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ODYSSEOVA DOBRODRUŽSTVÍ ANEB STAŇ SE HRDINOU!

CHVALSKÝ ZÁMEK

3.–28. 2.

IGOR HELLEBRANDT: POHLED 2014 (VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ)

CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 2.–1. 3.

RENATA BURIANOVÁ: PROSPERITY (VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ)

CHVALSKÝ ZÁMEK

6. 2.

9.00–10.00 UKÁZKOVÁ HODINA - MONTESSORI INSPIRACE PRO RODIČE S DĚTMI

MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058

6. 2.

9.00–12.00 PORADNA PRO PODNIKÁNÍ – INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058

6. 2.

18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY DANIELA KALLMÜNZERA

7. 2.

15.00 PODIVUHODNÝ CIRKUS DR. TARZANA

7. 2.

19.00–22.00 STRAŠIDELNÁ NOC PIRÁTŮ A SVÍTÍCÍCH PŘÍZRAKŮ

9. 2.

11.15–11.45 DIVADÝLKO O JEŽEČKOVI

13.–14.2

18.00–9.00 NOCOVÁNÍ V DDM

14. 2.

9.00–11.00 VOLNÁ MONTESSORI SOBOTA

MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058

15. 2.

14.00 MASOPUSTNÍ PRŮVOD

OD ZŠ RATIBOŘICKÁ NA CHVALSKÝ ZÁMEK

14. 2.

15.00 MALÁ MOŘSKÁ VÍLA

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

15. 2.

18.00 RYCHLÉ ŠÍPY

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

16. 2.

18.00 IV. HUDEBNÍ VEČER-TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY

17. 2.

14:00 ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S HOSTEM: PĚVKYNĚ A KLAVÍRISTKA MARIE KOZÁKOVÁ

17. 2.

18.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY ZUZANY BANDÚROVÉ

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

18. 2.

18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY JAROSLAV VALEČKA: DLOUHÉ NOCI

DŮM UMĚNÍ, NA CHVALSKÉ TVRZI 858

18. 2.

19.30 ŽENY PŘEŽIJÍ

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

19. 2.

19.30 HRDÝ BUDŽES

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

21. 2.

10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU

21. 2.

15.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL

21.–22. 2.

HAJÁLES – NOCOVÁNÍ V MUMU S PROGRAMEM

22. 2.

10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE S POPELKOU

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
CHVALSKÝ ZÁMEK
MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
RATIBOŘICKÁ 32

SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
CHVALSKÝ ZÁMEK

CHVALSKÝ ZÁMEK
SOKOLOVNA VE CHVALKOVICKÉ ULICI
MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058
CHVALSKÝ ZÁMEK

22. 2.

15.00 INDIÁNÍ ZE ŠUPLÍKU

23. 2.

VEŘEJNÁ DEBATA O NOVÉ PODOBĚ RADNIČNÍHO PERIODIKA

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

23. 2.

18.00 KONCERT ŽÁKŮ SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ

GALERIE 14 – ČERNÝ MOST

25. 2.

18.00 AUTORSKÝ VEČER PAVLA CIBOCHA, KARLA MIROŠNÍKA A KRISTIANA VACKA

GALERIE 14 – ČERNÝ MOST

25. 2.

13:45 NÁVŠTĚVA CHVALSKÉ ŠKOLY

25. 2.

19.30 LEKCE TŘEŠTĚNÍ VE DVOU

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

26. 2.

19.30 BYT NA INZERÁT

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

1. 3.

17.00 EXPEDIČNÍ KAMERA

DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

2. 3.

14:00 VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO SENIOŘI

3. 3.

19.30 ANI ZA MILION

RESTAURACE U VOHÁKŮ, ROŽNOVSKÁ 737

STOLIŇSKÁ 823

CHVALSKÝ ZÁMEK
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně: Dana Bočková - Lavička v parku Na Pozorce

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA CHVALSKÝ ZÁMEK
V ÚTERÝ 17. ÚNORA VE 14.00 NA POŘAD

SPIRÁLA ČASU

HOSTEM ZÁMECKÉHO SETKÁNÍ BUDE PĚVKYNĚ, KLAVÍRISTKA, HOUSLISTKA A PEDAGOŽKA

MARIE KOZÁKOVÁ - HŘEBÍČKOVÁ
Pěveckou dráhu nastoupila jako sólistka opery Slezského divadla v Opavě. Působila ve vokální skupině
Linha Singers, zkušenosti s interpretací barokní hudby získala v souboru Musica antiqua Praha. S hudbou
20. století se blíže seznámila v souborech Agon a L´artisanat furieux z italské Perugie. Spolupracovala se
skladateli Zdeňkem Lukášem a Markem Kopelentem, s flétnisty Jiřím Stivínem a Magdalénou Tůmovou Bílkovou. Působila na Konzervatoři Jana Deyla, nyní působí v ZUŠ Praha 8.

SLOVO STAROSTKY
Plynutí času nám umožňuje vzpomínat a čerpat
z minulosti. Co se kdysi či nedávno odehrálo,
dotýká se i nás. Někdy však v sebeobraně před
každodenními starostmi raději utíkáme do
zábavy za zapomněním. Dějinám však nelze
utéci, vždycky nás dostihnou, a pokud se z nich
nepoučíme, můžeme opakovat stejné chyby,
někdy i tragédie. Proto každé připomenutí, třeba i výročím, je cenné
a potřebné. V minulém měsíci to byla třeba nadosobní oběť Jana
Palacha proti přepadení a lživé propagandě v lednu 1969, anebo
sedmdesáté výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora
Auschwitz-Birkenau. I zdánlivě nedůležité události v našich životech
a historii místa, kde žijeme, však zaslouží pozornost. Někdy vzbuzují
obdiv, jindy jsou výstrahou do budoucna. Obecní kronika je plná

událostí, velkých i malých, a už jenom ze stručných
záznamů je zřejmé, co všechno se u nás v minulosti
stalo, a co po létech si můžeme připomenout. Začátkem každého roku
mi náš kronikář pan Antes přináší přehled událostí a výročí, jež souvisejí
s Horními Počernicemi. V něm se dočítám, že letos uplyne 155 let, kdy
byly zavěšeny první zvony ve věži kostela sv. Ludmily na Chvalech, také
že nyní je tomu právě 125 let od založení první kroniky naší obce. Tehdy
do ní první události zapisoval František Vítězslav Veselý, někdejší starosta obce Čertousy a od roku 1889 říšský poslanec. Zaznamenával dění
v obcích v letech 1890 – 1907 a sepsal také jejich dějiny, jež se staly naší
nejstarší kronikou. I po létech je to čtení poučné, a cesta do minulosti
naší obce a našich životů je plná překvapení a stále zajímavější.
Hana Moravcová, starostka

Redakční rada Hornopočernického zpravodaje

zve občany na debatu o nové podobě obecního periodika
23. února od 18:00 v restauraci U Voháků (Rožnovská 737).
Materiály k diskusi budou zveřejněny od 9. února 2015 na www.zdravehornipocernice.cz

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
ROZŠÍŘENÍ DÁLNICE D11
Jak vyplývá ze zveřejněného záměru ŘSD,
dálnice D11 na Hradec Králové bude do
roku 2020 v prvních osmi kilometrech mezi
Horními Počernicemi a Jirny rozšířena ze
současných čtyř na šest pruhů.
Odhlučnění vysokorychlostních komunikací,
které svírají Horní Počernice, je prioritou radnice. Spolupracujeme s občany, specialisty na
protihluková opatření a odborníky na životní
prostředí.
Na základě všech připomínek a podnětů přijala Rada MČ Praha 20 usnesení č. 7/2.18/15,
v němž požaduje od Ministerstva životního
prostředí ČR, aby byl záměr s označením D11,
stavba 1101, km 0,0 - exit Jirny, modernizace
dálnice na šestipruhové uspořádání dále
posuzován podle Zákona č .100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí.
Důvodem požadavku je zejména v dokumentu chybějící protihlukové opatření
v katastru Horních Počernic, kde v části
úseku protihlukové prvky chybí a v části jsou
nedostatečně účinné. Navíc záměr neobsahuje garanci položení tzv. tichého asfaltu

s pryžovou složkou. Rada doporučuje MŽP
posuzovat záměr zejména v oblasti hluku
a emisí, požaduje instalaci protihlukových
stěn s lomením v celé délce podél Horních
Počernic až po plánovanou mimoúrovňovou
křižovatku Beranka, použití tichého asfaltu,
snížení rychlosti na úseku podél Horních
Počernic, odpoplatnění dálničních úseků
v katastru hl. m. Prahya vybudování
protihlukového valu v jihozápadní části D11
navazující na SOKP.

VYUŽITÍ MŠ RATIBOŘICKÁ

Společně s místostarostkou Evou Březinovou
jsme jednali s ředitelkou této mateřské školy,
ředitelkou DDM a ředitelem ZUŠ o možnosti
využití 3. nadzemního podlaží v rekonstruované části školky. V současné době připravujeme návrh smlouvy na pronájem se ZUŠ.

MÚK BERANKA

Iniciovala jsem jednání ohledně současného
stavu MÚK Beranka. ŘSD zadalo geologický
průzkum, takže v nejbližších dnech bude
vybraná firma provádět v této lokalitě vrty.

ŘSD projednává dokumentaci k územnímu
řízení, která by měla být hotová v druhé
polovině r. 2015. Z jednání na Magistrátu
vyplynula nutnost urychleně zahájit
přípravné práce na studii proveditelnosti
a projektových pracích na propojovací
komunikace s ulicemi Náchodská a Ve Žlíbku,
na straně D11 u Big Box. Na plánovaném
únorovém jednání s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou budu projednávat koordinaci prací mezi hl. m. Prahou
a Středočeským krajem.

ČOV ČERTOUSY

Podle informací Pražské vodohospodářské
společnosti byl vybrán zhotovitel na zakrytí
nádrží u čistírny odpadních vod v Čertousích.
K realizaci by mělo dojít ve 2. čtvrtletí 2015.

SEMINÁŘ PRO ZASTUPITELE

Školení (nejen) pro nově zvolené zastupitele
o procedurálních pravidlech jednání, pravomoci, právech a povinnostech členů Rady,
Zastupitelstva, poradních orgánů a dalších
tématech se uskutečnilo 21. ledna.

MČ Praha 20 aktualizuje webové stránky
Žádáme občany, kteří by rádi vypomohli se zlepšením webových stránek a vyznají se v dané problematice, aby nám své náměty
a připomínky poslali do 15. března 2015 na e-mail: miluse_prchalova@pocernice.cz.

Hana Moravcová, starostka Prahy 20

SEMINÁŘE PRO PODNIKATELE
Jednou z činností Kontaktního centra pro podnikatele je organizace seminářů pro začínající a stávající
podnikatele a jejich zaměstnance či spolupracovníky, např. Účetnictví a daně pro podnikatele v praxi
– účetnictví zvládne opravdu každý 17. února 2015, 15:00–20:00. Více informací o obsahu jednotlivých workshopů, termíny, profesní profily
lektorů a možnost registrace najdete na www.akcelerace-praha.cz, tel. čísle 606 761 106 nebo akcelerace@rprg.cz.

2– 3

Městská část Praha 20 hospodařila v roce 2014 s přebytkem šedesáti milionů korun
Nižší čerpání investičních výdajů je způsobeno převodem nedokončených investičních akcí ve výši 36.864.500 Kč do návrhu rozpočtu roku
2015 a snížením konečných cen investičních akcí výběrovým řízením,
čímž vznikla investiční rezerva ve výši 9.754.404,87 Kč. Běžné výdaje
byly čerpány na 72,24 % upraveného rozpočtu, což svědčí o tom, že
Městská část dbá na to, aby i běžné výdaje byly vynakládány hospo-

dárně a účelně. V roce 2014 Městská část Praha 20 získala dotace na
zateplení budovy FZŠ Chodovická ve výši 12.114.812,54 Kč, na zateplení budovy MŠ Ratibořická ve výši 5.938.784,04 Kč, na vybudování
výtahu v speciální škole Bártlova ve výši 741.600 Kč a dotaci na rozvoj
informačních technologií ve výši 6.373.300 Kč, která bude čerpána
v roce 2015.

Rozpočet upravený v Kč

Skutečnost 2014 v Kč

% RU

Příjmy za rok 2014 po konsolidaci

197 419 400,00

202 985 067,33

102,82

Výdaje celkem 2014 po konsolidaci

258 072 600,00

186 425 115,25

72,24

z toho výdaje neinvestiční

154 270 900,00

128 242 320,12

83,13

z toho výdaje investiční

103 801 700,00

58 182 795,13

56,05

-60 653 200,00

16 559 952,08

-27,30

Rozdíl příjmy - výdaje 2014 po konsolidaci

Helena Martynková,
vedoucí ekonomického odboru

ROZHOVOR SE STAROSTKOU HANOU MORAVCOVOU O AKTUÁLNÍM DĚNÍ
Paní starostko, v lednu jste se zúčastnila
už čtvrtého ročníku Konference o právu
a zákonných povinnostech samospráv,
mimochodem velmi oblíbené u představitelů měst a obcí. O jakých tématech se
letos mluvilo, a jak můžete nové informace uplatnit v praxi?
Nedivím se, že je konference tak populární,
protože přednášky a diskuse řeší nejrůznější
problémy samospráv, které se samozřejmě
nevyhýbají ani nám. Mluvilo se o problematice veřejných zakázek a registru smluv,
o ochraně a zpracování osobních údajů, ale
asi největší debata vznikla po přednášce, jež
se týkala žádostí o informace poskytovaných
obcemi podle zákona č. 106 z roku 1999
o svobodném přístupu k informacím.
Češi si zvykli zaplavovat úřady tisícovkami
často nesmyslných stížností a křivých obvinění a naše městská část není v tomto ohledu
bohužel žádnou výjimkou. Často jde
o osobní spory, mstu, závist nebo nenaplněné ambice. Jenže úředníci a starostové,
v horším případě pak policisté a soudci se
musí všemi těmito podněty zabývat
a o to méně času pak mají na řešení skutečně
důležitých věcí. Úřady však mají povinnost
odpovídat na dotazy a reagovat na stížnosti,
i kdyby jich byly třeba stovky denně. Stejně
tak stavební úřady jsou nuceny provádět nejrůznější šetření, i když je většinou zjevné, že
jde třeba o pouhou pomstu v sousedských
sporech. Smutné je zjištění, že pro některé
lidi se udávání a stížnosti na druhé staly
náplní jejich života.
Jak se tedy odborníci dívají na fakt,
že tito věční stěžovatelé tahají peníze
z kapes daňových poplatníků a zpomalují
práci úřadů?
V diskusi na toto téma mezi starosty
a úředníky stále více sílí hlasy po přijetí tako-

Hornopočernický zpravodaj – únor 2015

vých opatření, která by omezila velmi časté
zneužívání zákona o svobodném přístupu
k informacím. Shodli jsme se, že zákon v této
podobě měl asi smysl v době svého vzniku,
nyní se ale obrací úplně proti našim úřadům.
U nás se touto agendou zabývá jedna úřednice na plný úvazek, tu však platíme my, nikoli
stát. Jedinou naší nadějí je tedy co nejrychlejší novela zákona a za stávající situace je
pak jedinou obranou možnost obrátit se na
ombudsmana, pokud usoudíme, že se jedná
o opakované zneužívání zákona.
Koncem minulého roku jste informovala
o záměru obce odkoupit od Českých drah
pozemky v okolí hornopočernického
nádraží. Jaký je dnešní stav?
České dráhy jsou v této záležitosti velmi
vstřícné. Získáme pozemky pro rozšíření
sběrného dvora, parkovací plochy před
nádražím a nově také podél železniční tratě
až k ulici Ve Žlíbku, kam bychom chtěli
přeložit cyklistickou trasu, jež nyní vede
ulicí Otovickou. Teď je řada na Ministerstvu
dopravy ČR, které musí prodej schválit.
V poslední době se hodně píše o iniciativě
Hospodářské komory hlavního města
Prahy a její snaze více spolupracovat se
státní správou a samosprávou v jednotlivých městských částech. Existuje takový
kontakt i s Prahou 20?
Zájem je na obou stranách, protože komora
nabízí spolupráci zejména v oblastech, které
se úzce dotýkají podnikání a trhu práce, což
je pro nás zajímavé. Jak víte, u nás funguje
Klub podnikatelů, jemuž tuto možnost také
zprostředkujeme. Hospodářská komora
hl. m. Prahy jim nabízí například dotační
poradenství, pomáhá hledat nejvhodnější
partnery pro byznys v cizině a zahraničním
společnostem naopak usnadňuje orientaci

na českém trhu. Pro naši obec je zajímavé,
že vedení komory s námi chce spolupracovat
v oblasti vzdělávání, například při projektu
Řemeslo žije, jenž se už šestým rokem snaží
podpořit zájem žáků 8. a 9. tříd o odborné
vzdělávání na středních průmyslových školách. Jak mě informovala 2. místostarostka
Eva Březinová, žáci z našich škol se festivalu
pravidelně zúčastňují v Praze 14. Společně
s Hospodářskou komorou bychom chtěli
festival uspořádat nově také u nás.
Na jednání Rady 20. ledna bylo schváleno
složení jedenácti komisí. Můžete čtenářům vysvětlit, jaký je systém jejich
sestavování a zda byl o práci v komisích
zájem?
Jak je všeobecně známo, komise jsou iniciativním a poradním orgánem, zřízeným Radou
městské části. Předsedou každé komise byl
Radou jmenován člen Zastupitelstva MČ
či občan Horních Počernic, stejně jako její
členové. Předsedové měli možnost vybírat
si i z kandidátů navržených jednotlivými politickými uskupeními. Maximální počet členů
v komisi je devět, včetně předsedy, což se
v našem případě týká pouze kulturní komise
a komise pro výstavbu a územní rozvoj,
komise dopravy a životního prostředí budou
ještě doplněny.
Bohužel ihned po ustavení všech komisí se
ozývají kritické hlasy těch, kteří se do některých z nich nedostali, ač o to usilovali. Znovu
tedy opakuji, že složení komisí bylo zcela
v kompetenci jejich předsedů, a je logické,
že každý si do svého týmu vybíral lidi, kterým
důvěřuje a u nichž předpokládá odborný,
pozitivní a odpovědný přístup k práci.
Za rozhovor děkuje Dana Mojžíšová.

BEZPEČNĚ V HORNÍCH POČERNICÍCH
Pocit bezpečí hornopočernických je
prioritou místně příslušných strážníků - okrskářů. Prostřednictvím tohoto článku
bychom rádi alespoň částečně přiblížili
jejich každodenní pracovní náplň.
V Horních Počernicích se můžete denně
setkat s místně příslušnými strážníky - okrskáři, kteří zabezpečují místní záležitosti
veřejného pořádku a plní další úkoly podle
Zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve
znění pozdějších předpisů nebo zvláštního
zákona.
Strážníci přispívají k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných
vyhlášek či nařízení obce. Podílejí se v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii
nebo zvláštním zákonem na dohledu na
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Sledují dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
a v rozsahu svých povinností a oprávnění
stanovených zákonem o obecní policii nebo
zvláštním zákonem činí opatření k jeho
obnovení. Strážníci se podílejí na prevenci
kriminality v obci, provádějí dohled nad
dodržováním čistoty na veřejných
prostranstvích v obci, odhalují přestupky
a jiné správní delikty, jejichž projednávání
je v působnosti obce.

Pořádek a bezpečí

„Okrskáři věnují intenzivní pozornost vytipovaným místům, kde zohledňují oznámení
obyvatel s přihlédnutím ke specifikům
lokality“ říká ředitelka Obvodního ředitelství

Michal Švec 721 895 350

Petr Kotrla 721 895 345

městské policie Praha 14 Dana Hetzlová.
„ V posledních měsících věnují také pozornost zvýšenému výskytu osob bez přístřeší,
a to nejen v rámci řešení pořádku, ale také
zprostředkováním nabídky záchytné sítě
sociálních služeb. S tímto jevem v ojedinělých případech souvisejí další problémy,
týkající se především majetkové trestné
činnosti i zhoršeného pocitu bezpečí
veřejnosti. Každopádně se okrskáři snaží
všem těmto jevům zabránit,“ dodává
Hetzlová.
Pravidelnou náplní služby každého okrskáře
jsou vizuální kontroly zabezpečení objektů
v rámci předcházení kriminalitě. Samozřejmě
se nejedná pouze o rodinné domy, ale
i zahrádkářské kolonie. Další aktivitou
okrskářů je trpělivá a opakovaná snaha
o vytěsnění vandalismu a požívání alkoholu
ze strany mládeže. S tím často souvisejí také
projevy výtržnictví. Viditelné zlepšení
evidujeme například v parku při ulici
Mezilesí, v parku u divadla v ulici Komárovská
a v okolí nákupního střediska Albert v ulici
Chodovická. Dále evidujeme snížení počtu
vraků v ulicích Horních Počernic, které jsou
okrskáři důsledně oznamovány Správě
služeb hl. m. Prahy k přijetí vlastních opatření
(odstranění vraku, ekologická likvidace).
Okrskáři také poukazují na skutečnost, že se
zlepšuje ukázněnost chovatelů psů zejména
v případě uklízení exkrementů.

Strážníci a vaše děti

„Každý všední den se vaše děti setkávají se
strážníky hned několikrát. V ranních hodinách vykonávají dohled na přechodech pro

Marek Chlaň 721 895 344

Petr Vopalecký 721 895 337

Petr Burian 721 895 338

Jan Vintrlík 721 895 351

chodce, zvlášť na frekventovaném přechodu v ulici Náchodská
při ZŠ Stoliňská, ale i jiných exponovaných
přechodech podle aktuálních personálních
možností. A znovu se pak okrskáři s dětmi
setkávají v rámci projektu Školní policie, kdy
v době určené vedením školy hlídkují v okolí
školských zařízení a zaměřují se na jevy, které
školáky ohrožují při odchodu ze školy, kdy
nejsou pod bezprostředním dozorem
pedagogických pracovníků ani rodičů.

Problémy v dopravě

U přestupků v dopravě se okrskáři zaměřují
hlavně na ty, které narušují bezpečnost
a plynulost silničního provozu, na přestupky tzv. bodované, ale též na respektování
parkovacích míst vyhrazených pro vozidla
přepravující osoby těžce zdravotně postižené. Dále kontrolují porušování zákazových
dopravních značek a neoprávněné parkování
vozidel na chodnících v místech, kde
to není dovoleno dopravním značením.

Kontakty na strážníky

Na Chvalské tvrzi 4, Praha 20 - Horní
Počernice. Úřední hodiny pouze po
předchozí telefonické domluvě s příslušným
strážníkem - okrskářem.
Mobilní telefonní číslo s nepřetržitým
provozem je 607 666 977.
Kontaktovat můžete i jednotlivé okrskáře
nebo psát na hpocernice.p14@mppraha.cz.
Richard Tauer, zástupce ředitele
Obvodní ředitelství MP Praha 14

Jan Kníže 721 895 352

Rudolf Hasoň 607 938 751

David Šprincl 607 938 795
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Zdravá městská část Horní Počernice
Praha 20 postoupila v Místní agendě 21
do vyšší kategorie
Ke splnění jednotlivých kritérií, podle nichž
je hodnocena každá obec přihlášená k Místní
agendě 21, pomáhal v našich podmínkách
projekt Zdravá městská část Horní Počernice.
Jaké aktivity jsme v rámci tohoto projektu
v uplynulém roce organizovali? Byly to
zejména akce v rámci tzv. kampaní. V dubnu
oslavy Dne Země, kdy jsme mimo už tradiční
akci před ZŠ Ratibořická uspořádali první
Ekologickou olympiádu, v níž soutěžili žáci
této školy s dětmi ze ZŠ Stoliňská a společně
s počernickými seniory pak vysadili stromy
v přilehlém parku. Během Dnů bez úrazů
soutěžili žáci 5. tříd v dopravní soutěži
S kolem bezpečně na prázdniny. Třetí akcí
byly Počernice v pohybu, pořádané při
Dnech zdraví. Žádná z těchto akcí by se neuskutečnila, kdyby nebylo obětavé spolupráce
se základními školami, DDM, našimi seniory,
sportovními oddíly, místními dobrovolnými

hasiči a mnoha dobrovolníky, kteří nám je
pomáhali organizovat. Za to jim patří naše
poděkování.
K nejdůležitějším úkolům v Místní agendě 21
patří zvyšování kvality života obyvatel
a podpora jejich zdraví. To vše s vědomím,
že uspokojování potřeb současné generace
nesmí ohrožovat potřeby generací dalších.
Aby k takovému zvyšování kvality života
mohlo dojít, je nutné vědět, co občané v současnosti považují za nejdůležitější k řešení.
V minulém roce k tomu poprvé přispělo
i Veřejné fórum - 10 problémů, během
kterého účastníci zformulovali hlavní úkoly
pro rok 2015. Následnou anketou bylo ověřeno osm problémů, jimiž se zabývala Rada
městské části a schválila k nim konkrétní
úkoly, které pomohou tyto problémy
odstranit. Jak se to povedlo, dozvíme se od
starostky Prahy 20 dne 14. 9. 2015 při dalším

Veřejném fóru. Už
nyní si tedy můžete
poznamenat tento
termín do svých
diářů, abyste měli
dostatek času formulovat otázky a navrhnout
řešení dalších aktuálních problémů.
Co nás tedy letos čeká? Kromě Veřejného fóra
to budou diskusní kulaté stoly a setkání s členy Rady MČ, při oslavách Dne Země v sobotu
18. dubna akce pro celé rodiny, 10. a 11. června osvěžíme dětem vědomosti o bezpečném
chování při jízdě na kole, 3. října budeme
společně sportovat na akci Počernice v pohybu. Přijďte, dozvíte se mnoho zajímavého.
Podrobné informace o jednotlivých akcích
najdete v HPZ, na www.pocernice.cz
a www.zdravehornipocernice.cz.
Lenka Tomsová, koordinátorka pro projekt
Zdravá městská část a MA21

Sběrné kontejnery Potex chrání životní prostředí a pomáhají
Zase jste našli pod stromečkem svetr
s jelenem, stejné bačkory nebo malé tričko?
Už se vám nové oblečení nevejde do skříně?
Jednoduchým a smysluplným řešením je
vhodit takové oblečení, boty nebo doplňky
do sběrného kontejneru na textil.
V Praze 20 najdete kontejnery v ulici
Náchodská, Chodovická a Božanovská.
Více na www.recyklujemetextil.cz
Od společnosti Potex víme, že se díky
oranžovým kontejnerům v loňském roce
sebralo 1.607.475 kg použitého textilu, v naší
městské části konkrétně 34.638 kg.
Určitě vás zajímá, co se s tímto textilem
následně děje. Z kontejnerů se převeze

do skladu, kde se dále zpracovává.
Každý týden Potex třídí a připravuje oblečení
na míru pro čtyři charitativní organizace.
Vždy jim dodává jen to, co v danou chvíli
potřebují, např. nyní zimní oblečení.
Oblečení se připravuje pro organizace
Naděje, Centrum sociálních služeb Praha,
Progressive a Společnou cestou. V posledním
čtvrtletí roku 2014 jim Potex poskytl 850 kg
textilu. Nyní je také připravena zásilka
oblečení na Ukrajinu, která bude odvezena
v průběhu ledna. V Potexu třídí textil tři
lidé ve svém volném čase a bez nároku na
odměnu. Aby byli schopni uspokojit potřeby
vybraných organizací, musí týdně vytřídit cca

750 kg oblečení.
Zbylé oblečení, které
už nelze využít, dodává
Potex zpracovatelům,
kteří ho zrecyklují i se
všemi složkami textilního odpadu, takže nic
neskončí na skládkách.
Sběrné kontejnery tedy
dávají smysl. Pomáhají
chránit životní prostředí
a jejich prostřednictvím
je možné pomoci dalším lidem.

-red-.

ZŠ Ratibořická spolupracuje se sdružením Tereza
Základní škola Ratibořická je už šestým rokem zapojena do mezinárodního programu s názvem Ekoškola, který v rámci ČR koordinuje
sdružení Tereza. Cílem vzdělávacího programu je, aby žáci svých chováním snižovali ekologický dopad na životní prostředí
a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Analyzují ekologický stav školy a plánují
opatření, která v průběhu školního roku
realizují, učí se o odpadech, vodě a energii,
snaží se neustále zlepšovat prostředí školy.
Na podzim roku 2013 získala ZŠ Ratibořická
titul Ekoškola. Pořádá semináře se zástupci
škol z Prahy a Středočeského kraje, kteří
mají zájem se do tohoto programu zapojit.
Program obsahuje základní informace o
Ekoškole s ukázkami výukových materiálů
a prohlídkou školy.

Hornopočernický zpravodaj – únor 2015

Věříme, že spolupráce se sdružením Tereza bude
i nadále pokračovat a rádi v naší škole přivítáme
učitele z celé České republiky.

Ledňáček poznává nové kamarády

Na škole proběhla putovní výstava s názvem
Ledňáček poznává nové kamarády, projekt
neziskové organizace MCN, o.p.s. působící
v oblasti životního prostředí. Deset panelů
s povídáním, fotografiemi a kresbami ptáků,
kteří se objevují v našich zahradách, si prohlédli
žáci naší školy i děti ze tříd Zlatá rybka a Motýlek
MŠ Chodovická. Od deváťáků dostaly obrázky,
které měly za úkol vybarvit. Za krásné práce si
zasloužily poděkování i sladkou odměnu. Za zájem
a spolupráci děkujeme učitelkám Zemanové
a Machajdíkové z MŠ Chodovická.
Učitelky ZŠ Ratibořická

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

Městská část Praha 20 vyhlašuje granty pro rok 2015
Městská část Praha 20 vyhlašuje na základě usnesení Rady MČ Praha 20 ze dne 20. 1. 2015 granty pro rok 2015 na podporu projektů v těchto
oblastech: sociálně zdravotní, sport a tělovýchova, kultura. Podrobné informace na www.pocernice.cz v sekci GRANTY nebo na
tel.: 271 071 774 (Michaela Vedralová), 271 071 640, 604 554 194 (Monika Brzkovská).
Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ

Do 16. února lze podávat návrhy na ocenění ke Dni učitelů v roce 2015
MČ Praha 20 vyhlašuje pravidla k ocenění
pedagogických pracovníků škol a školských
zařízení, žáků, studentů a sportovců na území
Městské části Praha 20, které bude uděleno
u příležitosti Dne učitelů v roce 2015: Jako
výraz uznání náročné práce pedagogických
pracovníků - v kategorii I. a II.
Ocenění žáků a studentů za vynikající studijní
výsledky nebo za mimořádné činy prokazující občanskou statečnost, odpovědnost
a obětavost – kategorie III.
Sportovcům a umělcům, případně skupině
sportovců (umělců) za mimořádné sportovní či umělecké výsledky v soutěžích, které
reprezentují Městskou část Praha 20 nebo

fyzické osobě za obětavou a celoživotní
práci v oblasti umění, sportu a tělovýchovy
– kategorie IV.
Bývalému pedagogickému pracovníkovi
zpravidla u příležitosti významného životního jubilea, a to za dlouhodobý přínos výchově a vzdělávání ve škole či školském zařízení
na území MČ Praha 20 - kategorie V.

zástupci jiných zřizovatelů škol a školských
zařízení, ředitel ČŠI, v případě návrhu
na ocenění sportovce nebo umělce jakákoliv
právnická či fyzická osoba se sídlem
v Horních Počernicích, a to na
Odbor sociálních věcí a školství Městské
části Praha 20 v termínu od 1. 2.
do 16. 2. 2015.

Návrhy na ocenění podávají dle schválených
pravidel písemně ve stanovené lhůtě zpravidla ředitelé, školské rady či pedagogické
kolektivy škol a školských zařízení zřízených
městskou částí. Dále to mohou být členové
Zastupitelstva a Rady Městské části Praha 20,

Podrobné informace k vyhlášení na
www.pocernice.cz v rubrice Městská část
– Školství – Ocenění udělované u příležitosti
Dne učitelů.
Helena Víchová, OSVŠ

Mateřské školy zvou v únoru na otevřené dveře a v březnu k zápisům
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20
srdečně zve rodiče s dětmi na dny otevřených
dveří a následně na zápis do mateřských
škol v Horních Počernicích pro školní rok
2015/2016.
Dny otevřených dveří v mateřských školách: v ZŠ a MŠ, budova MŠ Spojenců 2170
dne 24. 2. 2015, v MŠ Chodovická 1900 dne
25. 2. 2015 a v MŠ U Rybníčku na Křovinově
nám. 115 dne 26. 2. 2015, ve všech
MŠ vždy10:00-11:00 a15:00-17:00.
Zápis do mateřských škol bude probíhat
ve všech školách 24. a 25. března 2015
od 13:00 do 17:00.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky
pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla
od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy
rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě
o stanovení zkušebního pobytu dítěte, jehož
délka nesmí přesáhnout tři měsíce.
Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních
Počernicích postupují při zápise do MŠ
v souladu s Metodickým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání a dle
kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ
v návaznosti na doporučení zřizovatele.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně
přijímají děti v posledním roce před
zahájením školní docházky, tj. dosažení
předškolního věku dítěte v období od 1. září
do 31. srpna následujícího kalendářního roku,
s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích
(děti narozené v období od 1. 9. 2009
do 31. 8. 2010).
Podrobné informace o jednotlivých
mateřských školách najdete
na www.pocernice.cz v rubrice Městská část
– Školství – Mateřské školy.
Helena Víchová, OSVŠ

Od 2. 1. 2015 je otevřena nová ordinace praktického lékaře
MUDr. Jana Bruothová ordinuje na adrese Náchodská 867/26, telefon 732 554 188
Pondělí		
Úterý		
Středa		
Čtvrtek		
Pátek		

8.00 –10.00 akutní stavy bez objednání
8.00–10.00 akutní stavy bez objednání
8.00–10.00 akutní stavy bez objednání
9.30 –13.30 zvaní, 			
7.00–9.00 akutní stavy bez objednání

10.00–13.00 objednaní
10.00–13.30 objednaní
10.00–13.00 objednaní
13.30–15.00 akutní stavy bez objednání
9.00–13.00 objednaní

15.00–18.00 objednaní

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Přistavení velkoobjemových kontejnerů v 1. pololetí 2015
parkoviště u křižovatky Mezilesí - Běchorská za čerpací stanicí: 2. 2 VOK, 22. 3 VOK, 28. 3 BIO, 12. 4 BIO, 26. 4 VOK, 31. 5 VOK, 28. 6 VOK
Ratibořická u odbočky k DDM a ZUŠ: 22. 2 VOK, 22. 3 VOK, 26. 4 VOK, 31. 5 VOK, 28. 6 VOK
Křižovatka Jeřická - Chvalkovická: 8. 3 VOK, 29. 3 BIO, 11. 4 BIO, 12. 4 VOK, 17.5 VOK, 14. 6 VOK
Křovinovo náměstí: 8. 3 VOK, 12. 4 VOK, 29. 3 BIO, 11. 4 BIO, 17. 5 VOK, 14. 6 VOK
VOK - kontejnery na objemný odpad. Odvoz od 9.00 do 13.00
BIO - kontejnery na bioodpad, větve, listí, tráva. Odvoz od 9.00 do 12.00
Jaroslav Píša,
vedoucí místního hospodářství
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
DOPRAVU V POČERNICÍCH ŘEŠÍME AKTIVNĚ I NADÁLE
Na prvním jednání komise dopravy jsme
Dalším z bodů bylo vyjádření k projektu Bílý
vedle několika projektových dokumentací
vrch. Po projednání komise doporučila svolat
projednávali také žádost o uzavření ulice
veřejné slyšení s cílem řešit dopravní situaci
Cirkusová v souvislosti s rekonstrukcí
v Čertousích komplexně. Veřejného slyšení by
některých komunikací a návrh řešení dopravy se měli účastnit nejen dopravní experti, ale
v Čertousích v souvislosti s výstavbou projekpředevším občané, kteří v Čertousích bydlí.
tu Bílý vrch. Na programu bylo i vyjádření
Dopravní komise rovněž doporučila radě
k záměru rozšíření dálnice D 11.
městské části, aby řešení dopravy související
Komise dopravy nedoporučila radním městs projektem Bílý vrch navazovalo na koncepčské části uzavření ulice Cirkusová pevnou
ní řešení dopravy v celé oblasti Čertous.
překážkou. Komise se tak ztotožnila
Zabývali jsme se také vyjádřením k záměru
s názorem oboru životního prostředí
rozšíření dálnice D 11. V tomto případě jsme
a dopravy i s vyjádřením policie. Členům
upozornili na to, že záměr neobsahuje chyběkomise vadilo, že uzavření Cirkusové ulice by
jící protihlukové opatření a garanci položení
bránilo v průjezdu vozidlům integrovaného
protihlukového povrchu – tichého asfaltu.
záchranného systému a vozidlům odvážejíV závěru jsme doporučili vedení městské
cím odpad. Vhodnějším řešením může být
části, aby jednalo o částečném odpoplatmaximální využití zpomalovacích prvků.
nění dálničních úseků, které vedou Horními

Počernicemi. V souvislosti
s prosincovými změnami
vlakových jízdních řádů
bych chtěl také poděkovat
organizaci ROPID za to,
že zkrátila intervaly
u víkendových spojů
vlakové linky S2.
Na Masarykovo nádraží tak vlaky z Počernic
jezdí i o víkendu každou půlhodinu a ne
pouze jednou za hodinu, jak tomu bylo
v minulosti. Ulevilo se tak plným autobusům
a získali jsme lepší možnost rychlého spojení
s centrem Prahy.
Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

LIKVIDACE OLEJŮ
Vánoce jsou za námi, lenošení a oslava dobrého jídla mizí v dálce. Typická štědrovečerní
večeře – smažený kapr a bramborový salát –
přinesla i jiné starosti než kila navíc.
Zbytky přepáleného oleje někteří z nás vyléváme do WC nebo do dřezu. Problémy se pak
objeví na čistírně odpadních vod.
Většina občanů ví, že do odpadu nepatří
oleje, barvy, ředidla, dokonce ani zbytky
z drtiče odpadů. Málokdo tato pravidla, ale
respektuje. Při kontrole vývozu odpadních
jímek /žump/ byl zjištěn výrazný nárůst
právě oleje.
V biologické čistírně žijí miliardy baktérií,
jejichž potravou je odpad rozpuštěný ve
vodě. Když se do vody dostane olej nebo jiné
nebezpečné látky, bakterie se zničí a čistírna
ztrácí účinnost. Přečištěná voda se na výstupu
kontroluje, a jestliže se zhorší její kvalita,

olej a tak, protože by se to
ucpalo. Všechno by to tam
bylo slepené. Také se tam
nemá házet ohryzek od jablka, protože bychom tím
nakrmili ty ošklivé krysy.
Pak by se rozmnožovaly
a bylo by to špatné. Mohly
by k nám přijít na návštěvu. Paní se nás vždycky na něco zeptala a my jsme odpověděli.
Já jsem za odpověď dostala pexeso.“
Milí občané, za PET láhev s olejem vám
pexeso dávat asi nebudu, ale moje
poděkování máte jisté! Přeji vám mnoho
úspěchů v novém roce.
Alena Šefčíková,
radní pro životní prostředí

Česká inspekce životního prostředí zvyšuje
poplatky. Při razantním zhoršení vody nařídí
vysokou pokutu.
Kam tedy s použitým olejem? Řešení je
jednoduché. Slijte ho do PET lahve a odvezte
do sběrného dvora. Tam je připravený zakrytý
sud, do kterého trychtýřem olej přelejete.
Pracovníci místního hospodářství vám
ochotně poradí. Příští Vánoce možná navrhnu
novou tradici: kromě Zpívání pod vánočním
stromem můžeme mít Setkání s použitým
olejem ve sběrném dvoře.
Ekologická výchova ve školách má výborné
výsledky, ostatně posuďte sami. Do ruky se
mi dostal sloh mé desetileté neteře:
„Dnes jsme měli program o odpadu. Byla tam
jedna paní, která nám ukazovala na interaktivce čističku a různé takové roury, kterými
to prochází. A říkala, že do dřezu nemáme lít

AD: ZÁKAZY NÁS OHLEDUPLNOSTI NENAUČÍ
Vážení čtenáři a přátelé pořádku především,
musím reagovat na článek Zákazy nás ohleduplnosti nenaučí, především na okolnosti
osazení zákazových tabulek, které se na
přelomu roku objevily při vstupu do
Xaverovského háje a dalších rekreačních
prostranství. Předesílám, že sdílím názor
pisatelky uvedeného článku, neboť si jako
důchodce užívám komfort pobývat v „našem“
lese nad Koupalištěm. Je nás mnoho, občanů
Horních Počernic i sousedních městských
částí, kteří se v lese pravidelně pohybujeme,
sportujeme, respektujeme se a jsme respektováni. Vše se dělo a děje bez omezení,
do konce loňského roku i bez cedulí.
Zapátral jsem tedy po úřední proceduře,
která má k osazení takových tabulí vést, resp.
jí předcházet. Od Správy lesů hl. města Prahy,
která i „náš“ les (říkáme to tak, i když leží na
území sousedních městských částí) mám
zcela negativní stanovisko – žádnou regulaci
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pro pohyb psů v lese nevydali a obecné
předpisy k životě v lesích jsou pro ně
dostatečné. Také jsem se zarazil, když jsem si
uvědomil, že zákazové tabulky jsou umístěny
při vstupu do lesa směrem jižním, tedy na
území jiných městských částí. A tady zcela
nechápu, jak může jedna městská část Prahy
jakýmkoliv nástrojem vymezovat, co se smí
a nesmí na území sousedním. Pátral jsem
dále. Když jsem oslovil úřadníky naší městské
části, nastala diskuze zcela bez právního
rámce. Žádná vyhláška pro pohyb psů v naší
městské části neexistuje. A kdyby existovala,
muselo by jít o vyhlášku hl. města Prahy,
a zde by pak mělo být vyhrazeno a popsáno
prostranství, kde se psi mohou pohybovat
volně, v doprovodu svých majitelů (tak je
tomu například v Praze 9 u Rokytky, nedaleko
bývalého OÚNZ). Nic takového v Horních
Počernicích neplatí. A co naši úředníci?
Zúčastněně krčili rameny - stopa původu

cedulí skončila. A tak se
musím na nejbližším jednání Zastupitelstva zeptat,
co stojí za oněmi nesmyslnými tabulkami, které
stejně nikdo nebude
kontrolovat a pejskaři
i ostatní návštěvníci lesa se
budou dále chovat spořádaně jako dříve.
Jen těch cedulí je asi stále málo! Inu, na lidi
muší bejt přísnost, jak říkal i Švejk.
Ivan Liška,
člen zastupitelstva za ODS - NHP

SÍLA OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
JE DŮLEŽITÁ
Informace o revitalizaci parků je na první
pohled dobrá zpráva. I zdánlivě příznivá
sdělení ale mají rub a líc. Jako na zastupitelku
se na mne obrátila paní Jana Hájková z o.s.
Chvalská. Spolu s kolegy se obává, aby v rámci avízovaných úprav Nolčova parku a parku
Chvaly nedošlo k zbytečnému kácení stromů
a zásahům do zeleně.
„Počátkem února se setkají úředníci z Odboru
životního prostředí a dopravy, projektanti,
zástupci spolku Chvalská a městské části
na místě Nolčova parku a parku Chvaly, aby se
v rámci probíhajícího správního řízení vyjádřili
k navrženým úpravám,“ uvádí paní Hájková.
V praxi to znamená, že úředníci musí posoudit funkční a estetický význam stromů, jejich
zdravotní stav a provozní bezpečnost dříve,
než vydají souhlasné stanovisko s kácením.
U každého stromu zazní otázka: kácet? Pokud
ano: proč? Navržený koncept obnovy Nolčova
parku dnes počítá s odstraněním minimálně

BALÓNKOVÁNÍ 2015
ANEB PŘIJĎTE MEZI NÁS!
Na začátku byl skvělý nápad Pavlíny Doušové
z ODS a na konci pěkná akce – Balónkování
2015. Radost udělala v rámci odpoledních
aktivit, které pro ně pořádá středisko CČSH
Divizna, dětem se zdravotním postižením

74 keřů a stromů, tedy více než 43% z nich!,
včetně několika více než padesátiletých
veteránů. Počerničtí občané ze spolku
Chvalská akci pozorně sledují a zbytečnému
kácení stromů jsou připraveni zabránit.
Pokud se do některého z našich parků
v těchto dnech vydáte, zaměřte svou
pozornost, prosím, na stromy s označením.
Jsou odsouzené ke kácení. Je dobré, aby
nejen několik občanů, ale my všichni jsme
si položili otázku, zda je to správně?
V této souvislosti si uvědomuji, jak je důležité
podporovat sílu občanské společnosti a informovanost mezi občany. Zprávu o revitalizaci
parků jsme schopni mlčky přejít. Jako dobrou
zprávu. Jako pozitivní věc. Nedojde nám, že
za zdánlivě bohulibým záměrem mohou být
skryty i jiné zájmy. Pokácený zdravý strom,
který „čirou náhodou“ stojí v cestě jistému
projektu, ale jen tak nahradit nedokážeme.
Je přitom životně důležitý. Pro nás. Pro naše
děti. Pro prostředí, v jakém se náš život
odehrává.
Ze všech těchto důvodů jako zastupitelé
Hnutí občanů Počernic podporujeme návrhy
zastupitele Viléma Čápa a ČSSD pro zvýšení

transparentnosti našeho
úřadu. Znamená to, že
k materiálům předkládaným zastupitelům mají
mít na webových stránkách úřadu přístup všichni
občané a hlasování má
probíhat po jménech
jednotlivých zastupitelů. Jen tímto způsobem
podpoříme občanskou společnost i zájem
občanů o veřejné dění. Zároveň zamezíme
nepochopení a autokracii.
Tímto bych ráda vyzvala i předsedy výborů
a komisí k tomu, aby na webových stránkách
úřadu začali neprodleně zveřejňovat zápisy
ze svých jednání. Finanční výbor ZMČ Praha
20, kterému předsedám, tak učinil jako první.
V této souvislosti chci poděkovat i všem
aktivním občanům za jejich podněty, nápady,
návrhy i kritiku. Často zamrzí, ale jednoznačně
nám pomáhá.
Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

a dětem z azylového domu SKP HoPo
na Křovinově náměstí.
Přípravu si vzali na starosti Hopáci a ODS
Horní Počernice a hlavními aktéry parádního
odpoledne se staly děti, balónky a přání.
Děti namalovaly a nakreslily svá přání do
roku 2015, která se přivázala na balonky. Byla
nejrůznější – autíčko, Barbie, moře, pejsek…
Starší už měli jasno – mobil, iPad a některé malé slečny rovnou namalovaly kluka.
Společně jsme přáníčka na zahradě SKP HoPo
vypustili k nebi. Tak, děti, ať vaše přáníčka
pro letošní rok letí co nejdál a určitě se splní!
Děkujeme Zuzaně Foglarové, která darovala krásné plyšáky, za parádní odpolední
piknik Pavle Šabatkové a Honzovi Škrlemu z
restaurace Sezóna, vedení SKP HoPo za příjemné zázemí a těšíme se na další společná
Setkávání.
Mnohé z vás naše dobrovolné aktivity
oslovily, píšete nám a chcete se přidat.

Pomoc dobrovolníků
přivítáme a připravujeme
pro ně v dohledné době
informativní setkání. Jsme
rádi za to, že stále více
z vás považuje dobrovolnou pomoc těm, kteří se
bez ní neobejdou, za přirozenou
součást svého života. Více o nás se dozvíte
i na www.hophp.cz , jsme i na facebooku.
Kontakt pro zájemce o dobrovolnictví:
A. Štrobová – 732 63 66 42,
alena.strobova@seznam.cz
A.Cibochová – 608 664 806,
cibochovaa@seznam.cz
Alena Štrobová, Alžběta Cibochová,
zastupitelky Hnutí občanů Počernic

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE

Platnost Pražských stavebních předpisů je pozastavena
Očekávané se stalo skutečností. Ministerstvo
pro místní rozvoj odeslalo dne 16. ledna 2015
hlavnímu městu Praze rozhodnutí, kterým
pozastavilo účinnost Pražských stavebních
předpisů. Praze se nepodařilo ve věci tohoto
kontroverzního nařízení zjednat nápravu na
základě předchozí výzvy ministerstva a ani
nepodniklo žádné relevantní kroky, které by
k jejímu zjednání vedly.
Praha má teď sice dalších 15 měsíců na to,
aby Pražské stavební předpisy opravila, ale
po toto období se podle nich při projektování, umisťování a povolování staveb postupovat nebude.

Ministerstvo velice citlivě ponechalo
v účinnosti alespoň přechodné ustanovení
Pražských stavebních předpisů, a tudíž
i nadále platí, že dokumentace zpracovaná
do konce září 2014 se bude posuzovat podle
předchozího právního předpisu – vyhlášky
č. 26/1999 Sb. hlavního města Prahy, o obecných požadavcích na výstavbu v Praze.
Dokumentace zpracovaná po 30. 9. 2014
se však bude posuzovat podle celostátně
platných předpisů - vyhlášek Ministerstva pro
místní rozvoj č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a č. 268/2009
Sb., o technických požadavcích na stavby.

To platí i pro již běžící správní řízení!
Takový právní stav bohužel může v některých
případech znamenat přepracování dokumentace, neboť záměr projektovaný podle
Pražských stavebních předpisů nemusí vždy
splnit požadavky výše zmiňovaných vyhlášek
Ministerstva pro místní rozvoj.
V krátké době se sice musíme přeorientovávat na další stavební předpisy, nicméně
alespoň pro následující týdny a snad i měsíce
máme konečně relativně jasno, podle čeho
posuzovat stavební záměry.
Richard Měšťan,
vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje
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NAŠI JUBILANTI V LEDNU 2015

GRATULUJEME NAŠIM ÚNOROVÝM JUBILANTŮM A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ.
Marie Kohoutová
Markéta Eisová
Eliška Linková
Vlasta Křinková
Milada Naušová
Milada Šrámková
Bedřich Votava
Věra Adamcová
Karel Dvořáček
Jiřina Langová
Jarmila Srostlíková
Hana Kryštofová
Josef Kulhavý

Milada Šercová
Růžena Kiriakovová
Věra Kudrnová
František Novák
Antonie Smítková
Vladislav Straka
Jana Švarcová
Anna Cepáková
Helena Hemerlová
Jaroslav Houska
Libuše Javůrková
Marie Pěknicová
Emilie Strnadová

PROGRAM ZO SENIOŘI
V ÚNORU 2015
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.
pondělí 16. února
VYCHÁZKA DO STROMOVKY
Sraz v 9.45 ve stanici metra Č. Most
Vedou Věra Fleišerová a Libuše
Frouzová.

Zuzana Suková
Marie Vondráčková
Jiřina Čermáková
Dagmar Janovská
Marie Klicperová
Zdenka Kočová
Květa Křížková
Zdeňka Mrázová
Jaroslav Novák
Antonín Schleiss
Mária Schleissová
Bedřich Bezchleb
Miloslav Jambor

Bohumil Kloz
Jarmila Bukolská
Jana Benešová
Jana Faltýnová
Antonín Karaffa
Václava Kracíková
Zdeňka Pacltová
Anna Plotzarová
Jaroslav Řezníček
Alena Řezníčková
Danuše Schollová
Zdenka Skalová
Pavel Soukup

VZPOMÍNKA NA BOHUMILA DOUŠU
Dne 13. února je tomu pět let, co nás navždy opustil
pan Bohumil Douša. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vpomíná rodina.

Středisko DM CČSH Divizna,
Hnutí občanů Počernic, Nadace VIA
a TJ Sokol Horní Počernice
srdečně zvou na

úterý 17. února ve 14.00
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ S HOSTY:
PĚVKYNĚ A KLAVÍRISTKA
MARIE KOZÁKOVÁ-ŘEBÍČKOVÁ.
středa 18. února
PROHLÍDKA ČESKÉHO ROZHLASU
Zájemci se musí přihlásit.
Sraz v 9.00 ve stanici metra Č. Most
Vede Ilona Juklová.
středa 25. února
NÁVŠTĚVA CHVALSKÉ ŠKOLY
Sraz ve 13.45 před školou.
pondělí 2. března ve 14.00
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Žádáme všechny naše členy o účast.
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008
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V sobotu 21. 2. 2015 od 15.00 hodin
v sokolovně ve Chvalkovické ulici
Průvod
masek

Dětská
d
iskotéka
Divadlo z
e skříně s D
J Mirkem
– Jak Anč
a
aB
arča čeka
ly na
jaro

Poč
superkob ernická
liha - SOU
TĚŽ
o ma
superkob sopustní
lihu a hra
čku
v katego
Nejhezčí riích
a Nejlepšímaska
tanec

Vstup zdarma – Pro masky sladkost zdarma – Možnost občerstvení
v klubovně TJ Sokol - Bohatá tombola, VÝTĚŽEK JDE NA
PODPORU AKTIVIT DĚTÍ SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM.
Prosíme, přezutí, úsměv a dobrou náladu s sebou. 		
Moc se na vás těšíme!

Z redakční pošty
PODĚKOVÁNÍ ŠÁRCE MISTROVÉ
S potěšením jsem si v lednovém Hornopočernickém zpravodaji přečetla článek
U sv. Ludmily zněla Rybova Česká mše
vánoční. Jelikož jsem byla jedna z členů
Smíšeného sboru učitelů, rodičů a přátel ZUŚ,
který tuto krásnou vánoční mši v kostele
zazpíval, rozhodla jsem se vám do redakce
napsat. V kostele vládla opravdu báječná
atmosféra. Obdivovala jsem, jak dirigent

Stanislav Mistr zvládl bravurně dirigovat nás
zpěváky, sólisty i komorní orchestr ZUŠ a sám
skvěle odzpívat svoje sóla. Podle mého názoru by si ještě zvláštní poděkování zasloužila také sbormistryně Šárka Mistrová ze ZUŠ,
která s námi tuto mši od října po večerech
nacvičovala, a vzhledem k nepředvídaným
okolnostem se nakonec ještě musela naučit
varhanní doprovod a dokonce si

v Rybově mši se svým manželem Stanislavem
Mistrem zazpívala duet. Tímto Šárce Mistrové
velmi děkuji za její obětavou přípravu nás,
zpěváků a příjemné hodiny strávené zpěvem
v loňském předvánočním čase.
Pavla Novotná

ZÁKAZY NÁS OHLEDUPLNOSTI NENAUČÍ
Jsem chodec, řidič, jezdím na kole, chodím na
procházky se psy i s vnoučky, když to jde tak
na běžkách, bydlím v Horních Počernicích
a nemám ráda zákazové tabule. Uznávám řád
a pořádek a jsem pro vzájemnou ohleduplnost. Když jedu autem i na kole, dávám pozor
na své okolí (přiznávám, že nemám duši
závodníka), zpomaluji, když si nejsem jistá,
jak se děti a zvířata přede mnou zachovají.
Své psy mám dobře ovladatelné a vždycky
dávám pozor, aby neobtěžovali, nepřekáželi

běžcům nebo cyklistům, pohybují se jen po
chodníku. Na frekventovaných místech je vodím
samozřejmě na vodítku.
Nejsem dokonalá
a ani naše děti a zvířata
nejsou dokonalá. Někdy se můžeme připlést
do cesty cyklistovi nebo běžci. Omluvíme se,
usmějeme se, neznám problém.
Prosím, buďme k sobě vzájemně ohleduplní,

ať nám nemusí vládnout cedule s nápisem
Zákaz, je to primitivní. Cyklisté, zpomalme
tam, kam nevidíme a kde mohou být děti
nebo pejsci, pejskaři, hlídejme svá zvířata
tam, kde se pohybují cyklisté nebo běžci
a řidiči, jezděme opatrně ve městě, kde se
především bydlí. Všichni se vejdeme se svými
aktivitami do našeho města, jen musíme trochu dávat pozor na ty druhé. Prosím, ať nikdo
nepotřebuje tabuli Zákaz !
Jana Lišková

POTŘEBUJÍ HORNÍ POČERNICE NOVOU POŠTU?
V době předvánoční jsme urgovali dodavatele, že jsme nedostali zaplacené zboží.
Dodavatel nám poslal soupisku, kde bylo
oznámení, že se balík nepodařilo doručit
a že nyní leží na poště. Šla jsem tedy na
poštu. Již paní přede mnou si stěžovala,
že jí přišla smska od jiného dodavatele s dotazem, proč si nevyzvedla zboží. Ale ani ona
nedostala žádné oznámení. Kolik dalších?
Problém s poštou se řeší léta. Na minulá
zastupitelstva se zvali různí ředitelé, aby
sdělili, jak by nám pomohli s tímto problémem. Ale jak se ukázalo, šlo jen o sliby

jednoho člověka, který na svém postu
dlouho nevydržel. Dokonce jsme se dozvěděli, že novou poštu nepotřebujeme, když
v Počernicích jsou pošty dvě - jedna na
Náchodské a druhá v Cíglerově ulici na
Rajské zahradě. Potřebují ale Horní Počernice
opravdu novou poštu? Již před léty jsem
navrhovala, aby zástupci naší městské části
vyvinuli tlak, aby pošta pořídila vyvolávací zařízení. Pak by přestaly hádky mezi čekajícími
a v případě špatného počasí by se do malého
prostoru na poště vešlo více lidí.
V současné době mají Počernice opravdu

NEPOSEDA NABÍZÍ KVALITNÍ SLUŽBY
Nezisková organizace Neposeda zažila výjimečný úspěch. Všechny naše sociální služby prošly
externím hodnocením kvality od České asociace
streetwork. Dvojice auditorů přitom vždy hodnotila
způsob poskytování služeb, a to jak popsaný v metodice, tak konkrétně realizovaný pracovníky. Hodnocení potvrdilo, že služby jsou
v souladu se standardy kvality sociálních služeb a všechny získaly
krásná hodnocení. Nízkoprahový klub a Terénní program HoPo 94 %,
Nízkoprahový klub a Terénní program Autobus 95% a Komunitní
terénní program Křižovatka dokonce 98%! Nedílnou součástí průběhu
auditu byly kromě revize metodik také rozhovory s pracovníky programů a s klienty. Velmi náš potěšilo, že naši klienti dokázali popsat,
proč tu naše jednotlivé služby jsou a s jakým řešením náročných situací pomohly. Klienti rovněž ocenili, že mohou pracovníkům důvěřovat
a mají možnost si v případě nespokojenosti stěžovat. Rovněž nás
velmi potěšilo, že auditoři ocenili kompetence našich pracovníků
v přímé práci s klienty. Děkujeme všem, kteří se na tomto úspěchu
podíleli: všem kolegům z jednotlivých týmů za jejich energii a chuť
tyto služby rozvíjet. Děkujeme také České asociaci streetwork, MPSV,
MHMP, MČ Praha 14, 20, 21 a Praha – Běchovice za dlouhodobou
podporu.
Markéta Jáchymová

dvě pošty, jednu v Náchodské ulici a druhou
v průmyslové zóně, bohužel každou se svým
ředitelem a plnící svoje normy. A čím by se
mohl zlepšil stávající neudržitelný stav?
Kdyby se naši představitelé pokusili
přesvědčit pány ve vedení pošty, aby sloučili
obě pošty pod jedno vedení. Pak by možná
mezi sebou přestaly pošty „soutěžit“, která
z nich je lepší. Pak by se mohlo docílit toho,
že na Náchodské by se vyřizovaly „jen“
jednotlivé zásilky a platby a v průmyslové
zóně hromadné zásilky.
Pavlína Doušová (ODS)

Omluva: V HPZ 1/2015 bylo v textu o vernisáži V. Kočičky chybně uvedeno
jméno pana Jindřicha Musila. Za chybu se jemu i čtenářům redakce
omlouvá.
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Historie dávná i nedávná – 78
Události z let 1929–1935
V TJ Sokol Horní Počernice byl 4. dubna 1929
založen oddíl tenisu, pro jehož činnost
vybudoval Sokol na letním cvičišti tenisový
dvorec. Prvním předsedou oddílu byl zvolen
Rudolf Veselý a technickým vedoucím
Antonín Zbořil, jenž se zasloužil o výchovu
tenisové mládeže nejen u nás.
K dění v roce 1929 přispěl Kroužek mládenců
zásadní změnou svých stanov, když v září
na valné hromadě schválil, že členy mohou
být ženatí muži a vdané ženy. Současně bylo
schváleno i přejmenování spolku na Beseda
Josef Kajetán Tyl v Horních Počernicích.
Na valné hromadě 23. 2. 1930 byl prvním
předsedou zvolen přední divadelník Eda
Svoboda.
Dne 17. března 1930 se začala v obci Chvaly
stavět továrna na zužitkování dehtu Terrag.
Po ukončení její činnosti po 2. světové válce
zde působil podnik Chema, v jehož areálu
často docházelo k úniku chemických látek
při manupalaci s nimi a k následnému znečištění podzemních vod v širokém okolí.
V obci Svépravice otevřel 30. listopadu 1930
pan Němeček u svého hostince velký sál
s balkonem pro taneční zábavu. Později byl
sál upraven také na promítání filmů.
První leden roku 1931 přinesl překvapení
v podobě zdražení osobní přepravy na železnici o 20 %, takže jízdenka od nás do Prahy
na Denisovo nádraží stála už čtyři koruny
a sjednotila se s cenou jízdy autobusem
ze Chval na Náměstí republiky.
V sále restaurace Na růžku ve Chvalech
předvedl 31. května 1931 potulný biograf
poprvé zvukový film Sonny Boy. Jelikož byl
film častým přehráváním značně poškozen
a zvuk nebyl kvalitní, návštěvníci nebyli
novinkou nadšeni.
První místní pouť ve Svépravicích se konala
14. června 1931 s velkou taneční zábavou
v novém sále restaurace U Němečků.
Skončila však neslavně velkou rvačkou
většiny účastníků.
Velkou událostí, která dopravně propojila
řadu obcí, byly pravidelné autobusové jízdy
zavedené Ředitelstvím státních drah Praha
- jih od 1. července 1931. Trať byla okružní
a začínala i končila v Praze v Lützově ulici.
Odtud směřovavla do Dolních Počernic
a dále do Běchovic, Jiren, Mstětic, Záp, Lázní
Ostrova, Horních Počernic, Chval a zpět do
Prahy, celkem šest jízd za den. Jízdenka ze
Chval do Prahy stála čtyři koruny a autobus
takto jezdil až do roku 1935.
Podle nařízení Okresního školního výboru
Praha - východ zajistilo obecní zastupitelstvo
ve Svépravicích vlastní učebny pro první až
třetí třídu tak, že od 1. listopadu 1931 začalo
vyučování školních dětí ze Svépravic a Xaverova v najatých a upravených místnostech
vily paní Rozenkrantzové.
Klasická autobusová doprava z Horních
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Počernic do Prahy byla započata soukromníkem Karlem Zittou v roce 1932. Pro její
provozování stanovila pražská komise trasu
z dnešního Karlínského náměstí do Horních
Počernic s úředně stanovenou zastávkou
v Praze Na Palmovce a u konečné tramvajové stanice v Hloubětíně. Provozovatel této
koncese však svévolně jezdil většinou jen
v úseku Hloubětín - Horní Počernice, a to až
do roku 1946. Ne vždy byl přesně dodržován
jízdní řád a některý spoj odjížděl z konečné stanice až po dostatečném množství
cestujících.
Na jaře roku 1932 byla v obci Horní Počernice otevřena lékárna (v místě, kde je dnes
pošta), která sloužila také obcím Zeleneč,
JIrny, Radonice, Svémyslice a Dehtáry.
Tragickými událostmi v roce 1933 bylo utonutí dvou občanů na Chvalech. Pod žákem
Drahomírem Žatečkou ze sirotčince Jednoty
bratrské se 10. ledna prolomil led na Chvalském rybníku. V témže rybníku utonul v létě
kočí od statkáře Syneckého. Když naplnil
voznici vodou, chtěl se ještě vykoupat,
ale z vody se už nevynořil.
S přispěním obce Chvaly si na počátku roku

chvalské, byl jmenován Antonín Jelínek,
který už od roku 1928 působil na škole hornopočernické.
V roce 1935 vyvrcholila jednání mezi našimi
původními obcemi o rozšíření Chvalského
hřbitova. Protože se nepodařilo sjednat
dohodu o výši podílu finančních příspěvků
a zastoupení ve hřbitovní radě, rozhodlo se
vedení obce Horní Počernice vystavět vlastní
hřbitov. Po odsouhlasení vybraného místa
a potřebných stavebních úpravách byl hřbitov slavnostně otevřen a vysvěcen vikářem
Harantem ze Chval 30. května 1937. Obec
Chvaly a Svépravice uskutečnily v témže
roce také rozšíření Chvalského hřbitova.
Pod začínající hrozbou vzniku války byla
v našich obcích v roce 1935 organizována
civilní protiletecká ochrana, jejímž velitelem
byl vždy starosta obce. Podle rozsáhlosti
obce bylo její území dále členěno na obvody, pro něž byli ustanoveni další velitelé,
v jednotlivých domech pak domovní hlídky.
Skupina blízkých domů tvořila domovní
družstvo s funkcí svépomocné služby.
V průběhu druhého čtvrtletí roku byly
provedeny prohlídky ve všech domech

1934 otevřela MUDr. Meita Weitzmannová
ve Chvalech lékařskou ordinaci, takže ve
dvou ze tří obcí už měli vlastního lékaře.
MUDr. Weitzmannová však v srpnu 1935
náhle zemřela a její ordinaci převzal MUDr.
Meer Ščerbak. Působil zde až do svého zatčení nacisty v listopadu 1942, poté byl
z rasových důvodů deportován do Terezína.
Obec Svépravice slavnostně otevřela
2. září 1934 vlastní čtyřtřídní Masarykovu
obecnou školu, jejíž výstavbu zadala
19. 3. 1933 firmě V. Suk z Prahy za
567.995 korun. Správcem školy, která
v prvém roce ještě patřila pod vedení školy

za účasti pověřeného zástupce obce, hasičů
a kominíka ve funkci požárně policejního
znalce. Zjištěné závady proti předpisům
požárního řádu musely být okamžitě odstraněny, s kontrolou do čtrnácti dnů. U všech
objektů bylo nařízeno opatřit dostatečné
zásoby suchého písku pro hašení požáru
z případného bombového útoku. Původní
rozhodnutí, že je třeba pokrývat podlahy na
půdách až pěticentimetrovou vrstvou písku,
bylo pro jejich značné zatížení zrušeno.
O dalších událostech opět v pokračování.
Hubert Antes, kronikář

Chvalští dobrovolní hasiči hodnotili uplynulý rok
V pořadí 136. výroční schůze Sdružení
dobrovolných hasičů ČMS Chvaly se konala
22. ledna. Za nemocného starostu Oldřicha
Mudru ji zahájil místostarosta sboru Petr
Růžička uctěním památky zesnulého člena
Antonína Tvrdíka. Od poslední výroční
členské schůze v lednu minulého roku, na níž
Petr Růžička st. převzal medaili za mimořádné zásluhy a věrnostní stužku za 50 let
obětavé práce v SH ČMS, asistovali chvalští
hasiči u mnoha akcí v obci a mohli tedy
kladně zhodnotit činnost v uplynulém roce.
V dubnu se zúčastnili Veteran show na
Chvalské tvrzi a Čarodějnic, kde je jejich účast
už tradiční a hlavně nepostradatelná. Jako
každý rok nemohli ani loni chybět na Dnu
dětí u školy v Ratibořické ulici, kde předváděli
ukázky, na žádost ředitele ZŠ Stoliňská Martina Březiny asistovali u námětového cvičení
evakuace žactva a personálu školy, zúčastnili
se otevření Domu služeb na Chvalech nebo
Počernických světýlek. Každou první středu
v měsíci provádějí zkoušku sirén a jedenkrát
za měsíc se scházejí v hasičské zbrojnici, kde
uklízejí a kontrolují techniku.
Pravidelné jsou i jejich pondělní schůzky
v restauraci U Lípy, kde řeší nejrůznější

problémy nejen kolem sboru, politiky a dění
v obci, ale slaví zde také narozeniny svých
členů a kamarádů. V květnu 2014 osmdesáté
druhé narozeniny starosty sdružení Oldřicha
Mudry, jemuž kromě kolegů a přátel přišli
popřát i přátelé z francouzského města
Mions, v srpnu slavil sedmdesátiny František
Karoch, v listopadu Petr Růžička. Po veselém
rozloučení s rokem 2014, při němž k tanci
i k poslechu hrál a zpíval Jiří Hubený, následovala lednová oslava dalších sedmdesátníků Jaroslava Zacha a Miroslava Bartáčka.
Nutno dodat, že chvalští hasiči pečlivě
opatrují všechny kroniky od vzniku jejich
sboru a se stejnou pečlivostí je vedou i dnes.
Dění zapisuje Petr Růžička st., o fotodokumentaci se stará Jiří Hubený. S odstupem
mnoha let musíme obdivovat obětavost

a nadšení našich
předků, kteří
v těžkých
podmínkách
pochopili potřebu
a nutnost spolku,
jehož smyslem a posláním bylo pomáhat
bližnímu, jenž byl postižen požárem nebo
jinou živelnou pohromou.
A to platí beze zbytku i dnes. Popřejme našim
hasičům hodně zdraví a další úspěšný rok,
aby hasičské dovednosti a techniku užívali
jen na soutěžích, námětových cvičeních
nebo preventivních akcích pro děti, nikoli
při skutečném požáru.
-red-

Fotografe z lednové oslavy sedmdesátin
Miroslava Bartáčka a Jaroslava Zacha
je pozdravem starostovi Oldřichu
Mudrovi od hasičů a přátel s přáním
brzkého uzdravení.
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Marie Kozáková - Hřebíčková:
Nejhorší je zůstat stát, na poměry nadávat
Do složité životní situace se může dostat
každý z nás. Přestože společenské
vnímání rodiny prošlo během staletí
velkou proměnou, v rodinných vztazích
zůstávají některé faktory téměř neměnné.
Jedním z nich je domácí násilí, jehož častý
výskyt je v rodinách zaznamenáván
v celých dějinách společnosti. Značné
změny lze snad nyní pozorovat pouze
v tom, jaká je mu věnována pozornost.
Dokumentuje to i příběh zpěvačky,
klavíristky a houslistky Marie Kozákové-Hřebíčkové, jež se o tuto svou negativní
zkušenost rozhodla podělit s ostatními.
Strach, úzkost a bezradnost, které prožila,
dokázala proměnit v sílu a odhodlání něco
se situací udělat a změnit život svůj i svých
dcer k lepšímu.
„K hudbě jsem měla blízko od nejútlejšího
dětství. Maminka krásně zpívala a říkala, že
jsem začala už v kočárku. Tatínek pocházel
z Moravy, po něm jsem zase zdědila lásku
k folklóru. Babička hrála na housle v amatérské dívčí kapele, a tak jsem dětství strávila
především u klavíru nebo na hodinách
houslí, ve třinácti letech jsem už hrála ve
školním orchestru a každou volnou chvíli
prozpívala. Rodičům vděčím za nadání i za
jejich podporu. Díky hudebnímu vzdělání
a hře na oba nástroje mohu dnes posluchače seznamovat s nejrůznějšími skladbami
a také s dobou, kdy vznikaly,“ říká Marie.

né nadání s dispozicí pro koloraturní zpěv
ji strach při koncertech a sólových vystoupeních doslova decimoval, a tak se po šesti
letech studia rozhodla, že se bude raději
věnovat pedagogice a od trémy
uteče k učení. Jak říká Marie, v tu
chvíli zasáhla Boží moc.
„Z Opavy přijel šéf opery a hledal
ve škole mladé hlasy do tamního
ansámblu. Byla jsem díky svému
rozhodnutí klidná, mě se to netýkalo, a tak jsme seděly s kamarádkou
na chodbě a povídaly si. V tom někdo
přišel se vzkazem od mé profesorky
zpěvu Smolákové, abych se prezentovala
jako její žákyně. Tak jsem si řekla, že vlastně o nic nejde, zazpívala árii Gildy z Verdiho
Rigoletta a zase si šla povídat. Za chvíli mi
přišli říct, že si šéf opery vybral pouze mě
jedinou, a na jaře roku 1979 jsem se stala
sólistkou opery Slezského divadla v Opavě,“
směje se Marie, i když tenkrát jí do smíchu
nebylo.
Pro mnohé vysněná meta se pro ni stala
přítěží, v Opavě nebyla šťastná a vrátila se
zpátky do Prahy, rozhodnutá věnovat se
pedagogické práci.

vezmu já! A tak jsem šla.
Chtěla jsem zazpívat árii
Zerliny z Dona Giovanniho, jenže mě opět
přepadla tréma, a tak jsem se
po několika taktech rozhodla raději odejít.
Jiří Linha mě ještě požádal, abych zazpívala
z listu. Předvedla jsem bezchybný výkon
a byla přijata jako třetí sopranistka, ale
vzápětí první sopranistka souboru ohlásila

I když její dětství vypadalo idylicky, přiznává,
že byla velmi bojácné dítě. Ve škole strach
ještě dokázala potlačit, ale na konzervatoři
byla už tréma tak velká, že si její profesorka
Dvořáková nedovedla představit, jak by
jednou mohla stát na jevišti. I přes výjimeč-

Vystoupení dětí z kroužku Písničkování v kavárně Maňána na Černém Mostě

Marie jako Eurydika v operetě J. Offenbacha
Orfeus v podsvětí
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Všichni jí přemlouvali, jaká je škoda, aby
s tak krásným hlasem opustila pěveckou
dráhu. Učit můžeš, až budeš stará, teď
zpívej, slyšela ze všech stran. Až přišla další
náhoda v jejím životě, konkurs do vokální
skupiny Linha Singers. „Přihlásila jsem se,
jenže mě pozvali v době, kdy jsem učila
v hudební škole. Toho dne vstoupil do třídy
kolega s otázkou: Kdy máte vlastně ten konkurs? Dnes, odpověděla jsem, ale nemůžu,
když učím… Vy tam půjdete, výuku za vás

rizikové těhotenství, a já musela najednou
zpívat part prvního sopránu ve skladbě
Concerto grosso Otmara Máchy ve Dvořákově síni v Domě umělců v Praze,“ vypráví
Marie, jak začalo její působení ve vokálním
souboru Linha Singers. Prožila zde krásná
léta s hudbou, koncerty doma i v zahraničí,
a její divadelní dráha byla definitivně zapomenuta. Vdala se za muzikanta, narodily
se jí dvě dcery, jenže pak přišly neshody
s manželem a především s jeho matkou, kte-

ré zprvu vypadaly nevinně, ale málem skončily tragicky. Devatenáct
let se snažila udržet rodinu, chtěla být šťastná s dětmi, žít s manželem. Trápila se a postupně v sobě budovala hráz, která jí bránila dát
na sobě před okolím něco znát. Strach a bolest v duši ji ničily několik
let, bránily jí mluvit o tom, co ji i dorůstající dcery ničí, dělá zranitelnou před člověkem, jemuž se nemůže bránit, protože byla stále ve
strachu z duševní bolesti.
„Občas se stane, že žena uteče a život s tyranem nechá za sebou.
Potom slyší, proč se nebránila. Ale ona ví, a nemůže to říci, protože
se stále bojí bolesti a zůstává jí v duši. Abych se zase mohla radovat
ze života, musela jsem se rozhodnout a bolest a strach překonat.
Sílu odejít jsem nakonec našla ve víře, přátelích a v hudbě, pomohly
mi překonat nejtěžší rozhodnutí a období mého života,“ říká Marie,
která i s dcerami našla nakonec útočiště v Azylovém domě v Horních
Počernicích na Křovinově náměstí.
Od té doby už uběhlo několik let. Marie se dnes věnuje pedagogické
činnosti, tedy práci, po níž toužila už od studií, přátelé jí pomohli
najít byt, dcery vystudovaly a dnes jsou už dospělé. Jak to dopadlo
s její trémou? Kromě pedagogické činnosti se Marie věnovala
interpretaci barokní hudby v souboru Musica antiqua Praha,
v souborech Agon a L´artisanat furieux z italské Perugie se seznámila
s hudbou 20. století. Spolupracovala se skladateli Zdeňkem Lukášem
a Markem Kopelentem, s flétnisty Jiřím Stivínem a Magdalénou
Tůmovou – Bílkovou, působila na Konzervatoři Jana Deyla. A hlavně
zase zpívá. Pořádá tematické koncerty, například Proměny hlasu ve
spirále času, s nímž v únoru vystoupí na Chvalském zámku.
Její velkou láskou je také židovská hudba.

Proč se stát členem Klubu?
Získáte možnost podílet se na pomoci rodinám, které se ocitly v nouzi
a vaši pomoc potřebují. Budete pravidelně dostávat informace
o událostech a probíhajících úpravách ve Středisku. Získáte vstupenky
na kulturní akce pořádané SKP HOPO. Členům na požádání
poskytujeme potvrzení pro odečet z daní.

Co z Vašich příspěvků pořídíme?
Peníze budou použity na provoz azylového domu a zkvalitnění
ubytovacích prostor pro rodiny s dětmi.

Stačí poslat 100 Kč měsíčně a stát se součástí komunity
dalších dárců. Nebojte se závazků. Trvalý příkaz můžete
zrušit stejně snadno, jako když ho zadáte.

Pokud nás můžete podpořit, zadejte trvalý příkaz na účet:

Bankovní spojení: 248201359/0800
ČS, a.s. Praha 9

Když poslouchám Mariino vyprávění, uvědomuji si, kolik síly ji
muselo v životě stát překonávání nejrůznějších podob strachu.
Okrádal ji o sílu, o hodnoty života a také o zdraví. Naštěstí je silná
a moudrá. Ví, že i strach má v životě své místo a že složitá období
života nás nutí k prohloubení vnímavosti, může být šancí objevovat
v sobě netušené zdroje energie. Jak říká Susan Jeffersová, překonávat strach je méně děsivé, než žít s podvědomým strachem, který
pramení z pocitu bezmoci. A jak říká Marie, nejhorší je zůstat stát,
na poměry nadávat.
Dana Mojžíšová, foto autorka a archiv
Marie Kozákové-Hřebíčkové

Šance čeká na mladé i seniory
V roce 2014 poskytl Nadační fond ŠANCE téměř 80 tisíc korun potřebným
Jak byly tyto prostředky využity?
Šest dětí ze sociálně slabých rodin mohlo
odjet společně se svými spolužáky na školu
v přírodě, další dvě děti se na školu v přírodě mohou díky podpoře fondu už nyní těšit.
Dvě děti se zúčastnily letního tábora mimo
velkoměsto, dvanáct dětí mohlo na pár dní
poprvé zažít, co jsou prázdniny s kamarády
mimo domov. Jedna dívka mohla i nadále
navštěvovat volnočasový kroužek, další
studentce jsme zakoupili pomůcky do školy
a na praxi. Třem studentkám jsme koupili
kupón MHD a dva studenti mohou nyní
své školní práce zpracovávat na fondem
zapůjčených noteboocích. Seniorskému
páru jsme uhradili rehabilitační pomůcky,
jednomu dítěti výrobu rovnátek.
Nadační fond mohl pomáhat díky štědrosti
dárců z řad členů správní rady fondu, kteří
podpořili aktivity fondu částkou 13.500 Kč

a darem dvou notebooků v hodnotě
32.000 Kč.
Hlavní záměr pomáhat potřebným spoluobčanům bude fond naplňovat také v roce
2015. Na Nadační fond ŠANCE se mohou
od února do konce března obrátit senioři
či děti a mladí lidé v nesnázích prostřednictvím svých rodičů nebo zákonných
zástupců.
Nadační fond vyhlašuje další výzvu k po-

dávání žádostí o příspěvky, které pomohou
našim starším spoluobčanům z Horních
Počernic ulehčit nároky stáří.
Výzva je současně určena rodičům či
právním zástupcům dětí a mladých, kteří
se ocitli v nesnadné životní situaci a nemohou využít jiné formy sociální podpory či
jiných grantových výzev.
Aktuální grantové řízení má uzávěrku
31. března 2015.
Více informací o grantovém řízení
včetně formuláře žádosti najdete
na www.nfsance.cz.
Děkujeme za vaši podporu v roce 2014.
Petr Herian, předseda správní rady
Nadační fond ŠANCE
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Program divadla v únoru a v březnu 2015
Sobota 7. února v 15.00
PODIVUHODNÝ CIRKUS
DR. TARZANA
Sobota 14. února v 15.00
MALÁ MOŘSKÁ VÍLA
Neděle 15. února v 18.00
RYCHLÉ ŠÍPY
Středa 18. února v 19.30
ŽENY PŘEŽIJÍ

PŘEDPRODEJ
Předprodej vstupenek na březen začne v pokladně divadla v úterý 10. února 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

Čtvrtek 19. února v 19.30
HRDÝ BUDŽES

Sobota 7. února v 15.00

Neděle 22. února v 15.00
INDIÁNÍ ZE ŠUPLÍKU

Divadlo Drak Hradec Králové
Režie a výprava: Marek Zákostelecký
Představení je opravdovou divadelní podívanou pro všechny milovníky zvířat a náruživé
návštěvníky cirkusů. Doktor Tarzan není
jenom obyčejným doktorem, ale také velkým
objevitelem.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 25. února v 19.30
LEKCE
TŘEŠTĚNÍ VE DVOU
Čtvrtek 26. února v 19.30
BYT NA INZERÁT
Neděle 1. března v 17.00
EXPEDIČNÍ KAMERA
Úterý 3. března v 19.30
ANI ZA NMILION

Neděle 8. března v 15.00
SŮL NAD ZLATO
Pondělí 9. března v 19.30
ROMANTICKÝ VÍKEND

Marek Zákostelecký, Václav Poul

PODIVUHODNÝ CIRKUS DR. TARZANA

Režie: Barbora Jelínková
Legendární komiks Jaroslava Foglara
převedený do jevištní podoby.
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
Hlas Jaroslava Foglara: Vladimír Stoklasa
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 14. února v 15.00
Na námět H. Ch. Andersena

Středa 18. února v 19.30
Arnold Wesker
ŽENY PŘEŽIJÍ (Studio dva)

Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 19. února v 19.30
Irena Dousková

Neděle 15. února v 18.00
Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška

Divadlo Příbram

MALÁ MOŘSKÁ VÍLA

RYCHLÉ ŠÍPY

Zeptejte se kocoura

HRDÝ BUDŽES

V YP R O D Á N O

V YP R O D Á N O

Neděle 22. února v 15.00
Armila Vlčková, Pavlína Jurková

INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU

Divadlo Láryfáry
Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech, kteří se odváží vrátit do časů dětství
a stanou se opět statečnými indiány z kmene
Apačů. Originální představení Divadla
Láryfáry určené dětem od čtyř let i dospělým.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

V únoru můžete doplňovat uvolněná místa v jazykových kurzech angličtiny a němčiny pro dospělé. Výuka probíhá v KS Domeček
ve Votuzské ulici. Frekvence 1x týdně 90 minut. Bližší informace najdete na www.divadlopocernice.cz/kurzy
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Středa 25. února v 19.30
Eugène Ionesco

LEKCE
TŘEŠTĚNÍ VE DVOU

PREMIÉRA

Hrajeme 25. února 2015 od 19:30

v DIVADLE HORNÍ POČERNICE
dvě jednoaktové hry
zakladatele hnutí absurdního divadla

Eugèna Ionesca

LEKCE

pohádka - horor o Červené Karkulce,
kterou sežral vlk a hajný ji nezachránil

TŘEŠTĚNÍ VE DVOU
aneb jaký je rozdíl mezi želvou a hlemýžděm

Hrají: Julie Válková, Vítek Březka, Jana Zbortková,
Ilona Semrádová, Karel Beseda, Martina Břeňová,
Petr Koza, Ivo Bureš a Jan Bartošek
Dekorace: Tomáš Holý
Zvuk: Tomáš Zíka
Režie: Andrej Krob

VÍTE ŽE…

Divadlo Na tahu bylo původně společenstvím kulisáků,
kteří se během roku 1975 scházeli nad textem divadelní hry
Václava Havla ŽEBRÁCKÁ OPERA?

Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob
Když Divadlo na tahu uvedlo poprvé
v roce 2003 v Žižkovském divadle hru
Eugèna Ionesca Plešatá zpěvačka, posteskl si kritik a básník Josef Mlejnek,
jaká je škoda, že se Eugènu Ionescovi
nevěnujeme soustředěněji a pravidelněji jako hrám Václava Havla.
Jednotné vstupné 150 Kč
Čtvrtek 26. února v 19.30
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT VYPRODÁNO
Divadelní společnost Háta
Neděle 1. března v 17.00

EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový
festival s čtyřhodinovým
promítáním
cestovatelských a outdoorových filmů z celého
světa o dobrodružství, divoké přírodě,
extrémních zážitcích a sportech.
Vstupné 100 Kč
Úterý 3. března v 19.30
Michaela Doleželová a Roman Vencl

ANI ZA MILION

Nordproduction
Režie: Vlasta Hartlová
Brilantní detektivní komedie, ve
které na vás čeká pořádná porce
překvapení a humoru.

VÍTE ŽE…

Divadlo Na tahu 1. listopadu 1975 uvedlo tuto hru
ve světové premiéře v divadelním sále
hospody U Čelikovských v Horních Počernicích?

VÍTE ŽE…

kromě autora Václava Havla byli mezi diváky např. Jan Tříska,
Otomar Krejča, Ludvík Vaculík, Pavel Landovský, Vlasta Chramostová
a mnoho dalších včetně diváků z Horních Počernic?

VÍTE ŽE…

na domě, kde stávala hospoda U Čelikovských
byla v listopadu 2014 odhalena pamětní deska
připomínající tuto událost před čtyřiceti lety?

VÍTE ŽE…

Dne 1. listopadu 2015 tradičně oslavíme
v Divadle Horní Počernice 40. výročí vzniku Divadla Na tahu
inscenací hry Václava Havla ŽEBRÁCKÁ OPERA?

Ale oslavovat začneme již 25. února.
Těšíme se na Vás!

www.divadlonatahu.cz

Pondělí 9. března v 19.30
John Godberg

ROMANTICKÝ VÍKEND
Filmová a divadelní agentura Praha
Režie: Vojtěch Štěpánek
Překlad: Pavel Dominik
Komedie Johna Godberga vypráví
příběh yorkshirského páru Ala
a Bet, jejichž vztah se dusí pod tíhou
všedních rodinných starostí. Jediným
zpestřením stereotypního života je
vytrvalá snaha Bet vyhrát nějakou
cenu v časopisech pro ženy. Když
konečně vyhraje dovolenou v romantické Paříži, komentáře a postřehy
obou manželů skvěle vystihují změnu
vztahu dvou lidí vytržených z obvyklého stereotypu.
Petra Špalková je považována za
jednu z nejtalentovanějších a nejzajímavějších divadelních hereček
mladé generace. Držitelka prestižních
divadelních ocenění, ceny Thalie
a Českého lva je deset let členkou
činohry Národního divadla v Praze.
V našem divadle se představí poprvé.
Hrají: Petra Špalková a Jan Novotný
Vstupné 280, 250, 220 Kč
Čtvrtek 12. března v 18.00

JIŘÍ VANĚK - OBRAZY
Vernisáž výstavy
Sobota 14. března v 18.00
Neděle 15. března v 18.00
Sobota 21. března v 18.00
Neděle 22. března v 18.00

SPOLEČNÉ VELIKONOČNÍ
ZPÍVÁNÍ S JIŘÍM ZMOŽKEM
Autor mnoha českých hitů, které
napsal pro Karla Gotta, Hanu
Zagorovou, Helenu Vondráčkovou,
Michala Tučného, Marii Rottrovou
a mnoho dalších českých populárních
zpěváků, připravil tentokrát Československé velikonoční turné 2015.
Jiří Zmožek pořádá sérii koncertů
křesťanských písní spolu s manželkou Marcelou a desetiletou dcerou
Kristou. Pořadatelem koncertů je
občanské sdružení APOA.
Vstupné 200 Kč
Neděle 15. března v 15.00

ŠVEC MATĚJ A ZAKLETÝ MLÝN
Hrají: Michaela Kuklová a Marcel Vašinka
Vstupné 240, 220, 200
Neděle 8. března v 15.00
Božena Šimková na motivy Boženy
Němcové

SŮL NAD ZLATO

PREMIÉRA

Divadelní agentura Praha
Klasická činoherní pohádka s písničkami, která vás přesvědčí, že mnoho
prostých a všedních věcí je pro život
mnohem důležitějších než drahý
šperk nebo zlato.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Činoherní skupina Jany Klatovské
Klasická pohádka s písničkami o tom,
jak chudý švec ke štěstí a rozumu
přišel a bohatý řezník byl po zásluze
potrestán.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 18. března v 19.30

PEPA FOUSEK

Agentura MR
Pepa Fousek vyrostl v sousedství
kladenských hutí. Miloval cesty k řece
Berounce, hospůdky, táborové ohně,
toulky přírodou. Po vojně boxoval
za Kladno a začal psát první básně
a povídky. Absolvoval Lidovou konzervatoř, obor výtvarná fotografie.
Ve čtyřiceti ho Miloslav Šimek přivedl

16– 17

do divadla Semafor. Fouskova kariéra písničkáře nabrala obrátky a jeho texty zpívají i jiní
slavní zpěváci a herci. Snad nejvíce ho ale
proslavil text Až mě andělé, který zhudebnil
a nazpíval Petr Spálený. Přijďte strávit příjemný večer s tímto nevšedním písničkářem
a člověkem.
Vstupné 150 Kč

Diváci se během představení stávají nebeským tribunálem, který zemřelou Tonku buď
přijme do nebe, nebo odsoudí do pekla. Její
životní příběh není jen svědectvím doby, ale
také připomenutím, že nelze nikoho soudit,
když neznáme pozadí jeho činů.
Hrají: Iveta Dušková a Jitka Sedláčková
Vstupné 220, 200, 180 Kč

Pátek 20. března v 19.30
Eric Assous

Čtvrtek 26. března v 19.30
Carole Greep

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Umělecká agentura Harlekýn
Režie: Jan Novák
Překlad: Alexander Jerie
Na oslavě se sejdou tři bratři: pán domu
a podnikatel Francky, zubař David a advokát
Yvan s manželkami. Všechny tři švagrové
k sobě neplanou horoucí láskou a své muže
se snaží držet na uzdě. Přímo bombou je tak
příchod Franckyho mladé vyzývavé sekretářky Natálie, který dokonale okoření rodinnou
slavnost. Manželky pojmou podezření: čí je
to milenka? Vzápětí dojde k překvapivým
odhalením a rodinná idyla bere za své.
Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zaháka, Válav
Vydra/ Jan Čenský, Lenka Skopalová/Jana
Boušková, Eva Janoušková, Simona Postlerová/
Eva Režnarová, Malvína Pachlová/ Jana
Pidrmanová/Lenka Zahradnická
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Sobota 21. března v 15.00

VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadýlko Mrak
Země se probouzí ze zimního spánku a lidé
oslavují příchod jara a Velikonoc. Pohádka je
zpestřena množstvím loutek všech velikostí,
lidovými písněmi a velikonočními říkačkami.
Vstupné 90, 70. 50 Kč
Pondělí 23. března v 19.30
Na motivy hry Miloše Macourka Racajda

TONKA ŠIBENICE

Divadlo Kampa
Režie: Jaroslav Dušek
Komorní veselohra vypráví o Antonii Havlové,
několikrát soudně trestané prostitutce, která
strávila noc s vrahem Prokůpkem, aby splnila
jeho poslední přání před popravou oběšením. Jde o skutečnou postavu pražské galerky
tehdejší doby.

Divadlo Kalich
Režie: David Drábek

Překlad: Anežka Svobodová
Režie: Jiří Seydler

Svěží francouzská komedie o tom, jak snadné
je narušit dlouholeté přátelství aneb co způsobí neopatrné zacházení s mobilem při cestě
autem na návštěvu nejlepších přátel.
Komedie měla ve Francii premiéru v roce
2003 a stále je herci i diváky velmi oblíbená.
Jen v Paříži ji doposud vidělo přes milion
diváků.
Hrají: Tereza Kostková, Miroslav Vladyka, Nela
Boudová a Radek Holub
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Pátek 27. března v 19.30
Karel May

VINNETOU - POKREVNÍ BRATRSTVÍ
DS Právě začínáme
Scénář a režie: Filip Minařík
Asistent režie: Lucie Hendrychová
Kostýmy: Eva Bartoňová, Martina Nekolová,
Jiří Rohlíček a syn
Hudba: Martin Boettcher. Za laskavé svolení
k použití hudby Wilder Westen, Heisser Orient
děkujeme společnosti Bear Family
z Německa.
Představení k 50. výročí natočení filmové
adaptace připomene divákům, jak je důležitá
pravda a láska v boji proti lži a nenávisti.
Pocta Stanislavu Fišerovi a Pierrovi Briceovi.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

POČERNICKÉ KUŘE
V JEŘICKÉ ALEJI
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ŽENA ZA PULTEM 2:
PULT OSOBNOSTI

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ

Neděle 29. března v 15.00

V představení Tonka Šibenice vystupuje
Iveta Dušková v režii svého manžela
Jaroslava Duška jako anděl strážný,
Tonku hraje Jitka Sedláčková.

Středa 1. dubna v 19.30
Petr Kolečko

Tradiční jarní setkání
a soutěžení na podporu
sbírkového projektu
Pomozte dětem se koná
v aleji v Jeřické ulici.
Hlavním garantem akce
jsou počerničtí skauti
ve spolupráci s dalšími
spolky a organizacemi.

Legendární vševědoucí levicová prodavačka
se vrací ve vizionářské komedii!
Je volební víkend a Jiřina, prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne
a komunisté vyhrají. Již dlouho se učí, jak se
řeknou čínsky rohlíky a vlašák, protože chce
stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou,
až se rozjede obchod s východem.
Hrají: Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
Vstupné: 380, 350, 300 Kč
Předprodej vstupenek na toto představení
bude zahájen 10. února.
DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dopolední představení jsou zadaná pro školy
a školky. Maminky s dětmi je mohou navštívit
po předchozí domluvě na tel. 281 920 326.
Úterý 10. února a 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
Nový semestr Virtuální univerzity
3. věku začínáme v Domečku ve
Votuzské ulici 2. února 2015
od 14 hodin.
Věnovat se tentokrát budeme barokní
architektuře v Čechách a všechny zájemce
o dané téma nad 50 let srdečně zveme.
Další termíny přednášek jsou 16. února,
2., 16. a 30. března a 13. dubna.
Bližší informace můžete získat u lektorky
Alžběty Cibochové, tel.: 608 664 806 nebo
Hany Čížkové, tel.: 728 060 800.
Hana Čížková,
ředitelka divadla

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,

Ženy v třetím odboji

Kurýrky zpravodajských služeb, převaděčky
a příslušnice protikomunistických odbojových skupin

obvykle se v únorovém
čísle dočtete několik
statistických údajů a malé
ohlédnutí, jak si knihovIvo Pejčoch
na vedla v uplynulém
zapadající
do řady Miroslav
publikací
Božena Beňová
Tůmová
Ing. Milan Herian Kniha, MVDr.
Klára Bonková
Držmíšekzaměřeroce.EvaAni
tentokrát tomu
ných na problematiku třetínebude jinak: máme 1.329, registrovaných
ho odboje a padesátých let
čtenářů, z nichž 487 nedosáhlo věku 15 let.
obecně, se zabývá témaBěhem loňského roku jsme evidovali 45.010
tem, které bývá dodnes
výpůjček, což je o 2.800 víc než v roce 2013.
poněkud upozaděno. Tím je
Velice nás těší, že kromě občanů Horních
účast žen na aktivitách třetíPočernic mají o naše knihy a akce zájem
ho odboje. Kniha samozřejtaké čtenáři z okolních obcí.
mě není první prací na toto
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
téma, navíc v minulosti vyšly články
i publikace, zabývající se utrpením politicBřezen je měsícem knih, knihoven,
kých vězeňkyň v komunistických žalářích,
ale především malých i velkých
vzala si však za cíl ukázat druhy odbojové
čtenářů,
činnosti, jichž se ženy účastnily. Mezi kurýry
západních zpravodajských služeb, takzvaproto pro vás připravujeme už 15. ročník
nými „agenty-chodci“, bylo možné najít i záNoci s Andersenem v pátek 27. března
stupkyně něžného pohlaví, podstatně více
od 18 hodin. Nezapomeňte se včas
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček u kolegyně
Blanka Brázdová jich však sPetr
Málek
Mgr. Květaposkytovalo
Valchařová
ohromným
rizikem
přihlásit
v dětském oddělení
kurýrům
i
dalším
odbojářům
zázemí
JanyProsíme,
Kaletové. přijďte nás podpořit také ve
volbách do zastupitelstva
a podporu, bez níž by nemohli na českosloMČ
Praha
20
ve
dnech
10.
a
11. října 2014.
Přednost mají děti,
venském území operovat.
které se budou hlásit
Je zřejmé, že vzhledem k vysokému počtu
www.SANCEPROPOCERNICE.cz
poprvé, což neznamežen, jež se vědomě zapojily do boje proti
ná, že ostatní
nemají
www.facebook.com/sancepropocernice2014
totalitě, není možné jejich příběhy zhustit
šanci.
do jediné publikace. Ta si vzala za cíl oblast
142232_Inzerce.indd 1
18.8.2014
Záležet bude na množství zájemců, protože
jsme prostorově limitováni.

žen v třetím odboji shrnout a na výrazných
příkladech ukázat její rozličné podoby.
Je rovněž připomenutím těch, které boji
za svobodu obětovaly nejlepší léta života,
strávená za zdmi věznic, a dnes jsou prakticky zapomenuty.

Věda, víra, Darwinova teorie
a stvoření podle knihy Genesis
Marek Orko Vácha
V textu se diskutuje o vztahu vědy a víry,
Darwinovy teorie a první kapitoly knihy
Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní
pozornost je pak věnována
třem zprávám o stvoření
knihy Genesis a vztahu
těchto textů k moderní
vědě, jakož i současným
oficiálním textům katolické
církve souvisejícími
s evoluční myšlenkou.
V textu je zastáván názor, že dnes nejde
toliko o prokazování, že věda a víra si
neprotiřečí, nýbrž o to, že věda se může
stát věřícímu člověku cennou inspirací.
Židovsko-křesťanská tradice vnímá člověka
jako spolutvůrce vesmíru, jako obraz Boží.
Umění, věda a víra se v člověka nutně musí
protnout, má-li člověk dostát svému zadání
být spolu-Tvůrcem světa.
14:50:14

Program bude opět ze dvou části,“ nespáči“
do 22 hodin a spáči pak do rána, kdy si je
rodiče vyzvednou v 8 hodin.

PODVEČER POEZIE S KYTAROU
Zveme vás do knihovny
v pondělí 16. března v 18 hodin.
V podání Václava Fikrleho zazní poezie
známá i méně známá, hudebního
doprovodu se ujme Jan Paulík.
Tradiční bonus nebude chybět ani letos,
a tím je bezplatná registrace nových
čtenářů během měsíce března.
Mnoho příjemných chvil s dobrou knihou
vám za celý tým přeje
Božena Beňová
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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

Navíc je zámek vyzdoben nejlepšími dětskýÚnor bude u nás na
mi ilustracemi z výtvarné soutěže Moře plné
zámku masopustně
dobrodružství. Staňte se hrdinou, staňte se
veselý a plný přebájným Odysseem na Chvalském zámku!
kvapení. Pokračuje
úspěšná interaktivní
výstava pro děti
AKCE PRO VŠECHNY
i dospělé Odysseova
dobrodružství, která
Mgr. Alexandra Kohoutová
Mgr. Jiří Beneda
Čížková
Ing. Pavel Wágner
je doprovázena
mno- Bc. Hana
Sobota
7. 2. od
19.00 do 22.00
ha akcemi. Určitě si nenechte ujít StrašidelStrašidelná
noc
pirátů
nou noc pirátů a svítících přízraků, která
a svítících přízraků na zámku
se v minulém roce stala naší nejoblíbenější
Zažijete interaktivní výstavu Odysseova
doprovodnou akcí a letos se koná v sobotu
dobrodružství v noční atmosféře a stanete
7. února. Po ní následuje Masopustní
se opravdovým hrdinou. Provázet vás buprůvod v neděli 15. února, aby vše vyvrdou piráti a tajemné svítící a fosforeskující
cholilo 21. února Pohádkovou sobotou se
přízraky. Překvapí vás rej živých pirátů
Šípkovou Růženkou a 22. února Pohádkove velkém sále, vstoupíte
do Kyklopovy
vou nedělí
s
princeznou
Popelkou.
Navíc
Eva Tůmová
Ing. Milan Herian
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
jeskyně, navštívíte vládce všech větrů, zrádjsou připraveny i nové prodejní výstavy
né Sirény a projdete i podsvětím. To vše
fotografií v galerii a kočárovně zámku.
v noci za svitu svíček a v tajuplné atmosféře.
Únor bude plný dobrodružství, veselí i poVstupné: děti do 15 let, senioři, studenti,
hádek, a tak to má být, abychom dlouhou
ZTP/P 80 Kč, dospělí 120 Kč, rodinné
zimu ve zdraví přečkali.
vstupné (2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Ne 15. 2. ve 14.00 u ZŠ Ratibořická
Ilona Juklová
Josef Černý
VÝSTAVY
PRO Mgr.
VŠECHNY

Do neděle 5. 4. od 9.00 do 17.00

Odysseova dobrodružství
aneb Staň se hrdinou!

Masopustní
průvod
MUDr. Jarmila Blažková

Jiří Špaček

Oblíbený průvod veselých masek vyráží
ve 14.00, ale už od 13:30 si můžete půjčit
masku od Spolku Molechet. Průvod navštíví
starostku, která předá vůdci masopustní
právo, projde ulicí Mezilesí k Cirkusu MUM

Interaktivní výstava vám umožní zažít dobrodružství, kterými prošel hrdina Odysseus
na své strastiplné pouti z trojské války
domů. Ponoříte se do vln Středozemního
Ptáček
Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
moře, Josef
budete
veslovat naBlanka
opravdové
lodi
jako dávnínás
hrdinové,
přelstítetaké
Kyklopa
jeho
přijďte
podpořit
ve vvolbách
do zastupitelstva
jeskyni, navštívíte vládce všech větrů Aeola
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.
i tajemné zrádné Sirény, uvidíte přízraky
všech námořníků – obludy Skyllu a Charybdu a zdárně projdete dokonce i podsvětím!
Pro školy, školky a dětské kolektivy možnost
komentovaných prohlídek po objednání.

koblih od Pekařství Moravec.
Masopustní průvod pro vás pořádají
Chvalský zámek, Skauti, Spolek Molechet,
RC MUM, DDM HP a restaurace Sezóna.
Partnerem akce jsou Globus Černý Most
a Pekařství Moravec, pomáhá nám Městská
policie.

Sobota 21. 2. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku
se Šípkovou Růženkou
Půvabná princezna Šípková Růženka
v nádherných šatech provází děti i dospělé
celým zámkem a zavede vás dokonce i na
zámeckou půdu. Děti si zahrají na prince,
princeznu či na hrdinu Odyssea, budou
plnit úkoly a soutěžit. 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 hodin). Informace
a rezervace času prohlídky (nutná)
na tel. 281 860 130.

Neděle 22. 2. od 10 do 17.00

Pohádková neděle na zámku
s Popelkou
Chytrá, hezká a milá princezna Popelka
v nádherných šatech provází děti i dospělé
celým zámkem a zavede vás i do zámeckého podzemí! Komentované prohlídky trvají
40 minut a začínají vždy v celou hodinu
(poslední prohlídka v 16 hodin). Informace
a rezervace času prohlídky (nutná)
na tel. 281 860 130.

GALERIE A KOČÁROVNA
Od úterý 3. do soboty 28. 2.

Igor Hellebrandt: Pohled 2014

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

18.8.2014 14:50:14

a zastaví se u stodoly na Chvalské tvrzi,
kde proběhne hon na medvěda. Po přípitku
u restaurace Sezóna přivítá všechny víla
Ohnivka na nádvoří Chvalského zámku,
kde proběhne soutěž nejlepších dětských
masek, budeme zpívat s harmonikářem
a nakonec vás pozveme na ochutnávku
zabijačkových pochoutek od našeho
partnera Globus Černý Most a sladkých

Igor Hellebrandt se věnuje fotografování od
15 let, od skromných začátků s černobílým
materiálem až po výtvarnou fotografii.
Zachycuje architekturu, zátiší, krajiny,
věnuje se i portrétní a reportážní fotografii.

Od úterý 3. 2. do neděle 1. 3.

Renata Burianová: Prosperity
Fotografka Renata Burianová absolvovala
fotografickou školu v Brně, kde získala
základy analogové fotografie, ale věnuje
se i digitální fotografii. V roce 1987 se
umístila v mezinárodní soutěži států střední
a východní Evropy na 1. místě v kategorii
zvláštní techniky.

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

Odysseova dobrodružství lákají na zámek stovky dětí
Slavnostní zahájení výstavy Odysseova dobrodružství s výherci soutěží
Neděle 17. ledna byla důležitým dnem pro
Chvalský zámek. Slavnostně jsme zahájili
zábavnou a interaktivní výstavu Odysseova
dobrodružství aneb Staň se hrdinou a zároveň jsme vyhlásili vítěze hned dvou soutěží:
výtvarné soutěže Moře plné dobrodružství
a celoroční soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky.
Výstava Odysseova dobrodružství se od
prvního dne těší velkému zájmu dětí
i dospělých. Vždyť kde jinde uvidíte
Odysseův domov, v němž věrná Penelopé
tká na stavu a děti si mohou zkusit střelbu
lukem přes čtyři spojené sekery? Kde jinde
vás budou lákat svým zvláštním zpěvem
Sirény, vstoupíte do žaludku obludy Skylly,
poznáte ostrov jedlíků lotosů, přelstíte
Kyklopa, rozpoutáte bouři, navštívíte vládce
větrů Aeola a vstoupíte i do podsvětí než
u nás, na Chvalském zámku?
Do výtvarné soutěže Moře plné dobrodruž-

ství poslalo obrázky 269 dětí a studentů
z Prahy ve věku od 2,5 do 15 let.
Zde jsou vítězové čtyř věkových kateorií,
které vybrala komise v čele s ilustrátorkou
a malířkou Věrou Tataro (uvedeno je vždy
1. - 3. místo):
I. kategorie: Veronika Housová, Vojtěch
Rosypal, Dan Švec (všichni z třídy Sluníčko,
MŠ Chodovická), zvláštní cenu za nápad
a výtvarné ztvárnění převzal kolektiv dětí
z třídy Koťata, MŠ Chodovická).
II. kategorie: Markéta Vošická (ZŠ Stoliňská),
Antonín Šlosar (ZŠ Spojenců), Adéla Uhrová
(ZŠ Jeseniova, Praha 3) a Agáta Šplíchalová
(výtvarný kroužek ZŠ Klausova, Praha 13).
Zvláštní cena za atmosféru díla byla udělena
malířkou Věrou Tataro Míše Canincové
(ZŠ Jeseniova, Praha 3).
III. kategorie: Jana Kokešová, Kryštof Hruška
a Michaela Březnová (všichni z Gymnázia
Chodovická).
IV. kategorie: Alexandra Nikolič, Filip Jelínek,

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
h) předložit reference
Uzávěrka přihlášek je 16. 2. 2015 do 16.00 v písemné formě,

Barbora Pospíšilová (všichni z Gymnázia
Chodovická) a Patricie Gryčová (výtvarný
kroužek ZŠ Klausova, Praha 13).
Vítězům blahopřejeme a děkujeme za hezké
chvilky, které jsme zažili při prohlížení obrázků. Nebylo opravdu jednoduché vybrat jen
několik nejlepších, neboť soutěž měla velmi
vysokou úroveň. Výstavu na zámku zdobí
nejen díla vítězů, ale i všech účastníků
soutěže.
Soutěž O kouzelný plamínek víly Ohnivky se
těší velkému zájmu dětí (v roce 2014 celkem
3961). Absolutním vítězem za rok 2014
a šťastným držitelem volné vstupenky na
výstavy Chvalského zámku pro rok 2015 se
stala Barborka Kupková.
Těšíme se s vámi na setkání na naší výstavě
Odysseova dobrodružství, protože i vy máte
šanci stát se hrdinou.
Alexandra Kohoutová

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
Ceník 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.

Centrum sociálních služeb Praha nabízí bezplatnou pomoc ženám
V novém roce bez násilí

Intervenční centrum CSSP otevírá další ročník bezplatné podpůrné
skupiny pro ženy, které zažily či zažívají násilí ve vztazích. V neformálním prostoru mohou (třeba i anonymně) sdílet své zkušenosti, zažít
pocit bezpečí a podporu ostatních žen. Mohou na vlastní kůži (často
poprvé v životě) pocítit, jaké je to být podporována ostatními
a naopak podporovat ty druhé. Dynamika skupiny je uhrančivá – ženy
se postupem času těší na vzájemné předávání dobrých i špatných
zkušeností a získávání nových informací a praktických návodů, které
už některým ženám pomohly. Vlastní sebevědomí posilují aktivní
účastí ve skupině, diskusí s ostatními, odvahou naučit se říkat svůj
názor nebo s někým nesouhlasit. Ženy, které podpůrnou skupinu

v minulém roce navštěvovaly, oceňují bezpečné místo, kde se mohly
pravidelně vyrovnávat s minulostí a učily se rozvíjet zdravější vztahy.
Podpůrná skupina – to je pro každou ženu s pošramoceným sebevědomím šance posunout se v životě dál. V letošním ročníku se skupina
bude scházet dvakrát měsíčně na dvě hodiny.
Zájemkyně mohou kontaktovat psycholožku
Zuzanu Chomovou: tel. 281 911 883, 734 510 292 nebo
email: zuzana.chomova@csspraha.cz
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Knihu pamětí Františka Štveráka I zvíře mělo více útrpnosti než člověk
můžete koupit v recepci Chvalského zámku
František Štverák, katolický kněz a vězeň nacistického i komunistického režimu, byl určitou část svého života spjat
s Horními Počernicemi. Jeho knihu I zvíře mělo více útrpnosti než člověk sestavila Stanislava Vodičková na základě
přímých pamětí a zážitků Františka Štveráka a vydal ji Ústav pro studium totalitních režimů. Kniha nově vychází
v dotisku a v recepci Chvalského zámku si toto poutavé a silné čtení můžete koupit za 250 Kč. Velmi doporučujeme.
-ak-

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.

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky
za prosinec 2014
Milé děti, v prosinci se vám líbila naše vánoční výstava. Víla Ohnivka se tentokrát ptala, jak se jmenovala holčička, která putovala s ovečkou za Ježíškem do Betléma. Správná odpověď zněla Alžbětka.
Odevzdali jste 315 kuponů, z nichž 310 bylo se správnou odpovědí. Vylosovali jsme z nich Zuzanku Mikešovou
z Horních Počernic, která si jako cenu vybrala komentovanou prohlídku se Šípkovou Růženkou.
Další zvědavou otázku víly Ohnivky hledejte na interaktivní výstavě Odysseova dobrodružství.
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Pozvánka na výstavu a koncerty v únoru
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Černý Most
Vernisáž 4. 2. v 17.00, Galerie 14 – Černý Most, nám. plukovníka Vlčka 686
Vystoupí pěvecké sbory Lísteček a Lístek, sbormistryně Marie Sedláková.
Výstava se koná pod záštitou starosty MČ Praha 14 Radka Vondry
a potrvá do 26. 2. 2015. Otevřeno út – čt od 14.00 do 18.00
Dopravní spojení od metra B Černý Most autobusem 273 do stanice
Kapitána Stránského
Koncert žáků klavírní
třídy Daniela Kallmünzera
6. 2. v 18.00, sál ZUŠ
IV. Hudební večer
- tradiční koncert žáků
školy 16. 2. v 18.00,
sál ZUŠ
Koncert žáků flétnové
třídy Zuzany Bandúrové
17. 2. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků smyčcového oddělení
23. 2. v 18.00, Galerie 14 – Černý Most
Autorský večer Pavla Cibocha, Karla Mirošníka a Kristiana Vacka
25. 2. v 18.00, Galerie 14 – Černý Most
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Přijďte se usmát na výstavu obrázků Rada Jarábka
s názvem Radování
Od 2. března můžete na Chvalském zámku navštívit výstavu
amatérského malíře Rada Jarábka. Zavítá k nám ze slovenského
Nového Mesta nad Váhom, kde autor žije už 44 let a maluje
obrázky plné fantazie technikou olejomalby na dřevě.
V Praze vystavuje poprvé.
Kouzelný svět plný dětské fantazie, který dřímá v každém z nás,
diváky v jeho obrázcích vždycky uchvátí a vykouzlí úsměv na
tváři. Jak říká autor, jeho obrazy jsou pro každého od tří do
103 let a zejména pro děti by návštěva výstavy měla být povinná.
A je tu ještě jeden důvod, proč navštívit Radovu výstavu: komu
se neobjeví úsměv na tváři, tomu malíř zaplatí kávu, kterou sám
miluje. Tak neváhejte, stačí se jen přijít usmát…

Vernisáž výstavy 8. 3. 2015 v 16.00
Výstava potrvá do 29. 3. 2015.
Soňa Zíková

22– 23

KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Čtvrtek 5. 2. 2015 od 18.00 do 19.55
Čtvrtek 19. 2. 2015 od 18.00 do 19.55
Máte rádi, když vám pod rukama vzniká něco krásného a zároveň
užitečného? Naučte se pracovat s keramickou hlínou. Nahlédněte
pod ruce profesionálního keramika, který se s vámi na kurzech rád
podělí o své znalosti a zkušenosti. Připomínkou vaší šikovnosti vám
budou vlastnoručně vyrobené misky a hrnečky.
Keramickou dílnu odborně vede a rád vám poradí Jan Jeslínek.
Cena: 250 Kč včetně materiálu.
Účast maximálně pěti přihlášených je možná pouze po předchozí
rezervaci. Uzávěrka je vždy v pondělí před termínem dílniček.
FIMO PRO DĚTI OD 12 LET, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
Neděle 15. 2. 2015 od 14.00 do 17.00
Fimo je velmi kvalitní modelovací hmota podobná moduritu.
Po krátkém ručním hnětení je měkká a poddajná, hodí se pro
výrobu nejrůznějších dekoračních předmětů, postaviček,
přívěsků, sponek, korálků nebo k dekoraci skla.
Pod vedením Hany Volfové se naučíte základy zpracování fimo
hmoty od výběru vhodného motivu, až po vytvoření šperku.
K dispozici budou různé barvy hmoty, speciální řezáky,
vykrajovátka, pudry, bižuterní komponenty a kleště k dokončení
výrobků.
Cena: 280 Kč včetně materiálu
Kurz proběhne při počtu 5 – 10 zájemců. Rezervace je nutná,
uzávěrka přihlášek 11. 2. 2015.

NABÍDKA LETNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ
3. 7. - 12. 7. 2015 - Všeobecný tábor v Chorvatsku - Pakoštane
hlavní vedoucí Zdeňka Horváthová
11. 7. – 18. 7. 2015 - Taneční tábor v Jiřetíně pod Jedlovou
hlavní vedoucí Martin Hejhal
21. 7. - 31. 7. 2015 - Střelecký tábor v Omiši v kempu Lisičina
hlavní vedoucí Vojtěch Horváth
25. 7. - 1. 8. 2015 - Sportovní tábor v Louňovicích pod Blaníkem
hlavní vedoucí Beatricie Bártová
31. 7. - 7. 8. 2015 - Výtvarný tábor v Jizerských horách
hlavní vedoucí Hana Farkašová
9. 8 – 19. 8. 2015 – Hudební tábor v Jizerských horách
hlavní vedoucí Karel Šimeček
8. – 15. 8. a 15. – 22. 8. 2015 – Florbalové soustředění v Liberci
hlavní vedoucí Jaroslav Kočí
Informace a přihlášky na všechny letní tábory v kanceláři DDM,
nabídku letních příměstských táborů zveřejníme v příštím vydání
Hornopočernického zpravodaje.

MASOPUSTNÍ NOCOVÁNÍ V DDM
z pátku 13. 2. na sobotu 14. 2. 2015 od 18.00 do 9.00
Pro všechny kluky a holky od šesti let je připravený večer plný her a s výrobou masopustní škrabošky. Nezapomeňte si vzít spacák,
karimatku, přezůvky, svačinu na večer a snídani na ráno, můžete přibalit i nějaký pamlsek. Cena 200 Kč, účast je možná pouze
po předchozím přihlášení v kanceláři DDM. Informace na tel. 281 925 264, 605 700 772 nebo e-mail: fejtkova@ddm-hp.cz.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 9. 2. 2015, počet míst omezený.
Těší se na vás Renata Fejtková a Hanka Farkašová.
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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,
dovolte mi malé ohlédnutí za jedním
končícím projektem. V letech 2013-2014
jsme realizovali projekt Práce a život
v rovnováze II. za podpory Evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu
ČR z operačního programu Praha
Adaptabilita. Naším cílem bylo pomoci
rodičům na rodičovské dovolené vrátit
se zpátky do pracovního procesu. Máme
radost, projekt byl úspěšný: během těchto
dvou let jsme pomohli 256 osobám. Založili
jsme rodinné coworkingové centrum
Mumraj a vyladili službu hlídání dětí.
Děkujeme všem zúčastněným a přejeme
radostný pracovní a rodinný život.
Barbora Zálohová a tým projektu

Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

PRO DĚTI

Hajáles – nocování v MUMu
s programem, tentokrát na
téma Hurá za zvířátky
21.–22. 2.
Vaše děti přespí v MUMu a vy se můžete
věnovat sami sobě. Pro děti od 5 let. O vaše
děti budou pečovat zkušené chůvy.

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Ukázková hodina Montessori inspirace pro
rodiče s dětmi
6. 2. 9.00–10.00
Přijte ochutnat kurz Montessori inspirace,
který je určen pro rodiče s dětmi.

Divadýlko „O ježečkovi“
9. 2. 2015 11.15-11.45
Již tradiční malé divadlo pro celou rodinu.
Cena 40,- / rodinu.

Volná Montessori sobota
14. 2. 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.

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

Poradna pro podnikání –
individuální konzultace
6. 2. 9.00–12.00
ZDARMA. Ve spolupráci s Rozvojovými
projekty Praha - projekt Akcelerace
Konzultace jsou individuální. Přesný čas
konzultace je třeba si předem rezervovat:
renata.curdova@rcmum.cz, 775 720 588.

Vy pracujete
a my pečujeme o vaše děti
každý den 8.00–12.30
+ út a st 15.00–18.00
Zatímco vy pracujete, naše zkušené
chůvy se postarají o vaše děti.
U nás najdete: Zasedačku, kancelář
s wifi internetem s možností zapůjčit si
notebook, využít tiskárnu, skener, šicí stroj,
overlock. Hlídání dětí. Prostor na masáž,
kosmetiku.
+420 775 720 587
mumraj@rcmum.cz
www.ccmumraj.cz

MUMRAJ

coworkingové centrum

Doplňující zápisy
- Jóga pro děti 4-8 let, PO 15.30-16.25
- Montessori inspirace pro rodiče s dětmi,
PÁ 9.00-10.00
Jazyky pro dospělé s hlídáním dětí:
- Angličtina - falešní začátečníci,
Headway žlutá 1. lekce, ČT 10.40-11.40
- Francouzština - Francouzština pro
samouky, 10. lekce, ÚT 16.30-17.30

Připravujeme:
- Divadýlko 9. 3.
- Burza dětského oblečení 13. a 14. 3.
- Dětský bál, 28. 3. od 10.00 nebo od 15.00
- Tančírna, 28. 3. od 20.00
- Hajáles, 28.-29. 3.

Montessori aktivity si můžete vyzkoušet
i vy. Na Montessori inspiraci pro rodiče
s dětmi nebo na Montessori sobotě.

Podrobné informace
o programu najdete na
www.rcmum.cz
Přidejte se k nám na FACEBOOKu

24– 25

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE
Atletická přípravka
Ve druhém pololetí školního roku 2014/2015 vás chceme upozornit na několik
sportovních akcí, které připravuje náš atletický oddíl. Po loňském vydařeném
soustředění v Krkonoších pojedeme i letos v květnu na chatu Herlíkovku. Na červen
plánujeme sportovní odpoledne s rodiči. O letních prázdninách nás čeká soustředění
na Orlíku a poslední prázdninový týden tradiční příměstský tábor. Moc nás těší, že letní
tábor i obě soustředění jsou už téměř naplněny. Děkujeme za váš zájem.
Novinka: Po letních prázdninách připravujeme rozšíření naší atletické přípravky.
Od září 2015 otevíráme tréninkovou skupinu pro děti ve věku od 12-15 let.
Podrobnosti o všech akcích a rozpis tréninků najdete na www.atletikahp.cz
nebo telefonicky u trenérek: A. Ondriášová 737 705 219, J. Brenkusová 776 757 478.
Anna Ondriášová, oddíl atletiky

Sportovní gymnastky opět vystoupily na stupně vítězů
Začátek roku 2015 znamenal pro počernické
gymnastky účast na 20. ročníku Memoriálu
Jana Palacha 17. 1. ve Všetatech, kterého
se zúčastnilo celkem 26 malých závodnic.
Závodilo se v šesti věkových kategoriích;
v nejstarší obsadily naše závodnice Lucie
Zahradníčková dvě první místa, v další
kategorii obsadila Natálie Králová 2. místo.
V kategorii ročník narození 2006 byla Laura
Bohatová druhá a Kristýna Bartošová čtvrtá.
Mezi sedmiletými závodnicemi se neztratila
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Nikola Kurfürstová a vyšlápla na třetí příčku.
V kategorii šestiletých byla Lucie Horáková
sedmá a mezi pětiletými Eliška Kurfürstová
desátá.
V neděli 25. 1. pořádal náš oddíl dva tradiční
memoriály: Jaroslava Mládka ve cvičení
na kladině a Jeronýma Šafáře ve cvičení
na prostných. Jaroslav Mládek podporoval
oddíl sportovní gymnastiky v 60. letech
20. století finančně, Jeroným Šafář stál
u zrodu oddílu sportovní gymnastiky, byl
trenérem a později dlouholetým
předsedou. Závodu se zúčastnilo
34 gymnastek z našeho oddílu,
z TJ Lokomotiva Pardubice,
TJ Bohemians Praha a TJ Pedagog
Modřany. Děvčata závodila ve dvou
kategoriích – žákyně a juniorky a ženy.
Závod zahájila starostka naší obce

Hana Moravcová a bývalá členka našeho
oddílu. Závod na kladině v mladší kategorii
vyhrála Anna Sirůčková z Pardubic, naše
Anna Černická byla druhá a třetí příčku si
vybojovala Anna Seidlová z Pardubic.
Ve starší kategorii excelovaly počernické
závodnice: 1. Bára Čadová, 2. Nicol Petříková
a 3. Eva Kopecká.
Na prostných v kategorii I. si krásnou
broušenou mísu vybojovala naše Lucie
Zahradníčková, na druhém místě se umístila
Pardubická Anna Seidlová a třetí místo
patřilo naší Adélce Kalinové.
V kategorii juniorek a žen zvítězila opět
naše Bára Čadová, na druhou příčku dosáhla
Anna Pekarčíková z Bohemians Praha a třetí
byla v těsném závěsu naše Denisa Hošková.
Ve finále obdržela všechna děvčata krásné
poháry a diplomy. Ostatní závodnice dostaly
kromě diplomů také malé ceny
za pěkné výkony. Ceny předávala hlavní rozhodčí závodu
Lenka Šotolová a předseda
naší jednoty Ivan Liška.
Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu

Dvanáct

Jachtaři Sára a Tadeáš Tkadlecovi absolvovali další úspěšnou sezónu
Sára a Tadeáš Tkadlecovi z Horních
Počernic si vybrali pro suchozemce celkem
netradiční sport – jachting. To znamená, že
musí jezdit na závody nejen po celé České
republice, ale i do okolních zemí. Jak ale
ukazují jejich výsledky, doma ani ve světě
se neztratí.

nilo třetí srpnový týden v Anglii, v místě
konání jachtařské části olympijských her
v roce 2012.
„Ve Weymouth and Portland National Sailing
Academy sbírali cenné zkušenosti nejen po
dobu konání MS, ale i během týdenního tréninku před konáním šampionátu. Výborné
povětrnostní podmínky daly za pravdu organizátorům, kteří toto místo označují Mekkou
anglického jachtingu. Většina ze dvanácti
rozjížděk se odjela za větru o síle do dvaceti
uzlů vanoucího západním směrem, který
provázely zhruba
půlmetrové
vlny,“ popisuje
Jitka Tkadlecová podmínky
rozjížděk uvnitř
umělého zálivu

Sára si v loňském roce přidala do své sbírky
titul mistrů ČR v lodní třídě Cadet, kde závodila společně s kosatnicí Eliškou Vychovou.
Tadeáš se mohl radovat z druhého místa,
které vybojovali s kormidelnicí Zuzanou
Vychovou. Mistrovství ČR v této lodní třídě
se konalo během prvních červencových dnů
2014 na Lipně.
Závody trvaly tři dny, během kterých se
odjelo celkem osm závodních rozjížděk.
Čtrnáctiletá Sára s jedenáctiletou Eliškou
závody zcela
ovládly, získaly
totiž nejmenší
možný počet
bodů – šest za
šest vítězství
z osmi rozjížděk.
„Součet bodů
totiž vzniká tak,
že za vítězství
i na otevřeném moři.
získává posádka
Nejlépe se z českých
jeden bod
posádek vedlo Sáře
a dva nejhorší
s Eliškou, které mistvýsledky se škrtají, tedy nezapočítávají do
rovství dokončily na celkovém 28. místě.
celkového počtu bodů,“ vysvětluje Jitka
Je však třeba dodat, že se před nimi umístily
maminka
úspěšných
pouze
dvě mladší posádky a mistrovství pro
.února do Tkadlecová,
20.března.Název
Dlouhé
noci.jachtařů.
Vernisáž 18.2.
18:00
Na domácí půdě zakončily Sára s Eliškou
ně tedy bylo především ohromnou školou.
závodní sezónu celkovým vítězstvím
Závodní pole tvořilo 50 lodí z deseti zemí
v Poháru ČR lodní třídy Cadet.
a souběžně s hlavním závodem MS
V loňské závodní sezóně byla pro Sáru
probíhala za účasti dalších 54 posádek
a Tadeáše nejvýznamnější účast na mistrovPromotional Regatta.
ství světa lodní třídy Cadet, které se uskuteč-

Řadu pěkných výsledků si hornopočerničtí
jachtaři přivezli také ze závodů v Německu.
Jarní závod v severoněmeckém Warnemünde vyhrála česká posádka Sára a Eliška a na
otevřeném mistrovství Německa v Neuruppinu se prosadili Tadeáš se Zuzanou, kteří
vybojovali titul mezinárodních vicemistrů
Německa pro rok 2014.
Celoroční výsledky Sáry Tkadlecové ocenili
i členové výkonného výboru Českého svazu
jachtingu, kteří ji zařadili mezi šest nejúspěšnějších jachtařských juniorek a nominovali ji
do ankety
Jachtař
roku 2014.
„Juniorská
lodní třída
Cadet je
pro závodníky do
17 let. Sára
i Tadeáš
tedy
budou
i v letošním roce
pokračovat
v závodech na této lodi. Vedle toho se Sára začne
připravovat na závody i v další lodní třídě,
která nese označení 29er. Je větší, má rovněž
větší plochu plachet a je dalším krokem
pro přechod na závodní jachty pro dospělé.
Sezóna pro Sáru začne již v únoru prvním
soustředěním ve slovinské Portoroži,“
dodává maminka Sáry a Tadeáše,
hornopočernických jachtařů, které
podporuje také MČ Horní Počernice.
-red-

investice do umění je stálá...

výstava obrazů

DLOUHÉ NOCI
18/2 - 20/3
Jaroslav Valečka
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy
18. února v 18 hodin

DŮM UMĚNÍ
Na Chvalské tvrzi 858, Praha 9
www.atelier-fiala.cz
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Tříkrálová koleda
Určitě jste i vy potkali v tříkrálovém týdnu skupinky koledníků, které
koledovaly v ulicích Horních Počernic. Stalo se již tradicí a pravidlem,
že na koledu vyráží každoročně i třída Broučků z MŠ Chodovická.
Pod vedením učitelek Kateřiny Trutnovské a Zdeňky Staňkové se
smíšená třída dětí ve věku od tří do šesti let vydala koledovat
v rámci dobročinné akce, kterou každoročně pořádá Charita České
republiky. Děti si vyrobí papírové čepice, vyladí hlasy, paní učitelka
naladí kytaru a jde se.
V katolických zemích se o svátku Zjevení Páně 6. ledna píše
posvěcenou křídou na dveře domů a chlévů zkratka K † M † B †
nebo latinský ekvivalent C † M † B † jako formule požehnání.
Původní text zní Christus mansionem benedicat – tedy Kristus ať
obydlí žehná, nebo ať Kristus požehná tomuto příbytku. Tři křížky
symbolizují Nejsvětější Trojici, tj. Otce, Syna a Ducha Svatého.
V dobách „budování socialismu“, nenašla společnost pro Boha
místo, a tříkráloví koledníci tehdy téměř nebyli ve městech
k vidění. V dnešní době se tradice vrací nejen prostřednictvím
církve, ale také díky potřebě kontinuity s minulostí a kontaktu
s kořeny národní historie i prastarých rituálů a tradic. Třída Broučků
se ve svém vzdělávacím programu snaží tradice připomínat a oživovat samozřejmě nejen při koledování, ale i při dalších tradičních
křesťanských svátcích i lidových zvycích, jakými jsou Masopust,
Dušičky, Barborky atd.
Výtěžek naší sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí zejména v místě, kde sbírka probíhá.
Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Barbora Stýblová

SETKÁVÁNÍ DĚTÍ Z PAPRSKU
A BÁRTLOVKY
„V rámci projektu Setkávání se 23. ledna uskutečnilo výtvarné
dopoledne v ZŠ Stoliňská. Zúčastnily se ho děti ze ZŠS Paprsek
a ZŠS Bártlova, jimž s výrobou dekorací a dalšími výtvarnými
technikami pomáhali žáci 2. stupně chvalské školy. Ti také připravili
výborné občerstvení, takže jsme naše setkání zakončili společnou
svačinou,“ napsala Alžběta Cibochová. která spolu s Hedvikou
Zmekovou ze ZŠ Stoliňská a učitelkami ZŠS Bártlova tato setkání
připravuje.
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ANGLIČTINU LZE PROCVIČOVAT I V DIVADLE
Studenti zavítali do hornopočernického divadla na představení souboru
The Bear Theatre v angličtině. Hra Present Perfect Case je parodií na detektivní záhadu, kterou se podaří rozluštit díky znalosti anglické gramatiky.
Tu si diváci zopakují a procvičí spolu s herci, kteří se neváhají rozběhnout
mezi diváky, aby s nimi prodiskutovali správné odpovědi. Téměř dvě stovky
studentů si vyzkoušely netradiční způsob výuky a podle ohlasů z hlediště
byl rozhodně zajímavým zpestřením běžných hodin. Náš velký dík patří
pracovnicím divadla.
Martina Sedlická, učitelka

SOUTĚŽÍME S EUROPOSLANCI
Na žádost dvou našich europoslanců se studenti zúčastnili soutěže
o Evropské unii. Kromě prověření technických náležitostí si zopakovali své
znalosti z hodin evropské integrace a navíc je rozšířili o další poznatky díky
možnosti vyhledat správné odpovědi kdekoli na internetu. Někteří byli
skutečně úspěšní, a tak budou mít příležitost soutěžit i v dalším kole.
Petra Bergmannová, učitelka

Chcete studovat na gymnáziu?
Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250 otevírá pro školní rok 2015/2016 opět dvě třídy osmiletého studijního cyklu.
Přijímací zkoušky se budou konat ve dnech 22. a 23. 4. 2015 a všichni vybraní uchazeči budou studovat v budově gymnázia
v Horních Počernicích.
Uchazeči budou přijímáni na základě písemné zkoušky provedené formou SCIO testů z matematiky, českého jazyka a studijních předpokladů. Přihlášky ke studiu se podávají přímo na adresu Chodovická 2250, Praha 9, Horní Počernice, 193 00 nejpozději do 15. 3. 2015.
Zájemci o studium poté obdrží dopis s podrobnými instrukcemi k přijímacímu řízení. Další informace na webových stránkách gymnázia.

Začni správně!
V rámci předmětu Výchova demokratického
občana se kvarta B zapojila do projektu
Občan, ve kterém studenti poukazují na
aktuální problémy ve společnosti a snaží
se je řešit. Naše třída si jako téma zvolila
špatné využívání volného času dětí v mladším školním věku a svou práci jsme nazvali
Začni správně. Zabývali jsme se především
možnostmi správného trávení volného

času, konkrétně ve školní družině.
Kontaktovali jsme školní družinu základní
školy Vybíralova a pro děti z přípravných
tříd jsme každý týden připravovali hry
a soutěže, které je bavily a zároveň rozvíjely
jejich schopnosti a dovednosti. Děti jsme
naučili třeba čínskou hru Na lišky a slepice.
Do všech aktivit jsme se také sami
zapojili, takže děti se naučily nás poslou-

chat, respektovat a výborně spolupracovat.
V prosinci jsme pro ně uspořádali návštěvu
Mikuláše s čerty a anděly a nacvičili
taneček, který předvedly na vánoční
besídce. Výslednou radost z naší práce,
setkání a pomoci druhým jsme pak sdíleli
všichni společně.
Studenti kvarty B

Prvňáci už čtou ze slabikářů a píší opravdovým perem
Zásadními okamžiky, jimiž procházejí
žáci první třídy, je zavření Živé abecedy, otevření nových Slabikářů a psaní
perem. Tuto zásadní změnu jsme v naší
třídě pojali slavnostně, abychom všem
ukázali, jak velký kus práce máme už
za sebou. Během Slavnosti
slabikáře měly děti za úkol
přečíst písmena a první
slabiky. Dohlíželi na ně
kamarádi z deváté třídy,
přítomni byli i někteří
rodiče. Děti obdržely na
památku Řád rytíře slabikáře a s velikým nadšením se
pustily do listování novou
knihou. Na Slavnost pera
přepisovali žáci několik

slabik pod dohledem rodičů a také v této
zkoušce obstáli, získali titul Mistr brku
a od rodičů první opravdové pero.
Do psaní se pustili velmi zodpovědně..
Martina Josefová
„Učím letos už
25. rok, takže jsem
zažila nespočet výletů
a exkurzí. S těmito
dětmi vím, že se nemusím stydět v metru ani
ve vlaku, že nebudou
plivat z věže, házet na turisty svačinu a vyklánět se z oken. Už teď se těším,
že se budeme vídat i po jejich odchodu ze školy, a pokud mi zdraví a pravá
kyčel dovolí, zatančíme si za devět let na jejich maturitním plese…“
napsala a fotografii z výletu čtvrté třídy na Staroměstskou radnici poslala
do redakce učitelka Alena Šefčíková.
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Placená inzerce

Vadí Vám řízení za šera?

SLEVA 30%
NA SPECIÁLNÍ BRÝLOVÉ ČOČKY

cena již od 1400kč/1 sklo
Lipí 2556/3, 19300, Praha 9
281 865 665 , info@ocnioptikahp.cz, www.ocnioptikahp.cz

SLEVA 10%

na celý dětský sortiment v posledním týdnu
školního pololetí (od 26. - 30. ledna 2015)
Lipí 2556/3, 19300, Praha 9, +420 725 537 096, info@lekarnalipi.cz

Placená inzerce
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
NABÍZÍME ELEKTROPRÁCE
REVIZE, OPRAVY, NOVÉ INSTALACE
TEL: 321 123 622, E-MAIL: JAMIS@WO.CZ
WWW.JAMIS.MOXO.CZ
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
ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY
PROVEDE RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC
ING. SMETANA.
TEL.: 281 924 588, 602 970 835
OPRAVY A ÚPRAVY TEXTILU
TELEFON 736 429 437

PRANÍ PRÁDLA. PEREME, ŽEHLÍME,
MANDLUJEME. PRADLENA NEHVIZDY
KALINA TOMÁŠ TEL. 602 807 397

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTR.
BYTOVÉHO JÁDRA, REKONSTR. BYTŮ, DOMŮ
NA KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ.
TEL. 775 080 907

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA SKLÁDKU,
VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ
ATD. STĚHOVÁNÍ. TEL.: 773 484 056

ČISTÍM KOBERCE, SEDAČKY, SEDACÍ
SOUPRAVY, KŘESLA EXTRAČNÍ METODOU.
KALINA PETR TEL. 606 961 682

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

PŘIJMEME PRACOVNÍKA DO
OSTRAHY. SLUŽBA NA VRÁTNICI V PRŮM.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 62., únor 2015
/vychází měsíčně, kromě letních prázdnin/
Periodický tisk územního samosprávného celku
VYDAVATEL: Úřad MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy
pod číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192
REDAKCE: Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, 193 21
Tel.: 281 860 130, e-mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz
REDAKTORKA:
Dana Mojžíšová, e-mail: dana.mojzisova@seznam.cz

REDAKČNÍ RADA: Ladislav Stýblo (předseda),
Alena Naidrová (tajemnice), Dana Mojžíšová,
Alexandra Kohoutová, Jana Jelínková,
Eva Cudlínová, Přemysl Frýda, Kateřina
Staňková, Karolína Klímová
TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Veronika Rejlková, Studio 66
Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE:
po, st, pá: 9 – 11 a 14 – 16 hod., jinak
po telefonické domluvě na tel.: 281 860 130,
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz

AREÁLU-UHŘÍNĚVES. PRÁCE NA SMĚNY
VHODNÁ PRO SENIORY. INFORMACE
NA TEL. Č. 725 949 494
MANTROU DNEŠKA JE SLEVA. UMÍME
JI POSKYTNOUT TAKÉ. NAŠE MANTRA
JE PROFESIONALITA.
WWW.MASAZE-PERLA.CZ
JSME INTERNETOVÝ OBCHOD V HORNÍCH
POČERNICÍCH, VE ŽLÍBKU 1621, KTERÝ
HLEDÁ DO SVÉHO TÝMU ASISTENTKU NA
VYŘIZOVÁNÍ OBJEDNÁVEK. POŽADUJEME
PRECIZNOST, PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ,
DOBRÉ KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI,
PRÁCE S PC. PIŠTE NA PERSONAL@ABORO.CZ
INTERNETOVÝ OBCHOD V HORNÍCH
POČERNICÍCH WWW.BAGNO.CZ HLEDÁ DO
SVÉHO TÝMU ASISTENTKU NA VYŘIZOVÁNÍ
OBJEDNÁVEK. POŽADUJEME PRECIZNOST,
PŘÍJEMNÉ VYSTUPOVÁNÍ, DOBRÉ
KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTI, PRÁCI S PC.
PERSONAL@ABORO.CZ

Uzávěrka tohoto čísla: 23. 1. 2015
Uzávěrka příštího čísla: 20. 2. 2015
Příjem inzerce do dalšího čísla do 20. 2. 2015
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
Příspěvky nemusí odrážet názor redakce.
Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze se
souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky
a fotografie se nevracejí. NEPRODEJNÉ
TISK: NAVA Tisk, spol. s r.o.
Hankova 6, 301 33 Plzeň
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)
Další číslo vyjde: 6. 3. 2015

30– 31

