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Kalendář akcí v Horních Počernicích v září

2014

DO 14. 9. ..........INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA CESTA (NEJEN) DO PRAVĚKU SE ZDEŇKEM BURIANEM

CHVALSKÝ ZÁMEK

DO 14. 9. ..........OBŘÍ LEPORELO ČESKÝCH DĚJIN

CHVALSKÝ ZÁMEK

1. 9. ....................8.00

ŠKOLÁCI, PRÁZDNINY SKONČILY A ZAČÍNÁ VYUČOVÁNÍ VE VŠECH ŠKOLÁCH V HORNÍCH POČERNICÍCH!

1.-11. 9. .............ZÁPISY DO KROUŽKŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 9. ....................16.00

1.–5. 9.................9.00–12.00
1. 9. ....................20.30

DDM RATIBOŘICKÁ

DIVADLO PRO DĚTI: NEPOSLUŠNÁ KŮZLÁTKA, HRAJÍ BUCHTY A LOUTKY

CHVALSKÝ ZÁMEK

ZÁPISY A TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ S DOPROVODNÝM PROGRAMEM

RC MUM, MEZILESÍ 2058

KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI PROMÍTÁ: NICKYHO RODINA

CHVALSKÁ TVRZ, ZA STODOLOU

2. 9.......................17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY SPOLEČNÉ CESTY: J. BÍLEK, D. BÍLEK, H. BÄUMLER (OBRAZY)

CHVALSKÝ ZÁMEK

2. 9. ....................20.30

KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI PROMÍTÁ: VEJŠKA

CHVALSKÁ TVRZ, ZA STODOLOU

3. 9. ....................20.30

KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI PROMÍTÁ: POLSKI FILM

CHVALSKÁ TVRZ, ZA STODOLOU

4. 9. ....................20.30

KINOBUS NA CHVALSKÉ TVRZI PROMÍTÁ: PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK?

CHVALSKÁ TVRZ, ZA STODOLOU

3. 9.......................9.00–16.00

PŘEDNÁŠKA: ROD A VŠE S NÍM SPOJENÉ /1/

5. 9.......................7.00–24.00

STREETART VÝSTAVA A GRAFFITI

RC MUM, MEZILESÍ 2058
GALERIE ARTATAK, BYSTRÁ 761

6. 9.......................14.00–22.00

MY JSME TADY DOMA: FESTIVAL K 15. VÝROČÍ STŘEDISKA KŘESŤANSKÉ POMOCI, KŘOVINOVO NÁM. 11/16

7. 9.......................10.00–17.00

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S PRINCEZNOU KOLOBĚŽKOU I.

8. 9.......................14.00

CHVALSKÝ ZÁMEK

ZAHÁJENí PRVNÍho ZKUŠEBNÍHO SEMESTRU VIRTUÁLNÍ UNIVERZITY 3. VĚKU

KC DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322

8. 9. ....................16.00 VEŘEJNÉ FÓRUM: DESET PROBLÉMŮ HORNÍCH POČERNIC
9. 9. ....................9.30–12.00

CHVALSKÝ ZÁMEK

JAK ROZJET (MALÉ) PODNIKÁNÍ ANEB PODNIKATELSKÝ BRAINSTORMING

RC MUM, MEZILESÍ 2058

10. 9....................10.00 VELETRH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
10. 9....................13.00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ OBJEKTU BÝVALÉHO SKLENÁŘSTVÍ

13. 9. ..................18.00–21.00
14. 9....................9.30

AREÁL CHVALSKÉ TVRZE
CHVALSKÁ TVRZ, U ZASTÁVKY CHVALY

TAJEMNÁ NOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU: POHÁDKOVÁ STEZKA ZÁMKEM S NOČNÍ PROHLÍDKOU VÝSTAV

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ - BOHOSLUŽBA V KOSTELE SV. LUDMILY NA CHVALECH

14. 9....................10.00–18.00

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ NA CHVALSKÉ TVRZI S BOHATÝM PROGRAMEM PRO DĚTI I NA ZÁMKU

14. 9. ..................13.00   Divadlo Vodnická pohádka na nádvoří Chvalského zámku
14. 9....................8.00–17.00 VÝTVARNÍCI V POČERNICÍCH: SOCHY, OBRAZY, FOTOGRAFIE...

HOTEL CHVALSKÁ TVRZ 858/11

14. 9....................19.00

KONCERT: IVAN HLAS & TRIO

NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU

16. 9. ..................16.30

NÁBOR NOVÝCH MALÝCH GYMNASTEK DO TJ SOKOL

17. 9....................14.00

SETKÁNÍ ČLENŮ ZO SENIOŘI PO PRÁZDNINÁCH

17. 9. ..................18.00

SETKÁNÍ S OBČANY: VÝSTAVBA NOVÉ SPORTOVNÍ HALY V LOKALITĚ JÍVANSKÁ

19. 9. ..................20.00

HUDEBNÍ FESTIVAL: TROBONETTA QUARTET

TĚLOCVIČNA ZŠ RATIBOŘICKÁ
KLUBOVNA , MÚ PRAHA 20
CHVALSKÝ ZÁMEK
KOSTEL SV. LUDMILY NA CHVALECH

od 20. 9. ............9.00 IQ PARK – SVĚT OBJEVŮ (PUTOVNÍ VÝSTAVA HLAVOLAMŮ Z LIBERECKÉHO IQ PARKU)
20. 9....................14.00, 17.00

CHVALSKÝ ZÁMEK

PRODANÁ NEVĚSTA

DIVADLO H. POČERNICE

od 20. 9. ............9.00 ZELENÝ RAOUL, POLITICKÁ SATIRA A DALŠÍ TVORBA ŠTĚPÁNA MAREŠE
21. 9....................15.00

DIVADLO H. POČERNICE

21. 9....................SPORTOVNÍ A ZÁBAVNÝ DEN, VYSTAVENÍ DAVISOVA POHÁRU
21. 9....................18.00
22. 9. ..................9.30

CHVALSKÝ ZÁMEK

KOCOUR V BOTÁCH

TENISOVÝ AREÁL, OTOVICKÁ UL.

ALENA SCHULZ: OBRAZY – VERNISÁŽ VÝSTAVY POČERNICKÉ RODAČKY
ŠÁTKOVÁNÍ – ÚVAZY NA ZÁDA

FOYER DIVADLA H. POČERNICE
RC MUM, MEZILESÍ 2058

22. 9....................19.30 VZTAHY NA ÚROVNI

DIVADLO H. POČERNICE

26. 9....................19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

DIVADLO H. POČERNICE

26. 9. ..................20.00

HUDEBNÍ FESTIVAL: J. BRANÁ (ZOBCOVÉ FLÉTNY), E. KEGLEROVÁ (CEMBALLO)

27. 9. ..................14.00 slavnostní zahájení VÝSTAVY ZELENÝ RAOUL A BESEDA SE ŠTĚPÁNEM MAREŠEM

KOSTEL SV. LUDMILY
CHVALSKÝ ZÁMEK

27. 9....................18.00

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI

DIVADLO H. POČERNICE

28. 9....................15.00

JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL

DIVADLO H. POČERNICE

28. 10..................19.30

HESLO MORÁLKA

DIVADLO H. POČERNICE

1. 10. ..................19.30–21.30

BOJ PROTI PROKRASTINACI – SPECIFICKÉ POSTUPY A NÁSTROJE

3. 10....................19.30

DVANÁCT

3. 10....................20.00

HUDEBNÍ FESTIVAL: J. VERNER (TRUBKA), I. CHŘIBKOVÁ (VARHANY)

5. 10....................18.00

RYCHLÉ ŠÍPY

RC MUM, MEZILESÍ 2058
DIVADLO H. POČERNICE
KOSTEL SV. LUDMILY
DIVADLO H. POČERNICE

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně:
Vladimír Mojžíš jr. a UMČ
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
skončily dva nejoblíbenější měsíce našich
školáků, příjemná
doba volna, odpočinku
a radovánek. Nejen pro
děti, ale i pro rodiče znamená září příchod
náročnějšího období z hlediska času i financí,
například s nákupem školních potřeb a vybavení. V době prázdnin nezůstaly naše školy
a školky úplně prázdné. V uplynulých dvou
měsících se ve školách pracovalo, mnohé

prošly velkou proměnou. Pro děti je také
připravena bohatá nabídka mimoškolních
aktivit, jež mají ve školním roce nezastupitelné místo.
Děkuji všem, kteří se na pracích ve školách
podíleli a byli nepostradatelní pro jejich zdárné dokončení, především zaměstnancům.
Zároveň chci popřát stávajícím žákům hodně
úspěchů ve studiu, prvňáčkům nejen příjemný první školní den, ale i všechny následující,
učitelům mnoho sil, pozitivní energie a trpělivosti během nového školního roku.

Našim občanům děkuji za velkou trpělivost a pochopení při omezení provozu či
dopravních komplikacích, způsobených
rozsáhlou rekonstrukcí a opravou některých
komunikací. Jistě se mnou souhlasíte, že byly
ve většině případů nevyhnutelné. Díky nim
budou Horní Počernice zase o něco krásnější.
Přeji vám všem krásné a klidné září. Snad
se nám teplé slunečné dny ještě aspoň na
chvilku vrátí.
Hana Moravcová

jsme objížděli místa, kde by mohlo docházet
k neoprávněnému stanování a pobytu osob
bez domova. Na rozdíl od minulého šetření
v jarních měsících jsme objevili pouze dvě
místa, kde tito lidé přebývají. Strážníci je
poučili, že na území hlavního města Prahy
je stanování, mimo místa k tomu určená,
zakázáno. Nabídli jsme jim případnou pomoc
při získání zaměstnání nebo čerpání podpory
v nezaměstnanosti. Byli také poučeni o zákazu
konzumace alkoholu na veřejných místech
v Horních Počernicích.

■ Poděkování (nejen)
zaměstnancům
MŠ Chodovická

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ BUDOVA S KNIHOVNOU
UŽ JE NAŠE

Dne 31. 7. 2014 byla oficiálně předána
budova, kde sídlí knihovna, do majetku naší
městské části. Stávající nájemci - Pohřební
služba a tiskárna Printea – se přestěhovali do
nových prostor zrekonstruované budovy bývalého sklenářství na Náchodské ulici v areálu
Chvalské tvrze, kde znovu zahájí svou činnost
1. září 2014.
V současné době se zpracovává projektová
dokumentace pro výběr zhotovitele na rekonstrukci budovy knihovny, jejíž prostory rozšíříme a umožníme tak čtenářům větší komfort.

■ MČ ZÍSKALA DALŠÍ
POZEMKY

Schválením Zastupitelstva hl. m. Prahy získaly
Horní Počernice do majetku další pozemky.
Jeden se nachází mezi sídlištěm pod ulicí
Jizbická a výstavbou Canaba, kde plánujeme vybudování přírodního parku s hracími
a rekreačnímu prvky. Druhý pozemek je v ulici
Tlustého a je určený pro případnou výstavbu
startovacích bytů pro mladé lidi.
Hodnota těchto pozemků, kterými se navyšuje
majetek městské části, je 41 milionů korun.
Takto se nám daří získávat zpět majetek do
obce, jelikož většina pozemků byla v minulosti
bohužel rozprodána.

■ STROMY Z NADACE

Podali jsme žádost na Nadaci ČEZ o finanční
prostředky na výsadbu stromů v Horních
Počernicích.

■ LIDÉ BEZ DOMOVA

Společně se strážníky Městské policie
a pracovníky odboru místního hospodářství

■ ŘEŠENÍ NEGATIVNÍCH
DOPADŮ DOPRAVY

Na základě vyhlášené výzvy jsme podali
žádost o finanční prostředky na hlukovou
studii a měření emisí na celém území Horních
Počernic. Tato studie bude obsahovat také
navržená nápravná opatření, nutná k odstranění negativních vlivů z dopravy. Vyplývá to
z úkolů daných schváleným Strategickým plánem. Tento materiál bude sloužit jako podklad
pro již započatá jednání na Ředitelství silnic
a dálnic a Ministerstva dopravy ČR ohledně
odklonu dopravy mimo Horní Počernice a vybudování protihlukových stěn.

■ INFORMACE PRO STRANY
A HNUTÍ, KANDIDUJÍCÍ
DO ZMČ V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Upozorňujeme politické strany a sdružení
kandidující v naší MČ, že rozhodnutím Rady
MČ Prahy 20 budou mít v HPZ č. 10/2014
k dispozici bezplatně pouze ½ strany ke své
propagaci. Žádná další (ani placená) inzerce
těchto subjektů nebude uveřejněna.

Během letních prázdnin probíhaly rekonstrukce nebo menší opravy ve všech našich školách. Chtěla bych poděkovat všem ředitelům,
učitelům a zaměstnancům školských zařízení
v Horních Počernicích, kteří i v době svých
dovolených pomáhali a dohlíželi na probíhající práce, aby začátkem září přišly děti opět do
krásného prostředí.
Opravy se nevyhnuly ani mateřské škole
v Chodovické ulici. V budově Kostička se
malovalo, podlaha byla vyměněná, uklízelo se.
To vše do chvíle, kdy začátkem srpna praskla
na toaletách ve druhém patře voda a všechnu
hotovou práci zničila. Ředitelka školy Dana
Uhrová okamžitě svolala zaměstnance, na
pomoc přišly učitelky i personál z kuchyně.
Díky jejich rychlé a obětavé pomoci je školka
od září zase v plném provozu. Vážím si profesionálního přístupu nejen vedení této školy, ale
i všech ostatních, které během prázdnin prošly
složitým, ale nezbytným procesem oprav.

■ REKONSTRUKCE ULICE
OTOVICKÁ

Dne 5. 9. 2014 proběhne zasedání komise
pro otevírání obálek a hodnotící komise
výběru dodavatele na rekonstrukci komunikace Otovická. Dne 21.8. jsem navštívila
náměstka primátora Jiřího Nouzu a požádala
ho o pomoc při urychlení procesu předkladu
tohoto materiálu na jednání Rady hl. m. Prahy.
Pan náměstek mi tuto pomoc přislíbil, a tak
by se tento materiál mohl projednat v Radě
už v září. Pokud nedojde k odvolání zúčastněných firem, rekonstrukce může začít ještě
tento rok.

Starostka a Rada MČ Praha 20 zvou občany Horních Počernic na setkání s tématem výstavby nové sportovní haly
v lokalitě Jívanská. Přijďte 17. 9. 2014 v 18:00 na Chvalský zámek.
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Se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním dění v Praze 20

Během letních prázdnin proběhla v obci
řada významných investičních akcí
Opravy komunikací, škol a obecních budov
Naše městská část zažila v době prázdnin četné opravy komunikací, chodníků,
školních a obecních budov. Zatímco jinde
mají v tomto období okurkovou sezónu,
v našich školách a ulicích panoval čilý
stavební ruch, který na některých místech
ani s nadcházejícím podzimem neutichá.
Celkem proběhlo nebo bylo zahájeno
dvanáct rozsáhlých či menších investičních
akcí, do nichž městská část investuje ze
svého rozpočtu téměř 50 milionů korun.
„Komunikacemi se Praha 20 prezentuje
stejně jako památkově chráněnými objekty
či parky. K dobrému bydlení patří i kulturně
upravená obec, a rozbité silnice a chodníky nejsou právě nejlepší vizitkou. Jejich
postupná rekonstrukce je pro nás jednou
z důležitých priorit. Opravy v plném rozsahu
nelze provést najednou, proto postupujeme
podle plánu, který upřednostňuje frekventované lokality a ty komunikace, které byly
poškozeny nejvíce,” říká starostka Hana
Moravcová.
V současné době probíhají nebo už byly
dokončeny rozsáhlé práce na rekonstrukcích komunikací v ulici Ve Žlíbku směrem
do Běchovic a v opačném směru na právě
budovanou kruhovou křižovatku u VGP
Parku, ve vnitřní části obce se opravují ulice
Ratibořická, Jívanská, Chvalkovická a další
přilehlé komunikace.
„Tyto práce s sebou samozřejmě přinášejí
i negativní jevy, hlavně omezení dopravy,
hluk a prašnost. Děkuji všem občanům,
kteří v daných lokalitách bydlí, za trpělivost
a pochopení. Výsledkem budou nejen nové
kvalitní povrchy, jež sníží hluk i prašnost,
ale také lepší vzhled obce. Postupně bychom měli v Horních Počernicích dokončit
všechny povrchy, i ty, které jsou dnes ještě
nezpevněné,“ uvedla Moravcová. V nejbližší době začne také rekonstrukce v ulici
Otovická a dalších ulic v lokalitě Čertousy,
pokračovat budou práce i ve Chvalkovické
a Lipí ve směru k Náchodské.
Zisk sto šedesáti milionů korun z Magistrátu hlavního města Prahy pro Horní
Počernice, které byly použity nejen na
rekonstrukci komunikací, dokončení kanalizace, ale též na investice do oprav budov
v majetku městské části, stavby nové
školky a četných oprav školských zařízení,
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Chodník v ulici Ve Žlíbku před viaduktem

Stavba kruhové křižovatky v ulici Ve Žlíbku u R 10

Ulice Lipí ve směru k SOŠ pro administrativu EU

Ulice Ve Žlíbku ve směru na Xaverov

Nový povrch ulice Ve Žlíbku

Křižovatka ulic Ve Žlíbku a Třebešovská

Ulice Jívanská u zastávky autobusu 223 během
rekonstrukce

Nová cesta před ZŠ Ratibořická (Jívanská)

Nový povrch ulice Jívanská u nástupní zastávky autobusu č. 223

Během prázdnin pokračovala rekonstrukce ulice Chvalkovická od křižovatky s ulicí Běluňskou.

patří k prokazatelným úspěchům současného vedení radnice. Další peníze obec
získala z Operačního programu životního
prostředí.
„Městská část Praha 20 investuje do škol
každoročně velké prostředky. Nejsou určeny
pouze na rekonstrukce a menší opravy, ale
též na modernizaci výuky. Je to investice
do budoucnosti našich dětí,“ říká starostka Moravcová o snaze vedení radnice
postupně vybavit všechny učebny svých
škol nejmodernější technikou. „Snažíme se
o neustálé zdokonalování úrovně výuky ve
školách. Investice do vzdělání dětí je tím
nejlepším umístěním finančních prostředků
a multimediální výuka tou správnou cestou.
Ve velmi blízké budoucnosti už nebude
výuka bez využití moderních technologií
myslitelná,“ zdůvodňuje Moravcová podporu modernizace škol a dodává, že se jedná
o vklad do budoucnosti a prosperity nejen
naší městské části.
Nástavba a zateplení MŠ Ratibořická
Tato investiční akce původně vznikla
z nutnosti rekonstruovat střešní krytinu
v havarijním stavu. Zároveň bylo potřeba

ření sportovního sálu o dřívější, už ale nevyhovující odkládací místnost, v odstranění
rozvodu nefunkční klimatizace a v instalaci
nového osvětlení. V obou sálech byla vyměněna podlahová krytina. Celkové náklady
činí 326.960 Kč.

Budova MŠ Ratibořická bude mít nástavbu
a zateplení.

zvětšit budovu pro další vyučovací prostory, zateplit je a vyměnit zbývající dřevěná
okna ve stávajícím objektu. „Skloubením
všech požadavků byla navržena nástavba
a zateplení budovy. Využili jsme možnosti
požádat o dotaci z Operačního programu
životního prostředí, odkud jsme dostali 3,67
mil. Kč. Dle zákonných předpisů není možné
využít nově vzniklé 3. nadzemní podlaží
pro mateřskou školu, proto ho dostane
k dispozici sousední základní umělecká
škola,“ informoval Jiří Matějovský z Odboru
hospodářské správy a investic (OHSaI) Praha
20. Práce probíhají už od července a měly by
skončit v listopadu 2014. Cena stavebních
prací je 10,37 mil. Kč včetně DPH. Na tuto
akci naváže druhá etapa, tedy zateplení
a výměna oken ve druhé části objektu
a spojovací chodbě.
Stavební úpravy tělocvičny ZŠ Ratibořická
Akce zahájena 4. července byla ukončena
a převzata 14. srpna 2014. Stavební úpravy
spočívaly ve zhotovení dvou nových šaten
spojených se sociálním zařízením, v rozší-

Rekonstrukce oplocení hřiště u ZŠ speciální Bártlova
„Jednalo se o zvýšení oplocení hřiště ve
směru ke škole. Stávající plot byl už nevyhovující a při míčových hrách bylo v ohrožení
také skleněné opláštění výtahu, který byl
dokončen teprve nedávno,“ uvedl Jaroslav
Fiala z OHSaI. Celkové náklady činí 73.514 Kč.
Instalace výtahu pro bezbariérový přístup do ZŠ speciální Bártlova
Akce byla zahájena přípravou projektové
dokumentace už v loňském roce, vlastní
stavba probíhala letos v březnu, dokončena

Od června funguje v ZŠ speciální výtah
pro bezbariérový přístup.
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Rekonstrukce podlahy v tělocvičně FZŠ
Chodovická

podlahy, která byla tak tenká, že by při jejím
zbroušení došlo k porušení nášlapné vrstvy.
„Z toho důvodu jsme do plánu investic zařadili i novou podlahovou vrstvu moderních
parametrů, která by vyhovovala všem sportům provozovaným v tělocvičně. Celková
cena díla je 1 mil. Kč vč. DPH. Akce probíhala
od 10. 7. do 10. 8. 2014,“ uvedl Matějovský.

Stará budova ZŠ Stoliňská na Chvalech dostala během prázdnin novou fasádu.

a převzata byla bez závad ve stanoveném
termínu 31. května 2014,“ uvedl Fiala. Z celkových finančních nákladů 1.179.918 Kč
poskytl Magistrát hl. města Prahy investiční
dotaci ve výši 788.900 Kč, za což je třeba
jménem školy i ÚMČ Praha 20 poděkovat.
Obnova fasády staré budovy ZŠ Stoliňská
Akce byla zahájena 4. července s termínem
dokončení 25. srpna 2014 a je finančně
zajištěna neinvestiční účelovou dotací Magistrátu hl. města Prahy ve výši 2.613.600 Kč.
Opěrná zeď, oplocení a vnitřní opravy
v ZŠ Stoliňská
„Tato akce bude dokončena v termínu do
20. 8. 2014. Realizace spočívala v odstranění
staré a již rozpadlé kamenné opěrné zdi
a oplocení. Nová opěrná zeď byla odvodněna a oplocení navazuje ve stejném provední
na ulici Stoliňskou. Finančně je tato akce
odhadnuta na 544.260 Kč,“ uvedl Jiří Fiala
z OHSaI.
Ve škole byla provedena také oprava
stropních konstrukcí nad 1. nadzemním
podlažím, jehož dřevěné části byly poškozeny vlhkostí. Po odstranění nadbití a zásypu
dřevěných trámů byly zde instalovány nové
nosníky podlahy z válcovaných profilů.
Oprava se týkala dvou tříd,“ říká Jiří Matějovský z OHSaI. Akce byla dokončena 30.
července 2014 za 842.840 Kč včetně DPH.
Ve stejném termínu skončila rekonstrukce
podlahy v přízemí v jedné z učeben. Tuto
akci zajistila škola za 150 tis. Kč včetně DPH.
Zateplení Gymnázia a FZŠ Chodovická
Na tuto akci, jejíž účelem je snížení energetické náročnosti budovy, byla přidělena
dotace z Operačního programu životního
prostředí. „V současné době probíhá zatep-
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Rekonstrukce a malování v ZŠ Spojenců
Investice vznikla vyčleněním z původně
plánované akce s názvem Střešní vestavba
a rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ Spojenců. Pro nedostatek finančních prostředků
nebyla akce zahájena v plném rozsahu.
Půdní vestavba byla odložena, ale bylo
nutné přistoupit k rekonstrukci elektrického vedení, které bylo v havarijním stavu.
Protože se uvažuje o případné nástavbě,
připravuje se v tomto objektu vedení elektřiny až do půdního prostoru. Cena prací vč.
DPH představuje částku 692 tis. Kč. Stavba
probíhala od 16. června do 15. srpna 2014.
Zahájení školního roku v této škole neohrozilo ani malování.
Rekonstrukce domu č.p. 867 u vjezdu do
areálu Chvalské tvrze

Zateplení budovy FZŠ Chodovická

lení fasády a výměna původních dřevěných
nebo nefunkčních a netěsnících oken a dveří za plastová. Stavba není ještě dokončena,
termín je 1. listopadu 2014,“ uvedl Matějovský. Její cena představuje částku 14.274.858
Kč včetně DPH.
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně FZŠ
Chodovická
Důvodem této investiční akce byl špatný stav horní dýhové vrstvy palubkové

Tato rozsáhlá oprava probíhala od prosince
2012 do března 2014 a včetně projektu stála
3,8 mil. Kč. Původně bytový dům byl přestavěn na polyfunkční dům s dvěma byty
a dvěma prostory pro provoz lékařských
zařízení. V průběhu rekonstrukce došlo
ke statickému porušení domu, což vedlo
k prodloužení stavby. Budova byla staticky
zajištěna ocelovými nosníky a následně zateplena, čímž se vylepšil její vzhled i tepelně
technické parametry obvodových stěn.
Zateplení fasády proběhlo v dubnu 2014 za
cca 0,62 mil. Kč včetně projektu.

Dokončena je rekonstrukce domu č.p. 867 u vjezdu do areálu
Chvalské tvrze.

Rekonstrukce bývalého sklenářství, dům
č. 868/28 u autobusové zastávky Chvaly
„Tato akce byla organizačně i z hlediska
provádění stavby značně obtížná, neboť
objekt je památkově chráněn a postup prací

Půdní prostor v objektu č. 868/28 na Chvalech
je zatím prázdný a čeká na nové využití.

V budově bývalého sklenářství na Chvalech č. 868/28 jsou od září nově otevřeny
provozovny služeb.

i použité materiály musely být konzultovány
a schváleny památkovým úřadem. V průběhu
stavby byly vyměněny dřevěné konstrukce
zejména u krovů, při zachování jejich tvaru.
Rekonstruovaly se stropy a stěny, to vše z materiálu schváleného památkovým úřadem.
Výměna oken, dveří a vikýřů byla provedena
podle původního vzoru. Rekonstrukcí vznikly
v přízemí čtyři prostory pro drobné služby,
popř. prodejny, v půdním prostoru je otevřený sál, který dosud nemá využití,“ uvedl Jiří
Matějovský z OHSaI.
Práce probíhaly od října 2013 do července
letošního roku, v současné době se čeká na
kolaudační souhlas památkářů. Rekonstrukce
stála 8,7mil. Kč včetně DPH, částkou ve výši
1,35 mil. Kč přispěl Magistrát hl. m. Prahy.
Od září zde občané najdou například Tiskárnu Printea a Smuteční služby, které sem
přesídlily z budovy na Náchodské 754/94

kvůli připravované rekonstrukci knihovny,
nebo prodejnu Ivany Ježkové Zdravotní
pomůcky nejen pro seniory.
„Na podzim by měla být ještě provedena
sanace západní zdi Chvalského zámku.
„V současné době je vypsané výběrové řízení, vlastní realizace je plánována v termínu
od 13. října. do 28. listopadu 2014. Akce je
rozpočtově odhadnuta na 670.000 Kč. Jedná
se o první etapu, při níž bude provedeno
odvodnění západní zdi nádvoří Chvalského zámku tak, aby se v návaznosti mohla
opravit zeď ze strany od ulice Řešetovské,
kde vlivem zemní vlhkosti opadává omítka
a ohrožuje okolní soukromé pozemky,“
vysvětlila starostka Moravcová.
Dana Mojžíšová
Foto Vladimír Mojžíš jr., Jiří Matějovský, Jaroslav Fiala a Jaroslav Píša

Starostka Hana Moravcová a Rada MČ Praha 20 srdečně zve občany
na slavnostní otevření památkově chráněného objektu bývalého
sklenářství po rekonstrukci v areálu Chvalské tvrze 10. září 2014 ve 13:00
Náchodská č. 868/28, u autobusové zastávky Chvaly
Od 1. září 2014 jsou v tomto objektu nově otevřeny provozovny:
TISKÁRNA PRINTEA (ofsetový tisk, černobílé i barevné kopírování, razítka, vizitky, laminování, vazba, digitální tisk)
Tel.: 281 922 590, e-mail: printea@volny.cz, www.printea.cz
Otevírací doba: Po – Čt 8:00 – 12:00, 12:30 -17:00, Pá 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:00
SMUTEČNÍ SLUŽBY (kremační a církevní obřady, pohřby do země, rozptyly, uložení uren, parte, smuteční vazba, obaly na urny,
hřbitovní a smuteční doplňky, keramické fotografie)
Tel.: 800 172 832, 281 920 789, 281 922 591, e-mail: smutecní.sluzby@seznam.cz, www.smutecnisluzby.cz
Otevírací doba: Po – Čt 8:00 – 17:00 Pá 8:00 – 15:00
Ivana Ježková: Zdravotní pomůcky nejen pro seniory
Tel.: 281 866 979, 602 381 302, e-mail: obchod@zdravsen.cz, www.zdravsen.cz
Otevírací doba: Po - Čt 8:30 - 18:00, Pá 8:30 - 17:00
Od 1. 11 do 30. 4.: So 8:30 - 12:00, Ne zavřeno. Od 1. 5. do 31. 10.: So a Ne zavřeno
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Odbor ekonomický

Hospodaření MČ Praha 20 k 30. 6. 2014
K 30. 6. 2014 měla MČ Praha 20 celkové příjmy po konsolidaci ve výši 87.927,92 tis. Kč, to je 57,72 % upraveného rozpočtu (RU), rozpočtové výdaje po konsolidaci k 30. 6. 2014 ve výši 64.086,53 tis. Kč, to je 28,74 % RU, z toho běžné výdaje byly ve výši 55.426,87 tis. Kč, což je
37,17 % RU. Kapitálové výdaje byly ve výši 8.659,68 tis. Kč, to je 11,72 % RU.

Nejvýznamnějšími příjmy rozpočtu MČ Praha 20 k 30. 6. 2014
• poplatky ze psů ve výši 357,20 tis. Kč  •  poplatek z ubytovací kapacity ve výši 352,36 tis. Kč
• neinvestiční dary byly přijaty ve výši 1.756,48 tis. Kč  •  přijaté neinvestiční dotace 81.367,22 tis. Kč

MČ Praha 20 je zřizovatelem deseti příspěvkových organizací, které k 30. 6. 2014 hospodařily s kladným hospodářským výsledkem. K 30. 6.
2014 jim byly vyplaceny neinvestiční příspěvky ve výši 19.662,44 tis. Kč, které jsou určeny na provoz, provoz školních jídelen a účelové neinvestiční dotace. K 30. 6. 2014 byly vyplaceny granty a ostatní finanční příspěvky ve výši 1.923,30 tis. Kč, z toho byla použita dotace z MHMP
ve výši 50 % odvodu obdrženého z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických zařízení ve výši 743,73 tis. Kč.
Dalšími významnými běžnými výdaji jsou mzdové prostředky ve výši 24.878 tis. Kč, nákup materiálu za 1.090,36 tis. Kč, služby za 3.573,18 tis.
Kč, opravy a udržování ve výši 3.039,98 tis. Kč.
Výnosy ze zdaňované činnosti (správa bytového fondu + výdělečná činnost) před zdaněním činí k 30. 6. 2014 celkem 13.269,68 tis. Kč.
Celkové náklady k 30. 6. 2014 činí 3.503,05 tis. Kč. Hospodářský výsledek k 30. 6. 2014 je ve výši 9.766,63 tis. Kč.
Helena Martynková, vedoucí odboru

Starostka a Rada MČ Praha 20 zvou občany Horních Počernic na

setkání na téma výstavby
nové sportovní haly
v lokalitě Jívanská.
Přijďte 17. 9. 2014 v 18:00 na Chvalský zámek.
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Zdravá městská část Horní Počernice

Městská část Praha 20 srdečně zve občany na
VEŘEJNÉ FÓRUM DESET PROBLÉMŮ HORNÍCH POČERNIC
v pondělí 8. září 2014 od 16:00 v 1. patře Chvalského zámku

V rámci fóra se bude diskutovat u kulatých stolů na tato témata:
1. ekonomika, správa obce, urbanismus
2. životní prostředí a doprava
3. školství, sociální oblast a zdravotnictví
4. volnočasové aktivity a cestovní ruch
5. stůl mladých pro děti a mládež do 18 let
Pojďme společně pojmenovat deset největších problémů naší městské části. Stanovme, jaké problémy je třeba řešit přednostně. Co je potřeba udělat, aby se nám v naší městské části lépe žilo.
Doprovodný program: losování cen, drobné občerstvení
Přijďte se podělit o své názory, zkušenosti a nápady.
Více informaci na www.zdravehornipocernice.cz

Připravujeme na říjen: Počernice v pohybu 4. 10. 2014 14:00 – 18:00
V rámci kampaně Dny zdraví ve Zdravých městech, obcích a regionech se v areálu FZŠ Chodovická uskuteční sportovní odpoledne pod názvem
Počernice v pohybu. Mimo soutěží v atletických disciplínách budou k dispozici stanoviště s lezeckou stěnou, lanovými překážkami, jízdou
zručnosti na kole, střelbou míčem na radar měřící rychlost a další. Místo konání sportovní areál FZŠ Chodovická, ul. Chodovická 2250/36.

Veškeré informace o projektu Zdravá městská část Horní Počernice naleznete na www.zdravehornipocernice.cz
Bc. Lenka Tomsová, koordinátorka pro MA21 a NSZM

odbor životního prostředí a dopravy

Oznámení o odchytu toulavých koček
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 oznamuje, že ve dnech 7. – 8. 9. 2014 bude proveden odchyt toulavých koček na
veřejném prostranství ulice Rabínské a Harcovské a ve dnech 13. – 14. 9. 2014 v ulici Na Nové silnici v Čertousích a okolí. Odchyt
bude provádět odchytová služba Městské policie, útulek Dolní Měcholupy. V zájmu úspěšnosti odchytu žádáme občany, aby před
jeho zahájením a po dobu jeho provádění volně žijící kočky v uvedených lokalitách nekrmili, neplašili je a nedotýkali se rozmístěných
odchytových klecí! Doporučujeme občanům, aby nevypouštěli své vlastní kočky do místa odchytu, případně, aby je vhodným
způsobem označili. Odchycené kočky budou vykastrovány, zbaveny vnějších i vnitřních parazitů, případně dále veterinárně ošetřeny,
vakcinovány a označeny tetováním. Po povinném pobytu v karanténě útulku pak budou v souladu s metodickým pokynem č. 3/1995
Státní veterinární správy ČR vypuštěny zpět do lokality, v níž byly odchyceny.
Magda Svojanovská, odbor ŽPD
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Odbor sociálních věcí a školství
Na začátku školního roku uvádím, že do
našich čtyř základních škol nastoupí první
školní den celkem 225 prvňáčků (FZŠ Chodovická 83, ZŠ Ratibořická 65, ZŠ Stoliňská
47 a ZŠ Spojenců 30) v devíti třídách.

Prázdniny na staveništi
Léto je stálým obdobím pro rekonstrukci
škol a školek. Nejmenší z našich škol v ulici
Spojenců prošla rekonstrukcí elektroinstalace v celé budově, malováním, opravou podlah a venkovních toalet v mateřské škole.
Ve FZŠ Chodovická a gymnáziu došlo
k výměně a zateplení části oken a vstupních
dveří. Oprava potrvá do konce října a žáci
budou mít novou podlahu v tělocvičně.
V ZŠ Ratibořická proběhla rekonstrukce
malých tělocvičných sálků a v přilehlé MŠ
Chodovická se v jedné z budov dokončila
nástavba, v jižní části budovy školky se
vyměnila okna.
V ZŠ Stoliňská se v průběhu prázdninových
měsíců rekonstruovala podlaha ve třech

třídách, kompletně se opravila opěrná zeď
do ulice Stoliňská, natírala okna v tělocvičně, vymalované jsou třídy I. stupně. Navíc
proběhla i oprava fasády hlavní budovy.
V MŠ na Křovinově náměstí se v létě dočkali
rekonstrukce toalet.
Celkem se investovala do oprav a rekonstrukcí našich školských zařízení částka vyšší
než 32 milionů Kč.

Výsledky sportovního léta
Studentka Anna Češpivová z Horních Počernic získala v srpnu titul Mistryně ČR ve vodním lyžování ve slalomu. V závodě v italském
Recetto zajela nový český rekord ve slalomu
výkonem půl bóje na 11 metrů na laně.
Jednoznačně tím potvrdila, že je nejlepší
slalomářkou v naší republice, a určitě bude
v novém školním roce inspirací mnohým
malým počernickým sportovcům!
Přeji všem žákům, pedagogům i rodičům
příjemný školní rok.
Alena Štrobová, radní

Pečovatelská služba nabízí pomoc potřebným
S nadcházejícím podzimem si vás dovolujeme oslovit s nabídkou pečovatelské
služby Městské části Praha 20, která
úspěšně funguje už od roku 1993.
Pečovatelská služba nabízí pomoc lidem,
kteří z důvodu vyššího věku nebo zdravotního postižení potřebují pomoc ostatních. Služba dochází za občany domů, kde
pomoc nejvíce potřebují.
Pečovatelská služba nabízí každý všední
den své služby, z nichž nejžádanější jsou
dovoz obědů, pomoc s nákupem, údržbou
domácnosti a osobní hygienou. Všechny
nabízené služby jsou poskytovány dle přání
a potřeb klientů.

Ceny za nejčastěji využívané úkony
uvádíme níže. Pokud je cena stanovena
hodinovou sazbou, krátí se čas poskytování dle skutečně provedené práce na
celé čtvrthodiny.
Pomoc při úkonech osobní hygieny 80 Kč/hod.
Zajištění stravy
58 Kč/hod.
Dovoz nebo donáška jídla
10 Kč/hod.
Běžný úklid domácnosti
70 Kč/hod.
Běžné nákupy (do 5 kg) a pochůzky 70 Kč/hod.
Velký nákup
70 Kč/hod.
Praní a žehlení prádla
50 Kč/kg
Doprovod k lékaři, na úřady apod. 70 Kč/hod.
Při poskytování našich služeb se všichni
zaměstnanci snaží o jejich nejvyšší kvalitu.

Vaše připomínky, náměty i stížnosti uvítáme, abychom mohli naše služby neustále
zkvalitňovat. Vše nám můžete sdělit osobně,
napsat na adresu ÚMČ, nebo vhodit do
schránek důvěry pečovatelské služby, které
jsou umístěny na budově ÚMČ Praha 20,
Jívanská 635 a na plotě Domu s pečovatelskou službou, Třebešovská 17.
V případě zájmu o bližší informace nebo
o využívání pečovatelské služby vás rádi
uvítáme na odboru sociálních věcí a školství, Jívanská 635. Můžete nám také volat na
271 071 640, 271 071 799 nebo 724 829 333.
Další informace na www.pocernice.cz.

Poradenské a konzultační služby občanům v nepříznivé sociální situaci
Odbor sociálních věcí a školství poskytuje poradenské a konzultační služby
občanům Horních Počernic, kteří se
octli v nepříznivé sociální situaci. V případě zájmu se na náš odbor můžete obracet, pokud chcete pomoci s hledáním
zaměstnání, máte dluhy, nebo nevíte,
jaké sociální dávky můžete pobírat,
případně kam svoji žádost o dávky
směřovat.
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Sociální pracovnice jsou připraveny vám
poskytnout rady a pomoc i v případech,
kdy jste se stali vy nebo někdo z vašich
blízkých obětí domácího násilí, máte zájem
o bližší informace týkající se možnosti stát
se profesionálním pěstounem, popřípadě si
nevíte rady se svými potomky. Rovněž vám
pomůžeme zajistit sociální služby pro vás
nebo vaše blízké, ať již formou pečovatelské
služby, kterou městská část provozuje, nebo

vám doporučíme vhodnou sociální službu.
Na našem odboru rovněž získáte informace o mateřských a základních školách,
které městská část zřizuje. Kontakty a bližší
informace naleznete na www.pocernice.cz,
případně volejte na tel.: 271 071 640, 271
071 711.
Monika Brzkovská,
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Odbor živnostenský a občansko-správních agend

Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva MČ Praha 20,
Zastupitelstva hl. m. Prahy a Senátu Parlamentu ČR
Volby se konají v pátek 10. října 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 11. říjnu 2014 od 8.00 do 14.00.
Případné II. kolo senátních voleb se koná v pátek 17. října 2014 od 14.00 do 22.00 a v sobotu 18. říjnu 2014 od 8.00 do 14.00.

Volební místnosti
V naší městské části se jedná o 12 volebních okrsků:
č. 20001 (01)
ZŠ Stoliňská 823
č. 20002 (02)
ZŠ Stoliňská 823
č. 20003 (03)
ZŠ Spojenců 1408
č. 20004 (04)
ZŠ Spojenců 1408
č. 20005 (05)
ÚMČ Jívanská 635, zasedací místnost, suterén
č. 20006 (06)
ZŠ Ratibořická 1700
č. 20007 (07)
ZŠ Ratibořická 1700
č. 20008 (08)
ZŠ Ratibořická 1700
č. 20009 (09)
ZvŠ Bártlova 83
č. 20010 (10)
KC Domeček, Votuzská 322, 1. patro
č. 20011 (11)
KC Domeček, Votuzská 322
č. 20012 (12)
ZŠ Chodovická 2250

Voličské průkazy pro volby do Senátu
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu Parlamentu
České republiky (dále jen „Senát“), konaných ve dnech 10. a 11. října
2014, ve volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz.
Na tento voličský průkaz však může volič hlasovat pouze v rámci
svého volebního obvodu, kde jsou volby do 1/3 Senátu vyhlášeny
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Můžete si již dnes požádat ÚMČ Prahy 20, jste-li u tohoto úřadu
zapsán v seznamu voličů pro volby do Senátu PČR a nebudete moci
nebo nehodláte volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam
veden, a to:
• osobně – od 3. října 2014 včetně na Úřadě městské části Praha 20,
Jívanská 647, přízemí – Odbor živnostenský a občanskosprávních

agend, do 8. října do 16.00, kdy se uzavírají voličské seznamy;
• podáním doručeným nejpozději do 3. října 2014, ÚMČ Praha 20,
Jívanská, to ve třech formách:
* v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče;
* v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým
podpisem voliče;
* v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Úřad MČ Prahy 20 předá nejdříve 3. října 2014 voličský průkaz
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Senátu Parlamentu České
republiky k hlasování na území volebního obvodu č. 24, který
zahrnuje území městské části Praha 9, s výjimkou k. ú. Hrdlořezy, k. ú.
Hloubětín, části k. ú. Malešice ležícími na území městské části Praha
9. Dále zahrnuje území městských částí Praha 14, Praha 19, Praha 20,
Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-Dolní Počernice, Praha-Klánovice,
Praha-Koloděje, Praha-Satalice, Praha-Vinoř.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na
některé kolo volby, obecní úřad mu vydá voličský průkaz pro obě
kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
Voličské průkazy pro volby do Zastupitelstva hl. m. a Zastupitelstva Městské části Praha 20 se nevydávají.
Na Úřadě městské části Praha 20 vykonává agendu vydávání
voličských průkazů Odbor živnostenský a občanskosprávních
agend, Jívanská 647, přízemí, M. Procházková, tel.: 271 071 654
a M. Krátká, tel.: 271 071 657.
Alexandra Janáčková
Vedoucí OŽOSA

Letní havárie v MŠ Chodovická v budově Kostička
Poslední den školního roku se zavřely brány
základních a středních škol a dětem začaly vytoužené prázdniny. V MŠ Chodovická v budově Pastelka probíhal až do 18. 7. 2014 prázdninový provoz pro přihlášené děti ze všech
MŠ v Horních Počernicích. V budově Domino
začala 1. července plánovaná rekonstrukce.
Na školní zahradě probíhala oprava pítek,
ani v budově Kostička se nezahálelo. V celém
objektu se malovalo a vyměňovala podlahová
krytina v dětských šatničkách. Práce probíhaly
velmi dobře: v pátek 1. 8. bylo už vymalováno,
podlahová krytina vyměněná, okna umytá,
koberce vyčištěné, třídy znovu nastěhované
a uklizené. V nadcházejícím týdnu zbývalo už
jen nastěhovat šatny a uklidit halu.
Naši radost ale zhatila neočekávaná událost.
Poklidné nedělní ráno 3. srpna přerušil telefon:

„Paní ředitelko, je mi líto, ale v Kostičce teče po
schodech do haly voda.“ Prasklá hadička přívodu vody do splachovače WC ve druhém patře
měla na svědomí nevídanou zkázu. Následoval
rychlý sled událostí. Přijelo hodně zaměstnanců a začalo se uklízet. Vyrozuměli jsme
Úřad městské části Praha 20 a dostalo se
nám pomoci od starostky Hany Moravcové. Ihned jsme ohlásili pojišťovací událost
a v následujícím týdnu už měli schválené
a zapojené nejen vysoušeče od hasičů
a dvou stavebních firem, ale začali odstraňovat následky havárie.
Velké poděkování patří všem, kteří se na
odstraňování havárie podíleli. Nesmírně
si ceníme pomoci ÚMČ Praha 20 a hlavně
starostky Hany Moravcové. Díky jejich
rychlému a profesionálnímu přístupu

bude budova Kostička připravena k zahájení
nového školního roku v řádném termínu.
Dana Uhrová, ředitelka MŠ Chodovická
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Organizace školního roku 2014/2015 v základních školách
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha
20 přeje všem žákům základních škol
mnoho úspěchů v novém školním roce
2014/2015 a zveřejňuje pro ně a jejich rodiče informace o organizaci školního roku.
Vyučování začalo ve všech základních školách v pondělí 1. září 2014. První pololetí
bude ukončeno ve čtvrtek 29. ledna 2015,
druhé pololetí v úterý 30. června 2015.
Podzimní prázdniny: pondělí 27. října
a středa 29. října 2014.
Vánoční prázdniny: pondělí 22. prosince
2014 až 2. ledna 2015. Vyučování začne
v pondělí 5. ledna 2015.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 30. ledna 2015.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou
stanoveny podle sídla školy. Termín těchto
prázdnin pro základní školy v MČ Praha 20 –
Horní Počernice je 2. – 8. března 2015.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 2. dubna a pátek 3. dubna 2015.
Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1.
července 2015 do pondělí 31. srpna 2015.

Zajištění provozu školních družin
o prázdninách ve školním roce
2014/2015
Podzimní prázdniny: pondělí 27. 10. 2014
a středa 29. 10. 2014 v ZŠ Ratibořická

Vánoční prázdniny: pondělí 22. 12. 2014
v ZŠ Spojenců, úterý 23. 12. 2014 v ZŠ Spojenců, pondělí 29. 12. 2014v ZŠ Stoliňská,
úterý 30. 12. 2014, středa 31. 12. 2014 a pátek 2. 1. 2015 v ZŠ Stoliňská
Pololetní prázdniny: pátek 30. 1. 2015 ve
FZŠ Chodovická
Jarní prázdniny: pondělí 2. 3., úterý 3. 3.
a středa 4. 3. 2015 ve FZŠ Chodovická, čtvrtek 5. 3. a pátek 6. 3. 2015 v ZŠ Bártlova
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 2. 4. a pátek 3. 4. 2015 v ZŠ Ratibořická
Vyučování ve školním roce 2015/2016 začne
v úterý 1. září 2015.
Helena Víchová
odbor sociálních věcí a školství

Zveme na Veletrh sociálních služeb 10. září 2014 od 10.00
v areálu Chvalské tvrze
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 a radní Alena Štrobová si vás dovolují pozvat na Veletrh sociálních služeb. V průběhu dne se vám
představí nejen místní poskytovatelé sociálních služeb, ale získáte obecný přehled o práci důležitých poskytovatelů v rámci celé Prahy. Získáte
kompletní představu o formách a možnostech podpory a spolupráce pro seniory, lidi se zdravotním postižením, ale i pro děti a dospělé v ohrožení, nouzi nebo v případech domácího násilí a jiných formách napadení. Věříme, že Veletrh sociálních služeb nabídne zajímavé informace
a program pro všechny generace.

Pro návštěvníky je v průběhu dne připraven zajímavý program:
• Děti určitě osloví poutavý program Kamarád nebo šelma o bezproblémovém soužití se psem. Jak se správně chovat při setkání s cizím psem přímo
na místě předvedou RNDr. František Šusta a pes Rozárka.
• Preventivní oddělení Městské policie Praha nabídne dětem trampolínu, jízdu na šlapacím autíčku, dospělí si zase mohou zkusit chůzi nebo jízdu
s „alkobrýlemi“, které simulují promile alkoholu v krvi.
• Ukázky canisterapie a základního výcviku psů a obrany • Představení moderních typů kompenzačních a zdravotních pomůcek
• V naší poradně vám bezplatné změříme hladiny cholesterolu, glykemie a krevního tlaku.
• Můžete si prohlédnout a zakoupit krásné keramické a dekorativní výrobky klientů chráněné dílny A Mano, zúčastnit se zajímavých soutěží a ankety o ceny.
• SKP HoPo nabídne interaktivní program, v němž si návštěvník vyzkouší roli klienta nebo naopak sociálního pracovníka azylového domu. Vžít se
do situace člověka, který přišel o domov, ale i toho, kdo podává pomocnou ruku. Budete mít možnost prohlédnout si výrobky dětí a maminek
z azylového domu a zakoupením podpořit jejich volnočasové aktivity.

Svatby v Benátkách a v Počernicích
Vážení svatebčané, vlastně spoluobčané…Věřím, že se mnohým z vás teď vybavila vtíravá
znělka letního seriálu, který mě na poslední
chvíli inspiroval k napsání tohoto článku. Léto
bohužel končí. Léto, doba prázdnin, dovolených, ale také doba lásky a svateb.
Nevím, jestli tušíte, že naše Počernice jsou velmi oblíbeným místem pro konání svatebního
obřadu. Každý z vás jistě někdy viděl a hlavně
slyšel kolonu opentlených vozů. Ročně zde
uzavře manželství přes 200 párů. A pak, že je
mezi lidmi málo lásky!
Chvalský zámek nabízí krásnou obřadní síň
nebo nádvoří, v zahradě hotelu Čertousy je
altán jak z amerických filmů. V letních měsících se konají svatby každý pátek a sobotu,
většinou čtyři za sebou. Výjimkou nejsou ani
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dny, kdy se sejde až šest či osm svateb. Další
přibývají ve všedních dnech. Musím říct, že
kouzlu oddávání jsem úplně propadla. Je to
neskutečně silný okamžik. Většinou oddáváme
my ženy – paní starostka a obě radní. Ze začátku jsem byla kouzlem okamžiku tak dojatá,
že jsem měla co dělat, abych se nerozbrečela
dřív než matka nevěsty. Přes veškerý odstup
je to opravdu silný okamžik. Svatební pochod,
překrásná mladá dívka v bílých šatech, 100
hostů, družičky, slzící rodiče…
Dnes už mám za sebou asi 50 svateb, ale
pokaždé si velmi upřímně přeju, aby právě
tohle manželství vydrželo. Zažíváme i vypjaté
situace, když si třeba technika postaví hlavu
a nehraje hudba. Občas si nevěsta zapomene
občanský průkaz (nebo ho má vypraný v prač-

ce, že je na hraně ho použít).
Jedna svatba také odpadla
na poslední chvíli, protože se
ženich přiznal, že je ženatý
v zahraničí. Zajímavé jsou
i svatby s tlumočníkem. V angličtině, ruštině či
polštině rozumím, že tlumočník přesně opakuje, co říkám, ale v takové perštině by mohl číst
jídelní lístek a nepoznala bych nic.
Velmi emotivním okamžikem je pak svatba
někoho z přátel či příbuzných. Tady si mohu
dovolit i slova klasika: Břízka se k břízce naklání… Zkrátka – léto a svatby k sobě patří. Kdo
jste zamilovaní, neváhejte a skočte do toho.
Láska je nejvíc, co vás může v životě potkat.
Alena Šefčíková, radní

Z redakční pošty
MŮŽE SE STÁT
I VÁM…

Od roku 1998 jsem byl dvanáct
let zastupitelem Horních Počernic
a od roku 2000 zastupuji občany naší městské
části ve funkci přísedícího v trestním senátu
u Obvodního soudu pro Prahu 9. Čtrnáct let
tedy pravidelně chodím do soudní budovy
spolurozhodovat o výši trestu za trestné činy
obyvatel s bydlištěm v Praze 9.
Na základě těchto zkušeností musím bohužel
konstatovat, že v posledních letech se ve společnosti zvyšuje agresivita pachatelů trestných
činů, snižuje se jejich věk a k násilným činům
dochází častěji pod vlivem alkoholu či ostatních návykových látek - drog. Možná i díky
změnám v legislativě se častěji před soudem
projednává trestná činnost odehrávající se
v domácnostech, která je známa pod pojmem
domácí násilí. Dovolím si uvést konkrétní
případy, které se dostaly až do fáze soudního
projednání.

Případ první:
Dospělý syn ve věku 31 let žil se svou ovdovělou
matkou ve společné domácnosti. Syn nikde
nepracoval, občas si přivydělal na brigádách.
Pravidelně pořádal mejdany pro své kamarády
doma v nočních hodinách, případně trávil večery
a noci po hospodách, chodil domů opilý, často
si přivedl na přespání kamarády. Na matku byl
velmi hrubý, sprostě jí nadával, vyžadoval od ní
neustále peníze, v opilosti rozbíjel doma nábytek
a vyhazoval ho z okna. Matka se za něho styděla
a velmi se ho bála. Uvedené fyzické i psychické
násilí trvalo více než pět let. Soudní jednání
probíhalo s vyloučením střetu mezi pachatelem a obětí = od vzetí pachatele do vazby, přes
probíhající soud až po jeho umístění ve věznici
se syn s matkou ani jednou neviděli. Pachatel
dostal trest odnětí svobody v délce 63 měsíců
nepodmíněně.

Případ druhý:

Domácí násilí má následující formy:

Bohatý podnikatel začal po určité době soužití
s družkou požadovat netradiční sexuální praktiky
pod pohrůžkou násilí, vyžadoval uctívání své osoby, nutil partnerku nahlas odříkávat oslavné ódy
na svou osobu, které si sám napsal, určoval, s kým
se partnerka může stýkat, zakazoval jí kontakt
s vlastní rodinou, kontroloval jí mobil, urážel a nutil
k úklidu způsoby známými ze šikany ve vojenském
prostředí, např. umývání sociálního zařízení kartáčkem na zuby, neustálé leštění předmětů v domě
atd. Několikrát partnerku v opilosti fyzicky napadl.
Přesto ho měla ráda a žila s ním dobrovolně více
než čtyři roky. Pachatel dostal trest odnětí svobody
v délce 29 měsíců nepodmíněně.

Fyzické násilí - bití, facky, kopance, škrcení, či jiné
fyzické útoky, ohrožování zbraní apod. Může být
namířeno proti oběti, nebo proti osobám oběti
blízkým.
Psychické násilí – nadávky, obviňování, pokořování a ponižování, zesměšňování ve společnosti,
vyhrožování fyzickým násilím, zastrašováním,
odepírání spánku či potravy, vydírání sebevraždou apod.
Sexuální zneužívání – znásilnění, donucení
k sexu či sexuálním praktikám, které oběť odmítá, a to násilím nebo vyhrůžkami
Sociální izolace – bránění v návštěvách rodiny
či přátel, sledování telefonátů, sledování, nečekané „kontrolní‘‘ návštěvy či telefonáty
Ekonomická kontrola - omezování přístupu
k penězům, neposkytování peněz na provoz domácnosti, snaha zakázat oběti chodit do práce

Rád bych vám v sérii několika článků nabídl
postřehy ze soudních síní a také vás seznámil
s některými oblastmi, o nichž se veřejně příliš
nehovoří a nepíše. Je to zejména problematika
domácího násilí, mobbingu (šikana na pracovišti), viktimologie (zabývá se oběťmi trestných
činů), finanční gramotnosti a dalších oblastí.
Domácí násilí představuje psychické, fyzické,
sexuální a ekonomické násilí od blízké osoby
s cílem ublížit a získat nad obětí převahu a moc.
Je útokem na lidskou důstojnost, ohrožuje zdraví a v závažných případech i život oběti. Odehrává se převážně skrytě v soukromí, proto zůstává
také často i po dobu několika let utajeno.

Některé trestné činy, ke kterým může
docházet v domácnosti:
§ 199 – týrání osoby žijící ve společném obydlí
(trest odnětí svobody 6 měsíců až 4 roky)
§ 198 – týrání svěřené osoby (trest odnětí svobody 1 rok až 5 let)
§ 171 – omezování osobní svobody (trest odnětí
svobody až 2 roky)
§ 175 – vydírání (trest odnětí svobody až na 6 let)

Domácí násilí má následující znaky:
– převaha fyzického a psychického násilí
– dlouhodobost; postupně se vytrácí důvod
– odehrává se v soukromí; často přihlížejí děti
– opakování a postupný nárůst násilných incidentů (nabývá na intenzitě)
– oběť vyhledává pomoc, až když jí jde o život
– týrání trvá roky (průměrná doba se odhaduje
až na 6 let)
– agresor se nepokládá za kriminálníka a nemá
pocit, že by páchal nepravosti
V příštím článku dokončím otázky kolem
domácího násilí, zejména kdy a kde se většinou
odehrává, proč se oběti nebrání a neodejdou od
násilníka, co způsobuje mlčení o domácím násilí,
proč je třeba ho ohlásit příslušným orgánům
obce nebo státu. Pokud vás informace zaujaly
a máte nějaké náměty, neváhejte a napište mi
na miro.franek@seznam.cz.
Miroslav Franěk

Sportovní hala veřejnost zajímá
Skutečnost, že Odbor výstavby MČ Praha 20
vyřizuje žádost o zahájení územního řízení
o umístění stavby sportovní haly v lokalitě
Jívanská – Javornická už od konce roku 2012
a rovněž fakt, že informací o záměru je velmi
málo, mnohé překvapila.
Občanské sdružení Chvalská z toho důvodu iniciovalo v srpnu neformální setkání
veřejnosti a zastupitelů v restauraci U Voháků.
Kromě paní starostky si čas na schůzku udělali
také radní Alena Šefčíková, Alena Štrobová,
Richard Stára a zastupitelé Tamara Spilková
a Vilém Čáp. Kromě nás se setkání dále zúčastnili i zástupci o.s. Život ve městě a příležitost
si nenechali ujít samotní obyvatelé Horních
Počernic. Zdaleka nejen ti z přilehlých ulic.
Přítomné nakonec spojil shodný názor na to,
že veřejnost nutně potřebuje vyšší míru informovanosti. Potřebuje otevřenou komunikaci.

Občany nelze obcházet. Domnívat se, že volič
je dobrý pouze k tomu, aby politikům vhodil
svůj hlas do volební urny a tím jeho role ve
veřejném životě končí, je krátkozraké. V tom
jsme se všichni shodli.
Co nás však stále rozděluje? Je to série otázek.
Například, jak vyřešit dopravu a nedostatek
parkovacích míst v místě? Dále zda je motivem
stavby skutečně zoufalý nedostatek tělocvičen
pro školní hodiny tělesné výchovy počernických dětí? Je vůbec vhodné stavbu haly
situovat do lokality Jívanská
– Javornická? Přítomní radní a zastupitelé
se v souvislosti s tímto záměrem zavázali
k daleko větší míře otevřenosti radnice. Vedení
městské části reagovalo vstřícně tím, že jeho
představitelé souhlasili s posunutím termínu
veřejného projednávání záměru na stavebním
úřadě na 2. října 2014. Zda své sliby

naši zvolení zástupci splní, zjistíme pouhým
nalistováním si pozvánky k seznámení se
s projektem nové haly na Chvalském zámku.
Na setkání by se počernická veřejnost
měla dobře připravit. Ptejte se, zajímejte se
o konkrétní fakta, čísla, údaje. Nebojte se
klást otázky a vznášet námitky k této stavbě.
Informace o ní jistě načerpáte i na oficiálních
internetových stránkách městské části. Odbor
výstavby vyzve účastníky řízení k vyjádření se
k územnímu řízení o umístění stavby (datum,
čas a místo jednání zjistíte z úřední desky).
Následně o ní pak rozhodne. Věřím,
že do té doby budou již počerničtí občané
s projektem stavby dostatečně seznámeni.
Dostanou příležitost se k ní vyjádřit a vyslovit
svůj názor. Je to jejich plné právo.
Jana Hájková, o.s. Chvalská

12– 13

Kalné vody v Horních Počernicích
Volby do zastupitelstva městské části a zastupitelstva hlavního města Prahy je téma, které
bude až do 11. října přetřásáno nejen na stránkách Hornopočernického zpravodaje.
Každá kandidátka, avizované programy a vize
kandidujících stran jistě nabízí řadu podnětů
k diskuzi. Zmíním jeden, pro mě naprosto
absurdní, neřku-li do nebe volající.
Paní Hana Moravcová, starostka Horních Počernic, kandidátka do zastupitelstva hlavního města Prahy za nové volební uskupení Demokraté
Jana Kasla je nominována na pozici garanta pro
téma „osobní odpovědnosti politiků“ a v rámci
řešení, které Jan Kasl nabízí v magistrátních
volbách Pražanům, bude prosazovat – cituji:
„Zveřejníme veškeré smluvní vztahy s výjimkou
těch, které podléhají utajení, takže ztížíme
lovení v kalných vodách neznalosti.“.
Má osobní zkušenost je taková, že získat

informace, které by měly být veřejně dostupné
je v Horních Počernicích obtížné, vody jsou zde
velmi kalné.
Před časem jsem vyzval paní starostku, aby
zveřejnila nájemní smlouvu včetně dodatků,
kterou uzavřela s městskou částí za účelem
pronájmu objektu – dnešní cukrárny u prodejny Albert v Horních Počernicích. Nestalo
se tak. O smlouvu jsem si tedy žádal, pro mě
jedinou možnou oficiální cestou - žádostí
o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Co
následovalo? Smlouvu jsem nakonec získal, ale
nic není zadarmo! Na oplátku si všichni čtenáři
Hornopočernického zpravodaje mohli přečíst,
že patřím „… k onomu zvláštnímu druhu lidí,
jimž stěžovat si na cokoliv činí potěšení…“
a dále mimo jiné statistiku ohledně mnou
podaných žádostí… To ode mě ale byla drzost?

Dožadovat se informací, které by měly být
veřejně dostupné!
Upřímně, nepodával bych své žádosti, kdyby
radnice byla transparentní a veškeré smluvní
vztahy s městskou částí byly zveřejněné. Nebyly, nejsou a bojím se, že pokud blížící se volby
nepřinesou v Horních Počernicích změnu, ani
nebudou.
A na magistrátu hl. města Prahy? Tam už jsou
smlouvy dávno zveřejněné, přehledně a srozumitelně si je na oficiálních stránkách Magistrátu
hl. m. Prahy (www.praha.eu) může dohledat
kdokoliv s přístupem k internetu.
Pevně věřím, že po letošních volbách se
v Horních Počernicích již nebudeme ztrácet
v oněch kalných vodách, ovšem ne zásluhou
rádo-by-garantů, avšak díky rozumnému
přístupu občanů Horních Počernic k volbám do
zastupitelstva.		
Jiří Hájek
Na autorovo výslovné přání bez redakční úpravy.

Kalné vody je opravdu třeba zprůzračnit
Co se týká zveřejnění smluv na webu Horních Počernic, opakovaně jsem (i osobně)
pana Hájka informovala, že na minulém
webu nebylo možno z technických důvodů
smlouvy zveřejnit. Nyní, po částečné
modernizaci IT technologie, budou veškeré
smlouvy od roku 2011 zveřejněny do konce
měsíce srpna. Smlouva, o které pan Hájek
píše, mu byla na požádání poskytnuta ÚMČ.
Nikdo jiný mu ji totiž poskytnout nemohl.
Představa, že někdo požádá firmu, aby mu
předložila své smlouvy s kýmkoliv, a smlouvu tak získá, je zcela zcestná.
V roce 2011 mě pan Hájek požádal o pomoc
při řešení stavby jejich rodinného domu.
Jako starostka a představitelka samosprávy
nejsem dle zákona oprávněna do stavebního řízení státní správy zasahovat. Přesto
jsem se snažila spolu se stavebním úřadem
pomoci manželům Hájkovým s kolaudací
jejich domu. Všechno se dá řešit, ale stavební úřad musí vždy postupovat v souladu se
zákonem. Pokud tedy rekonstrukce domu
skončí např. odstraněním části stavby bez
schválení stavebního úřadu, musí být zahájeno řízení o odstranění stavby. Jiný postup
není možný, aby se provedené stavební

úpravy (i bourání domu) dodatečně povolily
a zkolaudovaly. Stejný postup je obvyklý
vždy, jedná-li stavebník o své vlastní vůli,
a provede stavební úpravy či stavbu bez
řádného projednání se stavebním úřadem.
Nejedná se tedy o úmyslný postup stavebního úřadu, ale o jediný možný a zákonný
postup. Stavební úřad tedy postupoval
správně. Manželům Hájkovým se tento
postup nelíbil a reagovali na něj stížností
na podjatost starostky. Tu Magistrát hl.
m. Prahy zamítl. Tím začala série útoků ze
strany Hájkových na mne a dvě stížnosti
na údajnou podjatost tajemnice ÚMČ.
Se spisem Hájkových o jejich stavebním
řízení jsem tedy seznámena dokonale. Jako
veřejný činitel jsem na útoky připravena.
Všechno má ale svou mez: nyní už dochází
k poškozování mé rodiny a firmy, také ostatních kolegů a kandidátů ze sdružení Šance
pro Počernice. Je absurdní, že někdo, kdo
vědomě porušuje stavební zákon, systematicky obviňuje z porušování pravidel někoho
jiného.
Že jde o předvolební boj, v tom má pan Hájek naprostou pravdu. Nechápu ale, proč se
takto negativně vymezuje pouze vůči mně

a sdružení Šance pro Počernice, nikoliv proti
ostatním, minulým i současným radním
a zastupitelům, kteří kolektivně rozhodovali
o věcech, které pan Hájek tak vehementně
kritizuje. Není snad lepší transparentně podpořit kampaň těch, které chce mít v příštím
volebním období na radnici? Zákonné postupy se výměnou vedení radnice nezmění,
ani je nelze překroutit. Pokud se tak někdo
domnívá a takové sliby činí, lže.
Naše radnice se snaží o maximální transparentnost. Vždy je možné věci zlepšovat.
Vítáme jakoukoli kritiku, ale pouze věcnou,
která upozorní na chyby a posune věci
pozitivním směrem. Doporučuji čtenářům
porovnat informace z vedení radnice v Hornopočernickém zpravodaje dnes a před pěti
lety. S jistotou tam nenajdou podrobnosti
o práci starosty, s kým jednal a s jakými
výsledky. Také proto, pane Hájku, kandiduji
do Zastupitelstva hl. m. Prahy, abych zde
v případě úspěchu mohla zastupovat zájmy
naší městské části.
Doufám, že zbývající měsíc před podzimními komunálními volbami bude pro Vás i většinu z nás šancí chovat se slušně a korektně.
Hana Moravcová, starostka

Vážená redakce,
blíží se komunální volby a jistě se ve Zpravodaji opět dočteme sliby všech kandidujících stran a hnutí. Bylo by možné se také dočíst, co vše
nám tyto strany splnily z minulých slibů ? Čím jednotlivá politická uskupení přispěla ke zlepšení života v Horních Počernicích ? Co vše pro nás
občany udělali ? Jak sami hodnotí uplynulé čtyři roky ?
Děkuji a těším se na konkrétní a nepolitické odpovědi.
Jiří Němec
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Obnovíme zašlou slávu dobrovolných hasičů v Horních Počernicích?
Občas mě moje sportovní vášeň zavede do
míst, která mohou být inspirativní i pro naši
obec. Tak třeba v Dolních Měcholupech mají
od roku 2008 novou hasičskou zbrojnici. Je
umístěna na okraji obce, kde začíná cyklistická
stezka vedoucí směrem k Dubči. Jde o nepřehlédnutelný objekt, kde jsou dobrovolným
hasičům k dispozici tři garážová stání a na ně
navazující budova pro potřeby nepřetržité
služby. U budovy jsem několikrát zahlédl i děcka manipulující s hasicí technikou – mladé hasiče – patrně na schůzce zájmového kroužku.
Tehdy mě to ale ještě tolik netrklo…
To až když jsem asi před měsícem projížděl
na kole po cyklostezce od Újezda nad Lesy
k chovnému rybníčku v ulici Mladých Běchovic
v Běchovicích. Vedle této nádrže stojí zbrusu
nová hasičárna, která velikým písmem informuje o uživateli stavby – Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Běchovice. Jak vidíte na fotografii, jde stejně jako v případě Dolních Měcholup
vskutku o impozantní stavbu. Zbrojnice byla
postavena za 300 dní a slavnostně otevřena
1. 7. 2014 za účasti primátora. Stála 16 miliónů
korun bez daně a jejím investorem bylo Hlavní
město Praha (zdroj www.pozary.cz). Městská
část Praha-Běchovice má přitom ve svém
katastru trvale hlášeno pouze něco málo
přes 2700 obyvatel. A výše zmiňované Dolní
Měcholupy jsou na tom podobně – registrují
na svém území 2400 rezidentů.
Přemýšlel jsem, proč třináctitisícové Horní
Počernice jsou na tom podstatně hůře, a to ve
srovnání i s dalšími okolními obcemi, jako jsou
Újezd nad Lesy, Klánovice a dokonce i Satalice,
kde krom dobrovolných hasičů sídlí i pobočka
profesionálního Hasičského záchranného sboru Praha. Přitom tradice dobrovolných hasičů
v Horních Počernicích sahá až do předminulého století a až do devadesátých let 20. století
fungovaly v obci dokonce tři sbory. Každá
z původních obcí naší městské části totiž měla
své vlastní hasiče, a tento stav přežil i sloučení
těchto obcí do jediné a později i přičlenění
Horních Počernic k hlavnímu městu. V devadesátých letech pak postupně zanikly organizace
hasičů Horní Počernice a Svépravice a jako
jediné zůstalo sdružení Hasiči Chvaly.
Dobrovolní hasiči ze Chval, kteří v roce 2012
oslavili 135 let své existence, však také čím
dál více omezují svou činnost. Mají sice stále

kolem dvaceti členů, oproti třiceti v dobách
největší slávy v sedmdesátých letech minulého století tedy více než polovinu. Z nich
se ale akcí pravidelně účastní necelá desítka
nadšenců, bohužel většinou již v penzijním
věku a bez možnosti zasahovat při požárech
a dalších krizových situacích. Jejich technika,
uložená ve Šplechnerově ulici, tak slouží už
pouze preventivně při občasných akcích,
jako je například tradiční Pálení čarodějnic
na Chvalské tvrzi nebo pro potřeby osvěty
v počernických školách.
Hnutí dobrovolných hasičů v Horních Počernicích jednoznačně doplácí na nedostatečné
a přirozené omlazování členské základny,
vyplývající z drtivé konkurence volnočasových aktivit, které se v dnešní době nabízejí.
Oslabení činnosti sboru pak také tkví v porevolučním rozmachu podnikání a na druhou
stranu i v úbytku pracovních příležitostí přímo
v obci, které nutí naše obyvatele cestovat za
prací daleko za hranice městské části. Jinými
slovy, případným zájemcům o aktivní činnost
u hasičů se nedostává času, který měli hasiči
k dispozici v minulosti.
Na druhou stranu ale z příkladu z okolních
obcí jasně plyne, že pokud se v naší obci
najdou dostatečně motivované, zkušené a organizačně schopné osobnosti, které budou
mít vůli pozvednout prapor dobrovolných
hasičů v Horních Počernicích, bude možné
začít s obnovením jejich zašlé slávy.
Činorodý a početně silný sbor dobrovolných
hasičů, vybavený potřebným moderním technickým zázemím, může kromě účasti na minimalizaci škod při likvidaci požárů, následků
dopravních nehod či záplav úspěšně plnit i roli
preventivní a výchovnou. Jeho silná a aktivní
přítomnost zvýší odbornou kapacitu a koneckonců i povědomí občanů i jejich reprezentace na radnici v oblasti požární prevence.
Krom toho se vytvářejí i příznivé podmínky
pro rozšíření možností trávení volného času
dětí a mládeže formou členství u mladých
hasičů a účasti na kláních v hasičském sportu.
Například dolnoměcholupští to dotáhli až na
mistrovství republiky.
Aktivity dobrovolných hasičů mají v českých
zemích velkou tradici i hluboký smysl: převzetí
odpovědnosti za ochranu soukromého i obecního majetku obyvateli obce.

Hasiči patřili v minulosti také k hlavním
organizátorům společenského života obce
v tom nejlepším smyslu slova. Jejich společné
akce upevňovaly pocit spoluodpovědnosti a sounáležitosti. Navíc se vždy jednalo,
a dodnes jedná, o zájmovou činnost, která je
vládními orgány podporována jako vysoce
prospěšná. Myslím, že je načase, aby občané
Horních Počernic vrátili svým dobrovolným
hasičům v plné míře jejich společenskou roli.
Stávající členové přitom určitě nezůstanou
stát stranou.
Viktor Šaroch

Nová budova zbrojnice SDH Běchovice

Hasičská zbrojnice Chvaly

Sídlo SDH Dolní Měcholupy

Pamětní deska pro Václava Havla
V listopadu si připomeneme 25 let od tzv. sametové revoluce, díky které se Československá
republika stala demokratickým státem a skoncovala s komunistickým režimem. Jednou z významných osobností byl i první porevoluční
prezident Václav Havel. V době normalizace byl
zakázaným spisovatelem a dramatikem.
Jedno z mála veřejných představení jeho hry
se v té době uskutečnilo v Horních Počernicích.
1. 11. 1975 zde měla v sále hostince U Čelikovských premiéru Žebrácká opera, kterou uvedlo
divadlo Na tahu v režii A. Kroba. Díky souhlasu
současných majitelů domu zde může být
umístěna pamětní deska, jako připomínka této

události. Na realizaci pamětní desky se podílí
architekt Bořek Šípek, veškeré náklady budou
hrazeny ze soukromých zdrojů počernických
občanů.
Pan Stoklasa, který je s počernickým divadlem
neodmyslitelně spojen, vzpomíná, když v roce
1975 přijela do Počernic skupina divadelníků,
kteří zkoušeli Žebráckou operu: „Přišel jsem
o pár minut později, a už se hrálo. Když jsem
šel zadem do dvora, tak tam bylo aut jak
naseto. Otevřu dveře, sál nabitý. Stoupl jsem
si ke kamnům a najednou i v té tmě vidím, že
vedle mne stojí Pavel Kohout. Během přestávky se rozsvítilo, a najednou vidím: Svitáček,

Landovský, Chadimová, Tříska, plno televizních
obličejů, které jsem znal podle vidění a ne
podle jména. Já měl v té první půlce pořád za
to, že se dívám na trochu upraveného Brechta.
Ovšem v druhé půlce to byla jedna řacha do
režimu za druhou. Teď skončilo představení,
oni se okolo mne nahrnuli a já jim říkám: Kluci
a holky, já vám držím palce, aby vás do rána
všechny nezavřeli. Jak jsem tohle řekl, tak
vypuknul řev smíchu! Oni věděli moc dobře, co
jsem já nevěděl. Mezi nimi byl i Havel, kterého
jsem tehdy ještě neznal.“
Eva Březinová, učitelka
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Šance pro Počernice, šance pro mladé i seniory
Od roku 2009 podporuje Nadační fond ŠANCE naše spoluobčany v Horních Počernicích,
kteří se octli v nesnázích a nedosáhnou na
jinou sociální podporu.
Jak často před volbami slibují strany, že
budou „blíž lidem“, že budou naslouchat
jejich potřebám a budou hájit jejich zájmy?
Slibuje se to snadněji, než plní. Jednoduše
proto, že ne každý zájem přináší prospěch
jednotlivci, ale též obci, kde se pohybuje.
Právě proto je prvořadým úkolem radnice
vytvářet prostředí, kde se formují společné priority, kde se probouzí zájem o obec
a pocit sousedské sounáležitosti. K tomu
přirozeně patří podpora občanských aktivit
spoluobčanů, kteří vnímají potřeby druhých
a angažují se v jejich prospěch. Právě v takových ohniscích vznikají nápady, které činí
naši obec příjemným a ceněným místem
pro práci i odpočinek. K takovým aktivitám

můžeme počítat i Nadační fond ŠANCE.
V letošním roce fond umožnil dvěma dětem
zúčastnit se letního tábora, šest dětí díky
příspěvku mohlo odjet na školu v přírodě
společně se spolužáky, jiným šesti studentům byly pořízeny studijní pomůcky. Sedm
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí
mohlo během prázdnin vyrazit na sociálně-terapeutický pobyt, tři děti se budou moci
věnovat svým oblíbeným volnočasovým
aktivitám. Jeden z místních seniorů obdržel
rehabilitační pomůcku umožňující zlepšení
fyzické kondice.
Nadační fond ŠANCE mohl pomáhat jen
díky štědrosti dárců z řad členů správní rady
fondu a obyvatel Horních Počernic.
Do konce října se mohou na Nadační fond
ŠANCE obrátit senioři či děti a mladí lidé
v nesnázích prostřednictvím svých rodičů
nebo zákonných zástupců.

Nadační fond vyhlašuje další výzvu k podávání 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. října 2014. Více informací o grantovém
řízení včetně formuláře žádosti naleznete na
www.nfsance.cz.
Petr Herian,
předseda správní rady Nadační fond ŠANCE

První ročník hudebního festivalu u sv. Ludmily v Praze na Chvalech
Chrámy, kostely a kaple byly od nepaměti
centrem nejen náboženského, ale i kulturního
života. Byly a jsou místem, kde se především
hudební kultura nejen na vysoké úrovni
provozovala, ale také vznikala. Farní chrám
v Praze na Chvalech je pro provozování hudby
dobře disponován nejen svou střídmou velikostí,
ale i díky nedávné výstavbě nových varhan od
slovinské firmy Škrabl. Na tento v poměrech
nejen Prahy, ale i ČR mimořádný nástroj
významným způsobem přispěla i městská část
Horní Počernice.
Římskokatolická farnost u kostela sv. Ludmily
v Praze na Chvalech se rozhodla založit tradici
hudebního festivalu, který by byl každoročně
časově soustředěn kolem svátku patronky
kostela. Hlavním cílem je napomoci rozvoji
kulturního dění v městské části Praha 20-Horních
Počernicích prostřednictvím řady koncertů tzv.
vážné hudby. Za zásadní impuls pro organizování
prvního a zakládajícího ročníku festivalu je nutno
považovat velkorysou finanční podporu městské
části Praha 20-Horní Počernice, která farnosti
udělila grant. Bez tohoto kroku by jakékoli úvahy
o hudebním festivalu nebyly myslitelné.
Hudební festival u sv. Ludmily v Praze na
Chvalech bude ve svém prvním ročníku sestávat
z trojice koncertů. Zahajovací koncert v pátek
19. 9. 2014 bude vystoupením čtyř trombonů –
Trombonetta quartet. Druhý koncert v pátek
26. 9. 2014 bude věnován skladbám pro zobcové
flétny a cemballo. Vystoupí Julie Braná a Edita
Kegkerová. Na závěrečném koncertu v pátek
3. 10. 2014 bude účinkovat přední český
trumpetista Jan Verner a titulární varhanice
baziliky sv. Jakuba v Praze Irena Chřibková.
Začátek všech koncertů je plánován na 20.00
Pavel Jansa
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Galerie ArtAtak nabídla prostor writerům
a streetovým umělcům
Od roku 2010 funguje v industriálním areálu v Horních Počernicích
Galerie ArtAtak jako enkláva současného výtvarného umění v této
části Prahy, kde doposud podobně zaměřený prostor neexistoval.
V červenci se v galerii ArtAtak konal grafitti jam s názvem Show me
your genitals. Před galerií stojí dlouhá bílá zeď, která poskytla pražským writerům a jiným streetovým umělcům plochu (openwall) pro
kreativní tvorbu a malbu graffiti. Dále se v prostorách galerie uskutečnila výstava uměleckých děl, které mohl vystavovat každý, kdo se
předem domluvil s pořadatelem akce. Další grafiťácká akce se bude
konat znovu v galerii ArtAtak dne 5. 9. 2014.

Hlavní činností galerie je prezentace mladých současných umělců
pracujících s nejrůznějšími médii a materiály. Vedle této tendence ale
dávají kurátorky prostor již etablovaným autorům a self-made tvůrcům.
Tereza Šneková
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Kronikář Hubert Antes slaví osmdesátiny
Motto: Dobře vedená kronika
má být věrným, nezkreslujícím
zrcadlem života obce ve všech
jeho složkách, mravním svědomím současníků a pramenem
spolehlivého poučení budoucích pokolení.
Záznam jednotlivých událostí v různých
kronikách pamatují dějiny už stovky
let. Kronika jako literární žánr vznikl ve
středověku a dodnes patří mezi důležité
prameny poznání naší minulosti. Úctu je
třeba chovat k obecní historii, stejně jako
k dějinám národním. Dějiny obce jsou
vlastně příběhem obyčejných lidí a jejich
životů. A jejich činy, ať už k nim přikládáme
znaménko kladné nebo záporné, neměly
by upadnout v zapomnění. Ing. Hubert
Antes se ujal vedení místní kroniky v roce
1985 a navázal tak na své předchůdce,
mezi něž patřil i poslanec říšského sněmu
František Vítězslav Veselý. Právě jeho
zásluhou máme dnes k dispozici záznamy
o historii našich původních obcí už od 11.
století. Hubert Antes zaznamenává dění
v Horních Počernicích pro příští generace
bezmála třicet let.
Se svým předchůdcem byl v kontaktu od počátku šedesátých let minulého století. Když
se v roce 1985 ujal funkce kronikáře, doplnil
zápisy za léta 1979 – 1984, jež v zápisech
chyběly. „Vedení kroniky spočívá v trpělivém
shromažďování podkladů během celého
roku, stejně se však nakonec do ní dostane
jen to nejpodstatnější. Vedle obecních kronik existují v naší městské části kroniky škol
původních obcí a kronika ochotnických divadelních spolků Beseda J. K. Tyla a Kroužek
mládenců, která byla vedena od roku 1912
až do 50. let minulého století,“ říká Hubert
Antes. Nad psaním a tříděním materiálu sice
stráví mnoho času, ale zároveň přiznává, že
psaní kroniky je činnost nejenom zodpovědná, ale je i zábavná. Logicky ho tedy trápí, že
zatím nemá nástupce. Měl by jím být někdo
se zájmem o historii i o současné dění v obci.
Jak říká, měl by to být někdo místní, nejlépe
se zkušeností v komunální politice. „Dříve
bylo psaní kroniky doménou řídícího učitele.
Všechny dochované kroniky u nás psali oni.
Vím, že dosud je píší například ředitelé škol
na Chvalech, ve Svépravicích a v Ratibořické,
co ale ostatní?“
Kroniky Horních Počernic a Čertous byly
vedeny v letech 1888 – 1910 a 1937 – 1943,
kronika Chval je datovaná léty 1922 – 1938,
svépravická pak od roku 1934. Obecní kronika v dnešní podobě je vedena od roku 1943,
kdy byly původní obce sloučeny v Horní
Počernice. Dnes má už dvaadvacet svazků.
Správný kronikář žije nejen historií, ale
i přítomností. Hubert Antes je bystrým
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Hubert Antes s manželkou Jitkou a jejich psem Karem.

pozorovatelem současného dění v rodné
obci. Proto se ptám, co považuje za největší
úspěchy v novodobých dějinách Horních
Počernic a taky mě zajímá, co by jim přál
v nejbližší budoucnosti. „Za velký úspěch
považuji, že se tady přestala stavět panelová
sídliště a výstavba rodinných domků postupně scelila Horní Počernice v kompaktní celek.
Samozřejmě mám výhrady k nápadům
a realizacím některých velkých investorů při
výstavbě drobných enkláv v obci, nelíbí se
mi ani nevkusné výstřelky některých zbohatlíků, které do charakteru obce absolutně
nezapadají. Naše městská část se neustále
a rychle rozvíjí, proto považuji za nezbytné, aby někdo odborně dohlížel nad jejím
urbanismem a posuzoval kvalitu nových
stavebních projektů.“
Sloučení původních obcí do jedné považuje
Hubert Antes za dobrou myšlenku. Připomíná, že naši předkové dobře věděli o výhodách společného fungování, i když někteří
starousedlíci ze Chval to dodnes nepřenesli
přes srdce. V době sloučení před jednasedmdesáti lety měly Horní Počernice 8722
obyvatel, nyní mají dvakrát tolik. Říká se,
že třicet tisíc obyvatel se do naší obce ještě
vejde. Co ale potom? Nezopakuje se situace
z doby, kdy byly vládním rozhodnutím Horní
Počernice připojeny ku Praze?
„Tehdy se nám Praha zdála vzdálená, nyní
jsme s ní zcela propojeni. Předpokládám, že
stejný vývoj půjde i východním směrem, je
to otázka dvaceti, třiceti let. V této souvislosti
bych si přál, aby centrum Horních Počernic,
dosud nezastavěné, zůstalo přirozeným centrem i do budoucna. Když nás v roce 1974
připojili k hlavnímu městu, doufali jsme, že
nám to přinese především chybějící infrastrukturu. Nebyla tady kanalizace, někde dokonce ani voda, nebyli jsme s Prahou spojeni

městskou dopravou, o zavedení plynu ani
nemluvě. Nic z toho se však nestalo, a trvalo
dlouhá desetiletí, než došlo k nápravě.
Proto si velice vážím všeho, co se v minulých,
ale především v několika posledních letech
podařilo udělat pro příjemnější život a hezký
vzhled obce. Současnému vedení radnice
přeji, svou práci dělá dobře. Přesto mám
jedno přání: Pro motoristy se dělá hodně,
opravují se silnice, staví kruhové křižovatky,
ale na nás pěší se trochu zapomíná. Neznám
v Počernicích jedinou vozovku s označením, že se v zimě neudržuje. Naopak znám
mnoho chodníků s tímto upozorněním pro
chodce. A to bych si moc přál změnit.“
Vedení radnice Prahy 20 a redakce Hornopočernického zpravodaje děkují panu Antesovi
za jeho záslužnou a obětavou práci a přejí
mu hodně zdraví do dalších let.
Dana Mojžíšová, foto autorka

Hubert Antes, rodák z Horních Počernic, prožil dobu válečnou u strýce
v Toušeni, když mu v roce 1941 tragicky zahynula maminka a onemocněl tatínek. Po střední zemědělské
škole absolvoval povinnou vojenskou službu u dělostřeleckého pluku
na Borech jako písař-kreslič u štábu.
Po vojně nastoupil do Výzkumného ústavu ekonomiky, zemědělství
a výživy, v r. 1968 přešel na ministerstvo zemědělství na pozici referenta
a v roce 1987 do Čs. akademie zemědělských věd, kterou po rozdělení
Československa v roce 1993 uzavíral
jako pověřený pracovník, než odešel
do penze.

NAŠI JUBILANTI V ZÁŘÍ
Lidie Vonšovská
Zlatuška Jandečková
Karel Musil
Břetislav Tuček
Jarmila Lišková
Antonie Makovičková
Věra Páchová
Marie Rásochová
Jan Kvasnička
Jan Švejnoha
Jaroslav Fojt
Anna Hajerová
Dagmar Potůčková
Věra Šimšová
Růžena Bartalová
František Frýbert
Marta Hlavová

Vzpomínka na Jiřího Jenčovského
Dne 2. srpna 2014 uplynuly tři roky, kdy
nás navždy opustil náš milovaný manžel,
tatínek a děda, pan Jiří Jenčovský. Stále
vzpomínáme.

Manželka, dcery a vnoučata

PROGRAM ZO SENIOŘI
V ZÁŘÍ 2014
pondělí 15. září

TOULKY OKOLÍM PRAHY

Sedlec – Drahaňské údolí - Chabry
Sraz v 9.10 na Masarykově nádraží u pokladny, nebo v metru Č. Most v 8.20
středa 17. září ve 14.00

SETKÁNÍ v klubovně
PO PRÁZDNINÁCH
čtvrtek 18. září

VÝLET na zámek v LITOMYŠLi
odjezd v 7.30 od budovy ÚMČ
pořádá MO STP, vede Oldřich Abt
středa 24. září

VÝLET na zámek Kozel

odjezd v 8.00 od budovy ÚMČ
pořádá Úřad městské části Praha 20
Program pro ty, kteří nepojedou na výlet:
Dendrologická zahrada Průhonice (v Čestlicích)
Odjezd z Č. Mostu v 9.00, vede Ilona Juklová
středa 1. října

NÁVŠTĚVA Gastronomického
muzea

Odjezd ze st. metra Černý Most v 10.00, vede
L. Frouzová.
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Olesa Pašková
Věra Picková
Jaromír Podroužek
Ludmila Pokorná
Josef Tichota
Jiří Kunst
Jiří Pelc
Věra Rosendorfová
Ludmila Trutnovská
Jiří Bureš
Bohumil Herbolt
Drahomíra Makešová
Emilie Mikšíková
Jiřina Musilová
Eva Pávová
Václav Pokorný
Jitka Špinková

Antonín Vostradovský
Věra Zimlová
Růžena Hájková
Věra Karlíková
Věra Matějíčková
Stanislav Schmidt
Zdenka Barborová
Zdeňka Frydrychová
Hubert Antes
Miluše Jahodková
Jaromír Balík
Alena Hanušová
Anna Hrnčířová
Jiří Konrád
Ludmila Přikrylová
Miluše Valíčková
Ludmila Vebrová

Vzpomínka na Josefu Palmovou
Naše drahá maminka a babička paní
Josefa Palmová ze Chval by se dne
16. srpna 2014 dožila sta let.
Vzpomínají rodiny Čermákova a Klégrova

Železná svatba
Marie a Miloslava Kubecových
Dne 24. září 2014 oslaví manželé Marie
a Miloslav Kubecovi 65 let společného
života. Do dalších let jim přejí hodně zdraví,
lásky a štěstí děti, vnoučata a pravnoučata.

Marie Sedláčková oslavila
sté narozeniny
Dne 30. 7. 2014 se paní Marie Sedláčková
z Horních Počernic dožila 100 let.
„Narodila se v Kdyni na Šumavě, odkud
také pramení její láska k přírodě a houbaření. Dodnes vzpomíná na cvičení a sportovní akce v Orlu i na taneční hodiny. Do
Horních Počernic se provdala za Karla
Sedláčka, s nímž od 50. let minulého
století působila v místním ochotnickém
divadelním spolku J. K. Tyl.
Později maminka pomáhala s výchovou
vnoučat i pravnoučat, starala se o zahradu a vlastními výpěstky zásobovala příbuzenstvo i sousedy, chovala slepice
a králíky. Její velkou zálibou bylo sledování sportovních pořadů; bavil ji fotbal,
hokej, lyžování, i atletika. Při televizi stačila ještě plést a její pletařské výrobky byly
vzorem i barevností dokonalé. V roce 2007 ji postihla mozková příhoda, která veškeré její dřívější aktivity ukončila. V současné době žije už šestým rokem v Domově
Bethesda, kde také ve společnosti rodiny a přátel oslavila 100. narozeniny,“ napsal
o své mamince Jan Sedláček.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti přeje jubilantce celá rodina Sedláčkova, ráda se
připojuje také starostka Prahy 20 Hana Moravcová a redakce Hornopočernického
zpravodaje.
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Alena Schulz:

Prostředí, v němž vyrůstáme,
nás ovlivní na celý život
K výstavě volné tvorby hornopočernické rodačky ve foyer divadla v září 2014

Ve foyer divadla můžete od 21. září
navštívit výstavu malířky a ilustrátorky
Aleny Schulz s názvem Šité obrazy. Přehlídku třiceti děl z rozsáhlé volné tvorby
hornopočernické rodačky, která v roce
1985 emigrovala do Rakouska a dvacet
let žije v Maříži u Slavonic, jí ke kulatým

narozeninám uspořádali přátelé z Horních
Počernic. Ti starší si ji jistě pamatují jako
autorku pozvánek na nejrůznější kulturní
akce Domečku.
Alena Schulz je především ilustrátorka. Od
roku 1997 doprovodila svými kresbami už
více než 500 učebnic a knih pro děti převážně v Rakousku, Německu a později také
v Čechách, naposledy pro nakladatelství
Albatros. Je držitelkou Ceny města Vídně za
ilustrace knihy Die Schliefernasen und der
kleine Mruschel (Verlag Jungbrunnen).

obraz dostal požadovaný tvar a barevnost.
Takto pracuji asi týden, pak si musím odpočinout,“ dodává.
Odpočinek však ve skutečnosti nezná. Při
procházce rozsáhlou okrasnou i užitkovou
zahradou pár metrů od hranic s Rakouskem
nelze přehlédnout, kolik do ní malířka ukládá práce, aby se jí pak zahrada stala i zdrojem inspirace. Stromy, rostliny a květiny,
nejčastěji asi modré hortenzie, se na jejích
obrazech objevují až nápadně často.
Zásadní vliv na malířčin vztah k umění
a pozdější tvorbu měla její babička a tatínek. „Oni způsobili, že dělám tuto práci. Maminka chodila do zaměstnání, živila rodinu.
Babička po obědě umyla nádobí, zpod otomanu vytáhla kufříček s olejovými barvami
a malovala. Celý byt voněl terpentýnem,
a já si na okrajích Rudého práva kreslila
svoje první pajďuláčky,“ vzpomíná Alena na
příjemnou atmosféru pokoje, kde se topilo
v klubkách, tatínek maloval filmové plakáty,
pouštěl vážnou hudbu a všude nádherně
voněly barvy. „Nikdo mě k malování nevedl,
ale ani od něj neodrazoval. Myslím si, že člověka ovlivní na celý život, v jakém prostředí
vyrůstá,“ dodává.
Alena Schulz studovala na Střední průmyslové škole na Žižkově obor hraček u profesora Viktora Fixla. Dva pokusy o přijetí na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze
jí však pro nedostatečnou politickou aktivitu
nevyšly. „Chtěla jsem se věnovat ilustraci
a velmi jsem stála o studium. Před druhými
zkouškami přišel k nám domů předseda
místního Svazu mládeže, abych podepsala
přihlášku, což by mi asi k přijetí pomohlo.
Věděla jsem, že podepsat nemůžu, a dnes
jsem na to pyšná. Řekla jsem si, buďto něco
umím, anebo ne. Je škoda, že jsem nemohla
studovat, akademické prostředí člověka
velmi ovlivní a hodně se v něm naučí, ale
asi jsem byla pro tehdejší režim nepřijatelná
jako mnoho dalších.“
O tom, že si svou cestu našla, svědčí její
úspěšná práce.
Dana Mojžíšová
Foto autorka a archiv Aleny Schulz

Ve své volné tvorbě se věnuje šitým
obrazům. Inspiraci k nim nachází v přírodě a v životě kolem sebe. „V Počernicích
vystavím obrazy z posledních pěti let. Jejich
technika vzniká kombinací dvou vrstev
šitého a vycpávaného lněného plátna
pokrytého směsí sádry, lepidla a akrylátové
barvy, která vznikne smícháním latexového
mléka s temperou,“ vysvětluje Alena Schulz
ve svém ateliéru v Maříži. „Je to napínavý
proces, teprve když obraz sešiji a vycpu,
získá plastičnost. Pak ho napnu do rámu,
přetáhnu sádrou a našepsuji akrylem, aby
Alena Schulz: „Při ilustrování dětských
knih pracuji s tuší a barvami. Rodiče i děti
jsou konzervativní, obrázky musí být
konkrétní a vtipné.“
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Anděl

Program divadla v září a říjnu 2014
Sobota 20. září ve 14.00 a v 17.00
PRODANÁ NEVĚSTA

Vítejte v 9. divadelní sezóně!

Neděle 21. září v 15.00
KOCOUR V BOTÁCH

PŘEDPRODEJ
Vstupenky na měsíce září a říjen můžete kupovat již nyní
v Divadle Horní Počernice (po – čt od 16 do 18 hodin),
v pokladně Chvalského zámku (denně od 10 do 16 hodin)
nebo on-line na adrese www.divadlopocernice.cz.

Neděle 21. září v 18.00
ALENA SCHULZ: OBRAZY
Pondělí 22. září v 19.30
VZTAHY NA ÚROVNI

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice
si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova.

Pátek 26. září v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

PLATBY KARTOU
V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.

Sobota 27. září v 18.00		
SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI
Neděle 28. září v 15.00
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL		
		
Neděle 28. září v 19.30
HESLO MORÁLKA

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné na www.divadlopocernice.cz
a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje
po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.

Pátek 3. října v 19.30
DVANÁCT
Neděle 5. října v 18.00
RYCHLÉ ŠÍPY

Sobota 20. září ve 14.00 a v 17.00

Pondělí 22. září v 19.30

Úterý 7. října v 19.30
CENA ZA NĚŽNOST

Karel Sabina, Bedřich Smetana

Edward Taylor

PRODANÁ NEVĚSTA

VZTAHY NA ÚROVNI

Čtvrtek 9. října v 19.30
KŠANDA
Pátek 10. října v 19.30
POJĎ NA MÉ SRDCE
				
Sobota 11. října v 18.00
POPRASK NA LAGUNĚ
Neděle 12. října v 15.00
BOB A BOBEK NA CESTÁCH

Neděle 21. září v 15.00
Jan Prokeš

KOCOUR V BOTÁCH
DDS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Sobota 18. října v 19.30
MÁ ŽENA SI VYŠLA

Klasická pohádka o chytrém kocourkovi,
který uměl mluvit a pomohl Honzíkovi ke
štěstí a k princezně.

Neděle 19. října v 15.00
VESELÁ POUŤ

Vstupné 60, 50, 40 Kč

Středa 22. října v 19.30
POZVÁNÍ NA VEČÍREK

Neděle 21. září v 18.00

Sobota 25. října v 18.00
DVANÁCT

Divadelní společnost Háta
Režie: Antonín Procházka
Vztahy na úrovni je velmi svižná moderní
komedie ze zákulisí vysoké politiky, která
vám mimo jiné poodhalí milostný život
mužů sedících na vlivných křeslech v Evropské obchodní komisi.
Hrají: Lukáš Vaculík, Ivana Andrlová/ Olga
Želenská/Vlasta Žehrová, Viktor Limr, Martin
Sobotka/ Martin Zounar, Monika Absolonová/ Kateřina Hrachovcová, Mahulena
Bočanová/ Adéla Gondíková/ Vlasta Žehrová,
Pavel Nečas/ Zbyšek Pantůček
Vstupné 280, 260, 240 Kč

ALENA SCHULZ: OBRAZY

Počernická rodačka Alena Schulz (roz.
Hájková) vystavuje šité obrazy a acryl na
Neděle 26. října v 15.00
plátně. Výstava potrvá do 6. listopadu.
KOUZELNÉ KŘESADLO
				
Rozhovor s Alenou Schulz na straně 20
Úterý 28. října v 18.00
AMADEUS				
		
Čtvrtek 30. října v 19.30
AO SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ

Pátek 26. září v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová a Iva Ptáčková
Pouto lásky mezi rodiči a dětmi může být
někdy velmi silné. Zvláště pak mezi matkou
a synem, kteří žili v domácnosti bez otce.

20– 21

Starý mládenec Manuel pravidelně chodí
ke hrobu své matky a povídá si s ní. Když
jí oznámí, že se konečně chystá oženit,
očekává ho po návratu domů neuvěřitelné
překvapení.
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena Víznerová, Michal Král, Michal Klich, Eva Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata Sýkorová, Ondřej
Krásný
Vstupné 120, 100, 80 Kč
			
Sobota 27. září v 18.00
Petr Strnad

SRDEČNÍ ZÁLEŽITOSTI
DS Na tahu Červený Kostelec
Režie: Jana Jančíková
Tragikomedie o čtrnácti ženách čtyř generací, které prošly jedním mužským životem.
Všechny ženy, od dcer přes první lásku,
manželky, milenky, až po tchyni a babičku
spolu žijí v místě, odkud téměř není úniku:
v jeho velkém, možná až příliš velkém srdci.
Inscenace nasycená přízračnou až tajuplnou atmosférou je vyprávěním o lásce,
ženské seberealizaci, nedostatku něhy,
o mateřství a sebeobětování, o zraňování
a křehkých mezilidských vztazích.
Hra byla nominována na Divadelní piknik
Volyně, celostátní přehlídku amatérského
divadla.
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři
od 65 let poloviční vstupné

Neděle 28. září v 19.30
E. E. Schmitt

HESLO MORÁLKA
Divadlo Palace
Režie: Petr Slavík
V loveckém zámečku barona Holbacha
pózuje polonahý Denis Diderot pro madame Therbouchovou, se kterou vede velmi
„galantní“ rozpravu. Z milostných hrátek je
vyruší v naléhavé záležitosti filozofův sekretář: Je třeba, aby Mistr okamžitě napsal
příspěvek do slavné Encyklopedie heslo
Morálka. Tak začíná Diderotův bláznivý den,
během kterého je populární osvícenský filozof neustále vyrušován při svých pokusech
jak v oblasti filosofie, tak i při svých milostných spádech.
Autor ve hře využívá brilantní znalost
francouzské filosofie a obratně ji kombinuje
s pronikavým smyslem pro situaci a ironický postřeh.
V hlavních rolích Miroslav Etzler a Nela
Boudová, dále hrají Kateřina Pindejová, Ivana
Stejskalová, Michaela Sejnová, Václav Šanda/
Josef Veverka

Neděle 5. října v 18.00

Vstupné 280, 260, 240 Kč

DS Zeptejte se kocoura

Pátek 3. října v 19.30
Pavel Kohout

DVANÁCT
DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Vstupné 120, 100, 80 Kč

Srdeční záležitosti

Neděle 28. září v 15.00
Hana Stará a Ivan Remta

premiéra

Věřte nevěřte, i čerti mají mlsný jazýček.
A kdo z nich je nejmlsnější? No přece
samotný Lucifer! Ono to není jen tak, uvařit
to nejlepší jídlo v celém pekle, a když je
navíc v sázce pekelný trůn a do čertovské
kuchyně se připlete i jedna nevinná lidská
dušička, je to najednou ještě složitější.
Veselá, poučná i malinko strašidelná pohádka pro děti od 4 let
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Dvanáct
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RYCHLÉ ŠÍPY
Režie: Barbora Jelínková

Příběh absolventů DAMU, kteří se po
ukončení studia rozhodli jít společně do
jednoho angažmá. Hru napsal Pavel Kohout
jako absolventské představení pro 4. ročník
DAMU, ve kterém měl kamarády, např. Ivu
Janžurovou, Ladislava Křiváčka, Václava
Mareše, Marii Drahokoupilovou a další.

JAK VENDELÍN
S ČERTY VAŘIL

Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška

Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený do jevištní podoby.
Mirek, Jarka, Jindra, Červenáček, Rychlonožka… Kdo by neznal slavný klub Rychlých
šípů. Chlapce statečné, hrdé, čestné, veselé
a podnikavé. Nebo raději dáváte přednost
plantážníkům z Bratrstva kočičí pracky?
Neváhejte a vydejte se zpět do doby, kdy
každá dívka byla dámou a muži pravými
gentlemany.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 7. října v 19.30
Dan Gordon

CENA ZA NĚŽNOST
Divadelní agentura Appart
Režie: Viktorie Čermáková
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle
stejnojmenného filmu, který v roce 1984
získal hned pět filmových Oscarů, včetně
Oscara za nejlepší film. Hra stejně jako film
zdařile osciluje na hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 30 let vztahu dvou
žen, matky a dcery. Osvěžující komediální
akcent vnáší do hry i postava bývalého
astronauta, opilce a sukničkáře Garretta,
který se vytrvale pokouší získat nedostupnou Auroru.
Hrají: Jitka Čvančarová, Jan Kačer, Jana
Janěková, Alexej Pyško, Daniela Choděrová,
Marcela Holubcová
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Čtvrtek 9. října v 19.30
Jaroslav Sypal

KŠANDA
DA Nordproduction
Režie: Rostislav Kuba
Skvělé divadelní představení ze současnosti,
komedie nabitá dějem a originálním humorem. Dialogy a strhující tempo nenechají diváky ani na chvíli vydechnout. Ne náhodou
aspiruje Kšanda na nejlepší českou komedii
roku 2014.
Hrají: Jaroslav Sypal, Michaela Kuklová, Petr
Jančařík, Martin Maxa, Tereza Šefrnová, Miluše Bittnerová, Milan Pitkin, Rostislav Kuba,
Miroslav Šimůnek
Vstupné 280, 260, 240 Kč
Pátek 10. října v 19.30
Ferdinand Oliva

POJĎ NA MÉ SRDCE

Pojď na mé srdce

O jeho vzniku a sepětí s vlastními zážitky
Goldoni píše: „Žil jsem v mládí nějaký čas
v Chiozze jako koadjutor kancléře. Měl jsem
tu pořád dost a dost co dělat s tím početným neklidným obyvatelstvem složeným
z rybářů, námořníků a ženských, kteří
všichni nemají jiné shromaždiště než ulici.
Seznámil jsem se s jejich mravy, zvláštním
dialektem či hantýrkou, poznal jsem jejich
veselou letoru i prohnanost. Dovedl jsem je
tedy vylíčit, jak náleží.“
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři
od 65 let snížené poloviční vstupné
Neděle 12. října od 15.00

BOB A BOBEK NA CESTÁCH
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna
se vydávají na cestu kolem světa. Jisté je,
že to bude putování dobrodružné. Jaké
příhody je asi čekají na Divokém Západě,
za polárním kruhem či na Měsíci? Známé
večerníčkové postavičky ožijí ve veselém

představení plném písniček na motivy knih
Pavla Šruta a procestují ve svém létajícím
klobouku celý svět.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Sobota 18. října v 19.30
Jean Barbier

MÁ ŽENA SI VYŠLA
Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Jak to dopadne, když si Gilles pozve domů
na oběd svého šéfa Bernarda de Montgallet
a zapomene o tom informovat svoji ženu
Stephanii? Dokáže situaci zachránit služebná Henrietta? A jak všechno zkomplikuje
zahradník Pierre nebo nečekaný příchod Jacqueliny? Vše se dozvíte ve vtipné komedii
plné omylů a nečekaných záměn.
Hrají: Eliška Povolná, Ondřej Hrubeš, Saša
Vytlačilová, Michal Král, Eva Bartoňová, Milan
Rutner
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Amatérský divadelní soubor Počátek
Komu se líbí film či divadlo typu Hostinec
u kamenného stolu, ten se bude bavit. Hra
je z období dvacátých až třicátých let, žádné
drogy, žádná mravně narušená mládež,
avantgarda či satira, politika už vůbec ne.
Představení má vtip a vše, čeho máme
v současné době poskrovnu.
Jednotné vstupné 90 Kč
			
Sobota 11. října v 18.00
Carlo Goldoni

POPRASK NA LAGUNĚ
DS při TJ. Sokol Lázně Toušeň
Režie: Milan Schejbal
Svěží představení ve stylu comedia dell´arte.

Má žena si vyšla

22– 23

Úterý 28. října v 18.00

Čechův divadelní podzim trochu jinak

Peter Shaffer

Změní se forma festivalu a nově vás představení označená logem ČDP budou provázet celým podzimem, od září do prosince,
vždy jedno až dvě představení v měsíci.
Jediným kritériem pro výběr hostů je kvalita
představení a věříme, že se nám povedlo
vybrat tituly, které vás zaujmou a přivedou
do hlediště.

AMADEUS
Rádobydivadlo Klapý
Režie: Jaroslav Kodeš
Překlad: Martin Hilský

Amadeus

Neděle 19. října v 15.00

VESELÁ POUŤ
Divadlo Loudadlo
Do loutkové revue jsou zakomponovány
působivé černo-divadelní scény. Loutky,
vystupující v představení, jsou v nadživotní
velikosti a uvádějí v úžas nejen děti, ale
i dospělé diváky.

Přední amatérský divadelní
soubor Rádobydivadlo Klapý se
v Horních Počernicích představí
poprvé, a to se svojí proslulou
inscenací Amadeus. Rozhodně
si nenechte ujít mimořádnou
příležitost vidět na amatérské
scéně velkou činohru.
Záměrem hry není rekonstrukce historických událostí, její autor se pouze inspiroval
romantickou legendou o tom, že průměrný
skladatel Salieri žárlil na Mozartovo dílo
a skladatele otrávil.
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři
od 65 let poloviční vstupné

Vstupné 90, 70, 50 Kč
Čtvrtek 30. října v 19.30
Středa 22. října od 19.30

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ

Neil Simon

Nový úspěšný pořad sexuologa Radima
Uzla a písničkáře Pepy Štrosse je protkán
písničkami v rytmu swingu. Svérázný humor
graduje recitací oblíbených básníků Villona,
Préverta a Kainara. Dvě hodiny vkusné zábavy a humoru na ještě nedávno tabuizované
téma.

POZVÁNÍ NA VEČÍREK
DA Marcus
Režie: Pavel Trávníček
Pozvání na večírek je hra o životě a mistrovská sonda do všech záhybů lidské duše,
protože Neil Simon je vynikající autor a umí
si s lidskou duší hrát. V žádném případě vám
postavy na jevišti nebudou lhostejné, neboť
přesně takový život žijete i vy.
Hrají: Pavel Trávníček, Jana Švandová,
Ladislav Frej, Světlana Nálepková, Radim Jíra,
Kateřina Janečková
Vstupné 280, 260, 240 Kč
Sobota 25. října v 18.00
Pavel Kohout

DVANÁCT
DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Neděle 26. října v 15.00

KOUZELNÉ KRESADLO
Divadlo Pohádka
Hudební pohádka na motivy klasického příběhu Hanse Christiana Andersena. Setkáme
se s vysloužilým vojákem Jankem, jehož
dobré srdce a veselá mysl ochrání před
úmysly zlé babice.
Vstupné 90, 70, 50 Kč		
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Vstupné 200, 180, 160 Kč

ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM
Čechův divadelní podzim je festival
amatérského divadla. Jeho tradici založili
počerničtí ochotníci k poctě proslulému
scénografovi a kamarádovi Milanu Čechovi, který pro amatérské divadlo v Horních
Počernicích hodně udělal. Od konce 50.
let minulého století hrál často s místními
ochotníky a navrhl pro ně desítky scén.
Milan Čech nikdy nezapomínal na své
přátele, i když ho mimořádný talent zavedl
do různých koutů světa. Byl to umělec
s velkou fantazií, který v roce 2007 odešel
navždy.
Čechův divadelní podzim mění od letošního 7. ročníku pořadatele
Místní ochotnické sdružení nastuduje ročně
pět až sedm premiér, a tak příprava a organizační zajištění ČDP znamenala pro jeho
členy další velkou časovou a finanční zátěž.
Proto jsme se rozhodli, že si úkoly rozdělíme
a budeme se každý věnovat tomu, co nás
baví a co umíme. Ochotníci hraní a Kulturní
centrum HP pořádání festivalu.

Čechův divadelní podzim tradičně
Festival zůstane i nadále otevřený všem
divadelním žánrům, nejrůznějším inscenačním postupům, stylům a poetikám. Zůstane
také příležitostí k vzájemné inspiraci, setkáním amatérských divadelníků a příjemnou
společenskou událostí.
Čechův divadelní podzim váš rozpočet
neohrozí
I když během ČDP uvádíme výhradně představení ochotnických divadelních souborů,
musíme počítat s náklady na dopravu
a autorské honoráře. Základní vstupné jsme
stanovili na 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč.
Pravidelným návštěvníkům nabízíme zakoupení permanentní vstupenky na všech šest
představení v ceně 300 Kč.
Změna programu vyhrazena.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
jsou zadaná pro školy a školky. Maminky
s dětmi je mohou navštívit po předchozí
domluvě na tel.: 281 920 326.
Středa 24. 9. v 9.00 a 10.30
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Vysmáto – divadlo Aleše Bílka
Úterý 30.9. v 9.00 a 10.30
TRAPAS NEPŘEŽIJU ANEB TEN ŘÍZEK
NEZVEDEJ!
Michaela Dolinová a Ladislav Ondřej
Čtvrtek 9. 10. v 9.00 a 10.30
POVĚSTI ČESKÉ
Divadelní agentura Susa
Středa 15. a čtvrtek 16.10. v 9.00 a 10.30
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Úterý 21.10. v 9.00 a 10.30
O TŘECH NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láryfáry
Středa 29.10. v 9.00 a 10.30
JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
Divadlo Pohádka
Hana Čížková, ředitelka divadla

24– 25
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Virtuální univerzita 3. věku v Horních Počernicích – VU3V
Od září začíná tříletý studijní program Svět okolo nás
Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

V pondělí 8. září ve
14 hodin bude v Kulturním centru Domeček ve
Votuzské ulici zahájen
první zkušební semestr
Virtuální univerzity
3. věku. Virtuální proto,
Bc. Hana Čížková
Ing. Pavel Wágner
že nejde o přímé setkávání s lektorem, ale
o společné sledování přednášky lektorem
nahrané. Tento způsob výuky je určen
především seniorům z regionů vzdálených
od sídel vysokých škol a z okrajových částí
velkých měst, kteří mají zájem o vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Jedinou
podmínkou pro zapojení do VU3V je věk
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
50 a více let.
Rozhodli jsme se využít této nové možnosti
vzdělávání a pod záštitou České zemědělské
univerzity, která je garantem studijního
programu, otevřít konzultační středisko také
v Horních Počernicích. Oslovila nás především Jiří
největší
výhoda
virtuálních kurzů, a to
Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
je jejich dostupnost kdekoliv a kdykoliv.
Studium Virtuální univerzity 3. věku bude

probíhat ve tříletém studijním programu
Svět okolo nás. Zapsaní účastníci projdou
pilotním kurzem Astronomie, potom si
společně vyberou z nabídky semestrálních
kurzů všech univerzit a vytvoří si svůj vlastní
studijní profil. Po úspěšném zvládnutí
šesti kurzů (semestrů) obdrží absolventi
Osvědčení o absolvování. Všechny kurzy
VU3V zahrnují společné sledování přednášky, samostatnou nebo skupinovou práci na
domácích úkolech, komunikaci a setkání
s lektorem, cvičné a zkušební testy, případně exkurze.
Pokud máte zájem o tento způsob vzdělávání, je vám 50 a více let a chcete se k nám
přidat, neváhejte a informujte se v Divadle
Horní Počernice, v místní knihovně nebo na
tel. čísle 608 664 806 (Mgr. Alžběta Cibochová). V nabídce jsou například tyto kurzy:
Pěstování a využití jedlých a léčivých hub,
Vývoj informačních technologií, Hudební
nástroje, Dějiny oděvní kultury, Život a dílo
Michelangela Buonarrotiho, Lidské zdraví,
Kouzelná geometrie, Čínská medicína v naší
zahrádce a další.

ELIXÍR DO ŠKOL:

VÝUKA FYZIKY TROCHU JINAK
Petr Málek

Mgr. Květa Valchařová

ké ve volbách
do byla
zastupitelstva
Naše škola
spolu s dalšími sedmi
10. a 11.
října
2014.
v České republice zařazena do pilotního kola projektu Elixír do škol Nadace

OPOCERNICE.cz
Depositum Bonum. Nadaci založila Česká
ncepropocernice2014
spořitelna, principem projektu je propo-

jit to nejlepší z tradičního školství s tím
18.8.2014
14:50:14
nejlepším z moderních výukových
metod
i poznatků z vědy a přinést vše do základních škol a víceletých gymnázií.
V rámci projektu přicházejí do škol čerství
absolventi a studenti technických a přírodovědných oborů jako asistenti zkušených
učitelů nebo vedoucí kroužků. Na naši školu
tak přišla Klára Mitošinková, studentka
Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, která celý školní rok pracovala v hodinách fyziky v tandemu s učitelkou Hanou
Burešovou. Navzájem se doplňovaly ve
výkladu, procvičování i zkoušení. Připravily

Hornopočernický zpravodaj – září 2014

celou řadu zajímavých pokusů, a to i těch
náročnějších, díky nimž žáci dané látce lépe
porozuměli.
Pro žáky devátých ročníků a některé zájemce z fyzikálního kroužku zařídila slečna
Klára exkurzi do Ústavu fyziky plazmatu
na oddělení Tokamak. Její kolegové dětem
trpělivě vysvětlili některé důležité pojmy
z oblasti jaderné fyziky a energetiky. Kromě
tandemové výuky ve vybraných třídách vedla Klára fyzikální kroužek, který si postupně
získával víc a víc příznivců. Poznávali zajímavá témata, zkoušeli pokusy, které nelze
realizovat v běžných hodinách fyziky.
V závěru loňského školního roku si tandemovou výuku fyziky vyzkoušeli i němečtí
studenti z partnerského města Brunsbüttel.
Vyučující a žáci ZŠ Ratibořická

Garantující organizací VU3V v Horních Počernicích je Kulturní centrum Horní Počernice, věnovat se vám bude pověřená lektorka
Alžběta Cibochová ve spolupráci s Hanou
Čížkovou a Boženou Beňovou..
Pilotní kurz Astronomie - čtyři přednášky v termínech 8., 15., 22. a 29. 9. 2014)
představuje výtvarné a umělecké řešení
slunečních hodin od antiky po současnost
a slavné astronomy rudolfínské doby..
Kurzovné za pilotní kurz činí 210 Kč.
Na první přednášku se můžete přijít podívat zcela nezávazně a rozhodnout se až
po jejím skončení, jestli budete ve studiu
pokračovat.
Po tomto zkušebním semestru si společně
vybereme, čemu se v dalším budeme věnovat. Studium můžete kdykoli ukončit bez
udání důvodu.
Hana Čížková,
ředitelka KC Horní Počernice

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,

Měl jsem štěstí na lidi

po třítýdenní přestávce je
Josef Beránek a Václav Vacek
knihovna opět v plném
provozu. Velmi nás těší
Křesťanství nabízí
váš zájem o nové tituly,
cestu, jak se stát
které v naší nabídce chybí,
svobodným a dospěBožena Beňová
Eva
Tůmová
Ing.
Milan
Herian
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
a proto je do našeho
lým člověkem, říká
fondu pravidelně doplňujeme. Snažíme se
nonkonformní kněz
vyhovět všem a děláme to s radostí.
Václav Vacek. ŽivotoBožena Beňová.
pisný rozhovor sleduje
jeho životní cestu
od dětství v podhůří
Dny finské kultury
Orlických hor, postup21. a 22. října 2015
né hledání životního
Srdečně vás zvu už nyní na
povolání v nesnadIva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
DnyMgr.finské
kultury, které
se
ných letech nesvobody a především jeho
uskuteční ve dnech 21. a 22.
kněžské působení a objevování nových
října. V úterý 21. 10. od 19 hodin vám nabídcest, jak přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího – hlubokých mezilidských vztahů
neme geografický večer o Finsku ve farním
a dospělé svobody. Inspiraci přitom nachází
domě u kostela sv. Ludmily na Chvalech.
v pozorném naslouchání lidským radostem
Ve středu 22. 10. od 18 hodin připravujei bolestem a v podobně citlivém čtení bible.
me program na Chvalském zámku, kde se
Jeho pohled je díky tomu prost složitých
uskuteční zajímavé přednášky, hudební
teologických obratů a povzbuzuje mnohé
vystoupení
a
ochutnávka
finské
kuchyně.
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
lidi k důvěře, že Bůh i dnes s námi počítá, že
Na programu se podílejí zajímaví hosté:
chce
spolu s námi
pečovat o svět, abychom
Prosíme,
přijďte
nás
podpořit
také
ve
volbách
do
zastupitelstva
Markéta Hejkalová, Kristian Vacek, Marek
my i další generace.
MČaPraha
20 vejsou
dnech 10.v aněm
11.mohli
říjnažít2014.
Světlík, Jan Maruška
další. Všichni
s Finskem osobně či profesně spjati a chtějí
www.SANCEPROPOCERNICE.cz
se s vámi podělit o zážitky
a zkušenosti ze
Dvanáct kmenů
www.facebook.com/sancepropocernice2014
země tisíců jezer a ostrovů, polárních nocí
Hattiiných
a sobů, ale také významného spisovatele
Ayana Mathisová
142232_Inzerce.indd Miki
1
18.8.2014
Waltariho či váženého hudebního
skladatele Jeana Sibelia.
Příběh dětí Velké migŽáci hornopočernických škol se utkají ve
race Afroameričanů, jež
vědomostní soutěži Co víš o Finsku. Dny
se odehrává na pozadí
finské kultury se uskuteční pod patronátem
osudů jedné rodiny.
Velvyslanectví Finské republiky v Praze.
V roce 1923 odchází
Těšíme se na vaši účast.
patnáctiletá Hattie
Shepherdová se svou
Za kolektiv knihovnic Božena Beňová
matkou a sestrami
z Georgie a s vidinou
Literární výročí
lepšího života se usazuje ve Filadelfii. Její
naděje se však nenaplní a provdá se za
v září
muže, který jí přinese jen zklamání. Postupně přivede na svět jedenáct dětí, přičemž
Petr Král
první dvě zemřou. Po celý svůj život musí
* 4. 9. 1941
Hattie čelit chudobě a svým dětem není
Básník surrealistických koschopna dát ani špetku lásky a něhy, po níž
řenů, pěší metafyzik s vášní
tak touží. Je odhodlaná připravit je na těžký
pro déšť, stmívání a periferii.
život, který na ně podle ní čeká, na svět bez
Autor desítek sbírek poezie, prózy a esejislásky a soucitu.
tiky, překladatel a editor několika antologií
Vyprávění pokrývá osm desítek let, od dvamoderní české poezie.
cátých let 20. století až do roku 2000. Název
Na FAMU vystudoval dramaturgii, poté
Dvanáct kmenů Hattiiných je odvozen od
byl zaměstnaný jako redaktor v nakladadvanácti kmenů izraelských, kmenů vzetelství Orbis. V letech 1968–2006 pobýval
šlých z potomků patriarchy Jákoba.
ve Francii, kde vystřídal různá zaměstnání.
Ke svému „osobnímu slovníku“ Základní
pojmy (2002) připojil v roce 2008 průvodce
klíčovými místy svého dosavadního života
Zpráva o místech.

Syn správce sirotčince
Adam Johnson
Příběh mladého muže
v totalitním režimu
Severní Koreje je plný
napětí, prudkých zvratů
a krutosti, ale i touhy po
svobodě. Jako syn správce
sirotčince má Pak Čun-do
jistá privilegia. Není jako
ostatní hoši, sirotci, které
rodiče odložili cestou do některého z pracovních lágrů. Když dospěje, je odhodlán
poctivě sloužit své vlasti, Korejské lidově
demokratické republice. Avšak v zemi
řízené nevyzpytatelným Kimem, kde člověk
nemá právo na vlastní život, natožpak na
identitu, kde vše je na povel a nikdo netuší,
co bude zítra, v této zemi každodenního
boje o holé přežití a nekonečné přetvářky
ani absolutní poslušnost nikomu nezaručí,
že se neocitne v pekle vězeňského dolu, odkud není návratu. Ale Pak Čun-do přežije do
chvíle, než se odhodlá získat lásku a zakusit
pocit svobody.

Všichni mí pacienti kopou
a koušou
Wells Jeff
14:50:14

„Nebojte se, nekouše.“
Tuto okřídlenou větu
slyšel Jeff Wells v životě
mnohokrát, ale praxi vykonává už hezkou řádku
let, proto ví svoje. V řadě
napínavých i zábavných
historek dokládá, že
život veterináře je plný nástrah, překvapení,
smutku, ale i radosti a uspokojení z práce.
S laskavým humorem a nadhledem popisuje barvitou přehlídku malých i velkých
zvířecích pacientů, kteří se mu vystřídali
v ordinaci. Psi, kočky, telata, koně, ovce, oslík, mula nebo lama, co pacient, to rozličná
nátura a jiné zdravotní potíže, s kterými si
zkušený zvěrolékař musí poradit.
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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

a obrázky Zdeňka Buriana, hrát si, soutěžit,
Měsíc září je na
složit kostru dinosaura či velké puzzle.
Chvalském zámku
vždycky úrodný,
Do neděle 14. 9. v 1. patře zámku
tentokrát je ale
úroda nebývale
Obří leporelo českých dějin
velká a vybere si
Procházka českými dějinami vtipnou
opravdu každý.
formou obřího obrázkového leporela.
Hned na začátku
komentované
prohlídky pro školní
ová
Mgr. Alexandra Kohoutová
Mgr. Jiří Beneda
Bc. HanaMožnost
Čížková
Ing. Pavel Wágner
září si jistě
a
dětské
skupiny.
nenecháte ujít Kinobus na Chvalské
tvrzi a benefiční představení pro
naše spřátelené rodinné centrum
MUM. Soubor Buchty a loutky vám
1. září zahraje pohádku Neposlušná
kůzlátka.
Do poloviny září máte poslední
možnost vidět výstavy Cesta nejen do
pravěku
se ZdeňkemIng.Burianem
vá
Eva Tůmová
Milan Herian a Obří
MVDr. Klára Bonková
Miroslav Držmíšek
leporelo dějin. Doporučuji zvolit si
prohlídku s princeznou Koloběžkou,
nebo se vydat na oblíbenou Tajemnou
noc na Chvalském zámku, kdy děti
s rodiči procházejí pohádkovou
stezkou ve světlech svíček a za
asistence celé královské družiny.
V polovině září nás čeká
Svatoludmilská
pouťMgr.
s bohatým
vá
Ilona Juklová
Josef Černý
Jiří Špaček
MUDr. Jarmila Blažková
doprovodným programem
a divadelním představením Vodnická
pohádka. Koncert Ivana Hlase bude
krásným zakončením pouti.
Konec září se blýskne unikátní
výstavou politické satiry Štěpána
Mareše a kultovního komiksu Zelený
Raoul. V předvolebním období bude
jistě vítaným odlehčením a pobaví vás
nek
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
i galerie
karikatur českých
politiků.
Ve
sklepení
zámku
vás
čeká
putovní
me, přijďte
nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
výstava záhad a objevů z libereckého
MČ
Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.
IQ Parku.
Prožijte s námi září na Chvalském
zámku,
těšíme se na vás.
www.SANCEPROPOCERNICE.cz

Alexandra Kohoutová,
www.facebook.com/sancepropocernice2014
ředitelka Chvalského zámku
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY
Do neděle 14. 9. ve sklepení zámku

Cesta (nejen) do pravěku
se Zdeňkem Burianem
Interaktivní výstava s hrami a ilustracemi
Přijďte se potěšit klasickými ilustracemi

Od soboty 20. 9. do neděle 23. 11.
v 1. patře zámku

Zelený Raoul, politická
satira a další tvorba
Štěpána
Mareše

Sobota 27. 9. od 14.00

Slavnostní otevření výstavy a beseda se Š. Marešem

Vyvrcholením letošního komiksového roku
na Chvalském zámku bude výstava známého ilustrátora Štěpána Mareše, autora
legendárního a stále aktuálního politického
komiksu Zelený Raoul z časopisu Reflex,
který vychází nepřetržitě od roku 1995.
Od soboty 20. 9. do neděle 23. 11.
ve sklepení zámku

IQ park – svět objevů

Nenechte si ujít putovní výstavu libereckého IQ parku, která zpřístupňuje svět vědy
a techniky dětem a dospělým. Základním
principem je interaktivita a zapojení co největšího počtu smyslů. Návštěvníci poznávají a formou her a experimentů objevují
běžné jevy, které se dějí kolem nás.

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

akce pro všechny
Pondělí 1. 9. od 16:00, velký sál

Benefiční představení

Neposlušná kůzlátka
(Buchty a loutky)

Vstupné dobrovolné, výtěžek z představení
půjde ve prospěch rodinného centra MUM.
Od 1. do 4. 9. 2014, promítání od 20:30

Kinobus na Chvalské tvrzi
Oblíbený Kinobus, organizovaný DPP, se
vrací do prostoru za stodolou.
Vstup zdarma
Můžete se těšit na tyto české filmy:
1. 9.
Nickyho rodina
2. 9.
Vejška
3. 9.
Polski film
4. 9.
Přijde letos Ježíšek?
Neděle 7. 9. od 10:00 do 17:00

Pohádková neděle na
zámku s princeznou
Koloběžkou I., na cestu
nejen do pravěku a obřím
leporelem

Veselá a vtipná princezna Koloběžka I. vás
provede výstavami Cesta nejen do pravěku
se Zdeňkem Burianem a Obří leporelo dějin
i celým zámkem. Budete se bavit, soutěžit
a projedete se na koloběžce po zámeckých
chodbách. Komentovaná prohlídka trvá
45 minut a začíná vždy v celou hodinu.
Poslední prohlídka v 16:00. Rezervujte si čas
na tel.: 281 860 130.

Sobota 13. 9. 2014
mezi 18:00 a 21:00

Tajemná
noc na
Chvalském
zámku

Pohádková stezka
zámkem s noční
prohlídkou výstav
Cesta nejen do
pravěku se Zdeňkem
Burianem a Obří
leporelo českých
dějin. Čeká vás zámek
osvětlený svíčkami,
soutěže s princeznami
Šípkovou Růženkou, Popelkou a Zlatovláskou, Koloběžkou I., královnou, rytířem, vílou
Ohnivkou, Meluzínkou, hodnou čarodějnicí,
zámeckou kuchařkou, sluhou i zahradníkem. Nenechte si ujít třetí ročník oblíbené
akce.
Přijďte kdykoli mezi 18. a 20.30. hodinou,
není třeba rezervace. Vstupné: děti 2-15
let, senioři, studenti, ZTP/P – 80 Kč, dospělí
120 Kč, rodinné vstupné (2 dospělí + max. 3
děti) 290 Kč.
Neděle 14. 9. od 10:00 do 18:00

Svatoludmilská pouť na
Chvalské tvrzi

Oblíbená pouť v prostoru Chvalské tvrze
s kolotoči, stánky, občerstvením, soutěžemi
pro děti. Vstup na pouť zdarma.
Dobrovolný program:
10:00 -18:00 Kolotoče a atrakce na Chvalské tvrzi
9:30 Poutní bohoslužba v kostele
sv. Ludmily na Chvalech
10:00, 12:00 a 14:00 Škola psích sportů
v prostoru proti kavárně Mondi (agility, psí
triky, dogdancing a králičí hop)
13:00 Vodnická pohádka v podání divadelní
společnosti Koňmo na nádvoří zámku. Vstup
zdarma díky spolupráci s SHM Klubem
Praha Počernice

Cyklus koncertů Římskokatolické farnosti
u kostela sv. Ludmily
Pátek 19. 9., 20:00 Kostel sv. Ludmily
Trombonetta Quartet: Vít Kořínek, Lukáš
Čermák, Jiří Břicháč, Petr Peremský
(pozouny)
Pátek 26. 9., 20:00 Chvalský zámek
Julie Braná – zobcové flétny, Edita Keglerová
– cembalo
Pátek 3. 10., 20 Kostel sv. Ludmily
Jan Verner – trubka, Irena Chřibková –
varhany
Vstupenky za 80 Kč (plné vstupné), 50 Kč
(zlevněné – mládež, senioři), 200 Kč (rodinné vstupné) v prodeji na Chvalském zámku
od 1. 9. 2014 a hodinu před začátkem
koncertu v místě konání.

galerie a kočárovna
Od úterý 2. 9. do neděle 4. 10.
Slavnostní vernisáž 2. 9. v 17:00

Společné cesty:
Jindřich Bílek, Daniel Bílek,
Harald Bäumler
Zajímavá výstava obrazů autorů Jindřicha
Bílka, jeho syna Daniela Bílka a německého
sochaře Haralda Bäumlera z města Amberg.

Neděle 14. 9. od 19:00, nádvoří zámku

Koncert Ivan Hlas & Trio
Tradiční zářijový koncert talentovaného zpěváka, skladatele,
autora mnoha hitů na krytém
nádvoří Chvalského zámku.
Předprodej vstupenek od
1. 7. 2014. Cena v předprodeji
250 Kč, v den koncertu 300 Kč.
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Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za červen 2014
Milé děti, v červnu skončila výstava Čtyřlístek na Chvalském zámku, ale už jste začaly hojně navštěvovat prázdninové výstavy Cesta
nejen do pravěku se Zdeňkem Burianem a Obří leporelo dějin. Víla Ohnivka vás tentokrát svou otázkou pozvala do sklepení a ptala
se, copak je v dnešní době ve středověké ledárně, v níž se dříve skladovalo maso. Správná odpověď zněla: mince, které tam
návštěvníci zámku vhazují. Při losování z celkového počtu 190 správných odpovědí mi padla ruka na šestiletou Terezku Pilařovou,
která k nám přijela až z Hradce Králové. Terezka si jako odměnu vybrala komentovanou prohlídku se Šípkovou Růženkou, která bude v sobotu 11. října. Terezce moc blahopřejeme a vás zveme k nám na zámek – třeba příště vyhrajete vy.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za červenec 2014
V červenci pokračovaly naše prázdninové výstavy Zdeňka Buriana a obřího leporela. Máme radost z toho, kolik k nám i o prázdninách
chodí dětí s rodiči nebo prarodiči, ale i dětských a příměstských táborů. Víla Ohnivka se ptala, zda na výstavě Obří leporelo dějin mohou
děti najít i oblíbené postavičky Spejbla s Hurvínkem. A co myslíte? Ano, byli tam. Spejbl a Hurvínek jsou k vidění v příběhu z první
poloviny 20. století, kdy působili na amatérské loutkové scéně. Josef Skupa pak v roce 1930 založil v Plzni Divadlo Spejbla a Hurvínka.
A komu přálo štěstí tentokrát? Vítězem se stal šestiletý Honzík Knotek od nás z Horních Počernic a vypadá to, že z našich pohádkových
postav se mu nejvíce zalíbil rytíř, s nímž ho čeká komentovaná podzimní prohlídka. Honzíkovi srdečně blahopřejeme.

Příroda a sport v Horních Počernicích

Nová fotografická soutěž pro kalendář na rok 2015
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 2015 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.
Alexandra Kohoutová
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Kde tančí princové, rytíři a princezny

aneb třetí ročník Svatojánského bálu na Chvalském zámku
Neděle jako malovaná před svatým Janem a půvabně vyzdobené zámecké nádvoří vítaly početné návštěvníky na oblíbeném Svatojánském bále 22. června. Z širokého okolí sem
přijížděli rytíři, princové a princezny na pohádkovou zábavu
s tanci, kterou pro ně zajistila královská družina: královna,
princezny Šípková Růženka, Popelka, Zlatovláska, Koloběžka
I., rytíři Petr ze Chval a bludný rytíř Haky, nezbedná Meluzínka, dvorní dáma i kuchařka se sladkými koláčky.
„V úvodu bálu zazněla hudba z pohádky Jak se budí princezny a zastihla veselou Meluzínku s kamarádkou princeznou
Koloběžkou I., jak se dohadují, co že se to vlastně na zámku
chystá. Meluzínka právě učila malé dvořany, jak správně uvítat
královskou družinu, když zazněla slavnostní fanfára a průvod
vcházel na nádvoří,“ popisuje ředitelka Chvalského zámku v roli
královny a zároveň moderátorky Svatojánského bálu atmosféru
začínajícího pohádkového odpoledne.
Ve svižném tempu pak následovala jedna pohádková písnička
za druhou, rozmanité soutěže, rozhovory s princeznami i rytíři,
královské tance. „Děti hádaly, kde bydlí pohádkové bytosti,
chystaly vajíčka na zámecké koláče, navlékaly perlový náhrdelník pro Zlatovlásku a hledaly královského detektiva, aby našel
ztracenou vílu Ohnivku. Velký úspěch měl obrovský královský
kolotoč nebo souboj rytířů Petra ze Chval s loupeživým rytířem
Hakym. Královské stravenky vyměnily děti za lahodnou šťávu
a výborné koláčky a sušenky z královské pece. Na závěr jsme
vybrali nejkrásnější princeznu a prince pro audienci u královny
a pasování mladých rekrutů na rytíře,“ popisuje průběh bálu
Alexandra Kohoutová.
Svatojánský bál ukončila dobrodružná cesta do sklepení
s překvapením víly Ohnivky a prohlídkou výstavy Cesta nejen
do pravěku se Zdeňkem Burianem a Obří leporelo dějin, které
budou otevřeny až do 14. září. S celou královskou družinou se
můžete znovu setkat na oblíbené Tajemné noci na Chvalském
zámku v sobotu 13. září mezi 18. a 21. hodinou. Čeká vás
pohádková stezka zámkem s dvanácti pohádkovými bytostmi
a setkání s oblíbenými princeznami, rytíři, ale i skřítkem a vílou
Ohnivkou. Už teď si ale poznamenejte, že Svatojánský bál se
v příštím roce uskuteční v neděli 21. června 2015.
-redFoto Walnika a Jiří Stibor
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Historie dávná i nedávná – 73
Události

Mezi událostmi čistě válečnými bylo v roce
1916 také zaznamenáno zavedení úředního letního času v Rakousku-Uhersku (na
návrh Německa) na období od 1. května
do 30. září. Poznámka uvádí, že se novým
časem téměř nikdo neřídí, jen vlaky jezdí
o hodinu dříve. Tehdy nikdo ještě netušil, že
měnit čas se za padesát let stane pravidelným nesmyslem nebo snad „vymožeností“
nového věku.
Pro nedostatek chlebového obilí (žita a pšenice) bylo pekařům nařízeno péci jen chleba
kukuřičný, který však málokdo chtěl jíst,
a přitom až k nám došly zprávy, že v Uhrách
se peče dobrý žitný chléb a prodává se bez
lístků. K tomu byly od 19. června zavedeny lístky na cukr s dávkou 1 kg cukru pro
dospělou osobu na čtyři týdny. Tyto lístky
se staly oblíbeným směnným platidlem.
Naopak současně zavedené lístky na kávu
(1/8 kg na osobu na osm týdnů) neměly
praktický význam, protože na trhu už nebylo ani zrnko kávy. Nabízena byla jakási černá
hmota, připomínající mazadlo na vozy
kolomaz, v níž bylo vše, jenom ne káva.
Dne 16. června bylo nařízeno odevzdání
kovů, například mědi, mosazi, niklu, cínu
apod. Někteří bázliví občané z našich obcí
odevzdávali mosazné hmoždíře, měděné kotle i další kovové výrobky. Odvážní
naopak vše urychleně dobře schovávali.
Současně bylo nařízeno stahování niklových deseti a dvacetihaléřových mincí, za
něž byly 3. srpna dodány do oběhu železné
dvacetihaléře.
Za maximálně stanovované ceny se v červenci přestalo prodávat maso a živočišné
tuky a ke koupi bylo jen ve velkých městech
za velmi vysoké ceny. Posměch proto vyvolalo nařízení, jež místodržitelství vydalo dne
14. července a nařizovalo domácnostem

dva bezmasé dny v týdnu.
Událostí se stalo nařízení z 2. září 1916, jež
omezovalo výrobu, prodej a spotřebu piva.
Pivovary směly vyrobit nejvýše 35 % dosavadní výroby. Pivo se smělo točit ve všední
dny pouze tři hodiny v době od 19. hodiny
večerní a v neděli od 16 hodin pouze šest
hodin. Jedné osobě smělo se podat pouze
půl litru, přes ulici jeden litr piva. Zavládlo
všeobecné mínění, že proto musí Rakousko-Uhersko válku prohrát. Zanedlouho se
počalo pivo vařit z různých náhražek, takže
nebylo k pití.
Pro naprostý nedostatek drobných peněz se
nevšední událostí v oblasti peněžnictví stalo
stříhání papírových dvoukorun na půlky
a v ojedinělých případech až na čtvrtiny.
Z toho však vznikala mnohá nedorozumění,
protože málokdy souhlasil počet pravých
a levých půlek dvoukorun. Na počátku roku
1917 byly proto vydány papírové koruny
spolu s nařízením stáhnout rozstříhané
dvoukoruny z oběhu a stříhat je bylo pod
trestem zakázáno.
K neustále se zvyšujícím cenám zboží, služeb a jízdného byly od 1. října 1916 zvýšeny
také poplatky poštovní, například z 10 na
15 haléřů za dopis, z pěti na osm haléřů za
dopisnici a ze šesti na osm haléřů za slovo
v telegramu. Při citaci tohoto záznamu z let
válečných se vtírá otázka, proč se po sto
letech v době mírové zvyšují u nás ceny
téměř stejným tempem.
Po osmašedesátiletém panování 21.
listopadu 1916 ve věku 86ti let zemřel císař
František Josef I. Po něm nastoupil na trůn
císař Karel I., s nímž se původně počítalo jako
s vojenským velitelem. V Čechách byl znám
z doby svého vojákování v posádce v Brandýse nad Labem. Zde jako rozmařilý mladíček
často prohýřil ve společnosti důstojníků

vojenskou gáži.
Po smrti Františka
Ferdinanda se přes
noc stal následníkem
trůnu a urychleně
byl připravován na
roli panovníka. Jeho
vojenská výchova
však nedávala naději,
že bude v novém
postavení ochoten
ukončit válku.
V měsíci listopadu dolehl na obyvatele
v plné síle nedostatek uhlí. S postupující
zimou bylo pak ještě hůře. Žalostný byl
pohled na zástupy žen, které s nůšemi
putovaly každý den, většinou marně, na
naše nádraží alespoň pro trochu uhlí. Nouze
doléhala i na školy, kde bylo pro zimu ještě
do konce roku 1916 vyučování několikrát
přerušeno. Vyvrcholení přišlo v období
třeskuté zimy, jež trvala od 18. ledna do
18. března 1917, kdy u nás po celou dobu
mrzlo od -9°C až do nejnižší teploty -25,6°C
a to celodenně. Nejvyšší mráz byl naměřen
9. února. V uvedeném období bylo vyučování přerušeno celkem po 69 dní. V únoru
mrazy dokonce zastavily vlaky, v Praze byla
na několik dní zastavena doprava elektrických drah. Uzavřena byla divadla i zábavní
podniky. V kronice jsou vzpomenuti i vojáci
v zákopech, z nichž mnozí byli s omrzlinami
převáženi do pražských nemocnic.
V tomto již třetím roce války se nebývale
rozmohlo padělání zboží, takže téměř
o žádném nebylo možno říci, že je pravé
a kvalitní. Třeba do chleba byl k obilovinám
přimíchán větší podíl usušených a rozemletých rostlinných zbytků, takže se stával
lidskému zdraví až škodlivý a ani domácí
zvířata jej nechtěla konzumovat. Do prodávané mouky byla navíc pro vyšší váhu
přidávána sádra. V látce byla vedle vláken
z kopřiv i vlákna papírová. Stávalo se, že
košile z válečného plátna se při vyvářce
rozvařila. V botách byly papírové vrstvy,
které se v mokru rozlepily, a obuv se rozpadla, tkaničky byly jedině papírové. Mléko se
běžně ředilo vodou a v tabáku bylo větším
dílem sušené bukové nebo jiné listí.
Událostí, která předznamenala další
průběh války, byla bezohledná ponorková
válka, kterou Německo vyhlásilo 31. ledna
1917. Následující potopení obchodních
i civilních amerických lodí vedlo pak
Ameriku nejprve k přerušení diplomatických styků s Německem. Potopený parník
Luisitanie s ženami a dětmi na palubě pak
6. 4. 1917 vedl k vypovězení války. Dne 24.
4. vyhlásila válku Německu ještě také Čína,
takže s Německem už bylo ve válečném
stavu 26 států.
O posledním období války v dalším pokračování.
Hubert Antes, kronikář

Dobová pohlednice
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Vzpomínka na Václava Markupa
Nejen pamětníci, ale i mnoho milovníků
umění si 10. září připomenou, že před 110
roky se v Chlumu u Rakovníka narodil
akademický sochař a profesor Václav
Markup. V Horních Počernicích žil a tvořil
od roku 1837 dalších 58 let. Byl žákem
Akademie výtvarných umění v Praze a po
absolutoriu zde pokračoval jako asistent
profesora Bohumila Kafky. Do uměleckého
dění se zařadil na počátku třicátých let
minulého století například podobiznou
dr. Friče pro Pantheon Národního muzea
(1932). V roce 1934 vystavoval jako
host na členské výstavě spolku Mánes
a následujícího roku byl přijat jako řádný
jeho člen.
Sochařským materiálem bylo pro něj hlavně
dřevo, kterému zůstal věrný trvale. V této
době vytvořil například Stojící děvče (1934),
Děvče s věnečkem (1935), Žena s ovocem
(1937), Torzo (1941), Chléb (1942) a další.
Od dvacátých let provázela jeho sochařskou

tvorbu také bohatá činnost kreslířská, která
je v majetku Národní galerie. Ve válečných
letech vznikly v jeho ateliéru dřevořezby
na téma slavné národní minulosti Pověsti I.
a Pověsti II. Současně také vytvořil kamenné
reliéfní plastiky, jež zdobí vstup do pobočky
České spořitelny v Karlíně.
Po válce působil opět dva roky jako asistent
na Akademii výtvarných umění u prof.
K. Pokorného, poté učil na Střední odborné
škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde až
do odchodu do důchodu vedl řezbářské
oddělení. Věnoval se námětům poetického
rázu (Květy na stráni), vytvořil také pamětní
desku obětem fašismu (1946). Ze stejného
roku je významné dílo k sedmdesátinám
nestora českého divadla Václavy Vydry, Ruce
génia, které držely úlomek základního kamene Národního divadla. Od roku 1947 se
začal intenzivně věnovat i tvorbě keramické,
s níž úspěšně pronikl také do zahraničí.
V roce 1946 vystavoval v Kodani, Bukurešti
a Ženevě, následujícího roku v Číně, Norsku

a Rumunsku.
V padesátých letech
se stala keramika dominantou
jeho tvorby. Tvořil
i díla, jež dotvářela
architekturu, např.
glazovaný keramický reliéf Tanec
(1958) pro světovou
výstavu v Bruselu,
Václav Markup: Žena
za který získal střís ovocem (1937)
brnou medaili. Na
světové výstavě keramiky v Praze roku 1962
získal medaili zlatou. Těžiště jeho tvorby
představují dřevořezby velkých formátů, realizované ve spolupráci s předními architekty. Z posledních děl jsou to např. Čtyři roční
období z lipového dřeva s podobami žen
a atributy jednotlivých ročních období.
Hubert Antes, kronikář

Dagmar Neprašová: Válečné zápisky z první světové války
Počernická autorka literárně zpracovala vzpomínky svého dědečka Aloise Dolejše
V letošním roce, kdy si připomínáme 100
let od vypuknutí první světové války, dokončila Dagmar Neprašová knihu vzpomínek svého dědečka Aloise Dolejše s názvem
Válečné zápisky z první světové války.
„Dědečkovy zápisky z pobytu ve válce jsme
doma uchovávali řadu let,“ říká paní Dagmar.
„Moje maminka o ně pečovala, já do nich asi
třikrát letmo nakoukla, ale vždy jsem je zase
zavřela. Jeho vzpomínky byly napsané pro
mne už poměrně vzdáleným, jiným jazykem,
než jsme dnes zvyklí vnímat. Pak jsem ale šla
do důchodu a říkala si, že i po mně tu přece
mým dětem něco musí zůstat. Vrátila jsem
se k dědovým zápiskům, sedla k počítači
a začala psát.“
Dědeček paní Dagmar narukoval v pouhých
sedmnácti letech. Jako nezletilý, mladý a navíc jemný člověk musel už ve velmi mladém

věku přistoupit na nekompromisní válečný
dril. Kniha je psaná deníkovou formou
a strhujícím způsobem vás vnese přímo
do centra válečných událostí. Alois Dolejš
popisuje své zážitky v období od
11. května 2016 až do 8. listopadu 1918. Den
po dni, sugestivně podává svědectví o válce
viděné očima mladého kluka, přitom s prvky
nadsázky a humoru.
Alois Dolejš prošel během svého válečného
putování několik zemí: Rakousko-Uhersko,
Slovinsko, Itálii a Albánii. Psal o svých pocitech nejen z bojů, ale velice poutavě dokázal
v deníkových záznamech zachytit třeba
i charaktery lidí, krásy přírody, okamžiky,
které ho dokázaly překvapit, pobavit nebo
nadchnout.
„Byla jsem zvědavá na to, co děda ve svých
vzpomínkách vlastně píše,“ říká paní Dagmar. „Zemřel, když mi byly pouhé dva roky,

ale já mám pojednou
díky této knížce pocit,
že ho dobře znám.
Díky psaní jsem se
k němu dostala velice
blízko. Válku popisuje
s věcností, pod kterou
cítíte nesmírnou touhu laskavého člověka
po klidném, obyčejném životě. “
Pokud bude mít někdo z čtenářů HPZ o knihu zájem, může se informovat na odboru
sociálních věcí a školství u Michaely
Vedralové na tel.: 271 071 774,
michaela_vedralova@pocernice.cz. Kontakt
na autorku vám rádi zprostředkujeme.
Alena Štrobová, radní

KOminík jiří lukovič
Tel.: 723 757 397
čištění a revize komínů
vložkování komínů
opravy komínů
a kouřovodů
IČO 11035943
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MUM na stáži a bahenní olympiádě v Brunsbüttelu
Na začátku července navštívil
šestičlenný tým z Rodinného
centra MUM naše partnerské
město Brunsbüttel v Německu.
Barbora Zálohová, Zuzana
Dubová, Pavlína Jasná, Hana Schovancová, Lenka Frišová a Daniela Križeková
odjely na pozvání tamní radnice získat
nové informace a zúčastnit se bahnivé
olympiády. To vše v přátelském doprovodu starosty Brunsbüttelu Stefana Mohrdiecka, jeho zástupce Torstena Lange
a pracovnice v oblasti Rovných šancí žen
a mužů Gabriele Hoschek.

Po kolena v bahně aneb špinavý
sport pro čistou věc
Wattolympiade v Brunsbüttelu – blátivé
olympiády v házené při odlivu v místech,
kde se Labe stýká s Kielským kanálem a Severním mořem, se tým MUMu zúčastnil už
potřetí. „Opět jsme tradičně skoro vyhráli,“
říká ředitelka MUMu a vedoucí delegace
Barbora Zálohová,“ tentokrát jsme prohráli
1:4 s německým týmem 100.000 Watt. Důležité ovšem nebylo vyhrát, ale zúčastnit
se, zažít jedinečnou atmosféru olympiády
v bahně a podpořit dobrou věc. Celá akce
s mottem Špinavý sport pro čistou věc je
totiž charitativní akcí, jejíž výtěžek je věnován na boj proti rakovině, konkrétně pro
podporu Poradny pro nemocné rakovinou.
Letošní jubilejní desátý rok vynesl rekordních 46 tisíc eur,“ vysvětluje Zálohová
a dodává, že v kulturním centru Elbeforum
byla k této příležitosti otevřena výstava
velkoformátových fotografií z předchozích
ročníků charitativní Wattolympiade.

Návštěva vícegeneračních domů
a předškolních zařízení
V nedalekém Hamburku se delegace důkladně seznámila s fungováním vícegeneračního domu Nachbarschatz e.V. „Například
prolínání generací, podpora rodin, zapojení
dobrovolníků nebo socializace cizinců je zde
fascinující. Viděli jsme třeba, jak může dobře
fungovat kavárna pro setkávání s přilehlým
dětským koutkem, jak lze informovat rodiče
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o průběhu pobytu dětí ve školce nebo při
hlídání,“ uvedla Zálohová.
„V Brunsbuttelu jsme navštívili nízkoenergetickou školku Noemova archa, která je se
120 dětmi největší v kraji a jejímž zřizovatelem je evangelická církev. Novinkou je zde
povinnost nabídnout 40 % míst pro děti
do tří let. Prostředí školky a jeho personál
působí velmi mile a harmonicky. Fascinovala
nás možnost volného pohybu dětí a jejich
aktivní účast při každodenních přípravách
prostředí a jídla, která je vede k samostatnosti. Například stolky v jídelně se skleněnými vázami a květinou ještě nikoho nezranily. Školkám se také nabízí nový dotační
program na zřízení Rodinného centra při
mateřské škole. Zde projevila ředitelka školky velký zájem o sdílení letitých zkušeností
s RC MUM,“ sděluje své dojmy Lenka Frišová.
V prázdninovém provozu vícegeneračního
domu v Brunsbuttelu delegaci z MUMu
nejvíce zaujaly dvě skupinky seniorů: jedna
hrála bridge, druhá s méně pohyblivými
seniory karty. Právě méně pohyblivé seniory
přiváží do vícegeneračního domu z jejich
domovů speciální auto. Prostorná společenská místnost zde funguje jako nízkoprahový
klub, kam může za seniory neorganizovaně
docházet mládež a trávit zde svůj volný
čas. I takové zdánlivé drobnosti, jakými je
organizace skladu dětských potřeb se závěsnými úložnými systémy, byly pro pracovnice hornopočernického MUMu zajímavé
a inspirativní. Součástí domu je víceúčelový
sál, kavárna, školka, ateliér, herny, zahrada
a kuchyně pro kurzy vaření.
„Jsme velmi rády, že jsme měly možnost vidět fungování mateřské školy a vícegeneračních domů v Německu. Těšíme se, že mnohé
zkušenosti uplatníme při dalším plánování
aktivit MUMu. Děkujeme vedení partnerského města Brunsbüttel za pozvání a péči
během pobytu nejen v tomto městě, ale
i v Hamburku, pracovníkům mateřské školky
a vícegeneračních domů za milé přijetí
a otevřenost při sdílení zkušeností a vedení
radnice v Horních Počernicích za podporu
naší pracovní cesty,“ uzavírá ředitelka MUMu
Barbora Zálohová.
-red-

Delegace s ředitelkou mateřské školy Noemova archa v Brunsbüttelu Bettinou Moellers
(uprostřed) Foto archiv RC MUM

Tým RC MUM po zápase v blátivé olympiádě
v Brunsbuttelu.
Foto Jens-Peter Mohr der Zeitung

S manažerem radnice v Brunsbüttelu Torstenem Lange
Foto archiv RC MUM
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Poradna pro rodinu pomáhá zdarma
Hledáte práci a nevíte, jak na to? Řešíte
dědické či rozvodové řízení? Potřebujete
se zorientovat v dávkách státní sociální
podpory? Potřebujete konzultaci v oblasti
těhotenství či porodu? Sháníte pomoc
odborníka? Rodinné centrum MUM v Praze
Horních Počernicích nabízí poradenské
služby zdarma.
Poradna nabízí konzultace v těchto oblastech: podpora při hledání zaměstnání,
pracovně právní vztahy, systém sociální
podpory – dávky a příspěvky, dědická řízení,
rozvodová řízení, vše okolo těhotenství,
porodu a šestinedělí.
Poskytuje konzultace osobní, telefonické
nebo e-mailové. Je určena rodičům, kteří
pečují o děti do deseti let.

Zdarma jsou konzultace s vedoucí poradny
a také speciální odborné konzultace s právníkem, pracovně personálním poradcem,
psycholožkou a koučem.
„S poradnou pro rodinu máme několikaleté
zkušenosti. Naši klienti řeší nejčastěji své
pracovní naplnění po rodičovské dovolené:
nástup do zaměstnání, jak založit živnost, jak
je to se zdravotním a sociálním pojištěním.
Pomáháme se psaním životopisu nebo s pohovorem v angličtině. Nastávající maminky
zajímá, jak vybrat porodnici, jak sestavit
porodní přání, průběh porodu a šestinedělí. Rodiče konzultují s naší psycholožkou
problémy ve výchově dětí,“ uvádí Zuzana
Dubová, vedoucí Poradny pro rodinu.

Poradna
funguje
telefonicky, e-mailem nebo osobně každé
úterý 8.00-11.30. Doporučujeme se objednat
předem u Zuzany Dubové: zuzana.dubova@
rcmum.cz, mobil: 775 720 587.
Poradna pro rodinu je zdarma díky podpoře
z dotačního programu Rodina a ochrana
práv dětí MPSV.
Lenka Frišová, tel.: 775 720 556
Lenka.frisova@rcmum.cz
www.rcmum.cz/poradna

Pokračujeme v efektivní a adresné
pomoci těm, kteří to opravdu potřebují
Projekt s názvem Začleňování osob na trh práce, který je realizovaný Střediskem křesťanské pomoci Horní Počernice, úspěšně běží již 18. měsíců. Cílem tohoto projektu, který je spolufinancovaný Evropskou unií, je zvýšení
akceschopnosti lidí, kteří dlouhodobě nemohou najít zaměstnání z důvodu
příslušnosti k etnickým menšinám, či z toho důvodu, že mají záznam ve
svém rejstříku trestů.
Uživatelé této sociální služby, kteří jsou v současné době zapojeni do projektu, jsou v našem středisku zaměstnáni na pracovní smlouvu. Součástí pracovní doby je kromě různých stavebních, zahradnických a úklidových prací
i vzdělávání, které si klade za cíl rozvoj tzv. pracovních kompetencí a snaží se
rozvinout schopnosti a dovednosti potřebné k dalšímu uplatnění klientů na
pracovním trhu.
V sociální části projektu je uživatelům poskytována základní právní a sociální
pomoc při řešení jejich problémů, např. problémy s bydlením, řešení nepříznivé finanční situace, komunikace s úřady atp.).
Individuálním přístupem, spojeným se vzděláváním a přípravou na získání
a udržení zaměstnání, pomohl projekt celé řadě lidí vyřešit nejen nezaměstnanost, ale i možnost něčemu se naučit a hlavně získat a udržet si práci do
budoucna.
Máme za sebou úspěšné klienty, kteří po několika měsících účasti v našem
projektu získali rekvalifikaci a našli stálé pracovní místo.
Dobrou práci jsme odvedli také při práci na opravách zdejšího azylového
domu. V současné době nastupují lidé do rekvalifikačních kurzů na instalaci
sádrokartonu a pro pracovníky ostrahy, nebo usilují o získání řidičského
průkazu skupiny B.
O náš projekt je stále velký zájem. Do jeho ukončení v prosinci 2014 předpokládáme nástup a podporu ještě několika osob, kterým pomůžeme získat
zaměstnání.
Jan Pech (sociální pracovník), Miloš Jaroš (vedoucí podporovaného zaměstnání),
Petr Marván (pracovní trenér), SKP HOPO

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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„MY JSME TADY DOMA“

LETOŠNÍ LETNÍ DĚTSKÉ TÁBORY
Co vše s námi děti během prázdnin zažily,
dozvíte se z následujících příspěvků od
vedoucích táborů. Podrobnosti a fotografie
najdete na facebooku Dům dětí a mládeže
Horní Počernice.
Inspirací pro celotáborovou hru ve Vranově
nad Dyjí se stala oblíbená pohádka Ať žijí
duchové a historie zdejšího zámku. Děti, stejně
jako v pohádce, stavěly hrad, hledaly zjevný
pergamen, setkaly se s rytířem Brtníkem
z Brtníku i s krásnou Leontýnkou. Kromě her,
soutěží a koupání nechyběly ani výlety, třeba
parníkem přes Vranovskou přehradu na hrad
Bítov.
Letos jsme mezi námi rádi přivítali sedmiletou
Jůlinku z Mions, francouzského partnerského
města Horních Počernic. S její maminkou jsme
se potkali ve Francii, při tradičních velikonočních dílničkách v místních školách. Jůlinka
mluví i česky a díky své přátelské povaze si na
táboře našla hodně kamárádů.
Letní taneční tábor DDM se letos uskutečnil
v Jiřetíně pod Jedlovou. Ve třech tréninkových
lekcích denně vyučovali lektoři streetové a latinskoamerické taneční styly, současný tanec
a partneřinu. Nabídli také lekce akrobacie,
bodybuildingu, stretchingu a techniky klasického tance. Nechyběly ani klasické táborové
a výtvarné aktivity. Stejně jako v minulých
letech byli jsme i letos překvapeni talentem
některých dětí.
Úspěšný byl příměstský tábor Cestujeme
s žabákem Ferdou, při němž děti hledaly
studánku s kamarádem Ctiradem ze Ctěnic,
skotačily v Mirákulu v Milovicích a plavaly
v bazénu v Berouně nebo v Pardubicích.
Během příměstského tábora s názvem
Doba ledová a Vesmírná odysea navštívily
děti hned několik zajímavých míst: pražskou
ZOO, Český ráj nebo středověký hrad Kost.
Zjistily, jak vypadá rok v Antarktidě a odhalily
tajemství hornopočernických lesů. Vydaly se
na dobrodružnou pětidenní Vesmírnou odyseu
do pražského planetária, vyzkoušely si jízdu ve
4D simulátorech po povrchu Marsu a Měsíce,
navštívily Valdštejnskou lodžii, aby se dozvěděly víc o astronomii 17. století i jejím předchůdci
astrologii.
Letos poprvé se děti vydaly na tábor zaměřený na sportovní střelbu. Kromě střelby ze
vzduchových zbraní a tzv. suchého biatlonu
na ně čekal bohatý program: vybíjená, fotbal,
stopovaná, spaní pod širákem, výlety na zámek
Častolovice a Opočno nebo výstup na nejvyšší
vrchol Orlických hor. Pochutnaly si na borův-

kovém koláči upečeném z vlastnoručně nasbíraných borůvek a místo
buřtíků opékaly selátko. Chtěli
bychom poděkovat panu Kubíkovi,
který pro děti připravil zajímavou
přednášku o první světové válce a
přivezl s sebou i dobovou výzbroj
a výstroj. Děti si mohly obléknout
historické uniformy a vzít do ruky
historické zbraně, na závěr si i
zastřílely z airsoftového kulometu.
Děkujeme.
V nádherné chráněné krajinné
oblasti Blaníku jsme letos poprvé
dětem nabídli sportovní tábor. Spousta sportovišť umožnila dětem střídat atletiku, míčové
hry, trampolíny, in-line brusle a jízdu na kolech.
Mohly hrát stolní tenis, vykoupat se v řece
a svézt se po ní na raftech. Nevynechali jsme
ani orientační běh a noční bojovku, výšlap na
Velký Blaník a rozhlednu.
Letošní florbalové soustředění bylo velmi přínosnou zkušeností i zábavou. Kluci hráli turnaj
nejen ve florbale, ale i v ping-pongu, zúčastnili
se atletického cvičení a výstupu na Ještěd,
odpočinku v bazénu nebo orientačního běhu.
Počtvrté připravil náš DDM hudební tábor.
Potěšující je, že se každý rok podílejí zejména
starší účastníci tábora, kteří svými schopnostmi a nadšením motivují ostatní. Většina dětí
přijíždí s vlastním hudebním nástrojem. Rodičům patří dík za skvělou spolupráci a důvěru.
Díky hudebnímu táboru také přibývají děti do
kroužků hudebního oddělení DDM. Součástí
programu je i osobnostně sociální výchova,
zejména soubor seznamovacích a muzikofiletických her.
Vedoucí táborů: Zdeňka Horváthová,
Jitka Jarošincová, Hanka Volfová,
Michaela Neitzelová, Vojtěch Horváth,
Beatricie Bártová a Jaroslav Kočí

Zápis do kroužků v DDM
na školní rok 2014/2015
Seznam kroužků najdete na www.ddm-hp.
cz v posledním týdnu v srpnu.
Zápisy do kroužků budou zahájeny 1. 9.
a ukončeny 11. 9. 2014. Otevírací doba
kanceláře DDM v době zápisů: po–čt: 9.00 –
11.30, 12.30–17.30, pá: zavřeno
Do kroužků je možné se přihlásit i prostřednictvím našich webových stránek. Noví klienti
získají přihlašovací údaje v DDM po založení
karty. Kdo si místa v kroužcích předběžně zarezervoval v červnu, musí odevzdat přihlášku do

4. 9. 2014, po tomto dni rezervace zaniká.
Výuka v kroužcích bude zahájena 15. 9.
2014. Více informací o zápisech do kroužků
na tel.: 281 925 264 nebo farkasova@ddm-hp.cz
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM
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Třetí místo xaverovských juniorů z Karlsruhe
Dalším dílčím úspěchem malých xaverovských fotbalistů (ročník 2005) skončil fotbalový juniorský turnaj U10 v německém
Karlsruhe, který pořádal klub FV Grünwinkel 1910 e.V. koncem července za účasti
patnácti mládežnických týmů.
Po napínavých zápasech ve skupině a vyřazovacích bojích se mladí počerničtí fotbalisté umístili na třetím místě. Na prvním místě
skončili domácí, na druhém SVK Beiertheim
(pravidelný účastník prestižních mezinárodních turnajů, kde se setkávají s týmy jako
Sturm Graz, 1 FC Köln, Borusia Dortmund,
FC Valencia a další).
Nejen výsledek, ale zejména nasazení
a předvedená hra zaujala organizátory
natolik, že obratem nabídli xaverovským
„pětkám“ účast na únorovém halovém
mezinárodním turnaji 2015, příštím letním

ročníku 2015 a sami přislíbili účast na předpokládaném 2. ročníku memoriálu Pavla
Krále (konec srpna 2015) na Xaverově.
Gratulujeme trenérům (Vít Pecka, David
Dalecký) i hráčům
(Ondra Pecka,
Honza Wertheim,
Adam Švejnoha,
Lukáš Horel, Ondra
Borovička, Maty Veber, Adam Dalecký,
Vláďa Chytrý, Martin Honka a Šimy
Veber) a přejeme
mnoho úspěchů
a pohodových
zážitků i v nadcházející sezóně.
			
Za SC Xaverov

Podpořte fotbalisty SC Xaverov Horní Počernice
Rozpis zápasů v září 2014
F3D Mladší žáci

Xaverov – Královice
Xaverov – Satalice
Xaverov – Hrdlořezy
Běchovičtí Sršni – Xaverov

5. 9. 2014, 17:00
4. 9. 2014, 10:00
28. 9. 2014, 10:00
21. 9. 2014, 12:30

G3D Starší přípravka 2005–2006
Xaverov – Vyšehrad
Xaverov – Union Žižkov

7. 9. 2014, 11:30
21. 9. 2014, 11:30

G3H Starší přípravka 2004–2005
Xaverov – Ďáblice

G3H0402

Xaverov – Třeboradice
Vinoř – Xaverov
Hrdlořezy – Xaverov

14. 9. 2014, 11:30

H. Počernice – T2
H. Počernice – T2
H. Počernice T – 2
Běchovice – T
H. Počernice – T2
H. Počernice – T2
H. Počernice – T2

28. 9. 2014, 11:30 H. Počernice - T2
5. 9. 2014, 17:00 Vinoř - T
21. 9. 2014, 12:30 Hrdlořezy - T

H3C Mladší přípravka 2006
Xaverov – Suchdol
Xaverov – Loko Praha
Třeboradice – Xaverov
Dukla (dívky) – Xaverov

7. 9. 2014, 10:00
21. 9. 2014, 10:00
12. 9. 2014, 18:00
27. 9. 2014, 09:45

H3F Mladší přípravka 2007
Xaverov – Březiněves
Xaverov – SK Střešovice
1999 Praha – Xaverov
Dolní Počernice – Xaverov

7. 9. 2014, 10:00
21. 9. 2014, 10:00
12. 9. 2014, 18:00
27. 9. 2014, 15:00

H. Počernice - T2
H. Počernice - T2
Třeboradice - UMT
Dukla - UMT
H. Počernice - T2
H. Počernice - T2
Stodůlky - UMT
D. Počernice - T

SC Xaverov Horní Počernice a.s, A4B Muži

Xaverov – Union Žižkov
6. 9. 2014, 10:15
H. Počernice - T1
Xaverov – Chabry B
20. 9. 2014, 10:15 H. Počernice - T1
Xaverov – Dolní Měcholupy
27. 9. 2014, 10:15
H. Počernice - T1
Satalice – Xaverov		
14. 9. 2014, 17:00
Satalice – UMT
Svatopluk Malina, sportovní manažer

Tenisová škola na Xaverově zve všechny nové zájemce na právě probíhající
nábor dětí ve věku od čtyř let výše
Pro děti jsme připravili seznamovací tenisové podvečery na tenisových kurtech
ve sportovním areálu na Xaverově (Božanovská 2098)
ve čtvrtek 4. 9. 2014 mezi 17:00-19:00 a ve středu 10. 9. 2014 mezi 17:00:19.00.

Veškeré upřesňující informace ohledně naší tenisové školičky získáte na tenisovém podvečeru
nebo u Aleše Procházky a Jany Lubasové, tel.: 777 901 025, email: aldatenis@seznam.cz
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Hokejisté Horních Počernic postoupili do elitní soutěže pražské ligy
HCHP: Cesta k úspěchům vede přes neúspěchy
Od 25. ledna 2014 jsme se pohybovali kolem 7. místa v tabulce.
Úspěšná série mistrovských utkání byla dovršena po posledních
dvanácti zápasech: v sedmi jsme vyhráli, čtyřikrát remizovali a jen
jednou okusili hořkost porážky. S celkovým ziskem 24 bodů jsme
obsadili krásné 2. místo, které nám zajišťuje postup do 1. skupiny
PLLH (Pražská liga ledního hokeje).
Během čtyř sezón jsme se každoročními postupy dostali ze
4. skupiny až mezi elitní týmy, kde jsou mužstva „našlapána“ bývalými ligovými hráči nebo dokonce kompletními celky z juniorské extraligy včetně trenérů. Soutěž je na vysoké úrovni a víme moc dobře,
že to bude hodně těžká sezóna. Přesto se budeme snažit v nejvyšší
soutěži udržet a získat zkušenosti pro další ročníky.
Při závěrečném bilancování sezóny 2013/2014, které proběhlo v radostném duchu v dubnu na bowlingu, jsme premiérově předvedli
líbivé černé dresy s erbem Horních Počernic na prsou. Převzetí
krásného poháru a stříbrných medajlí za 2. místo od starostky Hany
Moravcové bylo parádní tečkou za dosud nejúspěšnější sezónou
našeho mužstva HCHP. Odměnu pro nejaktivnějšího fanouška - dres
s číslem 70 - zaslouženě obdržela paní starostka.
Kromě celého mužstva byli za uplynulou sezónu oceněni i nejlepší
jednotlivci ve 2. skupině: brankář Petr Jirgl ml. (počtvrté za sebou
vyhodnocen jako nejlepší brankář s průměrem 2,95 gólu na zápas
a počtvrté vybrán do týmu All stars), útočník Jan Lašek (využil
zkušenosti z působení v USA a vyhrál soutěž o nejlepšího nahrávače
skupiny s 21 asistencemi, v kanadském bodování skončil na 7. místě
s 31 body), kapitán Jaroslav Kočí (8. místo, extraliga za juniory Slávie s 30 body, přestože kvůli zranění nenastoupil v šesti zápasech),
obránce a perfektní nahrávač Jakub Lašek (extraliga Litvínov,
14 asistencí, v kanadském bodování 3. místo s 19ti body) a bratři Jan
a Jakub Laškové, útočník a obránce (1. místa ve 2. skupině jako
nahrávači).

Dne 14. 5. 2014
jsme v restauraci
U Pekaře uspořádali
slavnostní setkání
bývalých hráčů HC
Horní Počernice k 35.
výročí znovuzaložení
klubu v roce 1979.
Akce se zúčastnilo
dvacet hráčů, kteří od
70. let oblékali náš
dres. Vzpomněli jsme
i na ty, jež se na nás
dívají z hokejového nebe: kapitán Honza Diviš, Mirek Synecký, Vláďa
Rálek, Jirka Rak, Pepa Málek a trenér .Jiří Vlk. Prohlíželi jsme kroniku
a fotografie našich začátků a vzpomínali na spoustu utkání, krásných
a nezapomenutelných zážitků, které jsme za uplynulá desetiletí
prožili, a hlavně na dobrou partu, se kterou jsme prožívali časy dobré i horši. Náhodné není ani motto na první stránce kroniky HCHP:
Cesta k úspěchům vede přes neúspěchy.
V červnu se konal 4. Camp HCHP v Podhradí na Sázavě za rekordní
účasti hráčů, kteří si upevňovali fyzičku při těžbě dřeva a střelbě
na hokejovou branku, večer se pak mužstvo u steaků a plzeňského
stmelovalo.
Začátkem září nám prvním tréninkem a sérií přípravných utkání
začíná sezóna. V říjnu už budeme hrát první mistráky v 1. skupině.
Pokud se chcete přijet podívat, hrajeme na domácím ledě na ZS
Františka Kučery v Letňanech každou lichou sobotu od 18:15 do
19:35. Rádi se s vámi po zápase pozdravíme.
Petr Jirgl, trenér a zakladatel HCHP

BEACHVOLEJBAL a PÉTANQUE poprvé v Horních Počernicích
V areálu TJ Sokol Horní Počernice ve
Svépravicích byla ve středu 20. srpna
otevřena dvě nová sportoviště: hřiště pro
plážové sporty s dvěma beachvolejbalovými kurty na místě původní staré tělocvičny a písková plocha pro sportovně
společenskou hru pétanque. Obě budou
sloužit sportovním oddílům a členům TJ
Sokol i veřejnosti.
Výstavba nových sportovišť za 800 tis. Kč
proběhla v prázdninových měsících. K je-

jich realizaci finančně přispěl Magistrát hl. m. Prahy v rámci grantového
programu, na realizaci se podílela firma EKIS a brigádnicky členové TJ.
Otevření bylo zpestřeno ukázkou vrcholového beachvolejbalu v podání
juniorských reprezentantů ČR, kteří letos získali tituly mistrů Evropy
v kategoriích do 20 a 22 let, poté přišli na řadu domácí hráči a hráčky. Zatímco plážový volejbal vyžaduje přece jen potřebnou fyzickou
připravenost, hře v pétanque se mohou věnovat všichni. Zahajovací akci
navštívila řada zvědavých diváků, kteří se mohli občerstvit výborným
ležákem z pivovaru Bernard.
Podmínky k užívání obou sportovišť budou zveřejněny na webových
stránkách TJ Sokol.
Ivan Liška
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Letní soustředění sportovních gymnastek
V letošním roce proběhlo letní soustředění
ve třech etapách od 26. 7. do 16. 8. v Liberci,
Děčíně, poté opět v Liberci a v Habrkovicích
na Kutnohorsku. Jeho náplní byla nejen
gymnastická příprava na nadcházející
sezónu a trénink ve specializované tělocvičně, ale i atletická příprava, kondiční trénink
s výlety do okolí Děčína, Liberce nebo
Kutné Hory a Kačiny, jízda na kole, vycházky,
koupání v přírodě i v libereckém aquaparku
a dokonce i návštěva národního parku v německém městečku Bad Schandau.
Soustředění se zúčastnilo celkem
57 gymnastek a 16 dospělých. Trenéři
prvního soustředění děkují panu Vajnerovi,
tatínkovi naší gymnastky Barbory Vajnerové,
který nám nabídl možnost ubytování v Centru Babylon s plnou penzí a umožnil vstupy do všech prostor včetně Aquaparku Landie.
Nábor nových holčiček (rok narození 2009, 2010 a 2011) se uskuteční v úterý 16. 9. od 16.30 v tělocvičně ZŠ Ratibořická.
Sebou si děvčata vezmou legíny, tričko (příp. gymnastický dres) a cvičky, rodiče přezůvky. Po půlhodinové informační schůzce proběhne
krátké cvičení s dětmi. Kontaktní osoby: Lenka Linková a Zuzana Hubáčková
Za kolektiv trenérů
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu SG a AE

AEROBIK V  RATIBOŘICKÉ

Po prázdninách vás opět zveme do tělocvičny ZŠ Ratibořická.
Začínáme 1. 9. 2014 s lekcemi pro dospělé a máme pro vás upravený rozvrh. Zápis na dětský aerobik bude 3. 9. 2014 v 17.00.
Dětské lekce začnou 8. 9. 2014. Informace na tel.: 776 659 901 nebo e-mail martinadoskocilova@centrum.cz

ROZVRH
16.30–17.25

17.30–18.25

18.30–19.30

19.30–20.30

19.00–20.00

PONDĚLÍ

Dětský AE
5–8

Dětský AE
9–12

PILATES

PILATES

AE
SLOW TONING

STŘEDA

Dětský AE
5–8

Dětský AE
9–12

PILATES

PILATES POKR.

PORT DE BRAS

NEDĚLE

Hornopočernický zpravodaj – září 2014

AE BODY

KDE CVIČÍME: Tělocvična ZŠ Ratibořická,
Praha 9 – Horní Počernice
KUDY K NÁM: zastávka Ratibořická
busy č. 223, 296
KONTAKT: Martina Doskočilová, 776 659 901
WEB: www.aerobik-ratiboricka.komplexis.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS!

Body do Poháru pražských běžeckých nadějí z Mladých
Běchovic i pro juniory
Se začátkem každého školního roku je tu letos už po 49. závod pro děti od
jednoho roku do 16 let Mladé Běchovice. V letošním roce jsme vyhověli
organizátorům Poháru Pražských běžeckých nadějí a znovu zařadili na program kategorii dorostenců. Poběží 1300 metrů a budou otevírat sportovní
dopoledne v Běchovicích 20. září 10 minut před devátou.
Do této kategorie se mohou přihlásit chlapci a děvčata narození v letech
1997 a 1998. Doporučuji, aby se přihlásili předem, protože jejich startovní
kancelář pro příchozí bude otevřena pouze od 7:45 do 8:30.
Po nich budou následovat starší žáci na 1000 metrů a žákyně na 830 metrů.
I jim bych doporučoval přihlásit se předem, aby měli čas na rozcvičení a nemuseli do startovní kanceláře. Čísla pro všechny přihlášené děti budou mít
u sebe vedoucí kategorií u hřiště a budou mít výrazná trička a cedule.
První část dopoledne bude patřit ještě mladším žákům a žákyním
(2001–2002), kteří se vydají na tratě dlouhé 830 a 600 metrů, a nejmladšímu
žactvu (2003–2004), kteří poběží 600 a 500 metrů.
Vyhodnocování probíhá průběžně během jednotlivých závodů. Ti, co čekají
na svůj start, nebo již mají odběháno, mohou využít disciplín dětské atletiky.
I zde je možné získat zajímavé ceny.
Od desáté hodiny bude travnaté hřiště, zapůjčené panem Požárkem, patřit
nejmladším závodníkům. Na svůj první životní start se vydají děti narozené
v roce 2012 a 2013. Až do dvanácté hodiny pak budou probíhat starty podle
harmonogramu, který najdete na www. mladebechovice.cz.
Poslední slovo dostanou při 49. Mladých Běchovicích děti s postižením,
které poběží sami nebo s průvodcem na vzdálenost 130 nebo 300 metrů.
Tento závod pod záštitou starostky MČ Praha 20 Hany Moravcové si získal
značnou oblibu.
Na závěr sportovního dopoledne bude ze všech účastníků, kteří proběhnou
cílem, vylosován jeden, který si odveze horské kolo od firmy IPEX. Další
hodnotnou cenou je fotoaparát, věnovaný firmou PRE pro závodníka, kterému se podaří při přihlašování on-line nejpřesněji odhadnout počet běžců
zaznamenaných v cíli. Připraveno je ještě několik zajímavých doprovodných
akcí, ale o těch se dozvíte na našich internetových stránkách.
Těšíme se na všechny závodníky z blízkého okolí i vzdálených míst.
Jan Jech, ředitel závodu
www.mladebechovice.cz

Starostka Hana Moravcová předává ceny běžcům v kategorii Děti s postižením.

Na snímku Radky Žaloudkové vede startovní pole Filip Tesař
z FZŠ Chodovická, který se v závěru umístil na čtvrtém místě.

Sportovní osobnosti a Davisův pohár v Horních Počernicích
Udělejte si čas a užijte si sportovní a zábavný den v neděli dne 21. 9. v tenisovém
areálu TJ Sokol Horní Počernice v Otovické
ulici. V rámci celostátního turnaje žactva
připravil tenisový klub i sportovní a zábavný program pro veřejnost. Součástí akce je
vystavení Davisova poháru se zapsanými
posledními vítězi v letech 2012–2013.
Návštěvníkům se hráči klubu představí nejen
v turnaji, ale také při tréninku s dlouholetým daviscupovým reprezentantem Karlem
Nováčkem. Akce není vyhrazena pouze
pro klubové členy. Každý na webu nebo
facebooku zaregistrovaný návštěvník klubu
má šanci být vylosován a zahrát si tenis
se sportovními osobnostmi. Exhibičního
turnaje se zúčastní tenisový reprezentant
Karel Nováček, fotbalová legenda Antonín
Panenka a další osobnosti.

Hosté si mohou vyzkoušet sportovní
zručnost v různých hrách, ověřit si tenisovou techniku s novinkou na trhu
- analytickou raketou Babolat, změřit
si rychlost podání a při výhře v turnaji
nebo tombole získat zajímavé ceny.
Tenisová škola představí trénink malých dětí od 5 do 9 let, mladších žáků
od 10 do 12 let, starších žáků od 13
let a také dospělých. Zdarma můžete
získat zkušební tréninky se slevou na
kurt v nafukovací hale.
Pokud děti unaví sport, pak je jistě
pobaví Pavel Kožíšek se svým Divadlem kouzel.
Podrobnější program i možnost
registrace na www.tenishornipocernice.eu nebo
https://www.facebook.com/TKSokolHorniPocernice
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Doteky přírody pro děti MŠ Chodovická
Ještě nás paprsky letního slunce šimrají na
opálené kůži, my už jsme ale ve víru nastávajícího školního roku. Jeho začátek není
jednoduchý: v srpnu postihla školku havárie
vodovodních instalací s následnou potopou,
od začátku prázdnin navíc probíhala na zahradě školy stavba. Těšíme se na nová okna
a fasádu ratibořického pavilonu, ale zaplatili
jsme za to opětnou devastací zahrady.
Přesto si nezoufáme. Máme před sebou tři
projekty, na jejichž financování jsme dostali
prostředky od Magistrátu hl. m. Prahy (stavba zelené učebny a program ekologické
výchovy). Nadace Partnerství a firma Nestlé
nám v rámci výzvy Nestlé pro vodu v krajině pomohou vybudovat malé vodní hřiště.
Přihlásili se také sponzoři z řad rodičů, díky
kterým budou vodní hrátky ještě o něco
hezčí. Děkujeme všem. Finance jsou určeny
především na nákup materiálu. Naše projekty byly úspěšné především proto, že počítají
s dobrovolnickou prací rodičů, zaměstnanců školky i dětí. Kdokoliv má chuť připojit
se k realizačnímu týmu, najde informace na
www.ms-chodovicka.cz a bude mezi námi
srdečně vítán.

V létě jsme se vrhli na úpravu Kouzelné předzahrádky a na zdi staré budovy MŠ vykvetla
louka plná zvířátek (motiv vytvořila jedna
z finalistek loňské výtvarné soutěže Anička
Páchová), tento měsíc přibude dětská prolézačka a hrací koutek pod stromem. Úřad
MČ Praha 20 vyšel vstříc našemu úpěnlivému
volání po opravě zahradního přístřešku. Jaroslav Fiala z odboru hospodářské správy a investic se postaral o opravu střechy a instalaci
dešťových svodů. Snažíme se pomáhat, aby
práce rychle pokračovaly a toto velmi užitečné místo mohlo být brzy plně využíváno ke
spokojenosti dětí i učitelek.
Počátkem července 2014 jsme v rámci programu Školka blízká přírodě (pořádá Asociace lesních mateřských škol ČR a jeho součástí
jsme třetím rokem) absolvovali týdenní stáž
v lesní mateřské škole v Schöppenstedtu
v dolním Sasku. Na všechno jsme se ptali
a hlavně s úžasem pozorovali spokojené „lesní“ děti, které se po celý rok mohou pohybovat na čerstvém vzduchu, a dobrou náladu
jim nezkazí ani nepřízeň počasí. Vzdělávací
aktivity přicházejí nenásilně a jsou přirozenou součástí denního programu. Příroda je

pro děti zdrojem neustálého překvapení, objevování a dobrodružství, rozvíjí jejich schopnosti a možnosti.
S radostí konstatujeme, že myšlenky lesních
školek a předškolního vzdělávání pro udržitelný rozvoj našly fanoušky také v řadách
pedagogického sboru MŠ Chodovická, a budeme se snažit některé principy a aktivity
zařadit do praxe naší školky. Naše snaha směřuje k jedinému: aby děti prožily ve školce
spokojený čas a odešly do dalšího života vybaveny tím nejdůležitějším - důvěrou v sebe
sama a dobrý svět okolo nás.
Za MŠ Chodovická Karolína Klímová a Katka
Trutnovská

Celostátní kolo soutěže Mladý Demosthenes
Žákyně 9. A Zdeňka Horváthová (druhá zleva) postoupila do celostátního kola soutěže v rétorice Mladý Demosthenes. Do kláštera v Emauzích, kde se soutěž konala, vyrazila Zdeňka
se svými spolužáky a fanoušky. Konkurence byla veliká, zástupci všech krajů ČR soutěžili
ve třech věkových kategoriích. Zdeňka předvedla perfektní výkon. Letos ale vyhráli mužští
účastníci soutěže. My jsme ale rádi, že Zdeňka perfektně reprezentovala naši školu. Jana
Jeřábková

Předání titulu Ekoškola v Senátu ČR
Titul Ekoškola byl naší škole udělen v listopadu 2013, ale oficiální předání titulu mezinárodního programu, kterého se účastní 55 zemí celého světa a v ČR je do něj zapojeno cca 300
škol, proběhlo 18. června 2014 ve Valdštejnském paláci Senátu ČR ve spolupráci s Výborem
pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR. Naše škola získala jako jediná v Horních Počernicích výsadu používat tento mezinárodní titul na dva roky, dále můžeme
vyvěsit vlajku a umístit na budovu školy označení programu Ekoškola. Předávání se zúčastnili zástupci sdružení Tereza, které tento program v ČR zaštiťuje, dále pak zástupci Senátu
ČR a Magistrátu hl. města Prahy. Odpolední program probíhal v Sala terrena Valdštejnské
zahrady.

Tradiční loučení s devátými třídami
V září se zdá školní rok nejdelší, jaký může být, ale vždycky velmi rychle uteče. Deváté třídy
to prožívají o to víc, protože je na základce jejich rokem posledním. Nejdřív učení, přijímačky
a pak už příprava na poslední den školy, který bývá velmi slavnostní. Třída 9. A si poslední
dny na ZŠ nejprve užila na chatě Jelení louky v Peci pod Sněžkou. Především výšlap na Sněžku patřil k posledním úžasným společným zážitkům.
A pak už nadešel ten poslední den pro obě devítky smutný, ale zároveň očekávaný. Obě
třídy nejprve vzpomněly na svá školní léta, rozloučily se se svými patronátními prvními třídami, osobitě poděkovaly všem učitelům a zazpívaly písničku na rozloučenou. Tak milí, dnes
už bývalí deváťáci, vykročte v září pravou nohou a nezapomeňte na svou „Ratibárnu“.
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„Díky Jiřímu Pospíšilovi a Nadaci J. a M. Mládkových jsme měli možnost osobně se setkat s mecenáškou moderního umění Medou Mládkovou
v Museu Kampa. Navštívili jsme výstavu obrazů
Josefa Šímy Země-světlo a expozici děl malíře
a sklářského výtvarníka Vladimíra Kopeckého.
Výbornou průvodkyní po Sovových mlýnech
a skvělým prostředníkem k pochopení vystavovaných děl byla lektorka Tereza Mléčková, jejíž
zásluhou nyní dokážeme ocenit nápis na zdi
Musea Kampa: Přežije-li kultura, přežije národ,“
píše učitelka SOŠ Lenka Bednářová.
Studenti druhého ročníku oboru řízení lidských
zdrojů opustili při výuce marketingu školní třídu
a vydali se do obchodního domu IKEA. Zde se
přímo v praxi přesvědčili, že všechno, co se při
výuce dozvěděli, opravdu funguje. Příjemně tak
zakončili roční výuku tohoto předmětu.
„V rámci kampaně Proti ztrátě paměti se studenti zúčastnili projekce filmu Případ dr. Horáková
v Národním divadle. Uvedl ho ředitel programu Jeden svět na školách Karel Strachota spolu
s hercem Janem Přeučilem, jehož otec byl odsouzen v procesu s dr. Horákovou na doživotí. Po
skončení filmu následoval happening v podobě
pietního průvodu studentů k Památníku obětem
komunistického režimu na Újezdě, který byl zakončen minutou ticha a položením růží,“ napsala
učitelka Vladimíra Froldová.

Třetí ročníky oboru provoz diplomatických služeb navštívily v rámci veřejnosprávního
praktika Knihovnu ČNB, Ústřední knihovnou na Mariánském náměstí a Klementinum.
Přestože jsou všechny veřejné, má každá z nich jiného zřizovatele a provoz je financován
z jiných zdrojů. Studenti se dozvěděli mnoho zajímavého, včetně informací o historii budov. Jana Macháčková, učitelka SOŠ

60 let hudební školy v Horních Počernicích

Po několika letech usilovného snažení a příprav byl 1. září 1954 zahájen
první školní rok nové hudební školy v Horních Počernicích. Vyučovala se
hra na klavír, housle, sborový zpěv a prvouka. Ve škole působili celkem
tři pedagogové. Provozu první školy sloužila budova č. 613 na křižovatce tehdejší Sokolovské a Nádražní ulice, dnes Lipí a Náchodské. Později
byla škola přesunuta do budovy na rohu ulic Spojenců a Vysokovské,
dnes restaurace U Lípy. V roce 1994 se škola přestěhovala do budovy
č. 1899/30 v ul. Ratibořické, kde sídlí doposud.
V roce 2006 se škola rozrostla o pobočku v ul. Generála Janouška 1060
na Černém Mostě. Současně byl otevřen výtvarný obor v Horních Počernicích v učebně MŠ Chodovická. O rok později začala výuka literárně-dramatického oboru v KC Domeček v ul. Votuzská 322/12.
Dnešní Základní umělecká škola poskytuje základy vzdělání v hudebním, výtvarném a literárně-dramatickém oboru.
V hudebním oboru se vyučuje hra na klavír, housle, violu, violoncello,
zobcovou flétnu, příčnou flétnu, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní
roh, trombon, akordeon, kytaru, bicí nástroje a samozřejmě sólový
a sborový zpěv.
Součástí výuky v hudebním oboru je hudební nauka, dalšími nepovinnými předměty jsou komorní hra, souborová hra, hra z listu a improvizace.
Výtvarný obor poskytuje žákům osvojení základů výtvarných technik
- malba, kresba, grafika, modelování, dekorativní činnosti, keramika
a další různé formy prostorové, objektové a akční tvorby.
Základem výuky a prostředkem výchovy literárně-dramatického oboru
jsou tvořivé činnosti dramatické (pohybové, mluvní), přednesové,

slovesné a hra s loutkou. Literárně-dramatický obor rozvíjí specificky
dramatickou múzičnost dětí a mládeže, tj. schopnost vnímat a tvořivě
zobrazit v čase lidské chování a jednání. Jako průprava
prolínají všemi stupni studia
techniky pohybového, mluvního a hudebně-rytmického
projevu.
V tomto školním roce
slaví škola 60. výročí svého
založení, má 39 učitelů, kteří
vyučují 800 žáků.
První akcí na oslavu výročí
bude výstava v Kočárovně
V listopadu 2014 bude koncert učitelů
Chvalského zámku.
věnován oslavám školy (foto z 26. 11.
2013 Libor Zíka).
Pozvánka na výstavu k 60. výročí založení hudební školy
v Horních Počernicích
Srdečně zveme na výstavu o historii základní umělecké školy, která
bude slavnostně zahájena ve středu 8. října v 17.00 hodin v Kočárovně
Chvalského zámku. Součástí výstavy bude prezentace prací učitelek
výtvarného oboru. Výstava potrvá do 30. října.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ
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Opletalova 929/22, 110 00 Praha 1, tel. 606 761 106, e-mail: akcelerace@rprg.cz
Projekt Úspěšná žena
Pro všechny podnikavé ženy nabízíme zajímavé workshopy, které si kladou za cíl pomoci všem
začínajícím podnikatelkám orientovat se v aktuálních trendech.
Třetí řada projektu Úspěšná žena nabízí workshopy:
1.
Promyšlený business model = úspěšné podnikání.
2.
Účetnictví a daně pro podnikatelky v praxi – účetnictví zvládne opravdu každý.
3.
Základní podmínka úspěchu aneb je to trochu jinak.
4.
Propagujte a prodávejte své služby nebo produkty efektivně.
Cena za jeden workshop je Kč 450,-.

Semináře pro podnikatele
Podnikatelům a jejich zaměstnancům nabízí Kontaktní centrum pro podnikatele semináře, které se
věnují rozvoji podnikání, ale i aktuálním tématům.
Série seminářů pro podzim 2014 nabízí témata:
1.
Chyťte zákazníky do sociálních sítí.
2.
IT řešení pro podnikatele.
3.
Tvorba webových stránek.
4.
Schopní lidé jsou klíčem k úspěchu, umíte je najít?
5.
Franchising jako podnikatelský trend.
6.
Jak financovat podnikání - financování hrou.
7.
Zákony úspěšného řízení lidí.
8.
Dotace pro podnikatele.
Cena za jeden seminář je Kč 690,-.
Aktuální termíny a podrobný obsah jednotlivých workshopů a seminářů naleznete na webových stránkách
projektu Akcelerace www.akcelerace-praha.cz.

Individuální konzultace pro Vaše podnikání ZDARMA
•
•
•
•
•

Jak postupovat při zahájení podnikání a jaké jsou zákonné povinnosti v podnikání.
Rozvoj podnikání a nastartování obchodních aktivit.
Účetní a daňová poradna.
Právní poradna.
Aktuální dotační programy. Který zvolit?

Příručky pro začínající podnikatele ZDARMA ke stažení
Na www.akcelerace-praha.cz je podnikatelům k dispozici 25 příruček ve formátu pdf ZDARMA ke stažení a další připravujeme. Jedná se o příručky oborové např. Kadeřnictví, Malíř/Lakýrník, Pekař/cukrář. Druhou skupinou
jsou příručky odborné: Vystavování dokladů, Základní účetní povinnosti, Datová schránka, Reklama a další.

Těšíme se na Vaši návštěvu...
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NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK
PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ
PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU
PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU
DÁLE NABÍZÍME:
- stravenky v hodnotě 100 Kč
- právní a sociální jistoty
- zajímavé profesní uplatnění
- kvalitní pracovně-lékařskou péči
- dovolenou v délce pěti týdnů
- příspěvek na penzijní a životní pojištění

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY

PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY
POŽADUJEME:
věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /
ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost

PRO
METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

Kontaktní centrum pro podnikatele

www.akcelerace-praha.cz

NABÍZÍME NOVÉ
BENEFITY
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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!

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

Božena Beňová

Eva Tůmová

Ing. Milan Herian

MVDr. Klára Bonková

Miroslav Držmíšek

Mgr. Iva Rosová

Ilona Juklová

Mgr. Josef Černý

Jiří Špaček

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Josef Beránek

Josef Ptáček

Blanka Brázdová

Petr Málek

Mgr. Květa Valchařová

Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014
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Šance pro Počernice
srdečně zve na

Veřejná Setkání S oBČany
o jeDnotliVýCH ČáSteCH
HorníCH PoČerniC
• Út 9. září 2014 od 18.00 hod., Chvalský zámek
Územní rozvoj, výstavba a doprava v oblasti Chvaly
a Svépravice + setkání s představitelkou Iniciativy
za rozumný okruh JUDr. Petrou Šubrtovou
• St 10. září 2014 od 18.00 hod., restaurace Čertousy
Územní rozvoj a výstavba v oblasti Čertousy
• Čt 11. září 2014 od 18.00 hod., KC Domeček
Územní rozvoj, výstavba, doprava (MÚK Beranka)
v oblasti východu Horních Počernic

vstup zdarma

SVatoVáClaVSké oDPoleDne
Se SDruženíM
ŠanCe Pro PoČerniCe
V neděli 28. září 2014 od 14.00 hod.
v prostoru Chvalské tvrze
• stánky, soutěže i zábava pro děti i dospělé
• vystoupení oblíbeného klauna
Ferdy s papoušky + Dáda a její žížala
• moderuje herec Josef Pejchal
• vystoupí Marcela Holanová, Bohuš Matuš
a Felix Slováček
• skákací hrad, občerstvení, věcné ceny pro děti

vstup zdarma

www.sancepropocernice.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014
Akce jsou financovány z prostředků sdružení Šance pro Počernice.

DO VOLEB JDEME SPOLEČNĚ
Občanská demokratická strana
a hnutí Nezávislé
Horní Počernice
Volte číslo 3

Jan Škrle, Martin Drlička, Zuzana Foglarová,
Richard Stára a Petr Měšťan

46– 47

Přijďte si s námi popovídat
a dozvědět se mnoho zajímavého
15. 9. 2014 v 18:00 v Domečku
Přednáška našich kandidátů s tématikou zdravotnictví
(transplantace orgánů)
a právní potřeby seniorů v souvislostech ochrany proti
sociálnímu násilí. Přednáší JUDr. Přemysl Frýda, zástupce ředitele střediska transplantací ČR,
a JUDr. Miloslav Blahovec.
Malé občerstvení zdarma
27. 9. 2014 v 15:00 ve Sportovní hospodě Xaverov
Posezení při moravském burčáku a klobáskách s našimi kandidáty, s diskuzí
o participálním rozpočtu ve vztahu k možnostem
rozvoje městské části
a dalších problémech, které vás budou zajímat. Besedu
povede RNDr. Václav EXNER, CSc. společně s dalšími
našimi kandidáty.
Občerstvení zdarma, živá hudba a dobrá nálada

Hornopočernický zpravodaj – září 2014

48– 49

Hornopočernický zpravodaj – září 2014

inzerce
VYKLÍZENÍ – STĚHOVÁNÍ
VYKLÍZENÍ BYTŮ, POZŮSTALOSTÍ, SKLEPŮ.
ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU K LIKVIDACI.
STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU.
Tel.: 773 484 056
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400
ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY
PROVEDE RYCHLE
SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA.
TEL.: 281 924 588, 602 970 835
ÚČETNICTVÍ, DANĚ, PORADENSTVÍ,
EKONOMIKA
(ZA ROZUMNÉ CENY)
E-MAIL: MILAN.MIKULAS@SEZNAM.CZ
TEL.: 602 395 677
NABÍZÍM PRONÁJEM KANCELÁŘÍ (60 M2)
CELÉ PŘÍZEMÍ RD HORNÍ POČERNICE.
Tel: 723 284 053
NĚMČINA
LEKTORKA NJ NABÍZÍ INDIV. VÝUKU,
DOUČOVÁNÍ – VŠECHNY ÚROVNĚ
POKROČILOSTI
(MATURITA, GOETHE CERTIFIKÁTY).
VÝUKA MOŽNÁ I O VÍKENDECH.
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TEL.: 607 182 500
VODA, TOPENÍ, PLYN A ZEDNICKÉ PRÁCE.
TEL.: 775 556 144

Firma se sídlem v Hor. Počernicích
hledá šikovného pracovníka na 3–4
dny v týdnu asi na 3–4 hod. v dopol.
hod. Podmínka-základní znalost
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ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL.: 605 567 053
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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

PRONÁJEM NOVÝ BYT V H. POČERNICE
2+KK 60M2 NAPROTI ALBERTA
777 685 121

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

PŘIJMEME PROFESIONÁLNÍ UKLÍZEČKU
NA ÚKLID KANCELÁŘÍ, BYTŮ A
RODINNÝCH DOMŮ. NÁSTUP IHNED.
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ING. EDITA TONÍČKOVÁ
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Martin Drlička

Váš realitní makléř z Horních Počernic
Bydlím zde s Vámi!
martin.drlicka@re-max.cz

606 796 657
Zavolejte mi
a já přijedu za Vámi.

5.980.000,- Kč
PRODEJ RD 5+kk/G
na pozemku 759m2,
Trní, Horní Počernice

PRONÁJEM obchodního prostoru 53m2, Zdravotní Středisko
Lhotská, Horní Počernice

Vaše
nemovitost
mohla být
i zde.

PRODEJ bungalovu 5+1/2G
na pozemku 1.400m2,
Jeřická, Horní Počernice

PRODÁNO
PRONÁJEM polyfunkčního
domu 121m2, Náchodská,
Horní Počernice

drlicka banner 2/3 A4.indd 1

PRONÁJEM vybavených
kanceláří, Náchodská ulice,
Horní Počernice

PRODEJ stavebního
pozemku, 1.658 m2,
Ke Xaverovu, Hor. Počernice

PRODEJ bytu 3+1
v cihlovém domě,
Lipí, Horní Počernice.
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