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Vedení MČ Praha 20
a redakční rada HPZ
přeje všem občanům
Horních Počernic
krásný rok 2015.
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VOS MERO VO ČIMA
GALERIE, CHVALSKÝ ZÁMEK
PETRA NENADLOVÁ A TOMÁŠ NOVÁK: TAJEMSTVÍ BARVY
KOČÁROVNA, CHVALSKÝ ZÁMEK
9.00 A 10.30 JAK HANIČKA S HONZÍKEM ZAPOMNĚLI NA UŠATÝ DÁREK
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
19.30 MÁ ŽENA SI VYŠLA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
15.00 ZAHRADA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY: EX LIBRIS
FOYER, DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9.00 A 10.30 VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
11.15–11.45 DIVADÝLKO ZIMNÍ POHÁDKA
RC MUM, MEZILESÍ 2058
14.00 BESEDA S FRANTIŠKEM ŠONKOU O NÁVŠTĚVĚ V IZRAELSKÉM KIBBUTZU
ÚMČ PRAHA 20
18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ A FLÉTNOVÉ TŘÍDY
GALERIE 14, ČERNÝ MOST
19.30 MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
19.30 SMLOUVA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9.00–11.00 VOLNÁ MONTESSORI SOBOTA
RC MUM, MEZILESÍ 2058
14.00 slavnostní zahájení VÝSTAVY ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU!
CHVALSKÝ ZÁMEK
Výstava Odysseova dobrodružství aneb Staň se hrdinou	
Chvalský zámek
15.00 FIMFÁRUM
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
HAJÁLES – NOCOVÁNÍ V MUMU S PROGRAMEM
RC MUM, MEZILESÍ 2058
18.00 III. HUDEBNÍ VEČER - TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
14.00 ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S HOSTY ZE SENIOR FITNES PETŘINY
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
18.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY
GALERIE 14, ČERNÝ MOST
18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
19.30 ANI SPOLU ANI BEZ SEBE
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9.00 A 10.30 MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
10.00-17.00 DOBRODRUŽNÁ SOBOTA S pirátem ANEB STAŇ SE HRDINOU!
CHVALSKÝ ZÁMEK
10.00 -17.00 DOBRODRUŽNÁ NEDĚLE S PIRÁTKOU EVELÍNOU ANEB STAŇ SE HRDINOU!
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
19.30 DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9.00 A 10.30 JAK ŠLI INDIÁNI ZA SLUNCEM
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
14.00 BURZA A STOLNÍ HRY V KLUBOVNĚ
KLUBOVNA ÚMČ PRAHA 20
18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
GALERIE 14, ČERNÝ MOST
17.00 NOCOVÁNÍ S VÍLOU OHNIVKOU, MELUZÍNKOU A SKŘÍTKEM MATÝSKEM
Chvalský zámek
15.00 PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
19.30 CAVEMAN
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9.00–12.00 PORADNA PRO PODNIKÁNÍ – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19.00–22.00 STRAŠIDELNÁ NOC PIRÁTŮ A SVÍTÍCÍCH PŘÍZRAKŮ
CHVALSKÝ ZÁMEK
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

V lednu začíná Tříkrálová sbírka

Foto na titulní straně Vladimír Mojžíš jr.

Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve
spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Výtěžek
sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí.
Přispět můžete také na sbírkový účet 66008822/0800 u České spořitelny,
variabilní symbol: 777, konstantní symbol: 379 (složenka)
nebo 558 (bezhotovostní převod).

Uzávěrka příštího čísla HPZ: 23. 1. 2015

Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
věřím, že jste vánoční
i novoroční svátky
prožili v klidu a radosti
ve společnosti svých
blízkých. Vstup do nového roku je vždy mimořádnou událostí. Pro někoho je příležitostí
stanovit si různá předsevzetí, někdo má jasné
cíle, kterých chce dosáhnout. S takovou představou jsem koncem loňského roku, stejně
jako většina mých kolegů, vstoupila do dalšího
čtyřletého volebního období, a zároveň jsem
si v předvánočním čase víc uvědomovala, jak
důležitou úlohu máme v politice my ženy.
Z výsledků nedávných komunálních voleb
víte, že v našem pětadvacetičlenném Zastupitelstvu působí patnáct žen a v sedmičlenné
Radě čtyři. Nemyslím si tedy, že by ženy na vedoucích místech měly obecně horší postavení
než muži, jak se často píše. Nikdy jsem práci
v mužském prostředí nevnímala jako konkurenční, ale ani jako výhodu, beru ji prostě jako
fakt. Na začátku mé práce ve funkci starostky
jsem se musela mnohému naučit a učím se

stále. Od počátku jsem si nepřipouštěla rozdíl
mezi názory či postoji mužů a žen. Podstatné
pro mě vždycky bylo a je, pochopit způsob
jejich uvažování.
Přesto žena, která vstupuje do stále převážně
mužského světa, musí se připravit a někdy
i obrnit. Při nedávném předvánočním setkání
starostů, radních a zastupitelů s primátorkou
Prahy Adrianou Krnáčovou jsem s ní mluvila
nejen o finančních záležitostech a podpoře
investic v naší městské části, ale také o věcech
více osobních z pohledu nás žen. Velice ji například mrzelo, že její pozvání k setkání odmítli
především muži z některých politických stran.
Z vlastní zkušenosti vím, že jako zástupci
voličů se často dostáváme do situací, kdy ani
pří nejlepší vůli nedokážeme čelit některým
problémům či osobním útokům. V podobných případech by bylo na místě daleko více
pochopení politiků, mužů i žen ze všech stran
a hnutí, aby svým chováním a vytrvalostí
pomohli druhému nejrůznější potíže překonat.
Myslím, že historicky první pražská primátorka
si na začátku svého působení naši podporu
zaslouží jako každý, kdo chce něco dokázat,

má upřímnou snahu pomoci napravit vše, co
je třeba, a hlavně má odvahu a sílu čelit kritice,
která nemusí být vždy oprávněná.
Pevná pozice primátorů a starostů v zastupitelstvech a především podpora občanů je
důležitá pro uskutečnění rozvojových záměrů,
chodu a atmosféry Prahy i jednotlivých městských částí a obcí, tedy i Horních Počernic.
Stejně důležitá jako dobré zákony a pokud
možno stabilní politické a ekonomické prostředí. To vše se pak silně odráží na náladě ve
společnosti, tedy i v naší městské části.
Loňský rok byl také rokem pětadvaceti let
života ve svobodné a plnoprávné zemi. I to je
důvod k radostné naději a odhodlání uskutečnit vše, co jsme si předsevzali. Před pár dny
jsme vstoupili do nového roku s letopočtem
2015 a navzájem si přáli zdraví, lásku a úspěch
v osobním životě i v zaměstnání. Kéž by se
nám naše přání a snahy naplnily beze zbytku.
Hana Moravcová,
vaše starostka

setkání s občany se uskuteční 29. 1. od 17.00 na chvalském zámku
Další ze série setkání radních a zastupitelů s občany, které jste dosud znali pod názvem S radními na pivo.
Můžete diskutovat o problémech, které vás trápí, přijít s novými nápady, kritizovat, ale hlavně nějakým
způsobem přispět ke zlepšení života v naší městské části.

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
■ BEZPEČNĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
Na pravidelné schůzce se zástupci
Městské policie jsme řešili dohled strážníků
nad probíhajícími akcemi, dodržování
zákazu vjezdu nákladních automobilů do
Horních Počernic a krádeže v zahrádkářské
kolonii v ulici Harcovské a ve vile v ulici
Božídarské.

■ ODCHYT PSŮ

Do návrhu rozpočtu naší městské části jsme
zařadili částku 10 tisíc Kč pro Městskou
policii. Po domluvě se zástupcem ředitelky
MP budou zakoupeny pomůcky pro odchyt
toulavých a ztracených psů a také pomůcky
pro strážníky.

■ JEDNÁNÍ S ŘSD

Jednala jsem s novým generálním ředitelem
Ředitelství silnic a dálnic Janem Kroupou
o stavu mimoúrovňové křižovatky Beranka, o odpoplatnění Vysočanské radiály na
katastru hl. m. Prahy, což je v kompetenci
ministerstva dopravy, mluvili jsme také
o možnosti stavby protihlukového valu
u dálnice na Hradec Králové a o silničním
okruhu kolem Prahy.

V úterý 20. ledna ve 14.00 vás srdečně zveme na

ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S HOSTY

ze Senior fitnesS Petřiny Zdeňkem Srbou
a jeho kolegy, cvičitelem a lékařem
Projekt Senior fitness vznikal pod označením Cvičení pro každý den v polovině 80. let
minulého století na Fakultě tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy, kde na něm společně
pracovaly náčelnice oddělení Zdravotní a rekreační tělesné výchovy Miluše Matoušová
a známá fyzioterapeutka Ludmila Mojžíšová. Projekt do dnešní podoby dopracoval MUDr. Miloš Matouš.
Cílem projektu je vytvoření podmínek pro pohybové aktivity seniorů a jedinců, včetně vedení rekondičně rehabilitačních
programů. Zajišťuje pravidelná cvičení pro různé skupiny seniorů, včetně zdravotně oslabených chronickými nemocemi
pohybového aparátu a interními nemocemi. Konečným cílem je pak udržení a prodloužení mobility seniorů a udržení stabilizace
nemocných s chronickým onemocněním.
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Se starostkou Hanou Moravcovou o VÁNOCÍCH A INVESTICÍCH
Paní starostko, než se začneme zabývat
prozaickými záležitostmi, tedy rozpočtem
nebo započatými a plánovanými investicemi v naší obci, vraťme se ještě k atmosféře
právě uplynulých Vánoc.
Přestože dobu vánoční prožíval každý z nás
po svém, jsem opravdu mile překvapena
nebývalým zájmem o nejrůznější akce u nás
v závěru loňského a na začátku letošního roku,
především na Chvalském zámku. Takové davy
lidí jsem o Vánocích v minulých letech neviděla ani na Zpívání pod vánočním stromem ve
Svépravicích, na Štědrý den na zámku nebo už
o první adventní neděli, kdy jsme na Chvalech
rozsvěceli vánoční strom.
Novodobá tradice Ježíškovy pošty se stala tak
oblíbenou, že nám i poměrně velká schránka
na dětská přání už nestačila.
Ze všech dopisů Ježíškovi jsme pak vylosovali tři výherce. Vojtíšek z Vysočan si napsal
o mlékárenskou cisternu nebo vojenské auto,
ale protože cisterna nebyla k mání, dostal pod
stromeček vojenské terénní auto. Verunka
z Prahy 3 si napsala o tablet, aktovku, penál
a panenku Barbie – Ledovou královnu, kterou
také od počernického Ježíška dostala. Poslední
byla vylosovaná Anička z Horních Počernic
a měla jediné přání, které jsme jí rádi splnili,

Monster high panenku. Vánoční akce pokračovaly během celého prosince a vyvrcholily
oslavami Nového roku a svátkem Tří králů.
Děkuji tímto všem, kteří se na přípravě
koncertů, výstav a setkání podíleli, všem
organizátorům i účinkujícím. Obrovský zájem
občanů je pro ně jistě tím nejlepším oceněním a důkazem, že připravují kvalitní kulturní
a společenské akce.
V listopadu a prosinci u nás díky příznivému počasí probíhaly nebo se dokončovaly
rekonstrukce některých komunikací, obec
investovala také do oprav mnoha svých
budov. Jak z tohoto pohledu hodnotíte
uplynulý rok?
I přes některé potíže lze z pohledu vedení naší
radnice vidět uplynulý rok jako úspěšný.
Doufám, že také občané prožívají modernizaci
Horních Počernic s radostí a zájmem. Navzdory stále nedostatečným finančním zdrojům
jsem přesvědčená, že se nám společnými
silami daří zvyšovat úroveň kvality života
v naší obci.
Kolaudace zateplení budov Gymnázia a FZŠ
Chodovická za více než 14 milionů Kč proběhla už v listopadu. Nad rámec původního
záměru zde byla ještě postavena přístupová

rampa pro imobilní osoby, včetně nových
vstupů a zastřešení vchodů v ceně 1,3 mil.
Kč, jejichž kolaudace proběhne nyní v lednu
2015. Tato akce byla spolufinancována
z fondů Evropské unie v maximální výši
dotace 10,014 mil. Kč.
Jaký problém byl s parkovacími místy
v ulici Mezilesí, na které se někteří občané v prosinci ptali?
Parkoviště Mezilesí bylo sice zkolaudováno
1. 12. 2014 za cenu 608 tisíc Kč s DPH, ale
řešil se zde dodatek za vícepráce. Schválení
dodatku ke smlouvě Rada MČ Praha 20 na
svém jednání zamítla, protože navýšení
prací nebylo odborem investic dostatečně
zdůvodněno. Bude proto zadán znalecký
posudek a případně vyvozeny důsledky vůči
stavebnímu dozoru investora.
V jaké fázi je nástavba Mateřské školy Ratibořická, její zateplení a výměna oken?
Také u této stavby, jež byla zkolaudována
na konci roku 2014 za cenu 10,370 mil. Kč
s DPH, se řešil dodatek ve výši 242,9 tisíc Kč.
Toto navýšení bylo způsobeno dodatečnými
požadavky vedení Základní umělecké školy,
která by měla tuto část budovy vyžívat,
a týkaly se především zabezpečovacího
systému, elektrických rozvodů apod. Terénní
práce na zahradě školy budou dokončeny
na jaře 2015. Akce byla opět spolufinancována z fondů EU v maximální výši dotace
2,6 mil. korun.

Opravovala obec i bytové domy ve
svém vlastnictví?
Ano, v ulici Mezilesí 2056–2060 jsou
od listopadu opraveny zadní vstupy
do domů včetně vstupů do nebytových prostor za 783, 7 tisíc Kč s DPH.
U bytových domů v Jívanské a Dobšické
jsou od poloviny prosince hotové sokly,
zateplené a izolované proti vlhkosti.
Drobné vady a nedodělky, například
osívání travou, proběhnou až na jaře.
Oprava stála 992,3 tisíc Kč.
Naše městská část vstoupila do začátku
nového roku s rozpočtovým provizoriem
a definitivní rozpočet bude Zastupitelstvo
schvalovat v únoru. Můžete uvést přehled
toho, co vedení obce plánuje uskutečnit
v letošním roce?
Konečně začneme s rekonstrukcí budovy, kde
je knihovna. Budeme například zateplovat
Mateřskou školu U Rybníčku, aby se snížila
energetická náročnost objektu. Výběrové
řízení vyhrála firma Genel Invest, s.r.o. s cenou
4,136 mil. Kč s DPH a stavba bude dotována
z fondů EU. Smlouva by měla být podepsána

do poloviny ledna a stavba proběhne od
začátku června do konce září 2015.
Stejný energetický problém máme u objektu
tělocvičny ZŠ Ratibořická, kde výběrové řízení
vyhrála firma Kasten spol. s r.o. s cenou 2,588
mil. Kč s DPH a na akci nám byla přislíbena
dotace z fondů EU. Také v tomto případě
bychom měli podepsat smlouvu v polovině
ledna a stavbu realizovat od poloviny června
do konce srpna 2015.
V prosincovém Zpravodaji se občané
mohli dočíst o připravované revitalizaci
Nolčova parku a parku na Chvalech. Kolik
bude jejich obnovení stát?
Důvody pro revitalizaci obou parků velmi
podrobně popsala Lenka Tomsová z oddělení
péče o zeleň a kompostárny OMH, tak jen
dodám, že akce byla vysoutěžena za 8,702
mil. Kč firmou Ekis, spol. s r.o. a bude dotována z fondů EU. Jeden vyřazený uchazeč sice
podal námitku, ta byla zamítnuta jako neodůvodněná a čekáme, zda se odvolá k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže. Parky by
měly být dokončeny do konce září 2015.
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Dokončena je rekonstrukce mnoha počernických ulic, například Dobšické, Lipí,
Chvalkovické, Mezilesí nebo Ve Žlíbku. Jaké
další komunikace a chodníky se budou
opravovat v letošním roce?

Chvalkovická

Dobšická

Lipí

Jedná se o Běluňskou a Sekeřickou, které
bude opravovat firma Strabag, a.s. za vysoutěženou cenu 15,726 mil. Kč s DPH od dubna do
konce června 2015.
Od loňského roku pokračuje stavba z loňského roku Na Staré silnici, ve druhém čtvrtletí
začne oprava ulic Bártlova v úseku od podjezdu Českých drah k ulici Kludských, ulice Tikovské a Mezilesí v úseku Rožnovská – Vojická,
dále Jívanské od Náchodské po Třebešovskou,
Božanovské v úseku Náchodská – Vysokovská.
V tomto roce nás čekají také opravy silnic
Otovické v úseku Jívanská – Chodovická.
V průběhu roku budeme opravovat ulici Otovickou a okolí Dobšické v úseku Náchodská –
park U nádraží, ulice Chodovické od Náchodské k ulici Před drahou, Lukaveckou v úseku
Náchodská – Před drahou, ulici Před drahou
od Chodovické po Komárovskou, Votuzskou
od Náchodské po Otovickou, Hrdoňovickou
od Náchodské po Otovickou, Hermanickou
od Náchodské po Otovickou a ulici Plkovskou
v úseku od Otovické po železniční trať. Opravit
je třeba ulici Cirkusovou v úseku Střelečská po
podchod pod železniční tratí a Božanovskou
od Podůlší k ulici K Palečku.
Rekonstrukce čeká také chodníky na severní
straně Náchodské ulice od Bystré po Mezihoří
a od Stoliňské po ulici Ve Zliči, na jižní straně
Náchodské od Hartenberské po prodejnu Penny. Investorem všech těchto oprav je hlavní
město Praha.
Městská část Praha 20 zaplatí rekonstrukci
Běluňské v úseku Chvalkovická – Chodovická,
Sekeřické v úseku Chvalkovická – Lipí, Češovské od Kramolné po Lešťínskou a Kramolné
v úseku Libáňská – Češovská. Všechny bližší
informace a upřesnění termínů výstavby
budou zveřejněny počátkem března na našich
internetových stránkách www.pocernice.cz.
Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová
Foto: Alexandra Kohoutová,
Vladimír Mojžíš jr.

Mezilesí
Inzerce

Krásný rok, zdraví
a pohodu všem
přeje výbor ZO SPCCH Horní Počernice v roce
2015. V letošním roce pro vás připravujeme
program, který se vám jistě bude líbit a dočtete
se o něm v našem zpravodaji. Děkujeme
našim členům, organizaci tělesně postižených
a také místnímu klubu seniorů za spolupráci
v minulém roce a těšíme se na další společné
akce a setkání s vámi.
Za výbor SPCCH Horní Počernice
předsedkyně Zdeňka Jaklová

Komise Rady MČ Praha 20
Komise pro projekt
Zdravá MČ a MA21
Karolína Klímová – předsedkyně
Lenka Tomsová, referentka OMH
a koordinátorka MA21 – tajemnice
členové:
Barbora Stýblová
Richard Stára
Martin Lupa
Hana Moravcová
Ilona Juklová
Kateřina Trutnovská

Sbor pro občanské záležitosti
Hana Moravcová, starostka – předsedkyně
Hana Vostrá – tajemnice
členové:
Jitka Antesová
Věra Bernášková
Martina Krátká
Marie Pokorná

Komise životního prostředí
Tamara Spilková – předsedkyně
Jaroslava Čechurová – tajemnice
Členové:
Petr Baraník
Petr Rýpar
Blanka Brázdová
Martin Hrubeš
Jan Wágner
Hana Jelínková

Komise dopravy
Pavel Rittenauer – předseda
Aleš Šebestík – tajemník
Členové:
Jiří Boldyš
Jan Kotouč
Vilém Čáp
Petr Pučík
Petr Křemen

Komise školství

Josef Černý – předseda
Helena Víchová – tajemnice
Členové:
Petr Měšťan
Martin Březina
Naděžda Blesková
Pavel Wild
Jana Neudertová
Zdeňka Horváthová

Komise sportu, mládeže
a volnočasových aktivit
Petr Měšťan – předseda
Štěpánka Konejlová – tajemnice
členové:
Ondřej Pokorný
Vladimír Ptáček
Jaroslav Kočí
Jaromír Hukal
Martin Březina
Svatopluk Malina
Michal Douša
Petr Jirgl

Komise výstavby a územního rozvoje
Karla Polydorová – předsedkyně
Richard Měšťan – tajemník
Členové:
Barbora Ordáňová
Jan Procházka
Vladimír Hošek
Jindřich Jukl
Markéta Čiperová
Eva Růžičková
Eva Tůmová

Komise kultury
Hana Čížková – předsedkyně
Michaela Vedralová – tajemnice
Členové:
Božena Beňová
Barbora Zálohová
Alžběta Cibochová
Barbora Jelínková

Josef Beránek
Jiří Stibor
Ladislav Stýblo
Iva Rosová

Komise bytová, sociálně
zdravotní a protidrogová
Klára Bonková – předsedkyně
Monika Brzkovská – tajemnice
Členové:
Hana Kočová
Eva Kolaříková
Petr Růžička
Marie Herianová
Zuzana Dubová
Bohumil Moravec

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí
Naděžda Blesková – předsedkyně
Hašková Jana – tajemnice
členové:
Jarmila Blažková
Alena Fremuntová
Jarmila Frolíková
Dana Uhrová
Jana Prokopová

Redakční rada
Ladislav Stýblo – předseda
Alena Naidrová – tajemnice
členové:
Dana Mojžíšová
Alexandra Kohoutová
Jana Jelínková
Eva Cudlínová
Přemysl Frýda
Kateřina Staňková
Karolína Klímová
Omluva: v HPZ 12/2014 na str. 7
nedopatřením vypadlo jméno Alexandry
Janáčkové, tajemnice výboru pro partnerství.

Nová redakční rada připravuje změny v Hornopočernickém zpravodaji
Vážení hornopočerničtí občané, milí čtenáři,
jak asi mnozí víte, Rada naší městské části
jmenovala v polovině prosince 2014 vedle
nových členů jednotlivých komisí také
novou redakční radu, jež se bude v následujícím období podílet na přípravě našeho
radničního periodika ve staronovém složení:
Dana Mojžíšová, Alexandra Kohoutová, Jana
Jelínková, Eva Cudlínová, Přemysl Frýda,
Kateřina Staňková, Karolína Klímová a Ladislav Stýblo. Tajemnicí redakční rady je Alena
Naidrová.

Členy redakční rady jsou osobnosti z řad veřejnosti i politických stran a hnutí, mající odborné zkušenosti s novinářskou, redakční či
kulturní profesí. Právě odborná zdatnost je
mimořádně důležitá, protože v novém roce
čeká Hornopočernický zpravodaj několik
změn, které ho – jak věřím – postupně ještě
více zpřehlední a dají mu také novou tvář.
Protože však známé úsloví „Dvakrát měř
a jednou řež“ platí v redakční práci ještě více
než v jiných profesích, vyžádají si všechny
změny důkladnou přípravu a nebudou proto okamžité. Věřte však, že uděláme vše pro

to, aby náš Hornopočernický zpravodaj, tiskovina již nyní nepochybně kvalitní, byl co
možná nejlepší. O nejdůležitějších krocích
vás bude redakční rada stručně informovat
na stránkách Hornopočernického zpravodaje a na webových stránkách redakční
rady umístěných na oficiálních stránkách
naší městské části. Na stejném místě také
naleznete zápisy ze zasedání redakční rady
a další informace.
Spoustu dobrých zpráv v roce 2015 vám přeje
Ladislav Stýblo,
předseda redakční rady HPZ
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Odbor sociálních věcí a školství

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 2015/2016. Zápis bude probíhat 27. a 28. ledna
2015 od 13:00 do 17:00 ve všech školách v Horních Počernicích:
ZŠ Ratibořická 1700, ZŠ Stoliňská 823, FZŠ Chodovická 2250 a ZŠ
Spojenců 1408.
Zápis se uskuteční v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání.
Pro školní rok 2015/2016 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2015

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 v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č.200/1990 Sb.,
o přestupcích, §31 odst. 1.

Prázdniny ve II. pololetí školního roku 2014/2015
Ve všech základních školách v Horních Počernicích jsou prázdniny
v následujících termínech:
Jednodenní pololetní prázdniny
30. ledna 2015
Jarní prázdniny pro Prahu 9
2. března – 8. března 2015
Velikonoční prázdniny		
2. a 3. dubna 2015
Hlavní prázdniny			
1. července – 31. srpna 2015

Podrobné informace o jednotlivých
školách a školských obvodech
najdete na internetových stránkách
www.pocernice.cz v rubrice Městská část – Školy v MČ.
Helena Víchová
odbor sociálních věcí a školství

Betlémy v sokolovně
Půvabná předvánoční výstava betlémů v sokolovně ve Chvalkovické
ulici v sobě kromě vánoční poetiky nesla něco navíc: téma vzájemného setkávání dětí zdravých a dětí se zdravotním postižením. Pod
vedením šikovné dobrovolnice Daniely vyrobily děti nejrůznější
vánoční dekorace, které spolu s dalšími předměty zpestřily prodejní
výstavu ve prospěch aktivizačních programů dětí se zdravotním
postižením.
V Horních Počernicích se jimi zabývá středisko d.m. CČSH Divizna.
Parta dobrovolníků se přirozenému setkávání dětí zdravých a dětí
se zdravotním postižením věnuje už více než tři roky. Duší skupiny je zastupitelka za Hnutí občanů Počernic Alžběta Cibochová.
Výchova dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je smyslem
jejího profesního života už více než 30 let. Dlouholetá ředitelka ZŠ
praktické a speciální v Bártlově ulici pomohla k úspěšnému startu
do života stovkám žáků, kteří se k ní dodnes vděčně hlásí. Pro ně

Foto Marek Češpivo

Hornopočernický zpravodaj – leden 2015

i pro jejich rodiče bude paní ředitelkou už napořád. Výstava Betlémy
v sokolovně spojená s koncertem a tvůrčí dílnou je jedním z mnoha
jejích nápadů, které inspirují i ostatní. Především v pochopení toho,
že nejlepší je svět, který dokážeme s druhými sdílet.
Děkujeme za krásné vystoupení úžasné zpěvačce Majdě Moudré,
výbornému hudebnímu duu Pavla Šabatková a Emma Polomská, TJ
Sokol Horní Počernice a Ivanu Liškovi za poskytnutý prostor a zázemí
pro naše aktivity. Velký dík patří všem, kdo nám zapůjčili betlémy
nebo přispěli nákupem vánočních dekorací na aktivizační programy
dětí se zdravotním postižením.
Alena Štrobová

Zdravá městská část Horní Počernice
Horní Počernice byly v uplynulém roce rozkvetlé
Když se ohlédnu za uplynulým rokem, nemůžu si nevzpomenout na
všechna ta rozkvetlá okna, balkony i celé domy se zahradami. Je až
neuvěřitelné, jak řada z vás má kolem sebe nádherné záplavy květin.
Máme z toho požitek i my všichni, kteří chodíme okolo.
Nejinak tomu bylo u těch z vás, kteří našli odvahu a přihlásili se do
naší soutěže O nejvíce rozkvetlé okno, balkon a dům. V průběhu léta
a podzimu jsme fotografovali květinové výsadby, z nichž starostka
Hana Moravcová vybrala vítěze. Rok od roku je stále složitější rozhodnout, která výsadba je nejkrásnější, protože krásné byly opravdu
všechny. Stejně jako při loňské soutěži ani letos Lenka Tomsová
z odboru místního hospodářství a Magda Svojanovská z odboru životního prostředí a dopravy neodolaly při kontrolách veřejné zeleně
a fotografovaly krásné květinové výsadby u těch, kteří se ze skromnosti do soutěže nepřihlásili.
Pro mne to byla výzva, vybrat z toho množství krásných fotografií
jednoho vítěze, kterého bych ocenila ze své funkce radní pro životní
prostředí. Nakonec se mi povedlo určit vítěze. V předvánoční atmosféře jsme společně se starostkou Hanou Moravcovou a vedoucím
místního hospodářství Jaroslavem Píšou předali na Chvalském zámku zasloužené ceny za nejkrásnější okno Haně Pávové, nejkrásnější
balkon Evě Kotové a za nejkrásnější rozkvetlý dům Aleně Ješátkové.
Cenu radní pro životní prostředí za nejkrásnější zahradu získal Jan
Záruba.
Chtěla bych občanům Horních Počernic poděkovat za péči, kterou
věnují svému prostředí. Moc si vážím těch, kteří se nezištně starají

také o místa, která nejsou v jejich vlastnictví,
třeba paní Marcela Kavická neúnavně pečuje
o ostrůvky zeleně s trvalkovými výsadbami
před křižovatkou ulic Hartenberská a Náchodská, ale vás, kterým leží stejně jako nám
na srdci pěkné prostředí naší městské části, je
mnohem víc. Věřím, že se do dalšího ročníku
soutěže zapojíte i vy, kteří jste dosud váhali.
Lenka Tomsová, OMH
Alena Šefčíková, radní pro životní prostředí

Odbor MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Velkoobjemové kontejnery na objemný odpad v 1. pololetí 2015
Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli od 9.00 do 13.00 na těchto místech:
1. Parkoviště u křižovatky Mezilesí – Běchorská za čerpací stanicí Benzina
2. Ratibořická u odbočky k DDM a ZUŠ
3. Křižovatka Jeřická – Chvalkovická (u barevných kontejnerů na tříděný odpad)
4. Křovinovo nám.

Termíny přistavení: 1. a 2. místo 22/2, 22/3, 26/4, 31/5, 28/6, 3. a 4. místo 8/3, 12/4, 17/5, 14/6 2015.
Jaroslav Píša, vedoucí odboru místního hospodářství
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Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

Milí naši čtenáři,
Já jsem Malála
jsme opět v novém
roce, ač se tomu nechce
Malála Júsufzajová
věřit. Tak co si popřejeme?
a Christina Lambová
Pevné zdraví – duševní
Příběh dívky, jež bojovala
i tělesné, schopnost dívat
za vzdělání a kterou pose a vidět, poslouchat
Božena Beňová
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
střelil Tálibán. V jedenácti
a slyšet, rovnováhu vnímat
letech začala Malála,
rozumem i srdcem, především pak odvahu
která se narodila do
být člověkem.
paštunské rodiny v páV lednu si připomínáme 125. výročí
kistánském údolí Svát,
narození Karla Čapka. Dovolte mi tedy
psát pro BBC postřehy
k novoročnímu přání přidat pro inspiraci
o tom, jak se žije pod
několik citátů tohoto velikána české
hrozbou Tálibánu. Pod pseudonymem Gul
literatury.
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý Makaj popisovala,
Jiří Špaček
MUDr.
Jarmila Blažková
jak její
rodina
bojuje za
vzdělávání dívek a jak tálibánská moc stále
„Humor je solí země. Kdo je jím
narůstá. Dívčina neohroženost však nezůdobře prosolený, vydrží dlouho
stala bez trestu a v říjnu 2012 ji v autobuse
čerstvý.“„Pravda je víc než moc,
střelil neznámý útočník do hlavy. Dívka jako
proto je trvalá.“ „To nejkrásnější
zázrakem přežila a dál pokračuje ve svém
na světě nejsou věci, nýbrž
boji. Na podporu svého úsilí založila fond
chvíle, nezachytitelné vteřiny.“
Malala Fund a jako nejmladší nositelce jí
„Nemysli si pořád, že musíš všechno prožít,
Nobelova cena
míru.
stačí
jen
pozorovat
a
to
bez
klidu
nejde.
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček
Blanka Brázdová byla udělena
Petr Málek
Mgr. Květa
Valchařová
Největší milost pro nás, kteří to potřebujeme,
Prosíme,
přijďte
nás
podpořit
také
ve
volbách
do
zastupitelstva
je umění dívat se a vidět.“
která
se dotkla nebe
MČ Praha
20zůstávají
ve dnech 10.Dívka,
a 11. října
2014.
„Ano, mnohé se změnilo,
ale lidé
Luca Di Fulvio
stejní, jenomže teď víme, kdo je kdo.
www.SANCEPROPOCERNICE.cz
Tři navzájem propletené osudy v dramaticKdo je slušný, byl slušný,kdo
byl věrný, je věrný
ké době vzniku prvního židovského ghetta
i teď, kdowww.facebook.com/sancepropocernice2014
se točí s větrem, točil se i dřív,
v Evropě. Neodolatelný příběh o lásce
kdo myslí, že teď přišla jeho doba, myslil vždy
a smrti, přátelství, nenána sebe, kdo mění víru, neměl žádnou.
2_Inzerce.indd jen
1
18.8.2014
visti a odpuštění, i o naplKdo nenávidí, měl v sobě tu nenávist vždycky.
nění životních snů. O tom,
Kdo chtěl dobré, bude zase chtít dobro.“
jak se mladý pouliční
zlodějíček, který strávil
dětství v pekle, změnil
v neohroženého ochránce
Knihovnu čeká rekonstrukce
svobody. Jak se z židovského šarlatána stal uznáV letošním roce nás čeká velká rekonvaný lékař a z děvčete
strukce knihovny, resp. celého domu na
bez budoucnosti vlivná módní návrhářka?
Náchodské 754.
Odpověď se skrývá v Benátkách na počátku
Po dobu stavby bude mít knihovna ná16. století, neboť v tamním labyrintu uliček
hradní prostory, o kterých vás budeme včas
a kanálů nejtajemnější laguny Evropy se
informovat, tak nemějte obavy, že přijdete
rozvíjí fascinující panorama života.
o možnost půjčovat si knihy. Bude to vyžadovat hodně práce, proto již teď prosíme
o trpělivost. Jdeme do toho s nadějí, že jak
Amazonie a řeky příběhů
uživatelé, tak pracovníci knihovny a knihovVladimír Plešinger
na sama se dočkáme lepších podmínek,
Amazonka je největším
tudíž i služeb.
veletokem světa a její
Božena Beňová
nedostupnost magnetem,
který k ní od samotného
objevení v 15. století
přitahovala objevitele,
dobrodruhy, kartografy
i cestovatele. Někteří byli
vedeni čistě vědeckými pohnutkami, jiní
hledali naleziště zlata a kaučuku, jiní bájná
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zlatá města. Všichni trpěli hladem, odolávali
nájezdům hmyzu i nepřátelských indiánských kmenů a jen málo z nich se vrátilo
domů do Evropy, aby o fascinujícím koutu
světa vydali svědectví. Osm kapitol, osm
příběhů odvážných mužů a žen, čtenáře
provede historií dobývání ryzí džungle.
Provede vás příběhy odvahy, zrady, přátelství i nenávisti. A to ve zcela unikátní knize,
opatřené dobovými ilustracemi, mapami
i citacemi z cestovatelských deníků přímých
účastníků jednotlivých výprav.

Tvarytmy
Pavlína Brzáková
a Jaroslav Dušek

Po úspěšné knize Ze mě vychází další
autorizované vyprávění
herce, improvizátora
a divadelního režiséra, Jaroslava Duška, tentokráte
inspirované jeho dvěma
pobyty ve tmě. S kým se
ve tmě setkal a co se o životě a vesmíru dozvěděl,
se dočtete v jeho knize
Tvarytmy, kterou společně s Jaroslavem
připravila spisovatelka Pavlína Brzáková.
Součástí knihy jsou pozoruhodné ilustrace
nevidomých.
14:50:14

Není-li to nemožné
Životní příběh sira Nicholase
Wintona
Barbara Wintonová

Na světě je dnes přes šest tisíc lidí, kteří za
svůj život vděčí Nicholasi Wintonovi. Jsou
to potomci dětí, jež sir Nicholas v roce 1939
zachránil z nacisty
okupovaného Československa.
Co tehdy motivovalo
mladého anglického
makléře, aby se pustil
do podobného monumentálního úkolu? Na tuto otázku a na
mnohé další s ní spojené hledá odpověď
Wintonova dcera Barbara. Její působivá,
osobně laděná kniha čerpá z historických dokumentů i otcových vzpomínek
a ukazuje, kým sir Nicholas – jenž se letos
dožívá neuvěřitelných 105 let – byl a je a jak
došel ke svému životnímu heslu: „Není-li
to nemožné, musí existovat způsob, jak to
udělat.“

Odbor živnostenský a občansko-správních agend
NAŠI JUBILANTI V LEDNU 2015
Anna Kalistová
Jiřina Straková
Marie Marešová
Irena Tichá
Jaroslav Trávníček
Zdenka Zemanská
Jarmila Zálohová
Milada Vondrušková
Marie Radovesnická
Květa Fialová
Anežka Hyková
Irena Lérová
Blažena Růžičková
Robert Štipka
Věra Brázdová

Mária Fuksová
Vratislava Runkasová
Zdeněk Včelka
Františka Hradecká
Hana Blechová
Jarmila Králová
Hana Součková
Václav Škopek
František Špiller
Jaroslava Jenelová
Miloslav Podzimek
Anna Somrová
Marta Valešová
Josef Plechinger
Marie Roušarová

PROGRAM ZO SENIOŘI
V LEDNU 2015
Středa 14. ledna ve 14.00
LETEM SVĚTEM: Na návštěvě
v Izraelském Kibbutzu Afrikim
Besedu vede František Šonka
Pondělí 19. ledna
VYCHÁZKA NA Pohořelec
Sraz v 9.30 ve stanici metra Č. Most
Vedou Libuše Frouzová a Věra Fleišerová
Úterý 20. ledna ve 14.00
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S HOSTY:
Cvičení seniorů v roce 2015
Přijdou mezi nás profesionální pracovníci ze Senior fitnes Petřiny Zdeněk
Srba, cvičitelé a lékař. Přijďte všichni.
Středa 28. ledna ve 14.00
BURZA A STOLNÍ HRY V KLUBOVNĚ
Čtvrtek 5. února
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY:
Rudolfinští mistři,
díla dvorních umělců Rudolfa II.
Sraz ve stanici metra Č. Most v 10.00
Vede Ilona Juklová
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Věra Lochová
Zdeněk Matějíček
Milada Pelcová
Alena Srbová
Agnesa Šenková
Otto Dvořák
Petr Kočka
Marie Lomická
František Marek
Jaroslava Píšová
Miroslav Pour
Marie Stránská
Jana Vasková
Jindřich Balík
Jarmila	Glozarová

Stanislava Habeová
Ladislav Kolář
Marta Konečná
Marta Levá
Hana Němcová
Milada Princová
Ludmila Půčková
Karolina Růžičková
Jaroslava Štočková
Drahoslava Tomanová
Marie Vítová Fialová
Ladislav Zeman

Marie Böhmová oslavila sté narozeniny
V prosinci se dožila sta let paní Marie Böhmová ze Svépravic. V Horních Počernicích žije
od roku 1935, kdy se k nám provdala a spolu s manželem vychovali tři syny. Celoživotní
zálibou paní Böhmové je zahrada, proto také s manželem založili zahradnictví, které
byli za komunistického režimu přinuceni
odevzdat komunálu, poté oba pracovali ve
Výzkumném ústavu v Běchovicích. V osmdesátých letech odešla paní Böhmová do
důchodu, ale stále vypomáhala hlavně
během Dušiček s vazbou květin a věnců
v zahradnictví u Zajíčků. Od své osmdesátky užívá důchodu už jen doma. Přejeme jí
mnoho zdraví a pohody do dalších let.
Alexandra Janáčková,
vedoucí odboru živnostenského
a občanskosprávních agend
Marii Böhmové přišly k narozeninám popřát i starostka Hana Moravcová a místostarostka Eva Březinová.
Dne 27. 11. 2014 bylo uděleno státní občanství České republiky
Sergeji Hukovi, občanu Ukrajiny. Pan Huk pracuje na živnostenské
oprávnění v oboru zednictví, stavebnictví a klempířství. V Horních
Počernicích žije 16 let a vybudoval si zde nový domov.
M. Procházková, matrikářka

Vzpomínka
Dne 24. ledna 2015 uplyne neuvěřitelných 25 let ode dne, kdy
nás opustil pan Jiří Douda. Většinu svého bohatého života
prožil v Horních Počernicích. Dne 8 ledna 2015 uplyne i sedm
let od předčasného úmrtí jeho syna RNDr. Jiřího Doudy. Za
vzpomínku děkujeme. Jen láska zůstává.
Alena s rodinou

Za basketbalovou legendou
Koncem listopadu 2014 zemřel ve věku 68 let náš basketbalový spoluhráč, trenér a rozhodčí pan Milan Hellinger. Všichni, kdo ho znali, si vybaví vysokého muže s dýmkou a jezevčíkem, který trávil večery v tělocvičně. Od roku 1984 byl naším prvním basketbalovým trenérem, následně
i spoluhráčem, který spolu s námi prožil všechny sportovní úspěchy i neúspěchy. Tímto mu děkujeme, při setkání s balónem nikdy nezapomeneme na jeho velký smysl pro humor a nasazení, s kterým sport dělal. Milan byl kamarád, který s námi prožil kus života a zůstane navždy s námi.
Basketbaloví hráči Michalec, Fojt, Dvořák, Macoun, Štafl, Červinka, Mleziva a Sova
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Příspěvky zastupitelů
Jak pomoci cyklistické infrastruktuře v Horních Počernicích?
Vládne sice zimní čas, ale občasné příjemné výkyvy počasí kolem právě uplynulých
Vánoc umožnily cyklistům navýšit před
koncem roku celoroční bilanci ujetých kilometrů. I tak se ale každý příznivec cyklistiky,
ať hltač kilometrů nebo jen cykloturista,
jistě už těší na jaro a první vyjížďku a zimní
období věnuje přemýšlení, co na cyklostezkách nebo cyklotrasách vylepšit, jak současnou síť ještě rozšířit. Tak přemýšlíme i my,
zejména inspirováni setkáním se zástupci
občanské iniciativy Cyklisté sobě – Praha 20.
Bylo to setkání milé, pozitivní a nadějné.
Není pochyb o tom, že stejně tak i s dalšími
politickými stranami v naší městské části.
Jistě také podpoříme zapojení naší městské
části do Asociace měst pro cyklisty a ustavení funkce cyklokoordinátora. Ale jde nám
především o to, aby se zkvalitnila a rozšířila
současná síť cykloinfrastruktury v Horních
Počernicích a návazném okolí. A to konkrétně, pohledem každého cyklisty z jeho kola.

Proto máme představu a do konce ledna
navrhneme v naší samosprávě koncepční
program zlepšení a rozšíření sítě cest pro
cyklisty. Vycházíme ze současného stavu,
kdy cyklostezek je stále málo a cyklotrasy
vedou sice odněkud někam, ale především
po komunikacích včetně nebezpečných
míst pro přejezdy hlavních komunikací.
Navrhneme tedy mimo jiné zmapování
současné sítě všech cyklotras a její detailní
zdokumentování na videozáznamu tak, aby
bylo možné navrhnout odstranění nebezpečných nebo jinak kolizních míst včetně
napravení tras podle prosté logiky a ověření
na místě samém.
Zcela zásadně pak vidíme potřebu zlepšení
současného stavu napojení cyklotras a cyklostezek všemi směry z naší městské části.
Jistě je vyhovující napojení na Klánovice,
Zeleneč a přes Xaverovský háj na Dolní Počernice. Vadná je dosud možnost spojení na
sídliště a cyklosíť Černého Mostu, severním
směrem jak na Satalice, tak Radonice a již-

ním na Běchovice. Máme zato, že je třeba
se nebát i větších, investičně náročnějších
projektů. Například kritický přechod silnice
na Běchovice poblíž bývalého dostihového
závodiště, na turistické cestě, kterou užívají
i cyklisté mezi Xaverovským hájem a Klánovickým lesem, přímo žaluje a žádá o zpracování zásadního návrhu zlepšení nějakým
přechodem, podchodem, přemostěním atd.
Tady lopata stačit nebude: a jsme u nutné
koordinace této cílevědomé činnosti s orgány hlavního města Prahy, jejich cyklokomisí
i příslušným odborem Technické správy
komunikací hl. m. Prahy. V tom také vidíme
existující problém a rezervy.
Víme, že již nyní existuje řada projektů ke
zlepšení současného stavu. Víme také, že na
mnohých z nich leží vrstva letitého prachu.
My chceme konat a věříme, že s naším
návrhem najdeme podporu a shodu všech
zastupitelů napříč politickým spektrem.
Ivan Liška, Petr Měšťa S - NHP

Transparentní úřad by neměl zůstat jen na papíře
Ve svém volebním programu jsme se jasně
vyjádřili ve prospěch transparentního fungování hornopočernické radnice. Vzhledem
k tomu, že pouze mluvit o transparentnosti
nestačí, začneme počínaje únorovým
Zastupitelstvem předkládat vlastní návrhy,
jak situaci v dané oblasti zlepšit. Budeme
navrhovat, aby k materiálům předkládaným
Zastupitelstvu měli přístup nejen zastupitelé, ale všichni občané Horních Počernic
prostřednictvím webových stránek úřadu.
Dále předložíme návrh ke způsobu hlasování – trváme na tom, že by mělo být ve všech
případech veřejné a po jménech jednotlivých zastupitelů.
Zveřejňování materiálů pro zastupitele je
běžnou praxí na úrovni mnoha měst a obcí,
stejně tak na úrovni pražského Magistrátu.

Návrh umožní zvýšit zájem obyvatel o věci
veřejné, usnadní přístup k informacím
a sníží časové náklady občanů, kteří chtějí
vědět, o čem přesně budou zastupitelé
rozhodovat. Občané, kteří se budou o některý z materiálů zajímat, si tak budou moci
dopředu připravit otázky a zastupitelé nad
nimi nebudou mít informační převahu. Hlasování zastupitelů po jménech má podobný
efekt, navíc si občan-volič může přesně
zjistit, jak jeho volený zástupce dodržuje
vlastní program, a nemusí si pouštět často
několikahodinový záznam z jednání.
Kritici těchto návrhů mnohdy argumentují technickou náročností zveřejňování
materiálů nebo složitostí mechanismu
sčítání při hlasování, která vychází z nedostupnosti elektronického hlasovacího

zařízení. Jinými slovy
hledají důvody, proč to
nejde, namísto způsobů,
jak úřad otevřít. Proto své
návrhy s patřičnými komentáři zveřejníme
do neděle 11. ledna 2015 na našich webových stránkách a Facebooku. Stejně tak je
zašleme všem zastupitelům, abychom vytvořili dostatečný prostor k diskuzi. Nejsme
neomylní, rádi zapracujeme jakékoli věcné
připomínky. Oba materiály předložíme na
únorovém Zastupitelstvu a uděláme maxiVeselé Vánoce
mum pro to, aby byly přijaty. Další
návrhy,
a mnoho
úsměvů
roce.
které přispějí nejen k otevřenějšív novém
radnici,
budou následovat.
Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

I v roce 2015
máte u nás dveře
otevřené.
Veselé Vánoce
a mnoho úsměvů
v novém roce.

I v roce 2015
máte u nás dveře
otevřené.
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Z redakční pošty
PODĚKOVÁNÍ DO LRS
CHVALY
Dovolte mi, abych tímto prostřednictvím HPZ
poděkovala všem zaměstnancům Léčebně rehabilitačního střediska Chvaly. Během měsíců září listopad zde poskytovali péči mému nemocnému
manželovi, setkali jsme se zde při jeho rehabilitaci
s velkou profesionalitou, zkušenostmi a zároveň
s velmi lidským přístupem, který bohužel zdaleka

SÁZKA
Vsadil jsem se s V. Čápem a prohrál jsem. Ve
svém věku jsem patrně tak neskonale naivní,
že jsem stále věřil v politickou korektnost
a kulturu. Měly mě varovat už před volbami
polepené veškeré prosklené plochy pronajaté
provozovny pekařství Moravec na Náchodské
ul. agitací jednoho polit. uskupení. Budova je
obecní a v zápisech RMČ se takováto benevolence, či jak to nazvat, neprojednávala

není v našem zdravotnictví obvyklý. Můj dík patří
všem sestrám, lékařům i dalšímu personálu, kteří
manželovi v rehabilitaci pomohli a kteří svou
práci vykonávají celým svým srdcem.
Vzhledem k tomuto příjemnému prostředí, které
se nacháží v Horních Počernicích, pro mne bylo
nemilým překvapením zjištení, že toto zařízení
mohlo být již dávno přestavěno a poskytovat tak
služby mnohem většímu počtu pacientů. Bohužel

administrativní průtahy rozšíření této léčebny doposud neumožnily, což mi po osobní zkušenosti
přijde jako velká škoda pro všechny, kteří by péči
potřebovali.
Nezbývá než si přát, že toto léčebně-rehabilitační
zařízení bude v budoucnu moci zvýšit svou kapacitu a být prospěšné většímu počtu lidí z Horních
Počernic.

a neschvalovala. Z mého pohledu tam měly
mít agitaci buď všechny kandidující polit.
subjekty anebo tam nemělo být nic. Zpět
k sázce. Tvrdil jsem, že není možné, aby se celé
představení nového ZMČ odbylo jedním fotem
s doprovodným textem „většina zastupitelstva“
a nic dalšího. Tomu jsem prostě odmítal uvěřit.
Na ustavujícím ZMČ p. starostka pozvala
zastupitele do VIP salonku, o focení nepadlo
ani slovo. V r. 2010 byli zastupitelé představeni

jmenovitě, kdo za jakou stranu a kdo na focení
nebyl, měl tam doplňkové foto. Na ustavujícím ZMČ jsem vyzval p. starostku ke svolání
kulatého stolu a předal jsem jí to písemně,
abychom se domluvili na pravidlech fungování
HPZ a redakce. Místo toho jsou vyhlašována
pravidla pro přispěvatele HPZ. Nerad bych se
dožil ještě více zhrublých polit. poměrů, na to
bych si už vůbec nevsadil.
V. Hošek

Co se týká vaší sázky, musím opět zopakovat,
co bylo již řečeno na zastupitelstvu. Všichni
zastupitelé byli pozváni do VIP salonku. Pokud
někdo pozvání starostky ignoroval, je to jeho
problém a nemůže se divit, že není na společné fotografii. Jak jste si jistě všiml, je na ní
většina zastupitelů. Myslím, že v zastupitelstvu
jsou dospělí a inteligentní lidé, kteří by se měli
sami rozhodnout, jak reagovat. Vaše pozvání
ke kulatému stolu jsem předala nové redakční
radě a jejímu předsedovi panu Stýblovi. Věřím,

že na vaši výzvu bude reagovat. Nevím, proč
bych se s vámi měla setkávat já, když předsedkyní redakční rady už nejsem, ani jejím členem. Tímto rozhodnutím alespoň skončí vaše
démonizování starostky hlediska ovlivňování
Hornopočernického zpravodaje.
A na závěr jedno doporučení pro vás: Šance
pro Počernice má ve svém programu nulovou
toleranci l hazardu. I vaše sázka je takovým
malým hazardem.
Hana Moravcová, starostka

Eva Hellingerová

ad: SÁZKA
Pane Hošku, musím reagovat na váš příspěvek,
i když jsem vám už částečně odpověděla na
jednání ZMČ. Co se týká výlepů předvolebních
plakátů v pronajatém nebytovém prostoru,
musím vám sdělit, že jej má firma Pekařství
Moravec v pronájmu kompletně, tedy včetně
výkladů, které může používat k propagaci,
jak jednatelé firmy uznají za vhodné. Nájemní
smlouva to nezakazuje a Rada MČ nemá právo
vstupovat do uzavřené smlouvy s jakýmkoliv
jiným subjektem.

PáR poznámek k článku p. daniela kvasničky, lrs chvaly, o.p.s. (HPZ 10/2014)
Osobně mohu čerpat informace o LRS Chvaly,
či o Vašich budoucích záměrech jen z veřejných
zdrojů a z Vašich prezentací. Projektovou dokumentaci předpokládané přestavby areálu jste na
dvou setkáních s občany jen okomentovali, tu
nikdo z nás neviděl.
Takže Vás, p. Kvasničko, tímto vyzývám k plnému
zveřejnění aktuální projektové dokumentace,
všech Vašich záměrů, předpokládaných aktivit
a výstavby v celém areálu. Na www.chvaly.cz žádná vizualizace není, jak tvrdíte – pokud ano, tak
laskavě sdělte, kde. Po seznámení se s podrobnostmi (jiném, než jen ústní informací na setkání
se sousedy), s Vámi rád budu polemizovat. Zatím
si ale stojím za tím, co jsem napsal – a to: „že Vašim argumentům by neuvěřil ani severoamerický
indián podváděný bílým osadníkem.“
Klidně můžete tvrdit, že „nová zástavba životnímu prostředí spíše pomůže, že zeleň nebude
trpět a naopak dojde k jejímu výraznému
rozšíření v objemu i kvalitě“. Pokud chci zůstat
alespoň trochu slušný, tak toto a Vaše kouzla se
statistikou a s procentama nebudu komentovat
a odkážu čtenáře na HPZ z července,srpna/2011
a z května 2012 nebo Strategický plán, kde jsou
vizualizace budov a kdokoli s průměrnou představivostí musí pochopit, o čem mluvíme.

Píšete: „LRS Chvaly jako součást celého areálu
Chvaly má pro svou práci rehabilitačního střediska smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami,
především s VZP.“ Jak vyplývá i z Vašich stránek,
tak s VZP máte smlouvu jen na lůžkovou část, na
ambulantní nikoli, tak prosím nelžete lidem v HP.
Ostatně letos v létě novinářka a redaktorka “Moderního řízení a Hospodářských novin“ p.Hana
Kejhová chtěla znát i náš názor, než bude jednat
s p. Fialou o stavbě a rozšíření LRS a psát článek.
Ten jí prý řekl, cituji: „ měnili jsme architektonické plány kvůli odporu místního občanského
sdružení, které zde nechce hospic.“ Proti tomu
jsme se ohradili, nikdy jsme proti komunitnímu
centru a hospicu nic nenamítali. Jiná otázka je
megalomanství zastavěnosti pozemku, které je
čistě komerční. Tomu ostatně odpovídají i ceny
na Vašich stránkách. Za bernou minci nám
nezbývá než brát, co nám vedení LRS sdělilo –
tam nebude jen hospic, či komunitní bydlení,
mluvili jste o vyvařovně a prádelně prádla pro
celé HP, restauraci, kavárně, chráněných dílnách,
krámcích, škole, školce, kongresovém centru atd.
Jedním slovem fabrika.
Dostali jsme i otázku – co dobrého rehabilitační
centrum přináší místní lokalitě? Napsali jsme – „
z našeho pohledu to jen tušíme- na tuto otázku

by měl odpovědět p.Fiala, ale my bychom se ptali
– Kolik v LRS pracuje lidí žijících v HP, za jakých
platových podmínek a na jakých pozicích? Kolik
je v tomto soukromém zařízení pacientů z HP
a kolik platí ze svého?“
Nicméně za nejzajímavější považuji shrnutí p.
Hany Kejhové – cituji: „Myslela jsem si, že půjde
o nějakou citlivou přestavbu starého mlýna. Když
mi pan architekt poslal vizualizace budoucího
zařízení, tak jsem málem spadla ze židle. Stateček
nikde, jen obří budovy připomínající obchoďáky.
Píšeme o hospicích, ale naše téma jde trochu jiným směrem. P.Fialu oslovím spíše jako odborníka na financování zdravotnictví, co se týče stavby
a rozšíření rehabilitačního centra, nemohu od něj
čekat objektivitu. Spíše mě zaujalo, jak zřizovatel,
církev, dělá tak necitlivý zásah do krajiny. Musím
říci, že kdybych tam měla domek, taky bych
nejásala, přestože mám k hospicovým zařízením
velké sympatie, pomáhám jim a nevadilo by mi,
na ně koukat ani přes plot. Samozřejmě v komorním, důstojném, konejšivém a příjemném
prostředí, kde architekt pomůže oběma stranám,
cítit se komfortně.“
V Praze dne, 14. 12. 2014
Za OS Chvalská a Klidné Počernice
Vladimír Hošek
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Pozvánka na koncerty v lednu
14. 1. v 18.00	Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků klavírní třídy Marty Čermákové
a žáků flétnové třídy Zuzany Bandúrové

22. 1. v 18.00
sál ZUŠ Ratibořická
Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka
23. 1. v 17.00
sál ZUŠ Ratibořická
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny

19. 1. v 18.00
sál ZUŠ Ratibořická
III. Hudební večer
Tradiční koncert žáků školy
20. 1. v 18.00
sál ZUŠ Ratibořická
Koncert žáků houslové třídy Martiny Müllerové
21. 1. v 18.00	Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové

27. 1. v 18.00
sál ZUŠ Ratibořická
Koncert žáků klavírní třídy Valentyny Šindelářové
28. 1. v 18.00	Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků klavírního oddělení
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Základní umělecká škola oslavila šedesátiny krásným koncertem
Koncert učitelů Základní umělecké školy
Horní Počernice k 60. výročí jejího založení proběhl koncem listopadu v místním
divadle. Kvalitní program dokázal, že žáci
naší umělecké školy jsou v dobrých rukou
a mají se od svých učitelů co učit. V téměř
dvouhodinovém programu představili
pedagogové hudebního oboru skladby pro
jednotlivé nástroje, instrumentální skladby

různých žánrů, árii z Verdiho opery Nabucco nebo skladbu Stairway To Heaven od
Roberta Planta a Jimmyho Page. Opravdovou lahůdkou bylo však finále desetičlenného uskupení, vytvořeného speciálně pro
tuto příležitost, jež zahrálo Nebe na zemi
od Jaroslava Ježka, Srdce mé jak housle
zní od Miarca Laparcerie a skladbu Kurta
Weilla Mackie Messer. Stejně jako při všech

prezentacích místní ZUŠ bylo i tentokrát
hlediště divadla zcela zaplněno příznivci
dobré hudby, kteří každé vystoupení ocenili
zaslouženým potleskem, stejně jako vtipná
moderátorská vystoupení Pavla Fiedlera.
Starostka Hana Moravcová v předmluvě
k Almanachu ZUŠ 1954–2014 napsala:
„Většina našich světově uznávaných umělců
získala základy právě v uměleckých školách.
Jejich struktura, široká provázanost v systému uměleckého vzdělávání nemá dnes v evropském ani světovém měřítku obdobu.“
Přejme naší ZUŠ, kde se nyní vzdělává přes
osm stovek žáků, aby měla stále tak dobré
učitele a v blízké budoucnosti i prostory odpovídající alespoň evropskému standardu.
DM,
foto Vladimír Mojžíš jr.

Z. Stibor, K. Vacek, M. Müllerová, V. Matějáková, J. Triebenekl, P. Fiedler, J. Bachtík,
T. Novotná, R. Kudla, P. Ciboch

K. Vacek, L. Nováček, M. Cibulková
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Z. Hejlíková, M. Sedláková, Š. Mistrová

U sv. Ludmily zněla Rybova
Česká mše vánoční
v podání nového sboru ZUŠ
Do posledního místa se 16. prosince večer
zaplnil kostel sv. Ludmily na Chvalech.
Úderem půl osmé zde před posluchače
předstoupil sbor, jaký Hornopočerničtí
dosud neviděli. Kromě čtyř profesionálních zpěváků přišlo zazpívat Rybovu
Českou mši vánoční přes dvacet členů nově
ustaveného Smíšeného pěveckého sboru
učitelů, rodičů a přátel ZUŠ v Horních
Počernicích pod taktovkou dirigenta Stanislava Mistra. S nápadem založit pěvecké
těleso přišel v září ředitel školy Libor Zíka.
„S Rybovou mší se rádi poměří slovutní profesionálové i mnozí amatéři, a tak jsme se na
podzim s několika přáteli dohodli, že začneme zkoušet, a vrcholem našeho letošního
snažení bude kvalitní provedení „Rybovky“.
Dobře jsme si uvědomovali, že toto dílo
vyžaduje nejvyšší technické i interpretační
nároky, je v něm hodně sopránů a také
tenory mají polohově těžké party, navíc náš
výstup bude trvat téměř hodinu, a to není
žádná legrace,“ říká „otec zakladatel“, jak ho
kolegové ze sboru oslovují.
O pěvecká sóla se postarali profesionálové
Renata Poláková (soprán), Marie Bachůrková (alt), Martin Strouhal (bas) a tenorista
a dirigent smíšeného sboru Pražští pěvci
Stanislav Mistr, jenž tentokrát skvěle řídil
dvacetičlenný místní sbor a sedmičlenný
Komorní orchestr ZUŠ.
„Měli jsme několik zkoušek a byli moc rádi,
že se řízení ujal výtečný hudebník a dirigent Stanislav Mistr. Práce s ním byla velmi
zajímavá, veselá a pro všechny znamenala
značný posun v našich pěveckých dovednostech, schopnosti soustředit se a lépe
vnímat Rybovo dílo,“ pochvaloval si Libor
Zíka spolupráci s dirigentem.

Zkoušky Smíšeného pěveckého sboru
učitelů, rodičů
a přátel ZUŠ
představovaly
pro jeho členy
zodpovědnou
přípravu na
předvánoční
vystoupení.
Z téměř hodinu
trvajícího vystoupení u sv. Ludmily si členové sboru nakonec odnesli kromě prochladlých rukou a nohou především krásné
pocity. A nebyli sami, velmi spokojení byli
také posluchači, kteří zaslouženě odměnili
účinkující dlouhotrvajícím potleskem.

Jestli se dočkáme i dalších koncertů nově
vzniklého sboru, nevědí ani sami jeho členové. Doufejme tedy, že snad ještě uplatní
svůj talent i zúročí velké množství práce, jež
vložili do nastudování Rybovy České mše
vánoční.
Dana Mojžíšová, foto Vladimír Mojžíš jr.

Koncert pomohl dětem z domova v Krompachu
Za neziskovou organizaci Betynka bych chtěla poděkovat všem, kteří přišli na benefiční koncert na Chvalském zámku.
Výtěžek ve výši 11.030 Kč použijeme na nákup vánočních dárků pro děti z dětského domova Krompach. Především děkuji
zpěvačce Magdaleně Moudré, sboru Pueri gaudentes pod vedení sbormistrů Zdeny Součkové a Libora Sládka a stavební
firmě Inrepo s.r.o. za jejich
pomoc. Děkuji také MČ
Praha 20 za propagaci
a vedení Chvalského zámku za vynikající spolupráci,
díky níž se nám podařilo
zorganizovat charitativní
koncert. Tím, že jste otevřeli svá srdce, udělali jste
radost mnoha dětem.
Helena Podlahová, organizace Betynka
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Mladí lidé mají dodávat společnosti
chuť bratrství a solidarity
V pátek 2. ledna 2015 skončilo v Praze
evropské setkání mladých pořádané komunitou Taizé. Z téměř třiceti tisíců účastníků více než tři čtvrtiny tvořili mladí lidé
z Evropy i jiných částí světa, aby se zamýšleli nad křesťanským posláním ve světě.
V Horních Počernicích se díky vstřícnosti
několika rodin a vedení Kulturního střediska ubytovalo 124 mladých lidí z Ukrajiny,
Polska, Španělska, Itálie, Chorvatska,
Německa, Maďarska, Slovenska a také pět
Korejců a jedna dívka z Taiwanu.
Jako první přijeli dobrovolníci, kteří od
27. prosince pomáhali s posledními
přípravami a pak s organizací pětidenní
akce. Většina mladých dorazila 29. prosince a v následujících dnech se zúčastnila
společných modliteb, setkání ve farnosti,
odpoledních tematických diskusí a modliteb v několika málo centrálních místech,
například v katedrále sv. Víta či na výstavišti
v Letňanech.
Představený komunity bratří z Taizé bratr
Alois uvedl letošní setkání s názvem Buďte
solí země slovy, že mladí lidé mají podobně jako sůl dodávat společnosti chuť
bratrství a solidarity. „Lidé se bojí o svoji
bezpečnost, ale musíme se zasazovat
o naši společnou evropskou bezpečnost
a s tím i naši solidaritu,“ dodal. „Diskuse se
pak odvíjely od otázek: V čem nacházíme
chuť do života? Kteří lidé nám ji předávají,
jak to dělají? Co pro nás znamenají slova
Ježíše být solí země? Diskutovalo se také
o bezpečnosti v Evropě, přístupu k ochraně
životního prostředí, udržitelnému ekono-
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mickému rozvoji, vztahu víry a umění či
vědy,“ uvedl Josef Beránek, jehož rodina se
v organizaci setkání angažovala.
Organizace zázemí v Horních Počernicích
se na popud dobrovolníků z Taizé, a též
díky povzbuzení od místních pamětníků
prvního podobného setkání v Praze v roce
1990, ujali mladí lidé, kteří se také angažují
v kapele Boží nadělení a v Salesiánském
hnutí mládeže. „Z počernických studentů
středních a vysokých škol vyrostli schopní organizátoři, kteří se snadno domluví
i v mnohonárodnostní skupině. Bylo úžasné
vidět, jak dokázali přesvědčit rodiče, sousedy a známé, aby pozvali domů poutníky
alespoň na novoroční oběd, jak dokázali
zorganizovat ubytování, silvestrovské setkání, ale i dopolední programy s originálně
pojatými modlitbami, jež po desetiletí
přitahují tradiční věřící křesťany i ty, kdo
se nehlásí k žádné konkrétní církvi,“ uvedl
Josef Beránek.
„Dosud neznámí mladí lidé, které jsme
v pondělí 29. prosince u nás ubytovali,
odjížděli 2. ledna do svých domovů v Itálii,
Polsku nebo Německu jako naši blízcí
přátelé. Nestrávili jsme spolu mnoho času,
přesto jejich radost, otevřenost, pokora
i upřímnost je pro nás nezapomenutelným
zážitkem a nadějí v novém roce 2015,“ dodal Petr Herian, jeden z mnoha hostitelů.
Organizátoři děkují všem, kteří mladým
lidem poskytli ubytování, a vedení ZŠ
Stoliňská za poskytnutí prostor ke společné
akci. Závěrečná loučení, objetí i výměny

adres potvrzovaly, jak tato setkání přirozeně přispěla k posílení důvěry mezi mladými
Evropany. „Štěstí se nenachází v postoji
´každý pro sebe´, nýbrž v solidaritě mezi lidskými bytostmi,“ uvedl v závěru bratr Alois
s tím, že v bratrském a sesterském společenství spočívá jeden z přínosů křesťanů
pro současnou společnost. V dubnu se bratr
Alois s mladými lidmi chystá navštívit Kyjev,
Moskvu a Minsk. Příští celoevropské setkání
Taizé se uskuteční za rok ve španělské
Valencii.
DM, foto Anička Herianová
a Vladimír Mojžíš jr.

Vlasta Škorpilová:

Vše, co děláme pro děti, není zbytečně vynaložené úsilí
Člověk se vzdělává a učí celý život. V dnešní
době je předškolní vzdělání základem pro
další osobní růst a rozvoj dítěte. Z poznatků
lékařů, psychologů a především pedagogů
vyplývá, že první roky v životě dítěte jsou
velmi senzitivní a jejich smysluplné prožití
má dalekosáhlý význam pro celý jeho další
život. Vlasta Škorpilová za třicet let svého
působení v mateřské škole ve Svépravicích
dobře ví, že předškolní období je nejpozoruhodnější etapou vývoje dítěte a spojuje vše,
co mu bylo vrozeno, s tím, co se výchovou
a učením stane mostem k jeho budoucí
dospělé osobnosti. Je to doba, na kterou si už
jako velcí rádi vzpomínáme, ke které se rádi
vracíme a která v naší paměti zanechává
nesmazatelné stopy.
Vlasta Škorpilová pochází z Moravského
Slovácka, ze Starého Hrozenkova, kde s rodiči
a třemi sourozenci prožila krásné dětství
i mládí. „Tatínek byl truhlářem, maminka v domácnosti. Byla neuvěřitelně šikovná, nádherně
vyšívala a šila kroje i oblečení pro nás všechny.
Vyučila jsem se kuchařkou a dostala umístěnku do Rožnova pod Radhoštěm, kde jsem
pracovala osm let,“ vzpomíná. V Rožnově také
poznala svého budoucího manžela, který tam
tehdy přijel na dovolenou. Do Prahy odešla
v sedmadvaceti letech, deset let byla doma
s dvěma dětmi a do mateřské školy nastoupila
jako vychovatelka v roce 1982.
“Od začátku jsem měla neuvěřitelné štěstí na
lidi kolem sebe. Začínala jsem, když byla ředitelkou Jitka Půrová, potom Ludmila Hálová
a nyní Milena Karlecová s Naďou Bleskovou;
také všechny učitelky v této škole U dráčka
byly a jsou opravdu moc hodné. Pro práci
s dětmi je nesmírně důležité vytvořit v dobré
spolupráci s rodinou prostředí, které je naplněno láskou, tolerancí a porozuměním, prostředí, kam se děti budou těšit, kde se budou
všestranně rozvíjet a získají v rozsahu svých
předpokladů přiměřenou fyzickou, psychickou
i sociální samostatnost. Nejsme velká škola,
všichni se dobře známe, a tak se nám podařilo
vytvořit zde prostředí, které se přibližuje
rodinnému, kde vládne pohoda a radost.”
Když Vlasta Škorpilová mluví o dětech, její
tmavé oči září láskou. Za dlouhá léta jich byly
už stovky, jimž se ve škole věnovala. Není
divu, že se k ní dodnes i v dospělosti mnohé
z nich hlásí. “Vždyť byly jako moje, a taky
jsem se k nim jako ke svým chovala. Moc mě
těší, když je po letech potkám a vidím, že
z nich vyrostli krásní lidé. I na svatbě nebo na
promoci jsem některým byla,“ říká. Mezi dětmi
dřív a nyní žádný rozdíl nevidí. Stále je nejvíc
baví kreslení, hra a zpěv, jímž paní Vlasta
bohužel nevládne, a jak se smíchem přiznává,
falešnými tóny by dětem zpívání jen kazila.
Po mamince však zdědila šikovné ruce, lásku
k přírodě a k literatuře. I proto se naše setkání
uskutečnilo v místní knihovně, kam si chodí
ke své přítelkyni Boženě Beňové vypůjčovat
knihy.

I když je v Horních Počernicích
spokojená, často
se jí stýská po
rodné Moravě,
Rožnově a po
horách. Není
tedy divu, že její
nejoblíbenější
autorkou je spisovatelka Květa
Legátová, která
navíc celý život
působila jako
učitelka ve školách na Valašsku
a Moravském
Slovácku. „Učila
zejména v oblasti Kopanice,
odkud také čerpala náměty pro svoji slovesnou
čerpají sílu po celý další život. Pro mě je velice
důležité, abychom dokázali dětem nabídnout
tvorbu. Mám moc ráda její knihy Želary nebo
takové prožitky, na které si v životě ještě
novelu Jozova Hanule, ale už ve svých prvních
někdy vzpomenou. Myslím, že se nám v tomto
knížkách psala o životě středomoravského
ohledu daří. Čas od času potkávám své bývalé
regionu, a mě nejvíc baví, že její doménou jsou
žáčky, kteří vzpomínají na zajímavé činnosti ve
příběhy dětí, třeba v povídkové prvotině Postavičky nebo v knížce Korda Dabrová. Nedivte se
školce. Vše, co děláme pro děti, není zbytečně
mi tedy, že mám nejraději povídkovou knihu
vynaložené úsilí.“
Želary, když její příběhy jsou situované právě
Role učitelů, vychovatelů i veškerého personádo prostředí Moravského Slovácka a Valašska,
lu mateřské školy je hned vedle rodičů v životě
a jedna z nich dokonce popisuje poměry
dítěte opravdu nejdůležitější. Jejich práce si
v mém rodném Starém Hrozenkově na rozzaslouží více pozornosti nejen proto, že dělají
hraní Moravy a Slovenska, což je moje srdeční
dobrou práci, ale v jejich rukou je opravdu
záležitost,“ říká Vlasta Škorpilová.
hodně. A když už jsme s Vlastou Škorpilovou
Povolání učitelky nebo vychovatelky v mapři našem povídání na chvíli odbočily k liteteřské škole vyžaduje především dobrý vztah
ratuře, také americký spisovatel a nějaký čas
k malým dětem, specifický pedagogický talent
také učitel Robert Fulghum tvrdí v titulu jedné
i schopnost improvizovat. Dnes mají děti
ze svých knih: Všechno, co opravdu potřebuju
v místnostech určených hrám, na školních
znát, jsem se naučil v mateřské školce.
zahradách i hřištích vybavení, o jakém se nám
Dana Mojžíšová, foto autorka
starším ani nesnilo. Pracovními prostředky
a archiv Vlasty Škorpilové
jsou ale stále především hračky, knížky, psací
a kreslicí potřeby, někdy
i obrazová a zvuková technika, hlavně však mluvené
slovo. „Snažíme se o děti
předškolního věku starat,
jak nejlépe umíme. Věnujeme se různě zaměřeným
činnostem, které rozvíjejí
jejich osobnost, schopnosti
a zájmy, zlepšují jejich
vnímání i běžné sociální
návyky. Stejně ze všeho
nejvíc děti potřebují lásku.
V tomto věku jsou ještě tak
bezbranné, ale přitom neobyčejně vnímavé. Potřebují
prostředí vzájemné důvěry
a pozitivní příklad v každém
okamžiku. Chceme, aby
jejich vzpomínky na dětství,
tedy i na čas strávený ve
Vlasta Škorpilová za třicet let působení v mateřské škole
školce, byly co nejpěknějdobře ví, že předškolní období je nejpozoruhodnější etapou
ší, protože z dětství pak
vývoje dítěte.
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Program divadla v lednu 2015
Čtvrtek 8. ledna v 9.00 a 10.30
JAK HANIČKA S HONZÍKEM
ZAPOMNĚLI NA UŠATÝ DÁREK
Pátek 9. ledna v 19.30
MÁ ŽENA SI VYŠLA
Neděle 11. ledna v 15.00
ZAHRADA
Neděle 11. ledna v 18.00
vernisáž výstavy: EX LIBRIS
Pondělí 12. ledna v 9.00 a 10.30
VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA
Středa 14. ledna v 19.30
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Čtvrtek 15. ledna v 19.30
SMLOUVA
Sobota 17. ledna v 15.00
FIMFÁRUM
Středa 21. ledna v 19.30		
ANI SPOLU ANI BEZ SEBE
Čtvrtek 22. ledna v 9.00 a 10.30
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA

PŘEDPRODEJ
Předprodej vstupenek na únor začne v pokladně divadla v úterý 6. ledna v 16.00.
První den předprodeje lze koupit nebo rezervovat maximálně šest vstupenek na osobu
a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 a hodinu před
začátkem všech představení pro veřejnost, pokladna na Chvalském zámku
denně od 10.00 do 16.00.
PLATBY KARTOU
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00 na
www.divadlopocernice.cz a na adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.
VÝSTAVA VE FOYER
EX LIBRIS
Kurátor Vladimír Vondruška

Pátek 9. ledna v 19.30
Jean Barbier

MÁ ŽENA SI VYŠLA
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Jak to dopadne, když si Gilles pozve domů na
oběd svého šéfa Bernarda de Montgallet a zapomene o tom informovat svoji ženu Stephanii?
Dokáže situaci zachránit služebná Henrietta?
A jak všechno zkomplikuje zahradník Pierre
nebo nečekaný příchod Jacqueliny? Vše se dozvíte v komedii plné omylů, nečekaných záměn
a s překvapivým rozuzlením.

Neděle 25. ledna v 15.00
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH

Hrají: Eliška Povolná, Ondřej Hrubeš, Saša Vytlačilová, Michal Král, Eva Bartoňová, Milan Rutner
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 11. ledna v 15.00
Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš
podle knihy Jiřího Trnky

ZAHRADA
Divadlo Krapet
Když šli kluci do školy, cestou uviděli ve vysoké
zdi starou železnou branku, celou rezavou…
Ocitli se v tajemné zahradě plné překvapení.
Hlídá ji zlomyslný kocour, mluvící trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba, a když už je nejhůř,
tak pomůžou legrační sloni. Do takové zahrady
se můžete se zvědavými kluky zatoulat i vy.
Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 26. ledna v 19.30
DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ

Neděle 11. ledna v 18.00

Úterý 27. ledna v 9.00 a 10.30
JAK ŠLI INDIÁNI ZA SLUNCEM

vernisáž výstavy

Neděle 1. února v 15.00
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

Expozice části výtvarné kolekce XIV. Trienále
českého ex libris Chrudim 2014

Neděle 1. února v 19.30
CAVEMAN
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EX LIBRIS
Kurátor výstavy Vladimír Vondruška
Milan Rutner a Eliška Povolná v komedii
Má žena si vyšla

Středa 14. ledna v 19.30
Geraldine Aron

Středa 21. ledna v 19.30
vyprodáno

Fabrice Roger-Lacan

Středa 4. února v 19.30
vyprodáno

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD

ANI SPOLU ANI BEZ SEBE

Produkce: FDA Praha

Divadlo Kalich

SMLOUVA
Divadlo v Rytířské
Překlad: Helena Stachová
Režie: Petr Kracík

Režie: Pavel Háša

Neděle 25. ledna v 15.00
Lucie Belanová

O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI
A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
Divadlo HP Praha
Klasická výpravná pohádka o princezně, která by
se ráda vdávala, o čertovi Luciášovi a o tom, co
se všechno stane, když se spolu setkají. Zvítězí
peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami
v sobě ukrývá ponaučení, že i malý čin a laskavá
mysl spolu s vírou v kouzelné proměny umí dělat
opravdové zázraky.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 26. ledna v 19.30
Ray Cooney / John Chapman

„Něco takového by nevymyslel ani sám Mrožek!“
Pořekadlo, které se v Polsku vžilo ještě za autorova života, výmluvně dokládá, co je pro jeho
dramatiku charakteristické: neotřelé zápletky,
komediální řešení situací a překvapivá pointa.
Smlouva je bravurní tragikomedie o muži, jenž
si sám najme vlastního vraha. Vedle takřka detektivní zápletky nabízí především znamenitou
hereckou příležitost pro dva muže, kteří spolu
vedou napínavý a zároveň zábavný dialog.

DO LOŽNICE VSTUPUJTE
JEDNOTLIVĚ
vyprodáno

Divadelní společnost Háta

Na únor připravujeme:
Neděle 1. února v 15.00
Na motivy knihy Astrid Lindgrenové napsala
Vlasta Krutmanová

PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA

Vstupné 280, 250, 220 Kč

Divadlo Applause

Jan Werich

FIMFÁRUM
Hynkovo hravé divadlo
Režie: Eva Andělová
Pohádka pro děti i dospělé s písničkami Voskovce, Wericha, Ježka.
Byl jednou jeden zámek a v něm jedna stará
Jasnost knížepán, jemuž „dobře“ radil první lokaj.
Ve vesnici pod zámkem zase kovárna s poctivým
pracovitým kovářem, kterému „dobře“ radila
jeho záletná žena se svou ctižádostivou matkou.
V pohádce Jana Wericha se tyto archetypy spolu
s postavami čerta a vodníka zamíchají do půvabného příběhu. Asi ho znáte všichni, ale pojďte se
s námi podívat, jak potrestat zlou mysl.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Autorský záměr Roberta Thomase je jasný a působivý - pobavit diváka a dát mu překvapivou
pointu. Zdánlivě všední situace zdánlivě všedního dne se odehrávají v útulné pařížské kavárničce. Postavy jsou napsané brilantně a s velkou
láskou. Ať už patří na stranu dobra či zločinu, jsou
plné humoru a člověčenství. Zejména příběh,
nazvaný Zlatý pan ministr, ťal přímo do naší
žhavé současnosti.
V hlavní roli tří komických detektivních příběhů
z Paříže se představí Václav Vydra spolu s Naďou
Konvalinkovou a Janou Bouškovou. Dále hrají
Matěj Hádek/ Martin Davídek/ Martin Kubačák.
Omezený počet vstupenek, představení je
částečně zadané.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Sobota 7. února v 15.00
Marek Zákostelecký, Václav Poul

PODIVUHODNÝ CIRKUS DR.
TARZANA
Divadlo Drak Hradec Králové
Režie a výprava: Marek Zákostelecký

Hrají: Miroslav Etzler a Karel Zima

Sobota 17. ledna v 15.00

ZLATÝ PAN MINISTR
A TURECKÁ KAVÁRNA
Umělecká agentura Harlekýn

Čtvrtek 15. ledna v 19.30
Slawomir Mrožek

Robert Thomas

Úprava a režie: Rita Jasinská
Přijd‘te k nám a my vás začarujeme zpět do úžasných dětských let. Zažijete hodinu plnou legrace
a dobrodružství. Určitě se s námi nebudete nudit
ani vy dospěláci, ani vaše děti.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 1. února v 19.30
Rob Becker

CAVEMAN
Produkční společnost Point
Režie: Patrik Hartl
Caveman aneb Obhajoba jeskynního muže.
Máte chuť se zase jednou rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one man show
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství a vtipně
utajených kvalitách obou pohlaví.

„Dámy a pánové, neváhejte a navštivte naše
šapitó, uvidíte pravé divy světa zvířat. Do vašeho
města dorazil věhlasný doktor Tarzan, světoznámý vědec, který v pralesích Sumatry, ve skalách
Kamčatky a jinde objevil mnoho naprosto
ojedinělých druhů zvířeny, jejíž um vám dozajista
vyrazí dech. Žádná ZOO světa vám neukáže tolik,
co Podivuhodný cirkus doktora Tarzan.“
Představení je opravdovou divadelní podívanou
pro všechny milovníky zvířat i náruživé návštěvníky cirkusů.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Sobota 14. února v 15.00 a 19.30
Na námět H. Ch. Andersena

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Poutavý příběh o věčné touze a lásce. Malá
mořská víla, okouzlena lidským světem, touží
poznat vše, co je s ním spojeno. Objeví lásku, ale
také skutečnost, že se pro ni často musí hodně
obětovat.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 15. února v 18.00
Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška

RYCHLÉ ŠÍPY

Hrají: Jakub Slach /Jan Holík

Zeptejte se kocoura

Vstupné 350, 320, 280 Kč

Režie: Barbora Jelínková
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený
do jevištní podoby. Mirek, Jarka, Jindra, Červe-
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náček, Rychlonožka… Kdo by neznal slavný
klub Rychlých šípů, chlapce statečné, hrdé, čestné,
veselé a podnikavé. Nebo raději dáváte přednost
plantážníkům z Bratrstva kočičí pracky? Ať je to
tak či tak, neváhejte a vydejte se s námi zpět do
doby, kdy každá dívka byla dámou a muži pravými
gentlemany.

Neděle 22. února v 15.00
Armila Vlčková, Pavlína Jurková

INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU
Divadlo Láryfáry

Hlas Jaroslava Foglara: Vladimír Stoklasa

Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech,
kteří se odváží vrátit do časů dětství a stanou se
opět statečnými indiány z kmene Apačů. Také
jste někdy bojovali s luky a šípy, krotili koně, sbírali skalpy, stopovali divokou zvěř, kouřili dýmku
míru a tančili kolem totemu? Jestli ne, my vás to
naučíme! Originální představení Divadla Láryfáry je určeno dětem od čtyř let i dospělým.

Vstupné 120, 100, 80 Kč

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 18. února v 19.30

Středa 25. února v 19.30

Arnold Wesker

Eugen Ionesco

MUŽI ODCHÁZEJÍ, ŽENY PŘEŽIJÍ

LEKCE
TŘEŠTĚNÍ VE DVOU

Hrají: Petr Beneš, Václav Procházka, Jaroslav Spitzer,
Jan Hohenberger, Vladimír Duben, Adam Dufek,
Stanislav Spitzer, Petr Kříž, Alžběta Holcová, Barbora
Bartošová, Jana Povolná, Anežka Moudrá, Magdaléna Moudrá, Anna Herianová/Dominika Herianová

Studio dva
Režie: Darina Abrahámová
Jsou tři a pojí je přátelství. Energická podnikatelka
Minerva, kterou před lety opustil manžel, ale ona
to zvládá víc než dobře. Decentní intelektuálka
Mischa, která nedávno opustila manžela a myslí si,
že to zvládá. Přitažlivá Claire, kterou kvůli politické
kariéře právě opustil milenec a je jasné, že to
nezvládá. Tři dámy se setkají na nóbl večeři. Mají
šarm, styl, inteligenci, zkušenosti a snaží se mít
i pravdu. A vůbec jim v tom nebrání přítomnost
mladého muže, který střídavě hraje partnery všech
tří. A protože Angličané mají důvtip v krvi, na závěr
musí přijít i překvapující pointa.
Hrají: Anna Šišková /Zuzana Mauréry, Jana
Krausová, Jitka Schneiderová /Gabriela Míčová,
Vojtěch Kotek
Vstupné 380, 350, 300 Kč
Čtvrtek 19. února v 19.30
Irena Dousková

HRDÝ BUDŽES
Divadlo Příbram

preiméra

Divadlo na tahu

Inscenace je exkursem do naší nedávné historie
a přibližuje tragikomiku prvních roků husákovské
normalizace v podání Helenky Součkové, zvídavé
žákyně druhé třídy ZDŠ v Ničíně. Výborně napsaný
text a mimořádná herecká kreace Barbory Hrzánové v hlavní roli (cena Thálie 2003) jsou garantem
dobré nálady i podnětem k zamyšlení. Přijďte se
zasmát, zastydět a zavzpomínat.
Hrají: Barbora Hrzánová, Jarmila Vlčková, Libor
Jeník
Vstupné 380, 350, 300 Kč
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BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta
Režie: Marie Lorencová
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pronajímá
ve svém pařížském bytě pokoje. A tak spolu na
jedné adrese bydlí klavíristka Jeanine, malířka
Jacqueline a služebná Marie-Louisa. Soužití žen
rozdílných temperamentů není jednoduché. Všechny obyvatelky bytu se proto nezávisle na sobě
rozhodnou radikálně změnit život a bez vědomí
ostatních podají inzerát. Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů.
Jistou pikantnost přitom zvládá s pověstným
francouzských šarmem.
Hrají: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Ivana
Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela Nohýnková
/ Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / Olga Želenská,
Martin Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip
Tomsa / Martin Sobotka
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Režie: Andrej Krob
Když Divadlo na tahu v roce
2003 v Žižkovském divadle
poprvé uvedlo hru Eugena
Ionesca Plešatá zpěvačka,
posteskl si kritik a také
básník Josef Mlejnek, jaká
je to škoda, že se Eugenu
Ionescovi nevěnujeme soustředěněji
a pravidelněji jako
hrám Václava Havla.
„Když dnes jako režisér pracuji na inscenacích aktovek Lekce a Třeštění
ve dvou, stále více si uvědomuji, jak silnou inspirací
pro dramatika Václava Havla Ionesco byl,“ říká
Andrej Krob. Co ho zaujalo na těchto hrách?
„Uprostřed jakéhosi válečného třeštění, které se
odehrává všude kolem, žijí - nežijí vedle sebe On
a Ona. S třeštěním, které se kolem nich odehrává, odmítají mít cokoliv společného. Zabývají se
totiž vlastním třeštěním, kterým řeší ´světodějný´
problém, jestli je nějaký rozdíl mezi hlemýžděm
a želvou.
Lekce je o zdravím kypící sebevědomé dívce plné
energie a chuti do života, která s důvěrou přichází
za profesorem, aby ji připravil k univerzálnímu
studiu. Lekce však neprobíhá, jak by se předpokládalo, a tak se děvče pod sílícím tlakem zpočátku
velmi nesmělého a vyplašeného profesůrka mění
ve fyzickou i psychickou trosku. Naopak profesor,
který zpočátku působí dojmem přehnaně slušného, velmi nesmělého, staromódního profesůrka se
postupně proměňuje v obludu.

Režie: Jiří Schmiedt

Čtvrtek 26. února v 19.30
Marc Camoletti

Záměrně pochmurná témata těchto dvou her jsou
autorem nazírána s jeho typickým nadhledem
a tak dovolují divákovi také se při nich bavit. Že
z toho člověka občas zamrazí, to už hovoří o způsobu a metodě psaní divadelních her profesora
Eugena Ionesca a jeho učenlivého žáka Václava
Havla,“ uvedl Andrej Krob pro Hornopočernický
zpravodaj.
Jednotné vstupné 150 Kč

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ jsou zadaná pro
školy a školky. Maminky s dětmi je mohou navštívit po předchozí domluvě na tel.: 281 920 326.
Čtvrtek 8. ledna v 9.00 a 10.30
JAK HANIČKA S HONZÍKEM
ZAPOMNĚLI NA UŠATÝ DÁREK
Divadlo Paleček
Pondělí 12. ledna v 9.00 a 10.30
VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA
Kejklířské divadlo z Doudleb
Čtvrtek 22. ledna v 9.00 a 10.30
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Divadlo Matěje Kopeckého
Úterý 27. ledna v 9.00 a 10.30
JAK ŠLI INDIÁNI ZA SLUNCEM
Duhové divadlo
Úterý 5. února v 9.00 a 10.30
HRÁTKY S ČEŠTINOU
Jana Rychterová
Středa 6. února v 9.00 a 10.30
HRÁTKY S ČEŠTINOU
Jana Rychterová
Úterý 10. února v 9.00 a 10.30
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Středa 11. února v 9.00 a 10.30
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Středa 18. února v 9.00 a 10.30
PINOCCHIO – NOSÁČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ
Hravé divadlo Brno
Středa 25. února v 9.00 a 10.30
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU NAPRAVIL
Divadlo HP Praha
Hana Čížková,
ředitelka divadla

Úspěšný rok 2015 plný milých překvapení
a krásných divadelních zážitků vám přejí
pracovníci Divadla Horní Počernice.

Virtuální univerzita třetího věku v Domečku
Virtuální univerzita třetího věku probíhá od letošního září v KS Domeček a navštěvuje ji deset studentů ve věku nad
50 let. Při semináři si vždy na dané téma promítneme film, potom společně uděláme test. Doma si studenti přímo
ve svém počítači otevřou probíranou látku, sami znovu udělají test a odešlou ho k vyhodnocení na Českou zemědělskou univerzitu. Téma
každého semináře si studenti vybírají sami podle svého zájmu. Proběhly semináře Astronomie a Pěstování a využití jedlých a léčivých hub,
v termínech 2. a 16. února, 2., 16. a 30. března a 13. dubna 2015 se budeme věnovat barokní architektuře v Čechách.
Případní zájemci o studium se mohou informovat v Divadle Horní Počernice u ředitelky Hany Čížkové nebo na tel. 608 664 806 u Alžběty
Cibochové.
-AC-

Obrazy
Vladimíra Kočičky
svědčí o tajemství
Vinotéka U Džonyho na Náchodské 136 je od začátku prosince také výstavní síní, v níž Vladimír Kočička představuje
ukázky své tvorby během uplynulých čtrnácti let. Mezi
jeho záliby patří i fotografování, ale především malba
surrealistických obrazů. Stále aktivní umělecký směr, ale
také životní styl, jenž usiluje o osvobození mysli, využívá
Kočička k zachycení svých snů, představ, pocitů a myšlenek. Jeho technika práce je velmi citlivá při vnímání a posuzovaní výběru barev, stejně jako každý malíř také on
hledá nové cesty v tématech, k nimž se přidružila i poezie.
„Když jsem přišel z vojny, zaujala mě skupina Stromboli,
tak jsem se začal tedy více zajímat o jejich texty a zjistil,
že některé pocházejí od Christiana Morgensterna. Koupil
jsem si jeho sbírku básní, a tak vznikl první obraz Košilela,
inspirovaný stejnojmennou básní tohoto německého autora v překladu Josefa Hiršala, poté ještě další dva obrazy,
Židle ke koupání a Dvě láhve,“ řekl při zahájení výstavy
Vladimír Kočička, ukázku z knihy esejů Viléma Flussera
Za filosofii fotografie přečetla Eva Bartoňová. „Význam
obrazů spočívá na povrchu. Člověk jej může
postihnout jediným pohledem, ale potom zůstane povrchním. Chce-li člověk význam prohloubit, musí pohledu dovolit, aby povrch bedlivě ohledal,“
píše Flusser a jeho slova mohou být pro nás určitým návodem, jak nahlížet
na tajemné obrazy Vladimíra Kočičky. A malba má svědčit o tajemství, tvrdil
už Magritte.
K příjemné atmosféře výstavy přispěl Josef Musil hrou na trubku a samozřejmě výborná vína z Pálavy.
Dana Mojžíšová
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů
Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

V lednu vykračujeme
pravou nohou a to
hned ve stopách Odyssea, dávného hrdiny,
který překonal rozličné překážky a zažil
mnohá dobrodružství
při své pouti z trojské
války
domů. Výstava Bc. Hana Čížková
Mgr. Alexandra Kohoutová
Mgr. Jiří Beneda
Ing. Pavel Wágner
Odysseova dobrodružství aneb Staň se
hrdinou je naprosto unikátní. Jedná se
o nejhravější interaktivní výstavu ze
všech, které jsme vám dosud nabídli.
Odysseův příběh je upraven pro malé
i velké tak, aby se bavili všichni a stali
se alespoň na chvíli opravdovými hrdiny. Navíc je výstava ozdobena nejlepšími pracemi z dětské výtvarné soutěže
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
Moře
plné dobrodružství.
K výstavě jsme připravili zbrusu nové
doprovodné akce. V rámci pohádkového dobrodružného víkendu vás bude
Výstava Odysseova dobrodružství aneb staň se hrdinou je naprosto unikátní.
provázet větrem ošlehaný pirát či divoká pirátka Evelína, děti od 6 do 11 let
mohou přespat na zámku za asistence
války domů. Ponoříte se do vln Středopohádkových bytostí, a vy všichni
zemního moře, budete veslovat jako
si nenechte ujít skvělou, ojedinělou
dávní hrdinové, přelstíte Kyklopa v jeho
Ilona Juklová Strašidelnou
Mgr. Josef
Černýpirátů
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
a tajuplnou
noc
jeskyni, navštívíte
vládce všech větrů
a svítících přízraků na Chvalském zámAeola i tajemné zrádné Sirény, uvidíte
ku počátkem února.
přízraky všech námořníků, obludy Skyllu
Zdravíme vás námořnickým ahóóój do
a Charybdu, a zdárně projdete dokonce
nového roku 2015 a určitě připlujte na
i podsvětím!
zámek.
Zábavná a hravá výstava pro všechny
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

děti i dospělé vám umožní prožít příběh
opravdového hrdiny. Výstavou procházíte
samostatně a prožíváte všechny příběhy,
jak dlouho budete
Pro školy, školky
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květachtít.
Valchařová
a dětské kolektivy nabízíme možnost
přijďteVÝSTAVY
nás podpořit
také ve volbách komentovaných
do zastupitelstva
PRO VŠECHNY
prohlídek po objednání.
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. říjnaUnikátní
2014.výstava pobaví všechny. Navíc
je zámek vyzdoben nejlepšími dětskými
Pozor, do 16. 1. 2015 probíhá instalace
ilustracemi z výtvarné soutěže Moře plné
nové výstavy Odysseova dobrodružství.
dobrodružství. Staňte se hrdinou, staňte se
Přístupná bude pouze prodejní galerie,
bájným Odysseem na Chvalském zámku!
kočárovna a zámecké sály,

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
ww.facebook.com/sancepropocernice2014
Od soboty 17. 1. do neděle 5. 4.
denně od 9.00 do 17.00.
Slavnostní zahájení 17. 1. od 14.00
s udílením cen za nejlepší výtvarná
díla v soutěži Moře plné dobrodružství
a s vyhlášením vítěze v celoroční soutěži
O kouzelný plamínek víly Ohnivky
Odysseova dobrodružství aneb
Staň se hrdinou!
Interaktivní výstava vám umožní zažít
dobrodružství, kterými prošel hrdina
Odysseus na své strastiplné pouti z trojské

18.8.2014 14:50:14

akce pro všechny
Sobota 24. 1. od 10.00 do 17.00
Dobrodružná sobota na zámku
s Pirátem aneb staň se hrdinou!
Zkušený a větrem ošlehaný pirát provází
děti i dospělé celým zámkem, interaktivní
výstavou Odysseova dobrodružství aneb
Staň se hrdinou! Děti budou veslovat,
plnit úkoly a soutěžit jako opravdoví

hrdinové. Stanou se Odysseem a radit jim
bude pirát, který se polepšil a stal se námořníkem. Po skončení prohlídky můžete
na zámku ještě zůstat, jak dlouho budete
chtít a užít si výstavu co nejvíc! Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají
vždy v celou hodinu (poslední prohlídka
v 16 hodin).
Informace a rezervace času prohlídky
(nutná): tel. 281 860 130.

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly

Neděle 25. 1. od 10.00 do 17.00
Dobrodružná neděle na zámku
s pirátkou Evelínou aneb staň se
hrdinou!
Odvážná a nezdolná pirátka Evelína provází děti i dospělé celým zámkem, interaktivní výstavou Odysseova dobrodružství aneb
staň se hrdinou! Děti budou veslovat, plnit
úkoly a soutěžit jako opravdoví hrdinové.
Po skončení prohlídky můžete na zámku ještě zůstat, jak dlouho budete chtít.
Komentované prohlídky trvají 40 minut
a začínají vždy v celou hodinu, poslední
prohlídka v 16.00. Informace a rezervace
času prohlídky na tel.: 281 860 130.

děti od 6 do 11 let je v pátek 30. ledna
2015 v 17.00, konec v sobotu 31. ledna
2015 mezi 9.00 – 10.00. Maximální počet
dětí 25. Cena za dítě je 590 Kč, sourozenecká sleva 990 Kč.
Rezervace a informace:
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz,
601 388 922. Přihlášku i bezinfekčnost
si můžete stáhnout na našich stránkách
www.chvalskyzamek.cz. Uzávěrka přihlášek
je v neděli 25. 1. 2015

Od soboty 30. 1. do neděle 31. 1.
Přespání na zámku pro děti
s vílou Ohnivkou, Meluzínkou
a skřítkem Matýskem
Noc na zámku s hostinou, pohádkovými
postavami vílou Ohnivkou, Meluzínkou
a skřítkem, zámeckou hostinou a autorským čtením spisovatelky a herečky Sandry
Vebrové z knihy Ducháčkovic rodina se
koná v pátek 30. ledna 2015, o pololetních
prázdninách. Čeká vás zámecká večeře při
svíčkách v Modrém salonku s obsluhou pohádkových postav, noční cesta za zámeckým pokladem, autorské čtení na dobrou
noc a zámecká snídaně. Začátek akce pro

Prodlouženo do 1. 2. 2015, galerie
Vos Mero Vo Čima
Výstava Vos Mero Vo Čima je ukázkou tvorby čtyř lidí, kteří se sešli ve Společenství
Molechet. Každý z nich se dívá na svět jinýma očima: jinak ho vidí restaurátor knih,
středoškolský pedagog, programátor či
zdravotník. Každý z vystavujících zachycuje
svět kolem sebe po svém. Jejich pohledy
se vzájemně doplňují a určitě obohatí i vás.
Uvidíte malby bytostí Terezy Alešové, emotivní fotografie Zdenky Hrudové, tajemná
místa na fotografiích Jiřího Stibora a fotografie města z pohledu Michala Zabilanského. Všechna díla můžete zakoupit.

GALERIE A KOČÁROVNA

Prodlouženo do 1. 2. 2015, kočárovna
Petra Nenadlová a Tomáš Novák:
Tajemství barvy
Přijďte se potěšit obrazy Petry Nenadlové
a Tomáše Nováka.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
Sobota 7. 2. od 19.00 do 22.00
Strašidelná noc pirátů a svítících
přízraků na zámku
Děti, dospívající i dospělé zveme na strašidelnou noční prohlídku Chvalského zámku.
Zažijete interaktivní výstavu Odysseova
dobrodružství v noční atmosféře a stanete
se opravdovým hrdinou. Provázet vás budou piráti a tajemné svítící a fosforeskující
přízraky. Překvapí vás rej pirátů ve velkém
sále, vstoupíte do Kyklopovy jeskyně,
navštívíte vládce všech větrů, zrádné Sirény
a projdete i podsvětím. Přijďte kdykoli mezi
19.00 a 22.00 a mějte pro strach uděláno.
Vstupné: děti do 15 let, senioři, studenti,
ZTP/P 80 Kč, dospělí 120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč.

Kalendář na rok 2015
Praha a Horní Počernice v proměnách za nižší cenu!
Stolní kalendář MČ Praha 20 na rok 2015 vytvořili svými fotografiemi občané Horních Počernic, účastníci stejnojmenné fotografické soutěže. Graficky
a produkčně ho připravil tým Chvalského zámku. V lednu si můžete kalendář koupit za pouhých 45 Kč na těchto místech: Úřad MČ Praha 20 (pokladna),
Chvalský zámek (infocentrum), Divadlo Horní Počernice, KC Horní Počernice
- Domeček, Pekařství Moravec, Trafiky M. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici,
Trafika M. Pupalové v Běluňské ulici (U tří věžáků), Trafika R. Pučelíka v Božanovské ulici u stanice MHD, Trafika M. Vrzala na Náchodské ulici č. 141, Papírnictví
na Náchodské ulici (u pošty), Papírnictví v Chodovické ulici (u školky), Tiskárna
Printea na Náchodské ulici č. 868 (budova bývalého sklenářství), Salon Marton ve
Chvalkovické ulici a prodejna Citi-tabák v supermarketu Albert.
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Příroda a sport v Horních Počernicích

Nová fotografická soutěž pro kalendář na rok 2016
S velkým předstihem vyhlašuje Chvalský
zámek čtvrtý ročník fotografické soutěže pro
kalendář MČ na rok 2016. Těšíme se, že od
soutěžících opět získáme krásné fotografie.
My zajistíme produkci, grafické zpracování
i distribuci kalendáře, díky příspěvkům od
hornopočernických společností a firem jeho
výrobu. Všem děkujeme!
Od soutěžících z minulých ročníků máme
mnoho námětů pro kalendáře do dalších let,
ale také požadavek, abychom další soutěž
vyhlásili co nejdříve. Rádi jim vycházíme vstříc

a tímto vyhlašujeme nové téma fotografické soutěže pro rok 2016 Příroda a sport
v Horních Počernicích. Naše městská část je
obklopená krásnou přírodou, čímž částečně
eliminuje vysoké dopravní zatížení. Nahlédněte vašimi objektivy do půvabných zákoutí
přírody v Horních Počernicích, ale zároveň jimi
zachyťte i nejrůznější sportovní akce, abychom
lyrický kalendář rozhýbali a rozveselili.
Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2016, na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpravodaje

a na webu městské části a Chvalského zámku.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec
Horních Počernic od 13 let výše. Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni poukázkami
do Hornbachu ve výši 3.000, 2.000 a 1.000 Kč.
Uzávěrka soutěže je 15. května 2015. Těšíme
se na vaše fotografie i na přípravu a práci na
kalendáři na rok 2016.
A. K.

Představujeme vílu Ohnivku, Meluzínku
a Meluzína v pletené podobě
O první adventní neděli jsem dostala krásný dárek, který mě jako autorku psané podoby komiksu O víle Ohnivce velmi potěšil. Paní Václava Pačesová z Pavlišovské ulice
si oblíbila postavičky komiksu vílu Ohnivku, Meluzínku a Meluzína natolik, že vytvořila
jejich pletenou podobu. Děkujeme! Postavičky můžete na recepci Chvalského zámku
obdivovat i vy.
AK

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za listopad 2014
Milé děti, v listopadu jste stále ještě přicházely na výstavu IQ park – svět objevů a rodiče se zase bavili na výstavě o Zeleném Raoulovi.
Koncem měsíce listopadu jste již všichni začali navštěvovat povedenou Vánoční výstavu aneb Putování s ovečkou. A jak zněla tentokrát otázka víly Ohnivky? Prohlédni si celý zámek i zámecké salonky ve druhém patře.
Kolik oken najdeš v salonku, ve kterém je téměř vše modré? Správná odpověď zněla: Jedno okno. Štěstí se tentokrát usmálo
na Vojtěcha Šrámka, žáka 4. třídy ZŠ Ratibořická. Jako cenu vyhrává vstupenku na Strašidelnou noc pirátů. Vašich kuponků bylo
tentokrát 392, z toho 390 správných a dvě chybné odpovědi. Víla Ohnivka už na vás chystá novou otázku.

Hornopočernický zpravodaj – leden 2015

O bohatém adventu a Vánocích na Chvalské tvrzi a zámku
Vánoční období je na Chvalském
zámku jedním z nejaktivnějších
a nejpestřejších období roku. Všechny prosincové akce byly díky vám
hojně navštíveny, některé dokonce
přeplněny, takže máme další rekord
v návštěvnosti. Máme z toho radost
a děkujeme za vaši přízeň.
Na první adventní neděli připravil
Chvalský zámek tradiční Adventní
trhy, po zámku chodila víla Ohnivka
a ukazovala dětem vánoční tradice,
slavnostně jsme otevřeli povedenou
Vánoční výstavu aneb Putování s ovečkou a v zámecké kočárovně probíhaly
Kouzelné Vánoce s RC MUM. Chvalskou
tvrzí i zámkem procházely Lucie, kontrolovaly hygienu na stáncích a udělovaly certifikáty čistoty.
Děti se nemohly dočkat, až k vánočnímu stromu přispěchá krásný anděl,
aby od nich přijímal přání pro Ježíška.
Pomáhala mu starostka Hana Moravcová a zároveň hostila rodiče medovinou
a děti sladkostmi.

Truvérskou mši Petra Ebena, pásmo
koled a vánočních písní zazpíval
dětský pěvecký sbor Paleček ze
ZUŠ Ratibořická pod vedením
sbormistryně Šárky Mistrové.
Nádherné vánoční písně zazpívala
mladá hornopočernická zpěvačka
Magdalena Moudrá. Poté se už na
Chvalech rozzářil krásně ozdobený
vánoční strom. Vrcholem prvního
adventního večera bylo vystoupení
zpěvačky Radky Fišarové s francouzskými šansony, vánočními
písněmi a koledami.
Po 17. hodině už byla schránka
dětských přání plná, a tak ji anděl
odletěl předat Ježíškovi. Děkujeme
všem, kteří se na mimořádně vydařeném odpoledni podíleli. V roce
2015 se vánoční strom rozsvítí 29.
prosince.
Za přípravu a zajištění akce děkujeme MČ Praha 20, zaměstnancům Chvalského zámku, Odboru
místního hospodářství Praha 20,
Dětskému sboru Paleček, RC MUM
a Společenství Molechet.

Živý betlém a Zavírání Vánoc
Příjemná akce k setkávání Živý betlém proběhl rovněž tradičně za účasti živé svaté rodiny, zvířátek, skautů s betlémským
světlem a za krásného zpěvu Ekumenického sboru hornopočernických církví pod vedením M. Hrubeše a skupiny Boží
nadělení z farnosti sv. Ludmily.
Prostory zámku téměř nestačily náporu návštěvníků, kteří
přišli na Vánoční výstavu aneb Putování s ovečkou.
Zavírání Vánoc se také velice vydařilo, a nám nezbývá, než
všem poděkovat a trochu si vydechnout. Ne však na dlouho,
protože už 17. ledna otvíráme úžasnou výstavu Odysseova
dobrodružství aneb Staň se hrdinou!, blíží se Strašidelná noc
pirátů na zámku a únorový Masopustní průvod.
Tak brzy na shledanou na zámku.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
Foto: D. Mojžíšová, V. Mojžíš, A. Kohoutová a J. Stibor
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Čtvrtý ročník soutěže Chvála pečení má své vítěze
O čtvrté adventní neděli 21. prosince 2014 proběhl ve velkém sále Chvalského zámku již čtvrtý ročník oblíbeného zápolení amatérských pekařů v soutěži Chvála pečení aneb Jak se peče v Horních Počernicích. Talentovaní, zkušení a nápadití účastníci
soutěže přinášeli cukroví, které okouzlovalo svým vzhledem i chutí a porota měla
opravdu nelehkou práci. Hodnotící komise ve složení starostka Hana Moravcová,
Bohumil Moravec, radní Alena Šefčíková, zastupitelka Eva Tůmová a zastupitel
Miloslav Blahovec se nakonec shodli na tom, že nejkrásnější cukroví v minulém
roce upekla paní Vopěnková a to nejchutnější paní Roškotová. Obě výherkyně
obdržely slíbenou cenu – kartu do Hornbachu nabitou na 2 000 Kč, kterou věnovala
MČ Praha 20. Soutěž byla na vysoké úrovni a vzácně vyrovnaná, takže bylo rozhodnuto, že v příštím roce budou finančně odměněni i soutěžící na 2. a 3. místě. Mimo
to každý účastník soutěže obdržel vánočku od Pekařství Moravec. Děkujeme všem
účastníkům i porotě, pořádání této soutěže je pro nás na Chvalském zámku potěšením a radostí, neboť již víme, že nejlépe a nejkrásněji se peče právě u nás v Horních
Počernicích.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Keramické městečko z ateliéru Čáry Máry
najdete v nejhlubším sklepení zámku
Nádherné keramické městečko, které vidíte na fotografii, vyrostlo pod
rukama šikovných tvůrců z ateliéru Čáry Máry v hornopočernickém RC
MUM a je vystaveno v nejhlubším sklepení Chvalského zámku. Ožilo tak
poetickým výjevem zasněženého městečka a je skutečným
uměleckým dílem. Jménem
Chvalského zámku i všech
nadšených návštěvníků děkuji
celému týmu stavitelů a talentované Míle Marešové za precizní
expozici.
Nápad se zrodil po dvouměsíčním snažení tvůrců o co
nejpřesnější modeI. „Pokud jsou
vám tyto stavby milé, můžete se
přidat a stát se tak spolutvůrcem
vašeho snu o bydlení. Vždyť není
nic lepšího než hřejivá radost

nad vlastnoručně postaveným domem bez stavebního povolení, půjček
a otravných splátek. V příštím roce se naše městečko může rozrůst i do
větších rozměrů a pod novým jménem. Napadne-li vás zajímavý název
pro naše městečko, napište ho
na papír umístěný u expozice. Naše snažení podpořila
také soukromá firma PROPEC
z ÚVAL, která poskytla materiál
a technické zázemí celého tvoření. V případě zájmu o stavbu
keramických domečků kontaktujte recepci zámku,“ říkají
tvůrci z ateliéru Čáry Máry.
Doufáme, že se keramické
městečko ve sklepení zámku
bude dále rozrůstat.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Čarodějnice 2015:

výběrové řízení na organizátora programu a informace o pronájmu stánků a ploch
Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce Čarodějnice 2015 dne 30. 4. 2015 od 14.00 do 22.00
v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.
Zkrácené požadavky na organizátora akce (detailní podmínky na
www.chvalskyzamek.cz):
a) zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22.00
b) zajistit moderátora na odpolední i večerní program (doporučujeme dva moderátory na celý program)
c) zajistit jednu hudební či zábavnou skupinu na odpolední program
pro děti a dvě hudební skupiny či interprety na večerní program
d) zajistit ozvučení, osvětlení akce, zastřešené pódium
e) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce
od 17.00 do 23.00, tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) a dále
ostrahu v počtu 10 osob od 23.00 do 24.00
f ) zajistit ohňostroj v délce 10 minut
g) předložit celkový rozpočet akce
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h) předložit reference
Uzávěrka přihlášek je 16. 2. 2015 do 16.00 v písemné formě, v zalepené obálce s nápisem Čarodějnice 2015 – organizátor a NEOTVÍRAT
na recepci Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9.
Přesné podmínky výběrového řízení na www.chvalskyzamek.cz či na
alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz.
Informace o pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2015
Informace o pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2015,
podmínky a specifikace prodejních míst jsou k dispozici na vyžádání
na andrea.spackova@chvalskyzamek.cz .
Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška do 28. 2. 2015, uzavření
smlouvy a platba do 15. 3. 2015. Informace o pronájmech, cenách,
písemné přihlášky, uzavírání smluv a platby vyřizuje vedoucí recepce Chvalského zámku Andrea Špačková:
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz, tel.: 281 860 130 a 774 500 550.

Historie dávná i nedávná – 77
Události

Ve výběru ze zaznamenaných událostí s datem 4. července 1926 je uveden začátek
7. Všesokolského sletu, který se v Praze
poprvé konal na nově zřízeném stadionu,
upraveném v místě bývalých lomů na
Strahově. Ze sokolských jednot našich
původních obcí se cvičení zúčastnilo téměř
padesát cvičenců.
Významnou událostí následujícího roku
bylo zrušení karlínského a smíchovského okresu k 1. červnu 1927. Obce
Karlín a Smíchov byly již pět let součástí
hlavního města Prahy. Ze zbývajících
obcí zrušených okresů byl utvořen nový
politický okres Praha venkov se sídlem na
Smíchově. Do něj byly zařazeny i všechny
naše původní obce. Téměř po dva roky
byly různé stížnosti zejména na velkou
vzdálenost a na zhoršenou dostupnost
pro rychlé vyřizování potřebných záležitostí občanů z našich obcí.
Po další etapě, kdy k 1. lednu 1926 byla
uvedena do provozu druhá kolej ze Mstětic
do Čelákovic, byla 2. července 1928 otevřena druhá kolej i na posledním úseku
z Čelákovic do Lysé nad Labem, čímž se
zvýšila bezpečnost provozu a současně se
umožnilo i rozšíření počtu spojů. V letech
1928 a 1929 pak probíhala přestavba objektů nádražní stanice. S touto přestavbou
byla současně provedena i změna názvu
stanice Chvaly – Horní Počernice jen na
Horní Počernice, kde hlavním důvodem
bylo její umístění na katastru této obce.
V souladu s vydaným zákonem, který rušil
osady jako samostatné územní celky, byla
osada Čertousy od 1. července 1927 sloučena s obcí Horní Počernice v jeden celek.
Od 1. září 1927 byla zahájena autobusová doprava osob z Poděbrad přes Horní
Počernice a Chvaly do Prahy a zpět. Cena
jízdenky z Chval do Prahy byla 6 korun,
zatímco jízdenka vlaková stála 3,40 korun,
takže na cestu do Prahy nebyl od nás autobus až na výjimky využíván.

Sokol Horní Počernice slavnostně otevřel
prostorné letní cvičiště dne 18. září 1927.
Rok 1928 byl ve znamení oslav desetiletého trvání československé samostatnosti.
V areálu pražského hradu byl při této
příležitosti vztyčen monolit a hrad spolu
s dalšími historickými budovami v Praze
byl pohádkově osvětlen. Také v našich
původních obcích se pořádaly důstojné oslavy tohoto výročí za účasti školní
mládeže. V obci Chvaly byla oslava spojena
s odhalením pomníku padlým v první světové válce. K zdůraznění významu vzniku
Československé republiky byla v omezeném množství vydána stříbrná desetikoruna, která měla v ražbě jak letopočet
počátku samostatnosti, tak i rok ražby. Její
další vydání mělo však již pouze letopočet
ražby. Dále bylo také vydáno deset druhů
zvláštních jubilejních známek s omezenou
platností od 23. do 31. října 1928.
Největší událostí, jíž bylo v roce 1929
věnováno v záznamech nejvíce místa, byla
mimořádná zima. Mrazivý byl již měsíc
leden se spoustou sněhu, kdy saně nahrazovaly automobily, které nebyly schopné
jízdy, pokračoval ještě mrazivějším únorem
s arktickými mrazy, jejichž absolutní
minima nebyla do dnešní doby v daném
období překonána. V našich obcích byl
největší mráz zaznamenán dne 11. února
s hodnotou -32 °C. Ptactvo i zvěř na polích
a v lese hynuly hladem, pro zledovatělý
povrch silné vrstvy sněhu se nedostaly
k potravě. Vlaky přimrzaly ke kolejím, na
lokomotivách mrzla voda a praskaly její
rozvody. Téměř čtvrtina zaměstnanců na
železnici měla omrzliny nebo onemocněla
chřipkou.
Zamrzaly vodovody a pumpy. Menší
potoky a říčky promrzly až na dno. Pro
nedostatek topiva se omezovalo vyučování
ve školách. Všeobecné uzavření škol bylo
vyhlášeno pro týden od 18. do 24. února.
Obrovské škody touto krutou a dlouhou zi-

mou se v plné míře ukázaly na jaře. Kromě
množství uhynulé zvěře v přírodě pomrzlo
množství ovocných stromů v alejích podél
cest a mnohde celé sady. Nejvíce vlašských
ořešáků, meruněk, ale i některých druhů
hrušní, slivoní, třešní a broskvoní. Ceny
stromků pro novou výsadbu vzrostly více
než na dvojnásobek. Ukázala se nevhodnost lehkých staveb nebo přístaveb s velkými balkonovými dveřmi a okny, které
nebylo možno vytopit.
Dne 15. ledna tohoto roku byla zahájena
pravidelná doprava státními autobusy ČSD
z Prahy (Náměstí republiky) do Poděbrad
a zpět. Jízdní řád obsahoval šest jízd
z Prahy a šest jízd z Poděbrad během dne.
Cena z Horních Počernic byla devět korun
a sedm korun ze Chval do Prahy. Vlak na
Denisovo nádraží (Těšnov) stál sedm korun.
Protože navíc čas odjezdu autobusu byl
téměř ve stejnou dobu s odjezdem vlaku,
naši občané využívali autobus jen ojediněle. V roce 1930 na podzim byla doprava
autobusem zlevněna, takže ze Chval do
Prahy stála jízdenka už jen čtyři koruny.
Ve Svépravicích otevřel dne 1. června 1929
pan Čelikovský veliký a moderní hotel
s prostorným sálem.
Obecní zastupitelstvo Chval schválilo
23. 11. nové pojmenování ulic v obci. Tabulky s jejich názvy byly rozmístěny počátkem roku 1931. Zmizela tak pojmenování
jako například Na čudlově, Na větráku, Na
mrchovláku apod.
Desetiletí mezi roky 1920 a 1930 přineslo
všem našim původním obcím zrychlení jejich rozvoje výstavbou domků a s ním i růst
počtu obyvatel. V obci Horní Počernice
přibylo 318 domků a 1837 obyvatel, v obci
Chvaly 111 domků a 786 obyvatel a ve
Svépravicích 154 domků a 954 obyvatel.
O dalších událostech opět v pokračování.
Hubert Antes, kronikář

Chvalští cvičenci a cvičenky. Ze sokolských jednot našich původních obcí se 7. Všesokolského sletu v Praze zúčastnilo téměř padesát
cvičenců.
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Výtvarné dílny – TIFFANY
pro děti od 12 let a dospělé

Kroužek Mladí rybáři
My jsme Mladí rybáři,
co u vody zazáří.
A když rybu chytíme,
tak ji ihned pustíme!
Máme rádi přírodu,
hlavně ryby a vodu.
Naše partička se schází každé
úterý odpoledne. Do začátku
listopadu jsme trávili všechen
čas na Koupališti a prováděli
praktický nácvik rybaření.
Zúčastnili jsme se výlovu rybníka a nechyběli jsme ani na
místních dětských rybářských
závodech. Teď se v klubovně
věnujeme poznávání ryb, navazování háčků a teorii, kterou budeme
potřebovat při lednových zkouškách na rybářský lístek. Naši činnost
jsme si zpestřili v keramické dílně, kde nám mistři tohoto řemesla
pomohli s výrobou svícínků ve tvaru ryby, a my jim na oplátku sdělili
něco z našeho oboru.
Martina Miladinovićová, lektorka
a autorka básně spolu s dětmi

18. 1. 2015 od 14.00 do 17.00.
Pod vedením Hany Volfové se naučíte základy
techniky TIFFANY: vyřezání, obroušení, lepení měděnou páskou
a cínování. K dispozici budou motivy ryby a motýla, barevná skla,
speciální řezáky na sklo, bruska, potřeby k cínování, komponenty
a kleště k dokončení výrobků. Cena je 200 Kč + materiál dle rozměru
spotřebovaného skla (10×10 cm = 120 Kč). Kurz proběhne při počtu
5 – 10 zájemců.
Uzávěrka rezervací je 15. 1. 2015.

Mistrovství světa ve stepu
Naši stepaři celý rok tvrdě trénovali na prestižní taneční soutěž
v německém Riese, která se uskutečnila 2.–6. 11. 2014. Letošní
18. ročník byl pro děti z DDM Horní Počernice úspěšný, probojovaly
se až do semifinále. Octly se mezi nejlepšími na světě a okusily
atmosféru závodů s mezinárodní účastí. Plni zážitků a nápadů na
další nový závodní program jsou zase o stepařský krůček dál.
Za úspěch děkujeme všem stepařům, lektorce i rodičům.

Atletika – Předvánoční běh
V sobotu 6. 12. 2014 se děti z kroužku atletiky zúčastnily Předvánočního běhu v Dolních Počernicích. Závod nám přinesl krásná místa
v různých kategoriích: Matyáš Urban 1. místo, Jiří Duda a Tereza
2. misto, Michal Janda 3. misto, za 4., 5. a 6. místo chválíme Vojtu
Urbana, Jakuba Poláka, Ondru Kříže a Davida Jandu. Děkuji dětem
a rodičům za účast.
Pavla Bejčková, trenérka atletiky

Keramika
pro mládež a dospělé
Přijďte se trošku ušpinit, výtvarně tvořit
a vyrobit si pro sebe či své blízké dárek v naší
keramické dílně pod odborným dohledem
Jana Jeslínka, který vám rád poradí.
Čtvrtek 8. 1. a 22. 1. 2015 od 18.00 do 19.55
Cena: 250 Kč, včetně materiálu.Účast pouze po
předchozí rezervaci.
Uzávěrka rezervací je vždy pondělí před termínem dílniček (max. počet pět míst).
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Společenské hry a hlavolamy
Ve dnech 19. a 26. 11. 2014 se děti z kroužku společenské hry a hlavolamy zúčastnily krajského kola Mistrovství ČR v deskových hrách.
Gratulujeme Bětce Tikmanové k 1. místu ve hrách Veselá farma
a Utopia a postupu do celostátního kola, Báře Chaloupkové k 3. místu
a nejmladšímu účastníkovi krajského kola Filipovi Klímovi ke 4. místu
za Rummikub. V kategorii starších dětí gratulujeme Ondrovi Němcovi
za 2. místo a k postupu do celostátního kola.
V mladší kategorii se dětem z našeho kroužku také dařilo výborně.
První místo obsadila Anička
Károlyová, druhé Matěj Čipera,
oba postupují do celostátního
kola. Na 5. místě se umístil Míša
Vokřínek a ani ostatní děti se
v tvrdé konkurenci neztratily.
Renata Fejtková, DDM

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Tel.: 281 926 727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz
Více info u Hanky: 775 720 585, hanka.schovancova@rcmum.cz

Milí přátelé MUMu,
děkujeme vám za přízeň v roce 2014.
Díky vám se nám podařilo mnoho dobrého.
Úspěšně jsme ukončili evropský projekt
Práce a život v rovnováze II., vybudovali
jsme rodinné coworkingové centrum
Mumraj a uspořádali mnoho kulturních
akcí. V roce 2015 nás do jara čeká grantová
finanční nejistota, ale s vaší přízní ji jistě
překonáme s úsměvem.
Přejeme vám i nám dobrý rok 2015.
Barbora Zálohová, ředitelka RC MUM

Divadýlko „Zimní pohádka“
12. 1. 11.15–11.45
Již tradiční malé divadlo pro celou rodinu.
Cena 40,- / rodinu.

Volná Montessori sobota
17. 1. 9.00–11.00
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí. Vstup 130 Kč / 1 dítě,
další dítě za 70 Kč. NOVINKA: jedna celá
herna bude věnovaná montessori aktivitám
určeným zvídavým školákům na 1. stupni.

Hajáles – nocování v MUMu
s programem
17.–18. 1.
Tradiční akce: vše děti přespí v MUMu a vy
se můžete věnovat sami sobě. Pro děti od
5 let. O vaše děti budou pečovat zkušené
chůvy.

rezervovat: renata.curdova@rcmum.cz,
775 720 588. Témata: Jak postupovat při
zahájení podnikání. Výhody a nevýhody
podnikání jako OSVČ nebo právnická
osoba. Jak nejrychleji založit společnost
s ručením omezeným. Zákonné povinnosti
podnikatelů. Tvorba business modelu – jak
nastartovat své podnikání. Aktuální dotační
výzvy. Daňová a účetní problematiky
- u složitějších problémů lze zajistit
konzultaci s dalším odborníkem Hygienické
normy a předpisy - dotaz je doporučeno
zaslat předem.

Doplňující zápisy
na II. pololetí
19.–23. 1. 2015
TIPY
Jazyky pro dospělé
Angličtina - falešní začátečníci - mírně
pokročilí - středně pokročilí - konverzace
pro pokročilé
Francouzština - mírně pokročilí
Ruština - falešní začátečníci
Pro děti
Angličtina - začátečníci
Jóga pro děti
Výtvarka pro děti I. st. ZŠ
Pro rodiče s dětmi
Montessori inspirace pro rodiče s dětmi
Yamaha - Robátka
Celý pravidelný program
najdete na www.rcmum.cz

Poradna pro rodinu

MUMRAJ

coworkingové centrum

Staráte se o děti
a zároveň
potřebujete pracovat?
Vy pracujete a my pečujeme
o vaše děti
Mumraj nabízí sdílenou kancelář,
dílnu a studio péče o děti. Zatímco vy
pracujete, naše zkušené chůvy se postarají
o vaše děti.
V Mumraji najdete
- kancelář s wifi internetem s možností
zapůjčit si notebook, využít tiskárnu,
skener
- dílna s možností půjčit si šicí stroj,
overlock
- studio péče o tělo (masáž, pedikúra aj.)
- zasedačka, minikavárna
- poradenství
- hlídání dětí
Pozor, od ledna nový ceník:
- jednorázová hodina 70 Kč/h
- permanentka na 10 h za 500 Kč,
na 20 h za 950 Kč, na 30 h za 1400 Kč
V ceně je hlídání dětí!
Více info na www.ccmumraj.cz
Kontakt: +420 775 720 587
mumraj@rcmum.cz

Osobní, telefonické nebo e-mailové
poradenství v oblastech: podpora při
hledání zaměstnání, pracovně právní vztahy,
systém sociální podpory - dávky a příspěvky,
rodinná poradna, dědická řízení, rozvodová
řízení, vše okolo těhotenství, porodu
a šestinedělí.

Poradna pro podnikání –
individuální konzultace
6. 2. 2014 9.00–12.00
ZDARMA. Ve spolupráci s Rozvojovými
projekty Praha - projekt Akcelerace
Konzultace jsou individuální, základní
čas na konzultaci je 30 minut. Přesný
čas konzultace je třeba si předem

Pozor! Od ledna je Poradna pro rodinu
znovu zpoplatněná: 30 Kč za osobní
konzultaci s vedoucí poradny Zuzkou
Dubovou.
Jak a kdy do poradny? osobně každé
úterý 8.00-11.30 v MUMu. Doporučujeme
objednat se předem:
zuzana.dubova@rcmum.cz, 775 720 587.

Vše o programu najdete na
www.rcmum.cz

Přidejte se k nám na FACEBOOKu
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První ročník hudební
soutěže
Adventní ladění
Vánoce poznamenaly chod SOŠ pro administrativu EU hlavně v posledním předprázdninovém týdnu. Mnoho našich studentů
vyjelo za hranice nasát vánoční atmosféru
do historických center Vídně a Drážďan,
nechyběla ani návštěva adventních trhů.
V Praze jsme navštívili koncert klasické hudby v kostele sv. Jana Křtitele Na prádle, kde
si studenti také společně zazpívali známé
vánoční koledy. Mnohé třídy uspořádaly vánoční besídky, některé zakončily letošní rok
procházkou svátečně vyzdobenou Prahou.
Petra Bergmannová, učitelka

Firemní kultura v praxi
Studenti Martin Charvát a Stanislav Černý
připravili pro své spolužáky ze třídy R4A ve
spolupráci s marketingovým ředitelem IKEA
Damienem Perrym seznámení s její firemní
kulturou. Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavých informací o této úspěšné společnosti. Nabyté zkušenosti jistě zúročí nejen při
výuce, ale i při blížící se maturitní zkoušce.
Jana Macháčková, učitelka

Splněná přání pro děti
z dětského domova
Studenti si před svátky vzpomněli i na
méně šťastné děti, které nemohou trávit
čas vánoční v kruhu své rodiny, a v Dětském
domově v Dolních Počernicích pro ně zorganizovali Vánoční strom splněných přání.
Z kartiček umístěných na stromečku v atriu
školy si jednotlivé třídy, studenti i učitelé
vybrali konkrétní dárek, který zakoupili
a odevzdali řediteli domova panu Lněničkovi při besedě o mimorodinné péče o děti.
Téměř všechna přání byla splněna.
Martina Růžičková, učitelka
Inzerce
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Před vánočními prázdninami proběhl v konferenčním sále školy první ročník hudební
soutěže s jedenácti soutěžícími. Většina
z nich zpívala, někteří za doprovodu kytary,
jeden student zahrál na trubku. O vítězi
rozhodovali jednak diváci přímo v sále
hlasováním prostřednictvím tabletů, jednak
erudovaná porota. Vítězkou historicky prvního ročníku se stala Izabela Chalupníková
z P3C s interpretací písně Etty James At Last.
Soutěžící na prvních třech místech získali
hodnotné ceny.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Soudní řízení
očima studentů
V multifunkčním sále SOŠ pro EU proběhlo
školní kolo Soudního řízení očima studentů.
Díky videokonferenčnímu vybavení byla
celá akce přenášena do naší partnerské
školy ve slovenském Popradu.
Jednoznačně zvítězila skupina ze třídy A3C
učitelky Bártové s návrhem na změnu výchovy a výživy nezletilého. Vítězům srdečně
blahopřejeme a všem ostatním děkujeme
za skvělou atmosféru, kterou soutěžícím
vytvořili.
Šárka Čepelková, učitelka

Tajemný VUR

neboli VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ
ROZVOJ v MŠ Chodovická

V loňském roce se podařilo naší MŠ získat od
Magistrátu hl. m. Prahy příspěvek na podporu
environmentální výchovy pro děti i pedagogy.
Na krytí nákladů projektu Jediný svět se dále
podílejí samotná MŠ Chodovická a SRPMŠ
Chodovická, z.s. (finanční prostředky, kterými
rodiče každoročně přispívají na nadstandardní programy svých dětí, jsou v tomto školním
roce vynaloženy na spolufinancování aktivit
projektu).
V říjnu 2014 absolvovalo všech 14 tříd ekovýchovný program, jenž je zavedl do prostoru
chráněné přírodní památky Xaverovský háj.
Děti si formou her a úkolů přiblížily toto
krásné prostředí i život jednotlivých stromů
už od semínka. Na jaře nás čeká kromě vlastní
práce na výrobě herbáře či instalaci stanice

pro měření povětrnostních podmínek také
zážitkové učení v terénu na téma voda.
Dvě třídy se zkusmo vydaly autobusem na
delší výlet do Prokopského údolí za stádem
oveček v péči o.s. Ábel, samozřejmě nechyběla ani pohádka a tajemné setkání s pastýřkou,
která 300 let spala…
Další výjezdy jsou na volbě učitelek v jednotlivých třídách podle toho, jak budou chtít
dětem obohatit aktuální vzdělávací témata.
V rámci projektu absolvuje každé dítě celkem
čtyři lektorované programy, ve kterých se prostřednictvím zážitkových aktivit setká s krásami a tajemstvím přírody. Věříme, že účast na
programech bude nejen zpestřením pro děti,
ale i velkou inspirací pro učitelky v jejich další
výchovně vzdělávací praxi.

Na vzdělávání pedagogického sboru jsou
zaměřena dvě školení, se kterými nás v brzké
době navštíví zkušená lektorka Eva Sůrová
z pražské Ekoškolky Rozárka a teoreticky
i prakticky přiblíží posluchačům další možnosti práce s předškolními dětmi v duchu
myšlenek vzdělávání pro udržitelný rozvoj.
Tajemný VUR není nějaký zájmový ekokroužek nebo něco navíc. Je to způsob, jakým se
my všichni můžeme připravit na budoucnost
– proměnlivou a plnou výzev, které zatím ani
nedokážeme pojmenovat. Začněme u našich
nejmenších, ať jednou dětem jejich dětí předáme náš společný – jediný! – svět jako dobré
místo k životu.
Kateřina Trutnovská

Atletická přípravka
TJ Sokol Horní Počernice
je stále v akci
V listopadu a prosinci jsme kromě běžných tréninků zvládli také atletické
závody a předvedli se na tradiční Mikulášské v ZŠ Ratibořická. Naši atleti
nás úspěšně reprezentovali na Velké Kunratické, Běhu Dolních Počernic,
kde se Terezka Krejčířová umístila na 2. místě, a na Mikulášském lesním
běhu ve Struhařově. Tam ve své kategorii vyhrála Lucinka Hlaváčková
a Vojta Hlaváček obsadil 2. místo. Všem našim atletům gratulujeme. V rámci
tréninku děti také soutěžily na mikulášských závodech. Výsledky ze všech
závodů nejdete na www.atletikahp.cz.
V novém roce chystáme spoustu zajímavých akcí:
ATLETIKA NA HORÁCH 7. – 10. 5. 2015
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ NA ORLÍKU 1. – 8. 8. 2015
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 24. – 28. 8. 2015
Více na www.atletikahp.cz.
Zápisy a hrazení kurzovného na nové pololetí proběhne na
posledních lednových trénincích od 22. – 28. 1. 2015.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme všem krásný nový rok 2015.

Trenérky
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Studentský den na Gymnáziu Praha 9
Na našem gymnáziu je už tradicí, že se každý rok k 17. listopadu koná tzv. studenťák. Letošní septimáni, kteří mají vždy organizaci tohoto dne na starosti, zvolili
téma Chodovická socialistická republika k 25. výročí od sametové revoluce. Akce
proběhla v pátek 14. listopadu v budově naší školy. Studenti a kantoři se rozdělili
do modrých, bílých a červených skupin, protože na závěr hry se před školou fotila
„lidská“ vlajka ČR.
V jednotlivých učebnách byla připravena stanoviště s tematikou života za
komunismu v ČSSR, např. volnočasové aktivity (pionýři), tuzexová móda,
éra hippies, 3. odboj apod., kde jsme se hravou formou snažili minulé století
trochu přiblížit. Úkolem každé skupiny bylo vytvořit vlastní sestavu na spartakiádu a při závěrečném vyhodnocení ji předvést. Zapojili se také profesoři,
takže podívaná to byla zábavná.
Za septimu A Lucie Kolomazníková

Patrick Zandl
představil svou novou knihu Příběh strýčka Martina
Na Chvalském zámku se koncem listopadu uskutečnila beseda s Patrickem Zandlem, českým internetovým podnikatelem, novinářem
a spisovatelem, zakladatelem zpravodajského serveru Mobil.cz.
Autor představil svoji novou knihu Příběh strýčka Martina, v níž
studentka Veronika pátrá po zmizelém strýčkovi Martinovi. Děj se
odehrává v současnosti i ve středověku a autor zde uplatňuje své
znalosti historie. Závěr knihy neprozradil, ale zakoupili jsme ji do
naší školní knihovny. Při autorském čtení jsme vyslechli ukázku
o autorově představě o zavraždění svatého Václava v nedaleké Staré
Boleslavi.

Patrick Zandl vyprávěl o svých
spisovatelských začátcích a vtipně podotkl,
že je nejlépe stát se bohatým a pak začít psát
o věcech, které nás zajímají. Poutavě líčil, jak
je potřeba některé události osobně zažít, aby si člověk udělal lepší
představu o dané situaci. Ve škole se nerad písemně vyjadřoval, ale
časem si uvědomil, že umět správně zformulovat myšlenky do vět, je
právě to, co nás odlišuje od ostatních.
Michaela Novosadová, ZŠ Stoliňská

Do školy nanečisto přišlo čtyřicet předškoláčků
Budoucí prvňáčci měli možnost zasednout do školních lavic o několik měsíců dříve a vyzkoušet si vše, co k opravdové škole patří.
Děti si denně procvičovaly grafomotoriku, jazykový projev, zrakové
vnímání, logické myšlení, matematické představy, hudebně-pohybovou i tělesnou výchovu. Vyzkoušely si práci na interaktivní
tabuli, ale i samostatnost na pracovních listech, za něž dostaly první
jedničky nebo razítka. Nechyběl ani zpěv známých písniček, tanečky
nebo cvičení v kruhu. Povídali jsme si o rodině, kterou následně děti
nakreslily. Během vyučování se hlásily o slovo, hovořily a odpovída-

ly. Některé děti zjistily, že není tak jednoduché dodržovat pravidla
komunikace, ale moc se snažily.
V pátek 5. 12. bylo Mikuláše, takže přišel také k nám i s andělem
nadělovat. A to byla chvíle, kdy jsme se sešli s rodiči a vedením školy,
abychom dětem slavnostně předali první vysvědčení, na němž si
malí školáčci odnesli první velkou jedničku za celotýdenní snahu
a malý dáreček. Věříme, že s mnohými žáčky a jejich rodiči se opět
setkáme v lednu 2015, kdy bude probíhat zápis do prvních tříd.
Věra Forkertová, učitelka ZŠ Stoliňská

Občanské sdružení DT Borůvkovany
se celoročně věnuje práci s dětmi
Hlavní akcí tohoto sdružení je letní dětský tábor v Jižních Čechách s téměř
třicetiletou historií, určený dětem ve věku od tří do 16 let. V průběhu roku ale
pořádá mnoho dalších pobytů na horách i na vodě, organizuje cyklistické výlety a nejrůznější akce, jakou byla třeba drakiáda letos v listopadu na hřišti u ZŠ
Ratibořická. Draci létali vysoko, děti i jejich rodiče se během odpoledne dobře
bavili a navíc si ještě pochutnali na opečených buřtících a sladkých koblihách.
Při předvánočním setkání zavítal za dětmi nejen Mikuláš s čertem a andílkem,
ale i kouzelník s tajemným vystoupením. Za básničku si každý odnesl odměnu
od mikulášské družiny a mnoho nezapomenutelných zážitků. Děkujeme našim
sponzorům, Uzenářství Na kopečku, Pekařství Moravec a SK Victoria Štěrboholy za sponzorské dary a občerstvení na akcích našeho sdružení.
Srdečně vás zveme na tradiční třídenní lyžáček v Jizerských horách. Další informace najdete v letáčku na stránkách inzerce.
Za OS DT Borůvkovany EvaWehrbergerová
www.borovany.cz
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Fakultní základní škola Chodovická
informuje o svých aktivitách
Do nového roku v novém
Jen pár dní před koncem roku dostala naše
škola dárek v podobě zateplení budovy
a poslední etapy výměny oken. Poděkování
patří především MČ Praha 20 jako investorovi, který na rozsáhlou akci získal finanční
prostředky z fondů EU, MŽP a svého rozpočtu. Mimo úspor přinesla rekonstrukce škole
i modernější vzhled. Posuďte sami.
Pavel Wild, ředitel FZŠ

VETERÁNI V DRUŽINĚ

V rámci odpolední družiny se u nás konala
beseda ke Dni válečných veteránů se dvěma
bývalými příslušníky AČR. Díky poutavému
vyprávění a prezentacím se děti od štábního
rotmistra Františka Gábora a majora Pavla
Jakoubka dozvěděly, proč se tento den
staví, ale i o české armádě celkově. Děti je
zahrnuly otázkami a občas i pobavily, měly
také možnost prohlédnout si různé části
vojenské výzbroje.

Ohlédnutí za Dnem
otevřených dveří

V polovině prosince se otevřely dveře FZŠ
Chodovické každému, kdo chtěl nahlédnout
do výuky a prohlédnout si vánočně vyzdobené prostory školy. Mladí průvodci z 9. tříd
doprovodili návštěvníky při prohlídce a odpovídali na otázky.
Kromě spousty krásných a nápaditých
dekorací žáků byly na chodbách i ve třídách
připraveny k nahlédnutí i nejrůznější
literární, přírodovědné i společenskovědní
práce, prezentace a referáty. Ředitel školy
podával informace o sportovních třídách
a rodiče budoucích prvňáčků měli možnost

besedovat s výchovnou poradkyní i učitelkami a zeptat se na všechno, co je zajímalo.
Získali také podrobné informace o novém
typu psacího písma Commenia script, jehož
výuku škola dětem nabízí. Návštěvníky
hodně zajímala učebna informatiky, ve které
mohli sledovat žáky 2. stupně při práci, ale
i sportovní vybavení školy.
Na chodbách bylo slyšet koledy dětí
z 1. stupně, kroužek Dramatiky předvedl
malé divadelní představení. Milým a chutným bonusem pro všechny bylo malé
občerstvení, které vlastnoručně připravila
děvčata z druhého stupně ve školní cvičné
kuchyňce.
Děkuji všem kolegům i žákům za perfektní
přípravu celé akce.
Mgr. Jana Remešová

Prosincové sportování

Na sportovní akce byl prosinec v naší škole
opravdu bohatý. Asi nejvíce pozornosti si
vydobyl turnaj ve florbale, ve kterém zazářil
tým mladších žáků, který postoupil do
krajského kola, a zejména dívčí tým, který se
probojoval přes krajské kolo až do celopražského finále.
Dalšími oblíbenými a už tradičními akcemi
jsou závody v běhu do schodů Čertovské
schody pro děti z prvního i druhého stupně,
a také Vánoční laťka“, ve které bojují o vítězství nejlepší skokani do výšky na druhém
stupni. Za zmínku stojí i prvostupňový
turnaj v netradiční vybíjené, jehož druhý
ročník proběhl v polovině měsíce. Školu
reprezentují nejen žáci, ale i naši mladí tě-

locvikáři, kteří se výborně prosadili v Kavka
cupu dvojic míčového sedmiboje a přivezli
dvě medaile: zlatou za nohejbal a stříbrnou
za fotbal. Děkujeme žákům i pedagogům za
skvělou reprezentaci školy.
-JR-

SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ

Všechny práce, které děti zaslaly do soutěže
Srdce s láskou darované, jsou uveřejněny na
stránce www.age-management.cz. Soutěž
bude vyhodnocena 15. ledna.
Práce našich dětí je možné podpořit hlasováním na www.age-management.cz:
str. 14 – Srdce na dlani – 1. A
str. 17 – Srdíčková přání – 4. B
str. 20 – Kapka lásky je víc – 7. B
str. 28 – Srdíčkový strom – 3. C

Vánoční pečení na Chvalech
Každý rok se děti těší na pečení vánočního cukroví ve školní jídelně.
Připravila ho třídní učitelka, vedoucí školní jídelny Jaroslava Hajná a samozřejmě
paní kuchařky, protože bez nich by to opravdu nešlo. Děti zkusily více druhů cukroví, např. tradiční vánoční perníčky, vanilkové rohlíčky a kokosové kuličky. Jídelna
byla provoněna vanilkovým cukrem a děti měly plno práce s vykrajováním a pečením. K atmosféře přispěly koledy, vyprávění a vánoční zvyky. Na závěr byli oceněni
nejšikovnější pekaři a pekařky.
Lucie Svozilová
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ZPRÁVY Z BÁRTLOVKY
Dne 28. listopadu 2014 jsme byli jako každoročně na
celodenním výletě v Centru Babylon v Liberci, jehož se
zúčastnila většina žáků i učitelů. Prošli jsme si celý Babylon: nejdřív aquaparkem, poté pokračovali v IQ parku.
Bloudili jsme v zrcadlovém labyrintu a na závěr si užívali
v lunaparku. Dětem se výlet líbil – vydováděly se na
tobogánech, vyzkoušely si spoustu kreativních a zajímavých pokusů a nakonec si zajezdily na autodromu a na
kolotočích. Ty odvážnější se podrobily zkoušce odvahy
na „divokém býkovi“.
V průběhu celého školního roku se aktivně zapojujeme
do akcí pořádaných Lesy hlavního města Prahy a spolupracujeme na pilotním ročníku projektu Rosteme tu
s vámi, ve kterém pomáháme lesníkům se zakládáním
lesních školek a s péčí o zvířata. V rámci environmentální výchovy se účastníme i programů organizace
Ekodomov (vyráběli jsme krmení pro ptáčky na zimu)
a dlouhodobě soutěžíme ve školním recyklačním programu Recyklohraní. V současné době řešíme úkol Black
out, v němž žáci hravou formou přicházejí na to, proč je
pro nás důležitá elektřina a kde všude se nachází.
Daniela Dvořanová

IQ park a Aquapark Babylon

Mletí piškotů bez použití elektřiny
a výroba směsi pro ptáčky

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený
se zápisem do prvních ročníků
základní školy praktické a základní
školy speciální proběhne
ve dnech 27. – 28. ledna 2015
od 14 do 17 hodin.

Čtrnáct otužilců se na Nový rok ponořilo do ledové vody
Po roce se na Koupališti opět sešli otužilci na
osmém ročníku novoročního koupání. „Do vody
o teplotě 2 °C se ponořilo třináct borců a jedna
dívka. V příjemné novoroční atmosféře, letos i se
sněhem a ledem, nás přišly povzbudit a dát si
doušek horkého čaje asi dvě desítky diváků včetně
paní starostky Moravcové. Doufám, že se za rok
opět sejdeme ještě ve větším počtu,“ uvedl hlavní
organizátor novoročního koupání Miloš Turna.
T+F Vladimír Mojžíš
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Mladí volejbalisté z DDM Praha 9 se utkali v turnaji

Dne 6. prosince 2014 pořádal DDM Praha 9 Mikulášský turnaj ve FZŠ Chodovická. Nadšení začínající volejbalisté z DDM Praha 9, kteří
jsou přihlášení do kroužků na Černém Mostě či na Proseku, zde změřili své síly za povzbuzování rodičů. „Musím říci, že podívaná to
byla úžasná. Je krásné pozorovat vlastní i cizí děti, jak se snaží být lepší a lepší, a velice mě překvapilo, že i tito malí sportovci mají
smysl pro férovou hru, k níž je vedou jejich trenéři,“ uvedla Blanka Musílková, která je autorkou fotografií z turnaje.

Hornopočerničtí závodníci Martina a Josef Ptáčkovi
završili úspěšnou sezónu
Po závodech v německém Treuenu a domácím šampionátu v kickboxu dominovala Martina též na Evropském poháru
v polském Tarczynu, kde získala celkem tři
zlaté medaile. Zvítězila v polokontaktu,
v trojboji zejména díky boxu a v plnokontaktním kickboxu bez rozdílu vah a věku
(fullcontactu).
„Tohoto vítězství si vážím nejvíc, možná
i proto, že závod proběhl netradičně v octagonové kleci a navíc se mi podařilo ve všech
finálových bojích zvítězit tím, že soupeřky

vzdaly před časovým limitem. Velkou radost
mám i z úspěchů mého mladšího bratra
Pepy, kterého trénuji. Po pěti vítězných závodech se v tomto roce prosadil i na výborně obsazeném mistrovství ČR ve figtingu,
kde získal třetí místo, totéž zopakoval i na
MČR v kickboxu. Nyní se připravuje na MČR
v Jiu-Jitsu, což je jeho hlavní disciplína, takže
medaile visí jistě ve vzduchu“,
dodává hrdě Josefova sestra
Martina Ptáčková.
A co mladou kickboxerku
nejvíce překvapilo? „Bezpo-

chyby reakce lidí na naše úspěchy. Všem,
co nám drží palce, moc děkuji a přeji vše
nejlepší v novém roce. Oba se budeme
snažit dále co nejlépe reprezentovat Horní
Počernice. A těm závistivým doporučuji, ať
se sami nad sebou pořádně zamyslí,“ říká
Martina.
-red-
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Sportovní gymnastky závodily na Mistrovství republiky v Brně
Naše děvčata závodila i poslední měsíc
v roce a na Mistrovství republiky v Brně
vybojovala v kategorii II. ligy velice pěkné
umístění. Bramborovou medaili našich pět
děvčat (B. Čadová, D. Hošková, E. Kopecká,
N. Petříková a L. Zahradníčková) obrečelo,
protože v závodě družstev jim chybělo pouze 0,45 bodu do třetí příčky, kterou obsadilo
družstvo z TJ Sokol Moravská Ostrava. Ze
všech pražských oddílů byla naše děvčata
nejlepší z celkového počtu devatenácti
družstev a celkem 87 jednotlivkyň, ve kterých si nejlépe vedla B. Čadová a obsadila
6. místo. Všem pěti gymnastkám k úspěchu
gratulujeme!

TJ Sokol Praha Vršovice uspořádal v sobotu
20. 12. Vánoční závod v pěti kategoriích.
Čtrnáct počernických gymnastek závodilo
ve čtyřech kategoriích a obsadilo opět čelná
místa.
V kategorii ročníku 2005 se Aneta Kreibichová (trenérky Augustová a Hubáčková)
umístila na 4. místě z celkového počtu 23
závodnic.
V kategorii 2006 obsadila děvčata hned dvě
medailová místa: 2. Laura Bohatová (trenérky Šotolová, Řeřichová a Rosendorfová)
a 3. Natálie Vopálenská (trenérka Sýkorová).
Celkem závodilo 25 děvčat. Kategorii ročníku 2007 vyhrála Nikola Kurfürstová, Eliška
Linková byla čtvrtá (obě trénují V. Augusto-

vá a Z. Hubáčková). V této kategorii cvičilo
28 závodnic.
V poslední kategorii ročníku 2008 se na
2. stupínek vyhoupla Barbora Měšťánková
(trenérka Sýkorová). Zde závodilo nejvíce
holčiček, a to 33. Děvčátkům gratulujeme
a věříme, že v příštím roce se jim bude dařit
ještě lépe.
Přejeme všem čtenářům Zpravodaje
v novém roce 2015 pevné zdraví a věrnost sportovním aktivitám.
Za oddíl SG a AE Lenka Barešová

Na Mistrovství republiky v Brně vybojovaly počernické
gymnastky E. Kopecká, D. Hošková, L. Zahradníčková,
N. Petříková a B. Čadová čtvrté místo.

N. Petříková

B. Čadová

Vánoční závod v pěti kategoriích. Čtrnáct počernických
gymnastek závodilo ve čtyřech kategoriích a obsadilo
opět čelná místa.

Zleva: Barbora Měšťánková, Nikola Kurfürstová, Laura
Bohatová a Natálie Vopálenská

V neděli 25. ledna 2015 v 10.30
pořádáme naše tradiční závody

Memoriál J. Mládka – cvičení na kladině
Memoriál J. Šafáře – cvičení na prostných
Těšíme se na vás v tělocvičně ZŠ Ratibořická. Přijďte fandit našim děvčatům!

Placená inzerce

TJ SOKOL
HORNÍ POČERNICE

Přijďte na Počernický
bazárek knih!
Vás zve
na 4. ples sportovců

První v roce 2015!
Milovníci knih si u nás
mohou zdarma navzájem
vyměnit knížky. V pátek
30. ledna 2015 od 15.30
hodin v Divadelní kavárně, Votuzská 379/11,
Horní Počernice.

„Ano, i sokolové tančí...“

K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Rošáda

„Škoda každé knížky,
která zůstane ležet ladem!“
Těší se na vás Hopáci:
Alena Štrobová, Jiří Stibor,
Daria Češpivová, Eva Cudlínová
a Bety Cibochová.

Kdy:
Kde:
Vstupné:

7. února 2015 od 19 hodin
Dolní Počernice - Hotel SVORNOST
200,- Kč/osobu

Čeká Vás slavnostní uvítání a zahájení plesu, úvodní předtančení,
bohatá tombola, a hlavně dobrá hudba k tanci.
Informace a předprodej lístků v kanceláři TJ SOKOL Horní Počernice,
Chvalkovická 2031, Praha Horní Počernice
tel: 281 925 517, gsm: 773 577 088

Foto: Karel Cudlín
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NOVĚ OTEVŘENO!

750,-

NEJVĚTŠÍ VÝBĚR OBRUB V ČR
AKČNÍ KOLO SLEV

1 sklo

Adresa:
Lipí 2556/3
19300, Praha 9
Telefon: 281 865 665
E-mail: info@ocnioptikahp.cz

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 18:00
08:00 - 16:00

zvýhodněná cena brýlových čoček
s povrchovou úpravou XBLUE!

(neztenčené brýlové čočky v běžných dioptriích)
vhodná pro dlouhodobé koukání na PC
zvýšení kontrastu
eliminace modrého světla
prevence proti stárnutí sítnice

*AKCE

ásob
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Prodejna: Horní Počernice, Náchodská 757

Zimní
slevy
okna
zimní
zahrady
AZ Ekotherm spol.s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných oken. Ryze česká společnost je na trhu již 15 let
a vyrábí, dodává a montuje špičková špaletová okna, dřevěná eurookna a okna opláštěná hliníkem.
AZ Ekotherm je největším českým výrobcem dřevěných zimních zahrad.
Kontakt: Náchodská 757, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, tel: 281 924 974. Více na www.azeko.cz

Placená inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC
OPRAVY, ČIŠTĚNÍ, REVIZE,
TEL.: 775 132 921

SÍDLO PRO S.R.O., MÍSTO PODNIKÁNÍ OSVČ
V PRAZE 9 NEBO 10. TEL.: 728 991 247,
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. VEŠKERÉ
ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, MALÍŘSKÉ,
BOURACÍ PRÁCE. REKONSTRUKCE BYTU,
DOMU, NEBYTOVÝCH PROSTORŮ.
TEL.: 777 670 326

firma v h. počernicích hledá
šikovné a spolehlivé prac. k třídění
tisku. denní nebo noční směny,
nástup ihned nebo dohodou.
výdělek možný až 18 tisíc brut.
tel.: 602 441 843

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400
VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA, REKONSTR.
BYTU, DOMU NA KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE
A JINÉ. TEL.: 775 080 907
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ, E-MAIL:
LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
TEL.: 603 418 333, 281 920 134
VODA, TOPENÍ, PLYN A ZEDNICKÉ PRÁCE.
TEL.: 775 556 144

!!! odvoz starého nábytku
na skládku, vyklízení sklepů, bytů,
pozůstalostí atd. stěhování.
tel.: 773 484 056
odhady nemovitostí a projekty
provede rychle soudní znalec
ing. smetana.
tel.: 281 924 588, 602 970 835

EKOLANDIA S.R.O.
PŘIJME OD LEDNA 2015
ŘIDIČE NA ROZVOZ JÍDLA.
MOŽNO NA CELÝ NEBO ČÁST. ÚVAZEK.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU POŠLETE ŽIVOTOPIS NA
E-MAIL: INFO@EKOLANDIA.CZ
NEBO VOLEJTE 777 357 387.
EKOLANDIA ČELÁKOVICE
BOLÍ VÁS TĚLO ČI DUŠE? MASÁŽE, TERAPIE,
CVIČENÍ, KURZY. 50 DRUHŮ PROCEDUR.
605 289 420. MASAZE-PERLA.CZ
HLEDÁM PANÍ NA HLÍDÁNÍ 2 DĚTÍ 8 A 12
LET NA ČT A PÁ, VŽDY NA 4 HODINY.
TEL.: 606 180 151
HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE
TEL.: 603 418 333

nj, rj, fy, ij. individuální přístup,
hodiny na míru, soukr. i firmy.
tel.: 775 200 764

JÓGA-ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ ZŠ CHODOVICKÁ. ÚT/STŘ. DOPLNÍ KURS. INKO
723 371 903 - KVETAOB@CENTRUM.CZ

Hospoda v horních počernicích
hledá paní na úklid a mytí nádobí.
Tel.: 603 946 189

ANGLIČTINA NĚMČINA DOUČÍM IND.
VÝUKA, PŘÍP. NA ZKOUŠKY. KONVERZACE.
TEL.: 607 593 905

Střední škola hotelnictví a gastronomie v Praze Klánovicích
Střední škola hotelnictví a gastronomie v Praze Klánovicích už dlouhodobě
spolupracuje na projektu Místní knihovny v Horních Počernicích Dny kultury
- poznej země EU, kde naši žáci v rámci
praxe seznamují hosty se zahraniční
gastronomií.
Nabízíme maturitní obory hotelnictví,
gastronomie a cestovní ruch, obor kuchař
– číšník a cukrář s výučním listem včetně
nástavbového maturitního studia podnikání
denní i kombinované formy.
Kromě moderně vybavené školy, školní
kuchyně a gastrostudia se v současné době
můžeme pochlubit novinkou ve výuce
odborných předmětů – Kulinářské umění.
Jedná se o moderní trend ve výuce založený
na video e – learningu s využitím on line
učebny, interaktivní tabule, mobilu, tabletu

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 62., leden 2015
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a jiných technologií ze školy i z domova.
Kromě výukového programu Kulinářství
využíváme i programy provozu hotelu,
restaurace a kavárny k praktické přípravě na
budoucí povolání.
Naši žáci jsou také součástí projektu Makro
a budoucí kuchaři v Makru Černý Most, Stodůlky a Průhonice, kde každý sudý čtvrtek
připravují pokrmy z ryb a mořských plodů
včetně ochutnávky. Seznamují se s různými
druhy ryb v prodejně (až 40 druhů), jejich
zpracováním a s recepty zdravé kuchyně.
Dále můžeme našim žákům nabídnout
zajímavé praxe na špičkových pracovištích:
hotely Courtyard Prague Flora, Marriott,
Leonardo, DAP, restaurace Aureole, Parlament ČR atd.
Praxe oboru cestovní ruch je obohacena
o JA žákovskou firmu - cestovní kancelář,

kterou založili žáci 3. ročníku a organizují
zájezdy a exkurze nejen v tuzemsku, ale
i do zahraničí. Aktuálně se chystá adventní
zájezd do Drážďan.
Naše škola se nachází v příjemném prostředí
v blízkosti klánovického lesa i dostupné
MHD – PID S1 z Masarykova nádraží a S7
z Hlavního nádraží (cesta cca 20 min) nebo
bus č. 261 a 303 z Černého Mostu.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Mgr. Lucie Burešová, zástupce ředitele školy
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Martin Drlička

Horizont

Váš realitní makléř z Horních Počernic
Bydlím zde s Vámi!

606 769 657
martin.drlicka@re-max.cz

Nabízím:

“Zavolejte mi a já přijedu za Vámi.”

Majitelům nemovitostí
bezplatnou konzultaci
přípravu prodejní strategie a propagace
účinnou inzerci na internetu i v tisku
vlastní rozsáhlou databázi nemovitostí
zařazení do vyhledávače nemovitostí
RE/MAX

E
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PRODEJ

RD 5+KK/G na pozemku 759m2
Trní, Horní Počernice

PRODEJ

Stvební pozemek, 1658m2
Ke Xaverovu, Horní Počernice

E
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R
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PRONÁJEM

Dvougenerační RD 6+2/G, 323m2
Krčínská, Horní Počernice

PRONÁJEM

Obchodní prostor, 29m2 - 58m2
Náchodská, Horní Počernice

Oběma stranám

Zájemcům o nemovitosti
smluvně ošetřené zakázky, pouze ověřené informace
informace o novinkách ještě před zahájením inzerce
rychlé vyřízení hypotéky u všech bankovních domů
možnost nezávazné schůzky s hypotečním poradcem
výběr z široké nabídky
vyhledávání nemovitostí na míru

Vaše
nemovitost
mohla být i
ZDE.

PRONÁJEM

Obchodní prostor, 63m2
Náchodská, Horní Počernice

profesionální přístup a zkušenosti
právní ošetření u externí advokátní
kanceláře
bezpečnou a pojištěnou úschovu
ﬁnančních částek
kompletní servis až do dokončení
transakce

PRODEJ

RD 4+1/G na pozemku 465m2
Ve Žlíbku, Horní Počernice

PRODEJ

RD 3+1/G, na pozemku 263m2
Vršovka, Horní Počernice

Ing. Kateøina Linhartová
certifikovaný hypoteèní makléø

Bezplatnì Vám zpracuji kompletní analýzu a pøedložím Vaše možnosti na získání úvìru ve všech
bankovních domech. Tím Vám prokazatelnì ušetøím èas, peníze a mnoho administrativních úkonù.
Pøijïte se poradit a vybereme to nejlepší právì pro Vás!
Akèní nabídka úrokových sazeb od 1,64%.
Pro klienty zajišťuji:
hypoteèní úvìry, pøípadnì jejich refinancování
spotøebitelské úvìry
konsolidaci úvìrù

720 238 902
katerina.linhartova@gpf.cz

GEPARD Finance, Náchodská 778/49, Praha 9 - Horní Poèernice

Najdeme vám NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU

