do vyprodání zásob

Jako každá kvarta Gymnázia
Chodovická, tak i my, kvarta A, jsme
v letošním školním roce pracovali
na Projektu Občan.

NÁZEV RUBRIKY
SPORT

LEDNOVÉ ZÁPOLENÍ
SPORTOVNÍ GYMNASTIKY
Naše děvčata absolvovala v lednu již troje
závody.
11. 1. - Duo Gym Cup, který pořádal
GK Šestajovice v gymnastické hale
v Nehvizdech. Je to tradiční závod
dvojic ve trojboji – cvičení na bradlech,
kladině a v prostných. Sjely se sem
gymnastky z celé republiky a konkurence byla velká. Naše děvčata tentokrát
neobsadila medailová místa, ale vedla
si velmi dobře. V jednotlivých kategoriích poprvé startovaly i gymnastky
z přípravky a z celkového počtu 12
dvojic si nejlépe vedly K. Bechyňáková
a A. Štiková, obsadily 6. místo a z 18
dvojic byly K. Hrevušová a V. Ovská
na 8. místě.

18. 1. - 25. ročník Memoriálu Jana
Palacha ve Všetatech. Z našeho oddílu
se zúčastnily 4 závodnice a vedly si
báječně. V VI. kategorii byla L. Česneková třetí a v VII. kategorii stála
L. Bohatová na stupínku nejvyšším
a B. Česneková byla bronzová.
26. 1. - Memoriály Jaroslava Mládka
– cvičení na kladině a Jeronýma Šafáře
– cvičení v prostných, které pořádal náš
oddíl již pojedenácté jako samostatný
závod.
Tito dva pánové podporovali oddíl
gymnastiky v minulém století – pan
Mládek hlavně finančně, jako ředitel
Fruty a pan Šafář byl dlouholetým trenérem a poté předsedou našeho oddílu.

Závodu se v letošním roce zúčastnilo
celkem 9 oddílů SG z celé republiky –
z Hradce Králové, Českých Budějovic,
Říčan, Jičína, Šestajovic, Dobřichovic,
Vítkovic a Dolních Jirčan.
Naše závodnice opět dobře reprezentovaly náš oddíl. Na kladině v kategorii II. byla
J. Brožová stříbrná, v kat. III. L. Bohatová
zlatá a J. Ohanková bronzová. V prostných vybojovala J. Brožová bronzovou
medaili v kateg. II., J. Ohanková stříbrnou
a L. Bohatová bronzovou ve III. kategorii.
Ve vloženém závodě ve dvojboji (r. nar.
2008 – 12) si na 2. stupínek vyskočila
L. Švaříčková.
Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu SG
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MLÁDEŽNICKÝ
NOHEJBAL STARTUJE
Nohejbal vždy patřil mezi tradiční a velmi oblíbené sporty v ČR, a to i v silné
konkurenci masových sportů, s kterými se dobře snáší a je vlastně kombinací
dovedností z fotbalu, tenisu a částečně i volejbalu. Klade nároky na ohebnost
a pružnost a rozvíjí tak komplexně všechny dovednosti. Asi je potřeba taky
zmínit, že ČR patří jako zakladatel tohoto sportu k nejúspěšnější zemi co
do počtu umístění na MS a ME.
Nohejbal má velmi dobrou amatérskou
základnu, která tvoří podhoubí pro
registrované soutěže. Na mládežnické úrovni se hrál nohejbal především
na školách v rámci odpoledních kroužků
a také jako turnaje mezi školami v rámci
okresních a krajských kol. Nyní je snahou
nohejbalových organizací obnovit systém
žákovských kroužků na školách a vrátit se
znovu k pořádání turnajů mezi školami.
Velmi dobrou zkušenost mají s nohejbalem v sousedních Dolních Počernicích,
kde nohejbal hrají pod místním Sokolem
již 4 roky a oddíl začal původně taky jako
kroužek při škole. Nyní už oddíl disponuje mladšími a staršími žáky, kteří hrají
jak pražské soutěže, tak celorepublikové
akce na nejvyšší úrovni. Stejný model
bychom rádi aplikovali i v H. Počernicích
a vytvořili tady další tréninkové centrum
mládeže nohejbalu. Víme, že v H. Počernicích je hodně amatérských nohejbalistů,
kteří nehrají žádné registrované soutěže.
Právě přes výchovu žáků na školách vidíme cestu k dalšímu rozvoji nohejbalu v H.
Počernicích.
Cílem je založit na všech základních
školách H. Počernic kroužky ve věkové
kategorii od 3. do 7. třídy a naučit děti
základním nohejbalovým dovednostem.
Tréninky budou vedeny zkušenými trenéry, budou zaměřeny na techniky kopání
do míče z různých stran, hru tělem, různé
druhy podání, protahování těla s fyzickou
průpravou a také na pravidla a taktiku.
Jelikož je nohejbal sport kamarádů a komunita je velmi přátelská, zakládáme si
na fair play. První mládežnický oddíl 3.-7.

třída byl založen na ZŠ Chvaly, tréninky
jsou každé úterý do 16.30 do 18.00 hodin
(3.-4. třída), a dále úterý 18:00 až 18:30
(5.-7. třída). V případě zájmu nás můžete
kontaktovat – viz níže.
Podzim bude pro nohejbal výjimečný
tím, že se v Praze v listopadu bude konat
mistrovství světa mužů, reprezentace ČR si brousí zuby na všechny zlaté
medaile a všichni jsou zvědaví, jestli se
to letos povede. Na mezinárodní úrovni
se nohejbalu říká futnet a hraje se pouze

na jeden dopad, hra je velmi rychlá a náročná. Bude se hrát pravděpodobně před
vyprodaným publikem v O2 universum
a k vidění budou týmy z celého světa.
Veškeré aktivity zastřešujícího oddílu
z Dolních Počernic je m ožné sledovat
na Facebooku www.facebook.com/nohejbal.sodopo/, případně na Instagramu
www.instagram.com/nohejbal.sodopo/.
Milan Kaděra, trenér

WALKING FOTBAL
SENIOR FITNES Z. S.
POŘÁDÁ NÁBOR HRÁČŮ,
TRENÉRŮ A VEDOUCÍCH
DRUŽSTEV PRO FOTBAL
V CHŮZI (WALKING FOTBAL),
ROČNÍK 1970 A STARŠÍ.
WALKING FOTBAL JE
URČEN PRO HRÁČE, KTEŘÍ
PREFERUJÍ MALÉ HŘIŠTĚ
A MAJÍ POHYBOVÉ POTÍŽE.
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KONTAKT:
ZDENĚK SRBA, TEL.: 603 464 265
MIROSLAV ROD, TEL.: 721 642 413

SPORT

UEFA NA XAVEROVĚ

Sešívaná U19 si vybojovala účast v mládežnické Lize mistrů svým vítězstvím
v celostátní dorostenecké lize. Když
do Ligy mistrů postoupilo i červenobílé „Áčko“, bylo jasné, že U19 bude mít
stejnou základní skupinu UEFA YOUTH
LEAGUE jako právě A-tým. Mládežníci
bojovali do posledního zápasu o postup ze
„skupiny smrti“.
Patrik Jíra, SK Slavia Praha
Výsledky:
SK Slavia Praha – Borussia Dortmund
1:0
Internazionale Milano – SK Slavia Praha
4:1
SK Slavia Praha – FC Barcelona
0:4
FC Barcelona – SK Slavia Praha
2:3
SK Slavia Praha – Internazionale Milano
4:1

Slávistická mládežnická kategorie U19
odehrála zápasy skupiny UEFA YOUTH LEAGUE
v tréninkovém centru na Xaverově. Před prvním
utkáním areál prošel výraznou úpravou, ať už
v podobě brandingu, kompletního úklidu nebo
opravy západní tribuny.

Borussia Dortmund – SK Slavia Praha
5:1
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XAVEROV VÍTĚZEM
ZIMNÍ LIGY MLADŠÍCH ŽÁKŮ
Turnaj probíhal od 29. 11. 2019 do
15. 2. 2020 a Xaverov nominoval dva týmy.
Hrálo se ve dvou základních skupinách
formou každý s každým, první tři týmy
pak postoupily do zlaté skupiny, týmy
na dalších místech do skupiny stříbrné.
Oba xaverovské týmy postoupily do zlaté
skupiny a vedlo se jim nadmíru dobře. Jeden z týmů se v posledním utkání postavil
proti týmu Sparta Praha (dívky), které bylo
v konečném účtování soubojem o první
místo a opravdu povedené vyvrcholení
turnaje. Krásný zápas se zlatou tečkou pro
xaverovský tým, který v utkání zvítězil 3:1
a stal se zaslouženě vítězem celého turnaje.
Druhý xaverovský tým si také vedl výborně
a skončil na pátém místě.
Xaverovský David Friedrich obdržel
cenu pro nejlepšího hráče, nejlepším
brankářem turnaje se stala Lucie Chumanová ze Sparty a nejlepším střelcem
s 22 brankami se stal Matyáš Kubečka
z Čelákovic.
Turnaj se setkal s pozitivními ohlasy
od zúčastněných týmů, pochvalovaly si
organizaci a servis po celou dobu turnaje.
Za to je potřeba poděkovat realizačnímu
týmu a všem rodičům, kteří se podíleli
po celou dobu na zabezpečení turnaje.

Poděkování patří i společnostem FotbalServis a Decathlon, které poskytly
týmové i individuální ceny.
Konečné pořadí turnaje:
1. Xaverov I
2. Sparta Praha
3. Viktoria Žižkov
4. Čelákovice
5. Xaverov II
6. Straky
7. Zeleneč
8. Kralupy
9. Podolí
10. Háje
11. Radonice
12. Brandýs
David Lukeš, šéftrenér
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TIPSPORT LIGA 2020
OPĚT NA XAVEROVĚ
Tradiční zimní
fotbalový turnaj
byl stejně jako
vloni rozdělen
na dva podniky –
Zimní Tipsport ligu
a Tipsport Malta Cup.
Týdenní kemp pro 4 kluby v příznivých
klimatických podmínkách středomořského ostrova Malta se ukázal jako výborný
krok k zatraktivnění turnaje. Přitáhl
pozornost médií a dalších klubů, i proto
letos startovalo, vzhledem k možnosti
kvalifikace do příštího ročníku, na největším domácím zimním turnaji hned 10
prvoligových klubů. Jednu ze základních
skupin premiérově hostil slovenský klub
DAC Dunajská Streda, účastník evropských pohárů, proslulý kvalitou hřišť svého tréninkového centra a mládežnickou
akademií. Takzvaného Final Four nebo-li
Tipsport Malta Cupu se letos zúčastnil
celkový vítěz základní části posledního
ročníku Tipsport ligy FC Baník Ostrava,
obhájce trofeje z Malty Zbrojovka Brno
a dva pozvaní hosté: DAC Dunajská Streda a FK Mladá Boleslav.
Zimní Tipsport ligy, která se odehrála od 8. do 22. ledna, se z české nejvyšší
soutěže zúčastnil Jablonec, Baník Ostrava,
po roce se vrací tradiční účastník Bohemians Praha 1905, Mladá Boleslav, Karviná
a Příbram, slovenskou ligu zastupují Dunajská Streda, Nitra a FK Pohronie. Fanoušci

se mohli těšit po letech také na pražskou
Spartu, která ale nasadila třetiligový B tým,
který zahájil zimní přípravu právě v Tipsport
lize. Ligisty doplnilo ještě 6 druholigových
klubů. Mezi mužstva pořadatelé rozdělili stejně
jako vloni 800 tisíc korun. Vítěz základní části
obdržel 160 tisíc. Celkem 9 zápasů domácí
Zimní Tipsport ligy v přímých přenosech
odvysílala TV NOVA Sport, dalších 15 zápasů
odvysílala TV Tipsport. V přímých přenosech viděli diváci také zápasy z Malty.
„Nejatraktivnější skupina se odehrála

v Horních Počernicích. Tato skupina
hostila tři prvoligové týmy FK Jablonec,
Bohemians Praha 1905, FK Příbram
a druholigovou Duklu Praha. Všechna
tato utkání se těšila velké návštěvnosti
a na utkání Bohemians byla vyprodaná
celá tribuna na UMT. Hornopočerničtí
obyvatelé tak měli možnost zhlédnout
kvalitní fotbal ligových mužstev,“ řekl
ředitel STK turnaje Svatopluk Malina.
David Lukeš, šéftrenér

Umístění Tým

Z

V

R

P

Skóre

Body

1.

FK Mladá Boleslav

3

2

1

0

5:2

7

2.

Bohemians Praha 1905

3

2

0

1

6:2

6

3.

FC Zbrojovka Brno

3

2

0

1

9:6

6

4.

FK Jablonec

3

2

0

1

5:5

6

5.

FC Baník Ostrava

3

1

2

0

7:4

5

6.

MFK Karviná

3

1

2

0

4:3

5

7.

FC Nitra

3

1

1

1

9:6

4

8.

MFK Skalica

3

1

1

1

5:6

4

9.

FK Pohronie

3

1

1

1

4:5

4

10.

FK Dukla Praha

3

1

0

2

9:5

3

11.

AC Sparta Praha

3

0

3

0

2:2

3

12.

FC DAC Dunajská Streda

3

1

0

2

2:7

3

13.

1. FK Příbram

3

1

0

2

3 : 11

3

14.

FC Hradec Králové

3

0

2

1

1:2

2

15.

FK Varnsdorf

3

0

2

1

3:5

2

16.

1.SK Prostějov

3

0

1

2

5:8

1
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V POČERNICKÉ SOKOLOVNĚ
PROBĚHL NOVOROČNÍ
PRAŽSKÝ POHÁR V KICKBOXU
V neděli 19. ledna se uskutečnil
ve sportovní hale Sokola Horní
Počernice první ze série B turnajů
Českého svazu kickboxu pro děti
a začátečníky. Do Horních Počernic
se nakonec oproti předpokladům sjelo
úctyhodných 105 závodníků a závodnic
ze 16 klubů z celé České republiky.
Utkali se spolu v různých disciplínách
kickboxu jako LIGHTCONTACT /
KICKLIGHT / POINTFIGHTING
a také v KALAKI, což je boj s pěnovými
tyčkami vhodný pro nejmenší závodníky.
Turnaj proběhl velmi hladce a ve skvělém
tempu, zejména zásluhou kvalitní práce
organizačního týmu pořádajícího Kickbox
klubu KOSAGYM a i díky dobré práci
týmu rozhodčích Českého svazu kickboxu, který také převzal nad turnajem sportovní záštitu. Jsme rádi, že si na Novoroční pražský pohár našli cestu i zástupkyně
Městské části Praha 20, konkrétně paní
starostka Alena Štrobová a paní místostarostka Daria Češpivová, které v rámci své
návštěvy předaly ceny nejlepším závodníkům v několika kategoriích. Celkově se
turnaj nesl v pozitivní atmosféře náročných sportovních soubojů a již nyní se
těšíme na další spolupráci s městskou
částí při přípravě příštího ročníku, který
jak doufáme proběhne opět v Horních
Počernicích!
Jiří Kotík,
sportovní manažer
Kickbox klubu KOSAGYM

MEDAILOVÉ ÚSPĚCHY ZÁVODNÍKŮ KICKBOX KLUBU
KOSAGYM NA NOVOROČNÍM PRAŽSKÉM POHÁRU:
Samuel Stejskal – 1. místo

LC Muži

-79kg

David Kozelka – 1. místo

LC Veteráni

+89kg

Jan Bradáč – 3. místo

LC Veteráni

+79kg

Lukáš Jandák – 2. místo

PF Starší žáci

-165cm

Tobiáš Břeň – 3. místo

PF Starší žáci

+165cm

Jan Hlavica – 1. místo

PF Mladší žáci

+150cm

Dimitri Pop – 2. místo

PF Mladší žáci

+150cm

Matyáš Andrle – 3. místo

PF Mladší žáci

+150cm

Nikola Feková – 2. místo

PF Mladší žákyně

+150cm

Dominik Dolanský – 2. místo

KALAKI Mladší žáci

-150cm

Dominik Dolanský – 3. místo

KALAKI Mladší žáci

-140cm

Anna Nácovská – 1. místo

KALAKI Mladší žákyně

-130cm

Sandra Feková – 3. místo

KALAKI Mladší žákyně

-130cm

Anna Sofie Michalcová – 2. místo

KALAKI Mladší žákyně

-150cm
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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
Kominictví Němec,
opravy, čištění, revize,
775 132 921

Autoškola TRIUMF H. Poč.
Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz,
mail: ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333
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
Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě – voda,
plyn, topení. Tel: 775 961 432

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
Půjčovna nářadí v Horních Počernicích
přijme pracovníka (i důchodce) pro
údržbu strojů.
Info na tel: 608 223 737
Nabízím hodiny kondičního běhu
– rozvoj kondice, příprava na závody
5, 10, 21 km.
Těším se na vás,
Pavlína 720755348
Nabízíme k pronájmu garážové stání
v parkovacím domě v ulici Božanovská
2351, Horní Počernice.
Tel: 974 849 728
Sportovní hospoda v Horních Počernicích
přijme kuchaře, praxe nutná.
Info: 603 946 189

Mzda 100 - 200 Kč / hodinu
Kontakt: roman.oralek@seznam.cz

Tel.: 602 321 261

Uzávěrka pro inzerci i redakci je
vždy k 10. dni měsíce do 12.00 hod.
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