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POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ
ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY
VÁCLAVU HAVLOVI
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VÝSTAVA DĚTÍ A MLÁDEŽE: MADAME HUMANITÉ 2014
CHVALSKÝ ZÁMEK
ZELENÝ RAOUL, POLITICKÁ SATIRA A TVORBA Š. MAREŠE
CHVALSKÝ ZÁMEK
IQ PARK – SVĚT OBJEVŮ
CHVALSKÝ ZÁMEK
VÝSTAVA POČERNICKÝCH A MIONSKÝCH DĚTÍ: PÍSMENO – LETTRE
CHVALSKÝ ZÁMEK
AKVARELY A OLEJOMALBY Heleny Hruškové-Štefkové a Heleny Hruškové -Slavíkové	
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 DVANÁCT
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
15.00 JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
11.15–11.45 DIVADÝLKO MEDVÍDCI
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19.30 SVATÉ NEŘESTI
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY: AKVARELY A OLEJOMALBY Heleny Hruškové-Štefkové a Heleny Hruškové -Slavíkové
CH. ZÁMEK
19.30 RAW STRAVA – CESTA KE ZDRAVÍ
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19.30 KOULE
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
PORADNA PRO PODNIKÁNÍ
RC MUM, MEZILESÍ 2058
15.00–19.00 BURZA HRAČEK, DĚTSKÝCH A SPORT. POTŘEB
RC MUM, MEZILESÍ 2058
18.00 BOŽSKÝ ŘÍZEK
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA S POPELKOU A SVĚTEM OBJEVŮ
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 LEONTÝNKA A DRAK
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
17.00 POČERNICKÁ SVĚTÝLKA – LAMPIONOVÝ PRŮVOD
CHVALSKÁ TVRZ
18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY BOUDOVI
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
18.00 II. HUDEBNÍ VEČER - TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
19.30 O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY MIONSKÝCH A POČERNICKÝCH DĚTÍ: PÍSMENO – LETTRE
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY JOSEF FIALA: OBRAZY
DŮM UMĚNÍ, NA CHVALSKÉ TVRZI 858/8
17.00 ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY VÁCLAVU HAVLOVI
NA ROHU ULIC VYSOKOVSKÁ – KRAMOLNÁ
19.30 VÁCLAV HAVEL: PROTEST (1978)
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
10.00 VÁCLAV HAVEL: ZAHRADNÍ SLAVNOST
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY IRINY LIKINY
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
19.00 SVATOMARTINSKÁ JÍZDA SE ZASTUPITELKAMI I ZASTUPITELI
CHVALSKÝ ZÁMEK
9.00–11.00 VOLNÁ MONTESSORI HERNA
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19.30 SVĚTÁCI
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
15.00 HONZA A ČERT
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
19.30 VINNETOU - POKREVNÍ BRATRSTVÍ
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9.00–14.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ STOLIŇSKÁ 823/16
16.00 PLES SENIORŮ
DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12
19.30 KONCERT: MÁRIO BIHÁRI TRIO
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
HAJÁLES – NOCOVÁNÍ V MUMU S PROGRAMEM
RC MUM, MEZILESÍ 2058
10.00–12.00 A 15.00–17.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12
20.00 TANČÍRNA – HUDBA 60. – 90. LET A TROCHA KLASIKY
DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12
18.00 DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
14.00–17.00 ZÁKLADY ZPRACOVÁNÍ FIMO HMOTY A TVORBA ŠPERKŮ
DDM RATIBOŘICKÁ 1899/32
15.00 BROUK PYTLÍK
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
17.00 BENEFIČNÍ KONCERT: MAGDALENA MOUDRÁ A PUERI GAUDENTES
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 KONCERT UČITELŮ ZUŠ K 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY
DIVADLO HP
19.30 HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
14.00 S HUBERTEM ANTESEM O KRONICE HORNÍCH POČERNIC
KLUBOVNA ÚMČ PRAHA 20
10.30–18.00 VÁNOČNÍ JARMARK
RC MUM, MEZILESÍ 2058
16.00–19.00 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ
DDM RATIBOŘICKÁ 1899/32
17.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY ŠÁRKY MISTROVÉ
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
10.00–17.00 VÝTVARNÉ DÍLNY - VÁNOČNÍ DEKORACE
DDM RATIBOŘICKÁ 1899/32
18.00 UKLIZENÝ DŮM
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
16.00–17.00 Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu	
CHVALSKá tvrz
15.00 VERNISÁŽ: VÁNOČNÍ VÝSTAVA ANEB PUTOVÁNÍ S OVEČKOU
CHVALSKÝ ZÁMEK
10.00–17.00 ADVENTNÍ TRHY
CHVALSKÁ TVRZ
10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE S VÍLOU OHNIVKOU A VÁNOČNÍMI TRADICEMI
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
10:00–17:00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ RATIBOŘICKÁ 1700
19.30 DOKONALÁ SVATBA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
14.00 SETKÁNÍ SENIORŮ, DESKOVÉ HRY
KLUBOVNA ÚMČ PRAHA 20
15.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
9.00, 10.00 A 11.00 MIKULÁŠ V MUMU
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19.30 KLÍČE NA NEDĚLI
DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně Jan Podešva (1. místo ve fotografické soutěži Praha a Horní Počernice v proměnách)
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
i když výsledky komunálních voleb v Horních
Počernicích znáte, čtenáři, kteří nemají přístup
k internetu, najdou podrobný přehled na straně 5. Děkuji vám, že
jste přišli k volbám, a gratuluji všem, kdo byli zvoleni. Radost mám
nejen z vítězství našeho hnutí nezávislých kandidátů a zisku dvanácti křesel, ale i z toho, že v pětadvacetičlenném zastupitelstvu je
čtrnáct žen. Z povolebních jednání vzešel také náš koaliční partner
TOP 09, spolupracovat však chceme se zástupci všech stran a hnutí
a společně pokračovat ve všem, co v budoucnu zlepší život v naší
městské části. Máme mnoho rozpracovaných akcí, o nichž vás pravidelně informujeme. Jakmile začne fungovat nové složení magistrá-

tu, chceme také projednávat situaci kolem dálničního okruhu, který
se dotýká i naší obce, ale přitom může být veden jinudy.
V listopadu nás čeká i mnoho zajímavých kulturních a společenských akcí. Ráda bych vás pozvala 13. listopadu na slavnostní odhalení pamětní desky Václavu Havlovi na bývalé restauraci u Čelikovských a na divadelní představení, které naše divadlo uvádí na počest
světové premiéry Žebrácké opery v listopadu 1975. Obě příležitosti
jsou také připomínkou 25. výročí pádu komunismu v naší zemi.
Těším se na setkání s vámi a v první adventní neděli přijďte na Chvaly rozsvítit hornopočernický vánoční strom.
Hana Moravcová

Zveme občany na USTAVUJÍCÍ

SCHŮZI NOVÉHO

ZASTUPITELSTVA PRAHY 20 pro volební období 2014–2018
V ÚTERÝ 11. 11. 2014 NA CHVALSKÉM ZÁMKU

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
■ REKONSTRUKCE ULICE
VE ŽLÍBKU KONČÍ

Rekonstrukce další části ulice Ve Žlíbku
skončila, od 27. 10. 2014 je opravený úsek
této ulice plně průjezdný.

■ KRÁDEŽ V LETNÍM
DIVADLE

V září ohlásila ředitelka KC Horní Počernice krádež 500 metrů měděných kabelů
z rozvodů elektřiny v Divadle v přírodě ve
Svépravicích. Jak uvádí zpráva Policie ČR,
škoda dosáhla výše 194 tis. Kč. K vyšetřované události bylo provedeno opětovné
šetření ve spolupráci s Městskou policií
hl. m. Prahy. Jelikož se nepodařilo zjistit
skutečnosti, opravňující zahájit trestní
stíhání, policie trestní věc podezření ze
spáchání přečinu krádeže neznámým
pachatelem odložila.

■ ČOV ČERTOUSY

V srpnu přijala Rada MČ usnesení o udělení souhlasu se sběrem odpadů na ČOV
Čertousy výhradně z katastru Horní
Počernice. Toto rozhodnutí označil odbor
životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

jako diskriminační. Zvažovali jsme odvolání
u Ministerstva životního prostředí, ale tím
bychom znemožnili svoz odpadu z jímek
občanů Horních Počernic a výrazně navýšili
ceny za služby. Tato malá prohra se ale
netýká zkapacitnění ČOV Čertousy, kde nadále trváme na svých požadavcích a řešíme
eliminaci dalších možných zdrojů zápachu.

■ ZAHRADA PRO MŠ
CHODOVICKÁ

Pokračujeme v jednáních o náhradních
prostorech pro zahradu MŠ Chodovická,
jelikož na stávající by v budoucnu měla být
umístěna sportovní hala.

■ MĚSTSKÁ DOPRAVA
A CYKLISTÉ

Po čtyřech letech se nám konečně podařilo
vyvázat se ze smlouvy Českých drah se
strategickými partnery, podle níž mělo
být hornopočernické nádraží s okolními
pozemky předmětem developerských
projektů. S vedením Českých drah jsme se
naopak dohodli na odkoupení pozemků
před vlakovým nádražím pro další parkovací místa. Před nádraží a mateřskou školu
v Chodovické ulici jsme umístili stojany

na kola. Uvažujeme také o bikesharingu,
sdílení kol z veřejných cyklostojanů, jak už
několik let funguje např. v Karlíně a je zcela
běžný v evropských městech. S představiteli ROPID jsme jednali o zlepšení kvality
veřejné dopravy v naší lokalitě. Podíl bezbariérových vozidel se sice zvýšil, některé
autobusy MHD jsou ale za hranicí průměrného stáří vozového parku.

■ AKCE S O.S. NEPOSEDA

V rámci 6. ročníku Týdne sociálních služeb
v České republice jsme se zapojili do aktivit
pořádaných o.s. Neposeda dvěma akcemi:
návštěvou klientů v Domově s pečovatelskou službou klienty a Neposedným
pochodem, jehož cílem bylo propojení jednotlivých lokalit, v nichž Neposeda působí.

■ JEŽÍŠKOVA POŠTA
A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU

Připomínáme hornopočernickým dětem,
že stejně jako loni mohou napsat Ježíškovi
a dopis odevzdat při rozsvícení vánočního
stromu na Chvalské tvrzi o první adventní
neděli 30. 11.

SRDEČNĚ ZVEME NA PLES SENIORŮ
20. 11. 2014 OD 16 HODIN V DOMEČKU
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Se starostkou Prahy 20 o probíhajících a připravovaných investicích
V říjnu jsme často stáli na Náchodské ulici
v nekonečných frontách. Velká intenzita
provozu zvláště ve směru do centra je způsobena zpomalením provozu v úseku stavby
nového přechodu u ulice Stoliňská, kdy bude
dokončen?
Tato stavba je v gesci Odboru dopravních
agend Magistrátu hl. města Prahy a investora
Technické správy komunikací Praha. Požadovali jsme, aby akce byla provedena během
prázdnin, ale Praha vydala stavební povolení
se zpožděním a stavba se posunula až do října.
Jak slibuje zhotovitel, pokud bude přijatelné
počasí, měla by být Náchodská ulice v tomto místě opět volně průjezdná od začátku
listopadu.
Do konce listopadu by měla být dokončena
také rekonstrukce komunikací Chvalkovická,
Lipí, Dobšická, Mezilesí, Cirkusová a Střelečská,
jejichž investorem je také hlavní město. Od
dubna 2015 se budou opravovat ulice Božanovská, Otovická a okolí, Cirkusová, Na Staré
silnici, Bártlova a Tikovská.
Jaké další investice probíhají nebo se plánují v nejbližší době?
V ulici Mezilesí vzniklo pět nových parkovacích míst, jedno pro invalidy. Jsou zde i nové

plochy pro kontejnery na odpadky na místě
původních a značně zdevastovaných. Kolaudace proběhla 31. října.
U bytových domů v Mezilesí 2056-2060 se
měnily zadní portály včetně vstupů do nebytových prostor. V bytových domech Dobšická
1741-42 a Jívanská 1743-46 začala plynofikace a současně I. etapa instalace kotelen
a ústředního topení, které nahradí současné
neekonomické vytápění akumulačními kamny.
Akce bude dokončena do 15. 12. 2014, druhou
etapu instalace kotelny a ústředního topení
v bytovém domě Jívanská 1745-46 zahájíme
v příštím roce.
V současné době probíhá havarijní oprava
skalního masivu a ohradní jižní zdi Chvalského
zámku, která se musela rozebrat, ale nyní už je
znovu vystavěna. Tato akce bude ukončena do
konce listopadu 2014. Zároveň byla zahájena I.
etapa sanace, odvodnění a opravy západní zdi
nádvoří s termínem dokončení 28. 11. 2014.
Opravou zdi směrem do ulice Řešetovská se
budeme zabývat až ve II. etapě.
Rozsáhlé opravy probíhaly o prázdninách
v našich školách. Jak pokročily?
Zateplení Gymnázia a FZŠ Chodovická mají
termín ukončení 1. listopadu. Nad rámec

původního záměru se zde ještě staví přístupová rampa pro imobilní osoby včetně nových
vstupů a zastřešení vchodů. Tyto práce by
měly být hotové do 30. listopadu. Nástavba
MŠ Ratibořická, její zateplení a výměna oken
mají termín ukončení 10. prosince 2014.
Jaké investice plánuje vedení obce v příštím roce?
Nyní probíhá výběrové řízení na rekonstrukci
komunikací Běluňská - Sekeřická s rozpočtem
21 mil. Kč, ale předpokládáme, že výsledná
cena bude nižší. Stavba by měla začít 1. dubna
a potrvá do konce října 2015. Ve spolupráci
s firmou Prospeed s.r.o. chceme v první polovině příštího roku dokončit chodník Ve Žlíbku
za 230 tis. Kč.
Další plánovanou investicí na příští rok je regenerace Nolčova parku a parku na Chvalech.
Předpokládaná cena je 10,6 mil. Kč a termín
dokončení srpen 2015. V letním období
roku 2015 nás čeká zateplení tělocvičny ZŠ
Ratibořická s rozpočtem 3,6 mil. Kč. Výběrové
řízení vyhlásíme v listopadu, stejně jako na
další prázdninovou akci, jíž bude zateplení MŠ
na Křovinově náměstí s rozpočtem téměř šest
milionů korun.
-dm-

Systém Datatag ochrání vaše kolo před zloději
„Stejně jako mnoho dalších obcí a měst jsme
podali žádost o dotaci na podporu prevence
kriminality a na ochranu majetku osob, dotaci
získali. Tím jsme se zapojili také do boje proti
krádežím jízdních kol, elektrokol a jejich součástí,“ říká Monika Brzkovská, vedoucí odboru
sociálních věcí a školství.
Policejní statistiky bohužel produkují smutná
čísla týkající se krádeží jízdních kol či jejich dílů.
V loňském roce se počet nahlášených krádeží
v ČR dostal na 9682 kol a celková škoda se
vyšplhala na více než 168 milionů korun. Jen
za letošní rok bylo policii nahlášeno přes sedm
tisíc krádeží kol, což je srovnatelné s předchozími roky ve stejném období.
„Odhad reálně ukradených kol je pochopitelně
vyšší, možná až trojnásobek hlášených krádeží.
Pro policii je stále těžší kradená kola dohledat,
nenajde se jich ani 20 %. Pokud se to podaří

a kolo je nalezeno, přichází na řadu identifikace
a navrácení majetku. V případech, kdy je identifikace složitá či dokonce nemožná, zloděj uniká
trestu, a skutečný majitel zůstane bez svého
jízdního kola.
Ovšem tohle neplatí v případě přítomnosti bezpečnostní identifikační technologie Datatag,
jež představuje systém více-prvkových technologií trvale upevněných nebo schovaných
na vašem kole. Vzhledem k jejich rozměrům
a umístění je prakticky nemožné je odstranit
všechny a bez viditelného poškození kola. Pro
zloděje je pak vysoce riskantní takové kolo
ukrást a později legalizovat. Datatag obsahuje
unikátní mikrotečky s novou Datatag forenzní
DNA a unikátní UV nátěr. Po aplikaci značení
jsou údaje o majiteli zaneseny do mezinárodního registru.
„Aplikace je rychlá a hlavně aktivní po celou

dobu životnosti kola. V případě prodeje a tím
i převedení na další osobu se převede i Datatag
G, podobně jako VIN u vozidel. Policie má následně k dispozici potřebné vybavení, kterým
kódy v laku lze číst,“ uvedla Brzkovská.
Firma investuje nemalé prostředky do vývoje
a smysluplnosti systému více-prvkové ochrany.
Další podpora je směřována k distribuci skenerů evropským policejním složkám. Policie má
pak nepřetržitý přístup do mezinárodního registru pro kontrolu a identifikaci majitele a jeho
motocyklu. Registr Datatag je největší databází
svého druhu na světě.
I pasivní zabezpečení proti krádeži a skrytá
identifikace je ochranou pro vaše kolo, protože
zámek dnes není pro zloděje žádnou překážkou. Pro MČ Praha 20 byla dodavatelem
proškolena cyklo prodejna BikeRanch na Křovinově náměstí.
-red-

Děti, adresa je jednoduchá: Ježíšek, nebe
Zveme vás na adventní trhy a rozsvícení vánočního stromu v neděli 30. listopadu. Letos už
podruhé přiletí na Chvalskou tvrz živý anděl, aby
od dětí přijímal a řádně orazítkoval Ježíškovu
poštu. Co mají děti udělat, aby byl jejich dopis
Ježíškovi v pořádku doručen, napovídá Alexandra
Kohoutová z Chvalského zámku, který společně
s MČ Praha 20 adventní akce organizuje. „Stačí
v teple domova napsat nebo nakreslit Ježíškovi
dopis s přáním, co by děti chtěly najít o Vánocích
pod stromečkem, ale rodiče by o těchto přáních
měli vědět. Adresa je jednoduchá: Ježíšek, nebe.
V neděli 30. listopadu od 16 do 17 hodin si anděl
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dopisy Ježíškovi od dětí převezme u vánočního
stromu,“ vysvětlila Kohoutová s poznámkou, že
hodné děti vysněnou nadílku na Štědrý den pod
stromečkem jistě najdou.
„O první adventní neděli se bude hrát a zpívat.
Adventní trhy končí ten den až v 17 hodin, takže
na Chvalské tvrzi najdete i něco sladkého na zub
nebo teplého na zahřátí. Slavnostní rozsvícení vánočního stromu proběhne v 16.30,“ říká starostka
Hana Moravcová, která s nápadem založit novou
tradici před rokem přišla, a také letos městská
část pomůže s nákupem dárků pro tři vylosované
děti, které Ježíškovi napíší.

„Během celé neděle
je připraven bohatý
doprovodný program
také na Chvalském zámku: Pohádková neděle
s vílou Ohnivkou, putováním do Betléma a vánočními tradicemi, Vánoční veselí RC MUM a slavnostní otevření Vánoční výstavy aneb Putování
s ovečkou,“ dodává Kohutová a srdečně všechny
zve. Podrobné informace o programu najdete
na stránkách Chvalského zámku. Nenechte si ujít
první hezké okamžiky letošního adventu a přijďte
v neděli 30. listopadu na Chvaly.
-dm-

Odbor živnostenský a občansko-správních agend

Výsledky voleb do Zastupitelstva MČ Praha 20
Počet
volených členů
zastupitelstva

Počet
volebních
obvodů

celkem

zpr.

v%

25

1

12

12

100,00

Okrsky

Kandidátní listina
číslo
1
2
3
4
5
6
7

název
Hnutí Občanů Počernic – VIZE
KSČM a Počerňáci pro Počernice
ODS s podporou NK H. Počernic
Šance pro Počernice
Česká str. sociálně demokrat.
DOMOV
TOP 09

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

11 434

4 823

42,18

4 804

105 262

Hlasy
abs.

v%

21 099
9 522
13 613
46 455
6 258
58
8 257

20,04
9,05
12,93
44,13
5,95
0,06
7,84

Počet kandidátů

Přepočtené % platných hlasů

Počet mandátů

25
25
25
25
25
1
25

20,04
9,04
12,93
44,13
5,94
1,37
7,84

5
2
3
12
1
0
2

Zvolení zastupitelé Prahy 20 podle počtu získaných hlasů
Šance pro Počernice: celkem 46 455 hlasů
Zvoleno 12 zastupitelů:
1. Ing. Petr Herian
2. Hana Moravcová
3. Bc. Hana Čížková
4. Mgr. Jiří Beneda
5. Božena Beňová
6. Mgr. Alexandra Kohoutová
7. Dana Mojžíšová
8. Ing. Pavel Wágner
9. Mgr. Eva Březinová
10. Karla Polydorová
11. Eva Tůmová
12. Monika Hrušková

2037
2013
1965
1954
1948
1935
1923
1922
1918
1866
1848
1841

Hnutí Občanů Počernic – VIZE 2014:
celkem 21 099 hlasů
Zvoleno 5 zastupitelů:
1. Mgr. Alena Štrobová
2. Mgr. Alžběta Cibochová
3. Jiří Stibor
4. Mgr. Eva Cudlínová
5. Daria Češpivová

1146
964
956
929
903

Občanská demokratická strana s podporou:
celkem 13613 hlasů
Zvoleni 3 zastupitelé:
1. Bc. Ivan Liška
2. Mgr.Petr Měšťan
3. Richard Stára

769
740
690

Komunistická strana Čech a Moravy
a Poč.: celkem 9 522 hlasů
Zvoleni 2 zastupitelé:
1. JUDr. Miloslav Bláhovec
2. Jaroslav Kočí

452
448

TOP 09: celkem 8257 hlasů
Zvoleni 2 zastupitelé:
1. Mgr. Alena Šefčíková
2. Jiří Vávra

457
405

Česká strana sociálně demokratická:
celkem 6258 hlasů
Zvolen1 zastupitel:
1. Bc. Vilém Čáp
320
zdroj: www.volby.cz

Právě skončené volby do Zastupitelstva
městské části Praha 20 byly pro stranu TOP 09
druhým volebním kláním na komunální úrovni, ve
kterém se naší stále ještě mladé straně podařilo
potvrdit sice zatím nepříliš vysokou, ale poměrně
stabilní podporu. TOP 09 získala v nedávno skončených komunálních volbách stejně jako v minulém volebním období dva zastupitelské mandáty,
tentokrát pro lídra kandidátky Alenu Šefčíkovou
a díky preferenčním hlasům také pro Jiřího Vávru,

který v minulých letech jako první náměstek
pražského primátora představoval významnou
oporu naší městské části v oblasti magistrátních
investic. Vzhledem k tomu, že se pan Vávra dne
15. října 2014 rozhodl ukončit po médii hojně
přetřásaném vývoji v pražské organizaci TOP 09
své členství ve straně a následně také postoupil
svůj zastupitelský mandát pro Horní Počernice
prvnímu náhradníkovi vzešlému z komunálních
voleb, stala se druhým zvoleným zastupitelem za

stranu TOP 09 Tamara Spilková. Hornopočernická
TOP 09 je tedy i nyní plně připravena pokračovat
v poctivé a fundované práci, kterou začala již před
čtyřmi lety, a intenzívně pracovat na realizaci
bodů svého volebního programu. Věřte, že se
všichni na práci pro zlepšení života v naší městské
části velmi těšíme a děkujeme za podporu, kterou
nám vyjadřujete.

PODĚKOVÁNÍ VOLIČům Děkujeme mnohokrát za podporu, kterou jste v komunálních
volbách 2014 vyjádřili Hnutí občanů Počernic.
Při naší volební premiéře jsme získali 20 procent hlasů a pět z nás míří do Zastupitelstva
MČ Praha 20. Na nováčky je to výrazný úspěch.
Děkujeme a vaši důvěru určitě nezklameme.
Zastupitelé HOP Alena Štrobová, Alžběta
Cibochová, Eva Cudlínová, Daria Češpivová a Jiří
Stibor

Hornopočernická Top 09 upřímně
děkuje všem občanům, kteří při posledním
volebním klání našli odvahu posunout spolu
s námi Horní Počernice do 21. století a podpořili náš program. Velice si této důvěry vážíme.
Věřte, že uděláme vše pro to, abychom naděje
v nás vložené nezklamali.
Top 09 v Horních Počernicích

pro Počernice s obrovským náskokem 24 %
před druhým v pořadí, Hnutím Občanů Počernic – VIZE. Tímto bych chtěl vítězi, konkrétně
starostce Moravcové, upřímně poblahopřát
a popřát hodně trpělivosti a vytrvalosti v její
práci. Našim voličům děkuji za důvěru a slibuji,
že budu podporovat všechny aktivity příštího
vedení městské části, které budou směřovat
k rozvoji a zvyšování kvality života obyvatel
Horních Počernic.
Klidný podzim přeje Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

Vítězům blahopřejeme
Vítězem voleb do zastupitelstva se stala Šance
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Odbor výstavby a územního rozvoje

Platí Pražské stavební předpisy?
V minulém čísle Hornopočernického zpravodaje jsme informovali čtenáře o novém
nařízení, kterým Rada hlavního města Prahy
stanovila na území hlavního města obecné
požadavky na využívání území a technické
požadavky na stavby. Tedy o předpisu, podle
kterého by se v následujících letech měly
v Praze navrhovat, projektovat, umisťovat
a povolovat stavby.
Když jsem psal minulý článek, nebylo ještě
zřejmé, zda předpis bude od 1. 10. 2014 účinný, tedy zda od tohoto data skutečně nastane
povinnost se jím řídit, či zda Rada hl. m. Prahy
vyslyší výzvu Zastupitelstva hl. m. Prahy a jeho
účinnost odloží. Dnes už víme, že Rada hl. m.
Prahy účinnost nového předpisu nezměnila,
a proto jsou Pražské stavební předpisy od
začátku října účinné, tedy platí.
V současné době je ale aktuální jiná otázka:
Jak dlouho se ještě podle tohoto předpisu
budeme muset řídit? Ministerstvo pro místní
rozvoj totiž shledalo nový předpis v rozporu
se zákonem a s jiným právním předpisem
a vyzvalo Hl. m. Prahu, aby ve lhůtě 60 dnů
od obdržení výzvy zjednalo ve věci Pražských
stavebních předpisů nápravu.

Hlavní rozpor spatřuje ministerstvo v tom, že
dané nařízení je technický předpis a jako takový by měl být před jeho schválením oznámen
(notifikován) Evropskou komisí. Hlavní město
Praha však tento krok i přes mnohé připomínky neučinilo. Pokud Praha ve stanovené lhůtě
nápravu nezjedná, rozhodne ministerstvo
o pozastavení účinnosti tohoto nařízení a současně v rámci takového rozhodnutí stanoví
Praze další lhůtu ke zjednání nápravy. Pokud
ani v této lhůtě náprava nebude zjednána,
podá ministerstvo Ústavnímu soudu návrh na
zrušení nařízení.
Jelikož Hlavní město Praha první výzvu
obdrželo dne 15. 10. 2014, a protože samotný
proces notifikace Evropskou komisí bude trvat
nejméně tři měsíce, lze očekávat, že začátkem
roku 2015 bude ministerstvo muset účinnost
Pražských stavebních předpisů skutečně
pozastavit.
Podle jakého předpisu se budeme v době
pozastavení účinnosti Pražských stavebních
předpisů řídit, to je otázka, na kterou si zatím
nikdo netroufl oficiálně odpovědět. Je tu ještě
varianta, že by po volbách nově složená Rada
hl. města Prahy nový předpis sama zrušila.

I v takovém případě si pokládáme stejnou
otázku, tedy podle čeho se pak budeme řídit?
Bude to stará vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hlavním městě Praze, nebo to
budou ve zbytku republiky platné vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 501/2006 Sb.,
o obecných požadavcích na využívání území
a č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích
na stavby?
Dále si lze také položit otázku, zda je vůbec
možné provést dodatečnou notifikaci Pražských stavebních předpisů u Evropské komise,
mají-li se u ní předkládat předpisy ještě před
jejich schválením. Tedy zda je vůbec požadovaná náprava možná.
V oblasti stavebního práva nás tedy v Praze
zřejmě čeká veliká nejistota. Na Stavebním
úřadě si tak můžeme jenom přát, aby pokud
možno co nejvíce žádostí bylo doloženo dokumentací zpracovanou do 30. 9. 2014. Takové
žádosti by se totiž ještě měly posuzovat podle
staré vyhlášky a je tak možné pro jejich vyřízení zaručit asi největší právní jistotu.
Richard Měšťan,
vedoucí Odboru výstavby a územního rozvoje

odbor místního hospodářství

Objemný odpad k popelnicím nepatří
Žádáme občany Horních Počernic, aby objemný odpad, např. starý nábytek, koberce,
matrace apod., odváželi do Sběrného dvora.
Tento odpad nepatří k popelnicím nebo
k barevným kontejnerům, jak se stalo v ulici
Třebešovské (foto).

Děkujeme všem, kteří nám pomáháte udržovat pořádek a čistotu v našem okolí.
Jaroslav Píša
vedoucí odboru místního hospodářství

Horní Počernice Jsou Zase O Něco Čistší
Vyzbrojeni dobrým úmyslem a párem
pracovních rukavic jsme se v šiku více
než třiceti dobrovolníků vydali na lov do
zaneřáděných zákoutí počernické zeleně.
Výsledkem této dobrodružné výpravy
bylo neuvěřitelných 110 pytlů napěchovaných odpadem, 22 pneumatik a ohromné
množství dalšího nepytlovatelného bordelu.
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Nálada byla skvělá, počasí vstřícné a výsledek nepopiratelný. Domů jsme odcházeli
s hřejivým pocitem dobře odvedené práce.
Děkuji všem nadšencům, kteří si udělali čas
a šli do toho s námi, počernickým skautům
za zapůjčení raftu i mladé pracovní síly
a samozřejmě Jaroslavu Píšovi z místního
hospodářství. A protože boj se skládka-

mi není žádný blitzkrieg a nepořádku je
v místních křoviskách stále dost, uvidíme se
na opět jaře!
Ondřej Hrubeš

Zdravá městská část Horní Počernice
Výsledky ankety 10 problémů Horních Počernic
Na přelomu měsíce září a října jste měli
možnost hlasovat v anketě o problémech,
které vzešly z Veřejného fóra 8. 9. 2014 na
Chvalském zámku, a jak jsme o nich informovali na www.zdravehornipocernice.cz
nebo v říjnovém Hornopočernickém
zpravodaji. Cílem ankety bylo zjistit,
zda jsou problémy navržené účastníky
Veřejného fóra vnímány také ostatními
obyvateli městské části jako důležité. Měli
jste možnost navrhnout i jiný problém,
jako tomu bylo v případě řešení hluku
z dálnice. Výsledkem porovnání nejvíce
preferovaných problémů z veřejného fóra
s těmi, které nejvíc požadovali účastníci
ankety, je osm námětů.

Ty se podle počtu hlasů v obou případech
umístily v první desítce takto:
1) Eliminace negativních vlivů zástavby
nových rozvojových ploch na stávající
zástavbu
2) Vybudování bazénu se saunou
3) Koncepce dopravy a požadavek na městského urbanistu
4) Řešení problémů s bezdomovci, zejména
v okolí ZŠ Ratibořická
5) Cyklostezky + in line dráhy - rozšíření
a zkvalitnitnění
6) Větší prostory pro nízkoprahový klub,
denní stacionář pro seniory, ZUŠ a DDM
7) Psí park – agility, více košů na psí exkrementy, povinnost nošení náhubků
8) Bezbariérový přístup do veřejných budov,
bezbariérové chodníky a přechody

K těmto osmi problémům připravujeme podkladový
materiál pro jednání Rady a Zastupitelstva MČ Praha
20 a návrhy jejich
řešení. To však neznamená, že se s ostatními
náměty, které se neumístily v první desítce,
nebude dále pracovat.
Také ty budeme vyhodnocovat a použijeme
je například při aktualizaci Strategického
plánu. Sledujte webové stránky pocernice.
cz, zdravehornipocernice.cz a Hornopočernický zpravodaj, kde vás budeme průběžně
informovat.
Lenka Tomsová,
koordinátorka pro MA21 a NSZM

Počernice jsou stále v pohybu
K letošní kampani ke Dnům zdraví ve Zdravých městech, obcích a regionech ČR se
poprvé připojila také naše Zdravá městská
část Horní Počernice. Sportovní odpoledne
se uskutečnilo v sobotu 4. října ve venkovním areálu FZŠ Chodovická. I přes konkurenci právě probíhající poutě na protějším
pozemku nebo akce Pivopění na Chvalské
tvrzi si přišlo zasportovat 138 účastníků,
převážně dětí, pozadu nezůstali ani někteří
rodiče. Komise sportu a volného sportu
připravila osm stanovišť, kde si jednotliví
účastníci mohli vyzkoušet skok do dálky
a do výšky, hod raketou, hod na cíl, chůzi
po pružinové kladině, střelbu florbalovým
míčkem na bránu s měřením rychlosti střely,
překonání provazové překážky mezi stromy
a jízdu zručnosti na kole. Radost měly děti
ze skákacího hradu poskytnutého sponzorem akce pojišťovnou Metlive, kde získaly
drobné dárky a mohly se vyfotografovat
s maskotem pojišťovny pejskem Snoopym.
Rodiče se u zástupce pojišťovny informovali
o možnostech zdravotního pojištění.
U stánku druhého sponzora sportovního odpoledne firmy Bike Ranch obdrželi
účastníci po předložení vyplněné kartičky se
splněnými disciplínami dárečky v podobě
doplňků ke kolům. I zde poskytoval sponzor
cenné rady k jízdním kolům a s tím související problematice.
K dispozici bylo zdravé občerstvení v podobě jablek z českého ovocného sadu
a ovesných sušenek. Na lezeckou stěnu si
troufali zejména mladší účastníci, ale troufli

si i někteří tatínkové, maminky a učitelky.
Poděkování patří řediteli školy Pavlu Wildovi
a paní Kunčické z FZŠ Chodovická, ředitelce DDM Zdeňce Horvátové za poskytnuté
zázemí a spolupráci při přípravě a průběhu
akce. Velký dík patří všem členům komise
sportu a volného času za přípravu akce
Počernice v pohybu, jmenovitě Jaroslavu
Kočímu ml., Petru Měšťanovi, Lence Barešové, Aleně Štrobové, Aleně Šefčíkové, paní
Kunčické, pánům Kunčickému, Doušovi,
Chmelovi, Jirglovi, Březinovi a všem po-

mocníkům za zajištění bezvadně fungujících stanovišť při akci samotné. Během
celého sportovního odpoledne nám velmi
pomáhaly také naše seniorky paní Poupová,
Ullmannová a Antošíková. Děkujeme.
Věříme, že 1. ročník akce Počernice v pohybu byl počátkem dalších volnočasových
aktivit pro všechny generace.
Lenka Tomsová, koordinátorka pro MA21
a NSZM, ÚMČ Praha 20
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Odbor sociálních věcí a školství

Budete mít prvňáčka?
Pro rodiče předškolních dětí nastává
období rozhodování. Kromě možnosti
umístit dítě do spádové školy dnes totiž
existuje i možnost zapsat děti do soukromých škol. Nad rámec závazných osnov
v těchto školách existují specifika v zaměření, přístupu k žákovi, nebo metodách
výuky.
V soukromé škole Heřmánek v Horních Počernicích se zaměřují na rozvoj
tvořivosti a respekt k individuálním
schopnostem a potřebám dětí. Tomu
je uzpůsobená i velikost třídy s asi
dvanácti dětmi. „Od první třídy, spíše
od předškolní třídy mateřské školy,
se zaměřujeme na tvořivou výuku
matematiky. Při výuce využíváme
české i zahraniční pomůcky a učebnice, stejně jako Montessori pomůcky.
V přírodních vědách jsme vytvořili
vlastní předmět Přírodovědné pokusy
- věda, kde objevujeme svět prakticky pomocí zábavných pokusů během celého prvního
stupně a přípravného ročníku mateřské
školy,“ říká k metodám výuky ředitelka školy

Miroslava Adamcová. Součástí výuky českého
jazyka jsou také hodiny dramatické výchovy.
V těchto hodinách se učí děti komunikovat,
spolupracovat a vytváří se vztahy mezi dětmi
ve třídě. Škola má také rozšířenou výuku
anglického jazyka.
Podle ředitelky je škola určená pro všechny
děti. „Škola je vhodná i pro nadané děti.

Umíme podpořit nadané děti s mírnou obtíží,
jakou je dysgrafie nebo dyslexie. V rámci
etické výchovy vyučujeme jako nepovinný
předmět biblickou nauku. V etické výchově

mluvíme o vztazích a podporujeme rozvoj
charakteru a rozvoj vzájemných vztahů a komunikace. Chceme, aby škola byla dostupná
pro všechny děti a proto se snažíme udržovat
nízké školné, pro příští školní rok asi 2500
korun měsíčně pro nové děti. Financování
doplňujeme jinými dostupnými zdroji a granty. Je také možné požádat o snížení školného
ze sociálních důvodů.“
Základní škola Heřmánek
poskytuje vzdělávání v Horních
Počernicích pro první stupeň,
v Ládví i pro druhý stupeň. V Ládví
Heřmánek provozuje mateřskou
školu a v rámci mateřské školy
předškolní třídu. Škola administruje děti na domácím vzdělání
prvního stupně.
Dne 19. listopadu 2014 od 9 do 14
hodin proběhne ve škole v Horních Počernicích den otevřených
dveří. Další informace o škole najdete na
http://www.prorodinu.cz/.
Gabriela Selingerová

Žáci ze speciálních škol sportovali
Na hřišti ZŠ Bártlova
se uskutečnil 3. ročník
Sportovního dne žáků
základních škol speciálních. Zúčastnilo se
ho více než 60 žáků
ze čtyř pražských škol,
včetně naší. Sportovci závodili v pěti
disciplínách, na závěr
proběhl štafetový
běh. Jsme rádi, že

nám přálo počasí, sportovní den se vydařil
a všichni účastníci odcházeli spokojeni. Při
organizaci jednotlivých soutěží a přípravě
občerstvení pomáhali žáci naší ZŠ praktické
a žáci ZŠ Stoliňská s paní učitelkou Zmekovou, za což jim velmi děkujeme. ZŠ Stoliňská
s námi spolupracuje už delší dobu v rámci
projektu Setkávání, v němž se děti přirozeným způsobem učí spolupracovat, pomáhat
si a navzájem se tolerovat.
Daniela Dvořanová

V ZŠ Stoliňská se opět rozbíhá Škola nanečisto
Letos opět přivítáme budoucí školáky
v rámci našeho úspěšného projektu Škola
nanečisto. V termínu od 1. do 5. 12. 2014
zasednou každý den naši malí předškoláci
do školních lavic, aby si vážně-nevážně
hráli na opravdovou školu s úkoly, samostatnou i skupinovou prací, tělocvikem
a vším, co do skutečné školy patří. Na konci
týdne zakončíme poslední hodinu prvním
školním vysvědčením a malou odměnou za
snažení.
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Jak Škola nanečisto vypadá?
Děti jsou u nás každý den od 15:00 do 15:45,
Škola nanečisto je však i pro rodiče, kteří získají rámcový pohled na to, jak je jejich dítě
na školu připraveno a v čem by v budoucnu
mohlo mít nějaký problém. Rodičům jsme
schopni poskytnout i základní pedagogickou diagnostiku, upozornit na možné
specifické vzdělávací poruchy učení, pomoci
s případnými nejasnostmi souvisejícími
s nástupem do školy. První třída je skutečně

náročná pro děti i jejich rodiče. Ze zkušenosti však víme, že děti zapojené do našeho
projektu ve škole daleko lépe pracují a snáze se zapojují do školních povinností.
Pokud máte zájem, neváhejte a přihlaste své
dítě na zs.stolinska@volny.cz, dále už s vámi
budeme komunikovat osobně. Stačí do
e-mailu uvést jméno dítěte, datum narození, bydliště, jméno zákonného zástupce,
kontaktní telefon a současnou MŠ.
Projekt je bezplatný, účast není podmíněna

bydlištěm ani spádovou oblastí. Přihlášky
přijímáme pouze do naplnění kapacity.
Kdo se letos na vaše děti těší? Za odbornou diagnostiku učitelka Věra Forkertová
(speciální pedagog), za vedení tříd učitelka
Iva Frauenterková a Zdena Radvanová. Není
třeba se obávat – první hodinu budete se

svými dětmi, takže sami uvidíte, že škola
nemusí být vůbec nudná a není třeba z ní
mít strach.
Ještě důležité upozornění: Jestliže má být
projekt pro vaše dítě přínosem, je nutná
účast po celý týden. Každý den se testuje
jiná oblast připravenosti na školu. Pokud

máte zájem, můžete využít i Týden otevřených dveří k důkladnému seznámení s činností školy. Neukazujeme školu bez žáků,
ale práci s dětmi. Týden otevřených dveří
se koná od 24.11. do 28.11. 2014
vždy od 8:45 do 15:30.
Martin Březina, ředitel školy

Žáci ZŠ Stoliňská převzali mezinárodní ocenění
Ve čtvrtek 23. října se
na Chvalském zámku
uskutečnilo slavnostní
předání cen Madame
Humanité, které se
každoročně udělují za
kulturní a uměleckou
činnost nebo podporu
humanistických a vzdělávacích programů pro děti
a mládež ve světě. Mezi
oceněnými byla i šestice
žáků z naší školy. V silné
mezinárodní konkurenci
dokázali prosadit svůj
talent a zúročit propracované pedagogické
vedení našich učitelů.
Za přítomnosti mnoha

významných hostů, zástupců
velvyslanectví a starostky MČ
Prahy 20 Hany Moravcové
bylo udílení ceny pro děti a jejich rodiče významným okamžikem. Malí umělci Anička
Stezková, Nikolka Kurfürstová,
Marko Jurič, Natálka Holasová, Kačka Dušková a Šárka
Zetková převzali cenu z rukou
malíře Františka Tomáše
Turka. Dětem blahopřejeme
a děkujeme našim pedagogům a vychovatelkám školní
družiny za vynikající vedení
a motivaci k tvůrčí žákovské
práci.
Martin Březina, ředitel školy

Masarykova obecná škola ve Svépravicích
slaví osmdesátiny
Letošní rok je pro svépravickou školu
opravdu významný, neboť oslavuje 80 let
od svého otevření. Po rozsáhlých opravách
během letních prázdnin, jež představovaly
zateplení budovy, výměnu oken, instalaci
nové kotelny, rekonstrukci hřiště a elektroinstalace, se ještě všechny vnitřní prostory
znovu malovaly. Když se na začátku školního roku rozběhla běžná výuka, mohla ředitelka Naďa Blesková a její kolegyně konečně
pomýšlet na oslavy, které proběhly 7. října
současně s Dnem otevřených dveří.
„Setkání bylo pro všechny velkým zážitkem.
Přivítali jsme starostku Hanu Moravcovou a další zástupce radnice, mezi hosty
nechyběli ani bývalí žáci, kteří do 1. třídy
naší školy nastoupili 2. 9. 1934, tedy přesně
v den jejího otevření. Nechyběl ani pan
Hubert Antes s kronikou, do níž se všichni
přítomní zapsali, a další naši absolventi,
učitelé a zaměstnanci školy. Prohlédli si celou budovu a zvláště ocenili výstavu našich
kronik i promítání dobových fotografií, na
nichž mnozí poznávali sebe i své spolužáky,“

uvedla ředitelka Blesková.
Ke slavnostní atmosféře přispěly také žáci
několika vystoupeními. Učitelka Pelánová
nacvičila s dětmi píseň Ach synku, synku,
pod vedením učitelky Klíchové zahrály děti
na zobcové flétny Ódu na radost, žáci ze třídy učitelky Dvořákové přednesli Hrubínovu

báseň Slabikář po mámě. Příjemné posezení
a vzpomínání u bohatého občerstvení dokreslovalo přátelskou atmosféru celé oslavy.
Pozitivní také je, že ačkoli má svépravická
škola už jako osmdesátiletá dáma mnohé za
sebou, duší zůstává stále mladá.
DM
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Važme si odkazu
našich předků
Dům umění na Chvalech
vystavuje obrazy
Josefa Fialy
Malíř, portrétista, figuralista a krajinář Josef Fiala se narodil 31.7.1882 v pražských Košířích. Po obou rodičích, kteří
pocházeli z venkova, zdědil lásku k přírodě a k životu na
venkově. Od mala nadšený kreslíř, nenašel u svých rodičů příliš pochopení pro malířskou zálibu, a jeho cesta k malířství nebyla jednoduchá
a přímočará. Na pražské Akademii v Praze studoval u profesora Hynaise
a „ prokázal při návštěvě velmi pilné a pilnosti vytrvalé prospěch výborný“.
Základy Hynaisovy školy, nepopiratelný talent a vztah k venkovu odrážejí
se v jeho rozsáhlé celoživotní tvorbě. Studijní cesty po Evropě vzbudily
v Josefu Fialovi touhu po českém venkovu, a ta ho zavedla na Chodsko, do
Jižních Čech, většina jeho stěžejních děl však vznikla na chudé milované
Vysočině, kam ho přilákaly obrazy Antonína Slavíčka. Malebnost a krása
Vysočiny, jejích obyvatel a okolní dramatické přírody si Josefa Fialu zcela
podmanily a inspirovaly celé jeho dílo, v němž splývá krajina s malbou figurální (Útěk pasačky v bouři, Děti na mezi, Dělnická madona). Dělnickou
madonu inspirovala Madona Václava Hynaise. U Josefa Fialy je motivem
mladá manželská dvojice ušlechtilých tváří, kde žena zasněně hledí na
dítě ve svém náručí. Obraz byl vytvořen ve třech variantách a zakoupila
ho norská královská galerie. Na plátnech Josefa Fialy se téměř vždy objevují lidé v každodenní práci na poli a zejména děti, dychtivé a vzrušené
hrou. Vysočině zůstal věrný i po nástupu komunistů k moci, jež nebyla
jeho názoru a tvorbě příznivá, na „Fialovnu“ kopcovitou louku u Svratky
se stále vracel. Malíř Josef Fiala zemřel v roce 1963 a jeho ostatky jsou
uloženy v kolumbáriu Mikulášského chrámu na Staroměstském náměstí,
kde v mládí restauroval nástěnné fresky. Jeho život pozemský i posmrtný
se tak setkaly v jednom chrámovém místě.
David Fiala

MČ
Praha 20
odhalení
pamětní desky
zve na

na domu, kde se uskutečnila
1.11.1975 premiéra hry
Žebrácká opera autora

Václava Havla,

v režii Andreje Kroba.

13.11.2014 od 17.00
v ulici Vysokovská 50
Návrh pamětní desky
vytvořil Bořek Šípek.

Chvalskou tvrz zdobí nová socha
podle návrhu dětí
Občanské sdružení Dětské srdce vyhlásilo soutěž pro žáky základních
škol, DDM a ZUŠ v Horních Počernicích na návrh sochy do areálu Chvalské tvrze. Návrhy dětí byly nejprve vystaveny na Chvalském zámku,
poté odborná porota určila jako vítězný ten, který vznikl v ZŠ Spojenců
a podílely se na něm Karolína Bechná, Tereza Páralová, Natálie Rysová,
Nikola Vůjtěchová a Veronika Chroustová. Slavnostní odhalení kamenné plastiky se konalo 18. října za účasti autorek návrhu, starostky
Hany Moravcové, ředitelky ZŠ Stoliňská Nadi Bleskové, radní Aleny Štrobové, hostů a všech partnerů, bez jejichž finanční pomoci by dílo
nevzniklo. O hudební doprovod se postarali hornisté pod vedením ředitelky ZUŠ Jana Zacha v Čelákovicích Marcely Babkové, slavnostní
odhalení sochy moderovala Šárka Marková. Plastika ve tvaru koule a osazená čtyřmi ptáky symbolizuje čtyři původní obce, z nichž Horní
Počernice vzniky. Na jejím podstavci je umístěna deska se jmény žákyň z vítězné školy a partnerů akce: Karel a Boženka Maturovi, Richard
Stára, Miloš Smolík, Jaroslav a Pavla Šabatkovi, Ladislav a Ivana Sýkorovi, Pekařství Moravec, Josef a Jitka Míkovi, Miroslav a Květoslava
Fujanovi, Rodina Weber-Šonkova, Petra, Martina a Mirek Procházkovi a Firma Bambule.
-red-
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KONEC ROKU A SILVESTR TROCHU JINAK
Taizé – Praha 2014

37. evropské setkání mládeže se uskuteční v Praze od 29. 12. 2014 do 2. 1. 2015
Před čtyřiadvaceti lety, na přelomu roku 1990
a 1991, se v Horních Počernicích ubytovali
účastníci evropského setkání mládeže, které se
tehdy konalo v Praze. V hlavním městě se našlo
bezpočet ochotných rodin, ale i škol a dalších
institucí, v nichž se mohli desetitisíce mladých
Evropanů od 29. prosince do 2. ledna ubytovat.
Horní Počernice nebyly výjimkou, naopak, ukázali jsme se jako pohostinní. Ti, kdo otevřeli své
dveře, na své tehdejší hosty rádi vzpomínají.
Snad pro všechny to byly chvíle skutečné přátelské pospolitosti. Hosté nebyli nijak nároční,
v podstatě stačilo místo, kam by ulehli se svou
karimatkou a spacákem. S povděkem přijali,
než se rozjeli na místa, kde byl pro ně připravený celodenní program, jen něco k snídani.
Pohostinnost se více ukázala na Nový rok, kdy
se hosté sešli se svými hostiteli u oběda. Každý
z nás se ho snažil připravit tak, aby byl sváteční
a navíc představil českou kuchyni.
Setkání, nazývané příznačně Pouť důvěry na
zemi, které se od 70. let minulého století konají
na různých místech světa včetně evropských
metropolí, se po 24 letech znovu vrací do
Prahy.
Iniciátory této akce, na níž se mladí lidé
z nejrůznějších zemí tak rádi a v hojném počtu
sjíždějí, je mezinárodní křesťanská komunita
s hlavním sídlem v malém francouzském
městečku Taizé. Její počátky sahají až do roku
1940, tedy do období druhé světové války, kdy
se v Taizé usadil pětadvacetiletý Švýcar Roger
Schütz. To, že přišel právě do těchto míst, nebylo dílem pouhé náhody. Jednalo se o místo,

kde bylo možné vhodně se postarat o uprchlíky před nacisty, kteří potřebovali pomoc
a úkryt. Právě v těchto skromných podmínkách
jim mohli Roger a jeho sestra po jistou dobu,
než museli před nebezpečím uprchnout zpět
do Švýcarska, pomáhat.
Těžká a náročná doba tříbí charaktery a má
své hrdiny. Člověk, který v ní obstojí, osloví
svým životem druhé. Tak tomu bylo i v tomto
případě. K Rogerovi Schützovi se přidávali
další, a tak vznikla první bratrská komunita.
I když jsou křesťanské církve v Evropě díky své
pohnuté historii po staletí rozděleny, příslušnost k té či oné církvi v ní nehraje roli. To je
velmi přitažlivé. Tak přitažlivé, že komunita
bratří nejen pořád existuje, ale stále oslovuje
svými ideály velké množství mladých lidí na
celém světě. Bratři, kteří se živí pouze vlastní
prací a nepřijímají pro sebe žádné dary ani
dotace, se snaží jen věrohodně žít své křesťanství. Jejich komunita není nějakou uzavřenou
skupinou, ale žije silnou, osobitou a radostnou
spiritualitou. Jsou otevření všem: od věřících
různých církví až po ty, kteří třeba jen něco hledají, protože tuší, že život v sobě skrývá hlubší
dimenzi a smysl. Někteří z nich žijí v malých
skupinkách mezi těmi nejchudšími lidmi.
Od konce padesátých let 20. století
za nimi každoročně
přijíždí do Taizé
mnoho tisíc mladých
lidí z nejrůznějších
zemí světa. Na tomto

Nadační fond Šance

místě,
které má
tak zvláštní duchovní atmosféru, pak prožijí
společný týden. Mnozí návštěvníci z Česka to
mohou potvrdit. Je to také místo, kde se dá zažít, že být druhému bratrem a sestrou nemusí
být nesplnitelný sen.
Hlavním místem programu v Praze bude výstaviště v Letňanech. Nebude ale jediným, dílčí
aktivity budou probíhat i na jiných místech,
v kostelích a modlitebnách. Až mladí lidé přijedou do Prahy (očekává se, že jich bude víc jak
dvacet tisíc), měli by zde najít otevřené dveře.
Zvláště v této době bychom se měli spolu
s nimi povzbudit, že svět nemusí být jen plný
konfliktů a nepřátelství, ale i solidarity a sdílení.
Povzbudit se, že ideály mají cenu a je třeba
o ně usilovat. Buďme pohostinní a přátelští.
Nebojme se experimentovat a prožít konec
roku trochu jinak. Program je otevřený úplně
všem, zúčastnit se ho může každý, na věku
nezáleží. Pro více informací www. taizepraha.
cz; www.taize.fr/cs
Za farnost sv. Ludmily na Chvalech
P. Rafal M. Sulwestrzak

Šance pro Počernice

rozdělí příspěvky
počernickým
občanům v nouzi

vám děkuje za vaše hlasy ve volbách, za vaši
důvěru a podporu.

Nadační fond ŠANCE vypisuje nové grantové řízení s tématy: 1.
Děti a mládež a 2. Tíživá sociální situace. První z nich je zaměřené
na podporu dětí a mladých lidí, kteří mohou podávat žádosti
prostřednictvím svých rodičů či zákonných zástupců. Je možné
žádat o podporu na úhradu poplatků souvisejících s volnočasovými
aktivitami či pomůckami do školy, o podporu na zdravotní pomůcky
apod. Druhé grantové téma se zaměřuje na pomoc občanům
v produktivním věku žijícím na území Horních Počernic, kteří se
dostali do tíživé sociální situace a nedosáhnou na jinou formu
sociální podpory. Bližší informace o vyhlášeném grantovém řízení
s uzávěrkou 31. prosince 2014 naleznete na www.nfsance.cz.
Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k našim spoluobčanům a sami
doporučují vhodné příjemce nadačního příspěvku. Rovněž děkujeme
za spolupráci sociálnímu odboru MČ Praha 20 a všem dárcům, kteří
se rozhodli pravidelnými finančními částkami pomoci konkrétním
lidem z naší obce.
Petr Herian, předseda Nadačního fondu ŠANCE

Budeme se ze všech sil snažit plnit vše
z našeho programu.

44,13 %

Jen díky vám jsme získali
hlasů
a 12 mandátů v Zastupitelstvu MČ Praha 20.

DĚKUJEME VÁM!

Vaši zastupitelé: Hana Moravcová, Petr Herian,
Eva Březinová, Dana Mojžíšová, Karla Polydorová,
Monika Hrušková, Alexandra Kohoutová, Jiří Beneda,
Hana Čížková, Pavel Wágner, Božena Beňová a Eva Tůmová

www.sancepropocernice.cz
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Dobrovolní hasiči provedli cvičení ve chvalské škole
Ve čtvrtek 25. 9. nic nenasvědčovalo tomu,
že by se mohlo stát něco mimořádného,
ale během vyučování byl vyhlášen požární
poplach a evakuace všech školních budov z důvodu ohrožení. Atmosféru napětí
dokreslovalo hasičské auto se zapnutou
sirénou a blikajícími modrými majáky. Ale
učitelé i tentokrát obstáli na výbornou
a rychle dostali všechny žáky na shromaždiště na školním hřišti (nutno dodat, že se
tam pro velký počet téměř nevejdeme), měli
dokonalý přehled o žácích a nikomu nechyběla nezbytná třídní kniha. Jen ti, kteří si ten
den zapomněli přezůvky, litovali. Evakuace
totiž neumožňuje obouvání v šatnách, takže
vyběhli v ponožkách.
Požární hlídka školy zkontrolovala všechny
prostory a konstatovala, že cvičení proběhlo
na výbornou a evakuace školy trvala dvě minuty a 40 vteřin, což je na 405 dětí a všechny
pedagogy i zaměstnance velmi dobrý čas.

Velmi si vážíme, že u každoročního cvičného poplachu zcela nezištně a velmi ochotně asistují naši dobrovolní hasiči z Horních
Počernic, kteří vedle odborného dohledu
nad průběhem cvičení a prověřování
požárních směrnic v praxi jsou taktéž
skutečnými profesionály při prezentaci hasičské techniky a jejího vývoje
v Horních Počernicích. Bez jejich
přítomnosti by celá akce byla jen
zpestřením výuky.
Takže naši milí hasiči, moc
děkujeme a budeme pevně doufat,
že dobře nacvičené opouštění budovy nebudeme potřebovat

v nějaké skutečně
mimořádné situaci.
Martin Březina, ředitel
ZŠ Stoliňská

Chvalští dobrovolní hasiči opět v akci
při požárním cvičení na Chvalech:
A. Mužák, J. Zach, P. Růžička,
O. Mudra, J. Hubený a F. Karoch

Zahrádkáři vystavovali letošní úrodu

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu v Horních Počernicích
uspořádala v říjnu třídenní výstavu ovoce,
zeleniny a květin, tentokrát v prostorách
Sokolovny v Chvalkovické ulici. První den
výstavy byl tradičně vyhrazen dětem ze
škol, další dva dny veřejnosti. Občanům
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představila letošní výstava svět zahrádkářských osad a vše, co umí jejich nadšení
majitelé někdy i v nepříliš dobrých klimatických podmínkách vypěstovat. Návštěvníci mohli obdivovat různé druhy ovoce,
zeleniny, květin a dalších výpěstků našich
zahrádkářů.
„Všichni naši aktivní
členové představili své
výpěstky a myslím, že
návštěvníci měli co obdivovat. Výstava se povedla
a měla úspěch. První den
přišly téměř tři stovky
dětí a svým zájmem a dotazy vytvořily výbornou
atmosféru, takže to tu
hučelo jako ve včelím
úlu,“ sdělil jednatel hornopočernických zahrádkářů Ladislav Šulc.

Děti i dospělí mohli
obdivovat vzorky ovoce velkopěstitelů a porovnávat je s kvalitními výpěstky stálých
vystavovatelů přátel
Fíčka, Ferencové,
Fojta, Hejhala, Marka,
Pomykáčka, Schmidta, Šonky a Tvrdíka.
„Oproti celostátním
výstavám v Lysé nad
Labem a Litoměřicích,
které mají výlučně
komerční zaměření,
na naší výstavě bylo
možné vidět 126
vzorků jablek a hrušek, hroznové víno,
chilli papričky, bylinky, nádherné květiny
přátel Kulhánkové, Kassla (jiřiny) a Kroutila
(chryzantémy), podzemnici olejnou a řadu
dalších plodin,“ uvedl jednatel Šulc.
Výstavu vhodně doplňovaly výtvarné práce
žáků místních škol se zahrádkářskou tematikou, které porota vyhodnotí a tvůrce odmění. Ozdobou výstavy byla zejména nádherná
kolekce jablek VŠÚO Holovousy s celou
řadou nových odrůd, kterou zajistil přítel Fučík. Organizátoři výstavy děkují všem, kteří
se na přípravě a organizaci výstavy podíleli,
TJ Sokol Horní Počernice a Ivanu Liškovi za
poskytnutí výstavních prostor.
Dana Mojžíšová,
foto Ladislav Šulc a Karla Polydorová

Čertousy mají nové dětské hřiště
Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří
se podíleli na zprovoznění dětského hřiště v Čertousích: vedení radnice, Jaroslavu
Píšovi a oběma firmám, které změnily

část bývalého rybníčku na prostor, kde si
nyní hraje mnoho dětí.
Hřiště má barevné hrací prvky a navštěvují ho nejen děti z Čertous, ale i ty, které

s rodiči projíždějí kolem autem nebo na
kole.
Za obyvatele Čertous Hana Štěpánková

Po úpravě místa s bývalým rybníčkem (vlevo) vzniklo v Čertousích dětské hřiště s řadou herních prvků.

Pravidelná strava u dětí je důležitější, než si uvědomujeme
S problematikou stravování dětí a jejich špatných stravovacích návyků se v poslední době
setkáváme často. Dřív se tento problém silně
podceňoval, dnes se o něm začíná intenzivně
mluvit. Poslední vědecké výzkumy dokonce
prokázaly, že nevyhovující strava má přímý
negativní vliv na psychickou pohodu dětí.
Jedním z možností, jak v našich podmínkách
konkrétně podpořit zdravé stravování u dětí,
je projekt MonkeySnack, který byl spuštěn
v září letošního roku.
„S problémem stravování dětí jsem se
v poslední době začala setkávat poměrně
často. Hodně jsem o něm slyšela, četla různé
články. Vše ale bylo spíše na bázi určitých doporučení, vyhlášek, otevřených dopisů různým ministerstvům. Sama jsem mámou dvou
dětí, a tak mě to začalo zajímat více. Když
jsem však začala hledat něco, co by konkrétně tento problém řešilo, nenašla jsem ve
svém okolí vůbec nic,“ říká Zuzana Hanušová,
zakladatelka projektu MonkeySnack, jenž
se zabývá dovážkou zdravých svačin přímo
do škol. V Horních Počernicích se už vozí do
Ratibořické a Chodovické.
Projekt vznikl prakticky přes letní školní prázdniny. Za stejně krátkou dobu získal na
svou stranu již řadu jedlíků a slaví velký úspěch. Co všechno za úspěchem
stojí? „Myslím si, že to jsou hlavně dvě
věci: naše svačiny jsou nejen zdravé,
ale také dětem chutnají, a rodičům
v této každodenní povinnosti značně
ulevíme. Projekt i nákup svačin je velmi jednoduchý a funguje na základě
klasického internetového e-shopu.
Rodiče si na webových stránkách
vyberou ze dvou druhů svačin, buď
na den, týden či celý měsíc. Zaplatí
a svačina pak putuje přímo do školy.
Ve školách jsou umístěny speciální

bedýnky pro každou třídu, v nichž
děti svačinky najdou. Jsme nesmírně
vděčni všem školám, které nám
umožnili tuto službu u nich nabídnout,“ dodává Hanušová.
Zájemci mají na výběr vždy ze dvou
druhů svačin, jedna je zaměřena
také na vegetariány. Svačiny se vyrábí ve dvou velikostech – normální
a maxi. Maxi svačina je koncipovaná
jako dvě normální svačiny. Pokud
tak dítě bývá ve škole dlouho či má
odpolední kroužek, rodiče se nemusí
bát, že bude odpoledne hladovět. U svačin je zaručena rovněž
maximální čerstvost, protože jsou
vyráběny denně brzy ráno.
Na receptech se v rámci projektu
pracuje nepřetržitě. Realizátoři se
zaměřují na sezónní nabídku a lokální dodavatele. Každý měsíc jsou zařazovány další dva, tři
nové recepty. A nabídka je opravdu zajímavá.
Od klasického pečiva přes celozrnné až po
pravé mexické tortillové wrapy. Užívají velké
množstvím zeleniny, luštěnin, nově přibude
i ovoce. „Chuťové buňky dětí testujeme za
chodu. Co se nám neosvědčí, to další měsíc
vyřadíme. Sama jsem však překvapena, kolik
zeleniny, luštěnin
a také například slunečnicových semínek
se nám do dětí za poslední měsíc podařilo
dostat,“ říká Jasmína
Mildorfová, výživová
poradkyně projektu,
jež vystudovala potravinářskou fakultu
na Vysoké škole chemicko-technologické
a v roce 2011 získala
osvědčení výživového
poradce se zaměře-

ním na dětskou výživu. Sama však dodává, že
i ona je fajnšmekrem a co jí nechutná, ač by to
bylo sebezdravější, nejí. „U dětí je nejdůležitější
pravidelnost v jídle, z hlediska zdravotního je
to samozřejmostí. Jde ale také o naučení se
tohoto návyku do budoucnosti,“ apeluje.
Koneckonců vidíme to každý sám na sobě.
Většina z nás k tomu vedena nebyla, a když
dospějeme do určitého věku, začínáme se
tomuto návyku ztuha učit. Proč jej tedy přirozeně nenaučit děti, které jej pak v dospělosti
přijmou jako naprostou samozřejmost?
A to je také jedním z hlavních cílů projektu
MonkeySnack. Kromě toho, že chce děti přirozeně učit pravidelně jíst, chce je také donutit
o jídle více přemýšlet. „Snažíme se být s dětmi
v aktivním kontaktu, a o totéž se snažíme
také u rodičů. K našim svačinám plánujeme
přibalovat různé edukační letáčky o tom, co
jim konkrétní složka svačiny, jež právě jedí,
dobrého přináší,“ dodává zakladatelka projektu
Zuzana Hanušová.
Dana Mojžíšová, zdroj D.Magazín
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Jiří Hubený:

Byla to pitomá doba,
ale my jsme ji dokázali vylepšit
O několika osudových setkáních a jednom muzikantském životě
Hudební padesátá a šedesátá léta minulého
století jsou pro mnohé už zmizelý svět. V té
době nastupovala nová generace, která na
dlouhou dobu nezažila nic jiného než komunismus a s ním období společenských změn.
Ovlivnily hudbu a hudba pak proměňovala
společnost. Byla to oprávněně nespokojená
generace. Vemlouvali jí, jak se má skvěle,
ale vše svědčilo o tom, že je to pouhá iluze.
Pozvolnými proměnami procházela scéna
politická i hudební. Vše, co vybočovalo
z uniformního optimismu té doby, bylo
považováno za projev měšťáctví a dekadence. Zatímco na Západě byla moderní hudba
stále víc ovlivňována rokenrolem, u nás
ještě vládl kult velkých tanečních orchestrů
se strnulými zpěváky a instrumentálními
sólisty, z rádia se ozývaly častušky a budovatelské písně.
Hornopočerničtí rodáci Jiří Hubený a Vratislav Brabenec patří k muzikantům, kteří
se v první polovině šedesátých let snažili
o zásadní proměnu zdejší hudební scény.
Znají se od šedesátých let, hráli spolu,
ale pak se jejich cesty na dlouhou dobu
rozešly. I proto bylo setkání s kamarádem
a saxofonistou Vráťou po dlouhých třiceti
letech pro Jiřího jedním z nejhezčích dárků
k nedávným sedmdesátinám. Domluvit jim
schůzku nebylo vůbec snadné, stejně jako
přimět Jiřího, aby o svém pestrém muzikantském životě vyprávěl. Jemu bránila
zbytečná skromnost, Brabencovi časté

koncerty převážně v zahraničí. To však
předbíháme.
Z rodných Svépravic se rodina Hubených přes
několik podnájmů přestěhovala v roce 1958
do domu, kde je dnes opět restaurace U Lípy.
Postavil ho restauratér Tichý, a když zemřel,
jeho paní nabídla dům k prodeji. V těžkých
dobách po měnové reformě mohli noví majitelé zaplatit jen polovinu celkové ceny, zbytek
si museli půjčit a všechny půjčky pak spláceli.
„Hospoda tehdy patřila pod národní podnik
Restaurace a jídelny Praha východ, kde táta
dělal vedoucího a já chodil každý den s tržbou
na poštu. V roce 1959 vyšel zákon, podle
kterého mohla organizace sídlící v domě
převést vlastnictví na sebe, pokud v něm
živnost nebo provozovna měla větší rozlohu
než obytná část. I když u nás jasně převažovala část obytná, dům podle nějaké výjimky
neprávem připadl RaJ Praha východ. A tak
jsme o něj přišli dřív, než byl splacen. Naštěstí
jsme neskončili na ulici, ale „náhradou“ nám
přidělili malý domek se třemi místnostmi, do
nějž se musely vejít tři rodiny. Dodnes tam
bydlí bratr, který i tento dům musel odkoupit,“
vzpomíná Jiří Hubený.
Když se na Xaverově začal stavět drůbežářský
podnik, stala se z domu na rohu ulic Vysokovská a Spojenců ubytovna pro dělníky, poté
do ní obec umístila Lidovou školu umění.
Hospodu už mezitím komunisti zrušili a vnitřek
domu přestavěli. Rodina Jiřího se odstěhovala

Vzadu zleva: Jiří Plecháč (bicí), Helena Prokopcová-Bláhová (zpěv), Milan Skudrzyk (saxofon), Jiří
Hybner (basa), kapaleník Jan Skudrzyk (trubka), Jiří Kouba (zpěv), Václav Havránek (altsaxofon),
v popředí zleva: Jiří Hubený (piano), František Borek (kytara a zpěv) a Míla Borek (sólová kytara)
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do paneláku na Jižní Město a do Počernic se
vrátila až po roce 1989. „Rok předtím zemřel
tatínek a maminka se začala starat o vrácení
našeho majetku. Po různých peripetiích se jí to
nakonec podařilo, byla to skutečná bojovnice. Je
třeba říct, že nám tehdy pomohl Ivan Liška a radnice. Hospodu jsme sice obnovili, vrátili jí název,
ale po třech měsících raději pronajali zkušenějším. Často se mě lidé ptají, proč se hospoda takto
jmenuje; ještě za války tu skutečně u vchodu do
restaurace stála lípa, ale tu už nepamatujeme.
Další dvě lípy byly v zahrádce před okny, ty však
pokáceli ti, kteří nám dům ukradli,“ říká Jiří.
Díky tatínkovi, také muzikantovi, začal Jiří
Hubený s hudebním vzděláním už ve čtyřech
letech. Na soukromé hodiny klavíru chodil k profesoru Rozenkrancovi do tehdejší
Husovy ulice, vynikajícímu muzikantovi,
který kvůli svému politickému smýšlení
nesměl oficiálně vyučovat a nakonec skončil
jako pomocný dělník v podniku Avia. „Moji
první kapelu Akord, později přejmenovanou
na Saturn, založili bratři Jan a Milan Skudrzykovi. Oba byli výborní organizátoři a zasloužili
se o pravidelné nedělní čaje U Čelikovských,
kde se často konaly také plesy a zábavy všech
místních spolků, hasičů, zahrádkářů, baráčníků… Nesmím zapomenout ani na bratry
Frantu a Mílu Borkovy, kteří hráli na elektrické
kytary a jako aparaturu používali cosi jako
zesilovač s vyřazeným školním amplionem. To
už si dneska nikdo nedovede představit, jak to
mohlo vůbec hrát! Ale hrálo, a písničky z Radia
Luxembourg, které jsem poctivě přepisoval do
akordových značek, byly náležitě oceňovány
početným publikem. Byli jsme vlastně mládežnická kapela pod hlavičkou ČSM, ale s politikou
to naštěstí nemělo nic společného. Kamarádi už
tehdy dobře věděli, že jsem starej antibolševik,“
říká se smíchem Jiří, který kapelu, v níž hrával
také se saxofonistou Vratislavem Brabencem,
dočasně opustil v roce 1963, když odešel na
vojnu do Tábora a poté do Písku. Ani tady však
muziku neopustil.
„Neměl jsem za sebou ještě ani přijímač a přísahu, a už jsem chodil hrát, což mazáci nemohli

Jiří Hubený a Adam Černý

překousnout. Když totiž hledali pianistu,
přihlásil jsem se, ačkoli mě ostatní zrazovali, že
je to jen léčka, jak dostat někoho do kuchyně
na škrábání brambor. Ale dobře to dopadlo,
a díky muzice jsem vojnu úspěšně přečkal. Skoro
každou neděli jsme pak tahali těžké pianino
na náklaďák a jezdili hrát pro vojáky nebo na
čaje po okolí. Všichni byli spokojení; my jsme
hráli, dostali jsme se z kasáren, lampasáci měli
zase čárku za kulturní činnost pro mladé. Do
Počernic jsem se vrátil na podzim 1965, znovu
hrál se Skudrzykovými, ale to už byli v kapele
noví lidé. Vráťa už mezitím také odešel, a tak
jsme se nakonec v dobrém rozešli a potkávali se
jen náhodně.“
V druhé polovině šedesátých let stačil ještě
Jiří založit divadelní hudební trio a spolupracoval s Vladimírem Stoklasou a Stanislavem
Tomkem na hře Byl jednou jeden, v níž živě
hráli a doprovázeli pěvecký sbor. To byl rok
1966. V témže roce spolupracoval s vojenským big beatem, který vedl výborný kytarista
Jindra Šilhánek. „S touto skupinou jsme hrávali
po okolních obcích, a vyvrcholením byl přímý
televizní přenos z Ostravy, kam jsme se probojovali v nějaké soutěži a vyhráli ji. Paradoxní bylo,
že jsem jako civilista musel hrát v uniformě,
být ostříhán podle předpisů, a pak když jsem
se doma ptal, jak mi to slušelo, tak mě naši ani
neviděli, protože jsem seděl u piana mimo záběr
kamery.“
Od roku 1969 hrál Jiří Hubený po pražských
klubech v soulové kapele Jirky Farky Family
Group, kde působil i další počernický muzikant a bubeník Přemek Kramerius, s nímž
o mnoho let později v roce 1993 složil hymnu
pro xaverovské fotbalisty. Hrál také v country
kapelách Sirius a Kadeti s Karlem Slukou a Milanem Vokřínkem ze skupiny Saze, s níž tehdy
získali druhé místo na jabloneckém Country
festivalu. Několik let také hostoval v orchestru
Josefa Šráma. „Pak mě kamarádi zlanařili do
Orchestru Vladimíra Zahradníčka, kde jsem zažil
asi největší vrchol muzikantské kariéry. Začínali
jsme jako barová skupina v Písku a končili jako
doprovodný orchestr mnoha známých zpěváků.
Tam jsem se setkal s takovými esy, jakými byli
Petr Novák a Ivo Plicka, kteří s námi často hos-

Restaurace u Lípy kolem roku 1958 ještě s opravdovými lípami

tovali. Ovšem nejkrásnější zážitky mám z doby,
kdy s námi vystupovala Eva Olmerová. Přivedla
do kapely kytaristu Václava Šimečka z Mefista
a basistu Pavla Petráše z Olympicu. To byla
jízda! I když trvala jen rok, stálo to za to. Jezdili
jsme po českých i slovenských městech a vesnicích, ale naší stálou scénou byl klub v Řeznické,
kde se scházeli především muzikanti.“

s názvem Zpívánky bylo vždycky plno. Po roce
2000 se Jiří podruhé vrátil k hornopočernickému divadlu a letos už jedenáctou sezónu píše
hudbu na texty Petra Urbana i jiných autorů.
Složil hudbu k dvaadvaceti divadelním představením, převážně pro děti, což je více než
dvě stě písniček. Často spolupracuje také s Jiřím Zezulkou a stará se o hudební doprovod
při srazech automobilových a motocyklových
veteránů.

V roce 1977 založil Jiří Hubený kapelu Iluze,
v níž působili také Adam Černý, Gustav
Suchánek, Víťa Komínek a Zdeněk Antoš.
Hudební branže je zvláštní. Kdo v ní pracuje,
Zkoušeli v šatně u Čelikovských, sál už byl
má poněkud jiný životní styl než ostatní. Hodtehdy oficiálně zavřený, ale hospodský Slávek
ně muzikantů přirovnává působení v kapele
Machara povoloval muzikantům zkoušky
k soužití v rodině se všemi radostmi, strastmi
jen za útratu. „Dneska sem nechoďte, řekl mi
i hádkami. „Pokud je žena tolerantní jako moje,
jednoho dne. Máte průser, protože ty ses tady
pak se smíří, že se bude muset o svého partnera
sešel s Vráťou Brabencem, nějakej estébák tě
s muzikou dělit. Je pravda, že mnohá manželství
práskl a trvá na tom, že vás sem už
nesmím pouštět,“ popisuje Hubený
událost z počátku osmdesátých let.
„Vráťu jsem přitom neviděl patnáct
let, a když jsme se potkali, naše
hovory se točily kolem muziky
a kamarádů, o politice jsme se nikdy
nebavili. Zvlášť když jsem věděl, že
Vráťa podepsal Chartu a byl na indexu. Řekl jsem tedy klukům v kapele,
že máme po zkoušení, a pak jsem
se s každým zazvoněním zvonku
bál, že jdou pro mě. Byla to pitomá
doba, ale my jsme ji přesto dokázali
vylepšit! Po dvou měsících najednou Setkání s Vráťou Brabencem po třiceti letech
Sláva zase řekl, že už vše vyšumělo
a můžeme zase zkoušet. Od té doby
jsme se s Vráťou neviděli,“ vypráví
Jiří, jehož další hudební angažmá
je spojeno s Dušanem Dvořáčkem,
Jiřím Brychem a závodní kapelou
národního podniku Barvy a laky,
kde léta pracoval.
Nová etapa jeho muzikantského života nastala až po navrácení domu
v restituci a znovuotevření restaurace, kde s kapelou Kluci od Lípy
několik let každou sobotu hrával
s kamarády Jiřím Koubou, Dušanem
Dvořáčkem a nezapomenutelným Jardou Levým. Na večerech

Orchestr Vladimíra Zahradníčka v Písku, r. 1973. Zleva: Josef
Huso, Zdeněk Antoš, Jarka Kutková, Jiří Hubený, Víťa Komínek
a kapelník Mirek Zahradníček.
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s muzikanty nevydrží, ale to je stejné u spousty
jiných povolání nebo koníčků. Já jsem měl
štěstí: moje žena mi mé muzikantské úlety trpí
dodnes.“
Ze setkání s Vráťou Brabencem, živoucí legendou českého undergroundu a členem kapely
Plastic People, měl Jiří trochu obavy. Neviděli
se přes třicet let a každý žil v úplně jiném světě.
“Nejvíc mi vrtalo hlavou, jestli mě pozná a zda
si budeme mít po těch letech ještě co říct. Šel
jsem na naši schůzku, byl krásný den, a Vráťa
seděl před jedním vršovickým barem, kde má
domovské právo. Poznal jsem ho už zdálky, on
mě taky a na celé kolo zavolal: Nazdar ty č….u,
co furt děláš? V tu chvíli ze mne veškeré obavy
spadly, protože není nad vřelé přivítání, pro Vráťu
tak typické. Bavili jsme se dlouho, jako bychom
se naposledy viděli nedávno. A světe div se, o politice zase nepadlo ani slovo, strávili jsme celé
odpoledne hovorem o muzice a kamarádech.
A taky jsme si slíbili, že tentokrát už dalších třicet
let čekat nebudeme a zase se brzy sejdeme.“

Jiří Hubený (uprostřed) na letošním setkání sedmdesátníků, spolužáků z chvalské školy

PS: Účelem našeho povídání nebylo detailně
popsat jeden muzikantský život. Snad nám ti,
které jsme zde nejmenovali a s nimiž Jiří

Hubený během uplynulých let také spolupracoval, odpustí.
Dana Mojžíšová, foto autorka a archiv Jiřího Hubeného

Pozvánka na koncerty v listopadu
10. 11. v 18.00, sál ZUŠ Ratibořická
II. Hudební večer - tradiční koncert žáků školy
14. 11. v 17.00, sál ZUŠ Ratibořická
Koncert žáků klavírní třídy Iriny Likiny
24. 11. v 18.00, Divadlo Horní Počernice
Koncert učitelů ZUŠ věnovaný oslavám 60. výročí založení školy
Upozornění: Na koncert učitelů je potřeba včas vyzvednout vstu-

penky (zdarma) z důvodu omezené kapacity sálu. Vstupenky jsou
k dispozici v kanceláři ZUŠ Ratibořická 30 a v pokladně Divadla
Horní Počernice.
28. 11. v 17.00, sál ZUŠ Ratibořická
Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové

Základní umělecká škola oslavila šedesátiny
výstavami i mezinárodními akcemi

Hudební a výtvarná umělecká výpověď nezná hranice, jeho řeč je mezinárodní, proto je chápána jako vyšší stupeň porozumění. Základní umělecká
škola v Horních Počernicích dokazuje platnost tohoto tvrzení i v roce 60.
výročí své existence. V září ho slavila společnými koncerty s partnerskou
Dithmarscher Musikschule ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, v říjnu
výstavou o historii školy a prezentací práce učitelek výtvarného oboru
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v prostorách Chvalského zámku, v listopadu účastí
žáků na společné výstavě výtvarných děl dětí z francouzského partnerského města Mions, Domu dětí
a mládeže a ZŠ Ratibořická ve stejných prostorách,
a v závěru ještě koncertem učitelů ZUŠ v místním
divadle.
Spolupráce mezi hornopočernickou uměleckou
školou a jejími německými protějšky vznikla přibližně před pěti roky, vycházela z letitých kontaktů
mezi radnicemi obou měst, výměnných pobytů
studentů ZŠ Ratibořická
a Gymnázia a Realschule Brunsbüttel, jež organizovala ředitelka Jana Neudertová. S příchodem nového ředitele ZUŠ Libora Zíky do Horních Počernic
před devíti lety se vztahy
s Německem rozšířily také o hudební spolupráci. Obě strany začaly okamžitě připravovat vzájemné výměny žáků na koncertech
a hudebních festivalech. Letos se to odehrálo ve dnech 24. - 30. září, kdy
mladí hornopočerničtí muzikanti (saxofonové kvarteto pod vedením
Terezy Novotné a pěvecký sbor Paleček se sbormistryní Zdenou Hejlí-

kovou) navštívili partnerskou hudební školu
v německém kraji Dithmarschen spolkové země
Šlesvicko-Holštýnsko.
Společné koncerty s Dithmarscher
Musikschule
„Program mezinárodní návštěvy byl jako vždy
velice zajímavý a pestrý. Prohlédli jsme si město
Heide, kde má hlavní sídlo místní hudební škola,
v nedalekém Bargenstedtu pak absolvovali
exkurzi ve firmě na zpracování tříděného odpadu.
Účel naší návštěvy byl ale jiný, a tak se už večer
uskutečnil první společný koncert Dithmarscher
Musikschule s našimi žáky v sále gymnasia
v Meldorfu,“ uvedl ředitel ZUŠ Libor Zíka.
Po náročném večeru si muzikanti hned druhý
den odpočinuli v Národním parku „wattového“
moře ve Šlesvicku-Holštýnsku pozorováním
mořských živočichů v obřích akváriích. Zastavili
se také ve Wesselburen, kde se pěstuje a zpracovává zelí, proslulé nejen v tomto kraji. Výlet
pak zakončili v malebném lázeňském městečku
Büsum.
“Následující den jsme strávili v Hamburku, kde nás po krátké prohlídce
města čekal koncert
v Bechstein centru. V neděli jsme se prošli po největší písečné pláži
u Severního moře v Sankt Peter-Ording s písečnými dunami, vysokými
až šestnáct metrů, odpoledne naši žáci účinkovali na koncertě v kostele
sv. Nikolaje ve Wöhrdenu. Předposlední den pobytu jsme konečně také
navštívili naše partnerské město Brunsbüttel. K naší velké radosti na společný koncert v sále Gymnasia přišel starosta Stefan Mohrdieck a osobně
nás pozdravil. Po malé prohlídce města, přístavu
a zdymadel na Nord-Ostsee-Kanal jsme navštívili tulení farmu ve Friedrichskoogu, bez níž se žádná naše návštěva neobejde,“ popisuje ředitel
Zíka program návštěvy.
Ani tentokrát nebyla všechna vystoupení žáků hudební školy jediným důležitým výsledkem cesty na sever Německa. „Naším cílem není jen koncertovat, ale především navázat přátelské vztahy mezi českými a německými
žáky uměleckých škol tak, jak už se to léta děje při výměnných pobytech
studentů mezi naší základní školou a německým gymnáziem. Chceme,
aby se mladí lépe poznali a vzájemně spolupracovali. Pokračovat tedy
určitě budeme,“ potvrdil Libor Zíka jako ředitel ZUŠ
a zároveň člen Výboru pro partnerství mezi městy Brunsbüttel a Mions,
jenž tyto společné akce za Prahu 20 podporuje a organizuje, a dodal, že
obě školy budou v následujících letech hledat nová témata a formy, jak
obohatit nejen žáky, ale i posluchače.
Výstava o historii, současnosti a budoucnousti
Další z akcí k oslavě 60. výročí školy byla výstava na Chvalském zámku.
Představila nejen dlouhou historii školy, ale i současné aktivity a práci
učitelek výtvarného oboru. Součástí expozice byl také projekt nové
budovy ZUŠ, o kterou vedení školy usiluje už několik let. V dosavadních
stísněných podmínkách totiž nemá možnost udržovat vysoký standard
vzdělávání bezmála tisícovky zájemců.
Od skromných začátků v r. 1954, kdy v hudební škole působili pouze tři
pedagogové
a vyučovali hře na klavír, houslím, sborovému zpěvu a prvouce, máme
dnes čtyřicet učitelů
a především osm stovek žáků nejen z Horních Počernic. „Myslím, že je
nejvyšší čas, aby se vedení radnice zamýšlelo nad stavbou nové hudební
školy. Poskytujeme základy vzdělání stovkám mladých lidí nejen v hudebním, ale
i výtvarném a literárně-dramatickém oboru
a vzhledem k naprosto nevyhovujícím podmínkám v budově v Ratibořické už další zájemce přijímat nemůžeme,“ konstatuje
ředitel Libor Zíka.
Podle materiálů OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj)

patří základní umělecké školství u nás k nejpropracovanějším systémům
na světě. Vyplatí se tedy investovat do systému, který nám závidí celý
svět?
Vyplatí se investovat do hudebního vzdělání našich dětí? V případě stavby nové budovy ZUŠ v Horních Počernicích je to důvod k zamyšlení pro
nové vedení radnice, které v listopadu zahájí čtyřleté období své působnosti. A propos, právě před šedesáti lety prohlásil starosta jednoho města
na Moravě: „Hudba přináší lidem radost a tím přispívá k jejich štěstí.“ Co
přinese hornopočernickým dětem se zájmem
o hudební vzdělání, uvidíme v příštích letech.
Dana Mojžíšová, foto Libor Zíka a archiv ZUŠ
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První ročník festivalu u sv. Ludmily sledovaly stovky lidí

Julie Braná

Varhanice Irena Chřibková s trumpetistou Janem Vernerem

Virginal, na který hrála Edita Keglerová, je dokonalou kopií historického nástroje z dílny českého stavitele cembal Františka Vyhnálka.
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Ve dnech 19. září až 3. října
proběhl první ročník hudebního
festivalu u sv. Ludmily, který
iniciovala a uspořádala farnost
u sv. Ludmily na Chvalech. Špičkové komorní soubory představily díla starých mistrů i současných skladatelů.
Myšlenka uspořádat cyklus tří
koncertů zasazený do jedinečného kompaktního rámce Chvalské
tvrze a farního kostela zrála několik let. Ostatně podobný záměr
dosud Horní Počernice postrádaly
a genius loci k takové iniciativě
přímo vybízel. Otázkou však bylo,
zda klasická hudba přitáhne pozornost posluchačů, zvláště když
pořadatelé hned zpočátku vsadili
na netradičně obsazené kvarteto.
Když v pátek 19. září rozeznělo
kostelní loď trombónové kvarteto
Trombonetta Quartet, nikdo z posluchačů nezůstal na pochybách,
že žesťové komorní soubory si
zaslouží nejméně takovou pozornost jako jiné tradiční komorní
soubory. Atraktivitu vystoupení
zvýšilo i to, že jeden z členů
souboru Petr Peremský se vedle
působení v Hudbě hradní stráže
a Policie ČR léta podílí na výuce

v místní Základní umělecké škole.
O týden později vystoupila ve velkém sálu
Chvalského zámku Julie Braná, která patří
k současné špičce ve hře na zobcovou a barokní příčnou flétnu, s cembalistkou Editou
Keglerovou. Krásu interpretace barokní
hudby umocnil i estetický zážitek z virginalu, na nějž Edita Keglerová hrála a který
je dokonalou kopií historického nástroje
z dílny českého stavitele cembal Františka
Vyhnálka.
Na závěrečném koncertě 3. října mohli
posluchači díky vynikající Ireně Chřibkové
oocenit kvalitu varhan chvalského kostela.
Titulární varhanice baziliky sv. Jakuba v Praze spolu s trumpetistou Janem Vernerem
představili díla barokních i současných mistrů, která přilákala posluchače v takovém
počtu, že pro ně kostelní lavice nestačily.
První ročník festivalu vážné hudby se podařilo zorganizovat díky iniciativnímu přístupu
farnosti u sv. Ludmily, podpoře Městské
části Praha 20, vedení Chvalského zámku
a několika sponzorům. Milým povzbuzením
byla též záštita, kterou poskytla starostka
Horních Počernic Hana Moravcová. Doufejme, že festival bude mít přízeň publika
i podporovatelů také v příštích ročnících.
Pavel Jansa, foto Jiří Rezek

Trombonetta Quartet

NAŠI JUBILANTI V listopadu
Irena Vacková
Emilie Sklenářová
Marie Španvirtová
Vlasta Erlebachová
Josef Kaválek
Miloš Kejla
Anna Makalová
Oldřich Vondráček
Zdeněk Kříž
Hana Soukupová
Věra Čurdová
Bohumír Chylík

PROGRAM ZO SENIOŘI
V listopadu 2014
pondělí 3. listopadu

MLÝN U VESELÝCH, Choteč

Marie Zajíčková
Jana Fürbachová
Jitka Raková
Jiří Hajer
Alena Tachecí
Jaroslav Ledvinka
Helena Ptáčková
Vlasta Sedláčková
Pavlina Vébrová
Hana Fojtová
Vladimír Soukup
Václav Novák

Ludmila Kovaříková
Libuše Dolnáková
Alena Veverková
Jaroslav Fíček
Anna Málková
Tomáš Bísek
Pavel Foubík
Vlasta Luxová
Karel Vohák
Julie Šulcová

Diamantová svatba
manželů Herboltových

Dne 27. 11. 2014 oslaví manželé Jarmila a Bohumil
Herboltovi diamantovou svatbu.
Mnoho dalších společných let ve zdraví a lásce přejí
dcery s rodinami, vnoučata a pravnoučata.

Sraz ve stanici metra Č. Most v 10.20
snížené vstupné 40 Kč, vede I. Juklová
středa 12. listopadu

Vzpomínka na Jiřinu Eiglovou

sraz ve st. metra Č. Most ve 12.00
vede Ilona Juklová

Dne 1. listopadu je tomu pět let, co nás navždy opustila
naše milovaná maminka, babička a prababička paní Jiřina
Eiglová. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Helena a Jiřina s rodinami

Den seniorů a výlet
do MUZEa POLICIE ČR

pondělí 17. listopadu

VYCHÁZKA Na KAVALÍRKu
a do MOTOLa

Sraz v 9.00 v metru Č. Most
vede Věra Fleišerová a Libuše Frouzová
úterý 18. listopadu

VYCHÁZKA S PRAŽSKÝMI SENIORY
Stezka sv. Josefa v Malešicích (4 km)
sraz v 8.45 ve st. metra Č. Most
vedou Ivo Mach a Libuše Frouzová

středa 26. listopadu ve 14.00 v klubovně

O KRONICE HORNÍCH POČERNIC

Vzpomínka na
Zdeňka Adrleho
Opustil nás před deseti
lety dne 7. listopadu 2004.
Vzpomíná rodina a přátelé.

s kronikářem Hubertem Antesem

středa 3. prosince ve 14.00 v klubovně

Povídání, deskové hry, karty
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Setkání
bývalých členů skautské
organizace
v Horních
Počernicích
a jejich přátel
v sobotu 15. 11. 2014
od 14:00 v Domečku
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PROGRAM DIVADLA NA LISTOPAD A PROSINEC
Sobota 1. listopadu v 18.00 – DVANÁCT
Neděle 2. listopadu v 15.00
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
úterý 4. 11. v 9.00 a 10.30 – ČERT A KÁČA
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Úterý 4. listopadu v 19.30 – SVATÉ NEŘESTI
Čtvrtek 6. listopadu v 19.30 – KOULE
pátek 7. 11. v 9.30 NĚŽNÁ REVOLUCE
Sobota 8. listopadu v 18.00 – BOŽSKÝ ŘÍZEK
Neděle 9. listopadu v 15.00
LEONTÝNKA A DRAK
Neděle 9. listopadu v 18 hodin
VERNISÁŽ VÝSTAVY: BOUDOVI
pondělí 10. 11. v 9.00 a 10.30
VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA
Úterý 11. listopadu v 19.30
O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Čtvrtek 13. listopadu v 17.00
Odhalení pamětní desky na bývalé restauraci u Čelikovských
Čtvrtek 13. listopadu v 19.30
PROTEST (1978)
Pátek 14. listopadu v 10.00
ZAHRADNÍ SLAVNOST
Sobota 15. listopadu – SVĚTÁCI
Neděle 16. listopadu v 15.00
HONZA A ČERT
Úterý 18. listopadu v 19.30
VINNETOU - POKREVNÍ BRATRSTVÍ
čtvrtek 20. 11. v 9.00 a 10.30
NENÍ DRAK JAKO DRAK
Čtvrtek 20. listopadu v 19.30
MÁRIO BIHÁRI TRIO
Sobota 22. listopadu v 18.00
DOBRODRUŽSTVÍ TOMA SAWYERA
Neděle 23. listopadu v 15.00
BROUK PYTLÍK
Pondělí 24. 11. v 9.00
PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU
Pondělí 24. listopadu v 18.00
KONCERT UČITELŮ ZUŠ
HORNÍ POČERNICE
Úterý 25. listopadu v 19.30
HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
čtvrtek 27. 11. v 9.00
MATYLDA ZASAHUJE
Sobota 29. listopadu v 18.00
UKLIZENÝ DŮM
Neděle 30. listopadu v 15.00
KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ
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PŘEDPRODEJ vstupenek na prosinec začne v pokladně divadla
v úterý 11. listopadu v 16.00.
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu
a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 a hodinu před
začátkem všech představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do 16.00.
PLATBY KARTOU – v pokladně divadla můžete platit bezhotovostně kartou.
REZERVACE – internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00
na www.divadlopocernice.cz a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
E – VSTUPENKA – Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout
v pohodlí domova. Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.
VÝSTAVA VE FOYER
Výstava šitých obrazů Aleny Schulz - Hájkové, do 6. listopadu denně 9.00–18.00.
Neděle 9. listopadu v 18.00 – BOUDOVI. Vernisáž výstavy výběru z grafické tvorby čtyř
pokolení jednoho rodu. Kurátor výstavy Vladimír Vondruška

ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM

Čechův divadelní podzim je festival amatérského divadla pořádaný Kulturním centrem
Horní Počernice k poctě proslulému scénografovi a kamarádovi Milanu Čechovi, který pro
amatérské divadlo v Horních Počernicích hodně udělal. Byl to skutečný umělec s velkou
fantazií, který v roce 2007 odešel navždy. Nenechte si ujít příležitost vidět zajímavá
představení hostujících divadelních souborů, amatérské divadlo má specifické kouzlo a umí
překvapit. Věříme, že vás vybrané tituly zaujmou a přivedou do hlediště.
Základní vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč.

Sobota 1. listopadu v 18.00

Neděle 2. listopadu v 15.00

Pavel Kohout

Božena Šimková

DVANÁCT

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA

DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Divadelní agentura Praha

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

Autor Pavel Kohout a někteří z herců, pro které
byla hra původně napsaná, se představení
osobně zúčastní.
Hrají: Michaela Hadáčková, Ondřej Hrubeš,
Daniela Dongresová / Markéta Vaněčková, Jan
Procházka, Klára Cvrčková, Eliška Králová, Jan
Šimice, Pavel Sůva, Antonín Matyska, Lenka
Kožíšková / Nikola Sýkorová, Tomáš Procházka,
Kristýna Márová.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když jí
tatínek král všechno dovolí a splní každý její
rozmar.
Pohádce nechybí napětí, tajemství ani kouzla,
a samozřejmě ani humor a vtipné, snadno zapamatovatelné písničky.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 4. listopadu v 19.30
Kateřina Tomanová, Jindra Kriegel

SVATÉ NEŘESTI
Divadelní společnost Artur
Režie: Vojtěch Nouzák
Od čokolády až po facebook - malé sladké
hříchy, dokážeme bez nich žít? Na to odpoví
komický příběh o tom, co se stane, když se lidé

budou chtít stát lepšími. Povede se jim
to? A jak si naopak
poradí s hříšnými
radostmi někdo, kdo
nikdy nehřešil? Nezmění nás k lepšímu
nakonec třeba láska?

Neděle 9. listopadu v 18 hodin

Sobota 15. listopadu v 19.30

BOUDOVI

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen
Illín, Vlastimil Hála

Průřez grafickým dílem Cyrila, Jiřího, Jany,
Martina, Matěje a Anežky Boudových

Divadelní společnost Háta
Režie: Lumír Olšovský

Hrají: Bořek Slezáček, Jindra Kriegel,
Barbora Mottlová,
Genny Ciatti, Braňo
Polák, Kristýna
Janáčková, Dominika Býmová

Notoricky známá komedie o partě tří fasádníků
od Velhartic, kteří pracují v Praze, v tom zářivém,
velikém hlavním městě plném lákadel, zábavy
a bujarého nočního života.

Vstupné 280, 250, 220 Kč

Čtvrtek 6. listopadu v 19.30
David Drábek

SVĚTÁCI

vyprodáno

KOULE
Klicperovo divadlo Hradec Králové

Sobota 8. listopadu v 18.00
Nakafráno a Kateřina Zemenová

BOŽSKÝ ŘÍZEK
Nakafráno / Turnov
Režie: Nakafráno a Jan „Baron“ Marek
Hra nazvaná Božský řízek poodhaluje divákovi
další zákoutí ženské duše. Tentokrát jde o zákoutí duší „vylehávajících“ těhotných, žen prostých
i tajemných. Komedie takřka detektivní má opět
jednu velkou ambici a to diváka pobavit a rozesmát. A že nevíte, kdo jsou vylehávačky a proč je
řízek božský? Tak se račte přijít podívat...

Vernisáž výstavy z tvorby 4 pokolení jednoho rodu.
Kurátor výstavy Vladimír Vondruška

Úterý 11. listopadu v 19.30

O SEXU PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ
Nový úspěšný pořad doktora Radima Uzla
a písničkáře Pepy Štrosse
Poutavé, poučné a zároveň nesmírně humorné
vyprávění známého sexuologa s autorskými
písničkami Pepy Štrosse v rytmu swingu. Čekají
vás dvě hodiny vkusné zábavy a humoru na
téma ještě nedávno tabuizované.
POZOR – představení je přeložené z 30. října,
původní vstupenky zůstávají v platnosti
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Čtvrtek 13. listopadu v 17.00

NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA
Slavnostní odhalení pamětní desky na bývalé
restauraci u Čelikovských (dnes bytový dům na
rohu ulic Vysokovská – Kramolná)

Čtvrtek 13. listopadu v 19.30
Václav Havel
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři od 65
let snížené poloviční vstupné

Neděle 9. listopadu v 15.00
Ludmila Razimová

LEONTÝNKA A DRAK
Liduščino divadlo
Leontýnka v den svých 18. narozenin najde
v lese opuštěné velké vejce. Začne o něj pečovat
a přímo před očima na ni z vajíčka vykoukne
malé dráče. Leontýnka na něj nedá dopustit
a z dračího mláděte vyroste pořádný drak. Když
se k zámku začnou sjíždět urození nápadníci,
drak dává dobrý pozor, aby Leontýnku získal ten
nejlepší z nich.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

PROTEST (1978)

Hrají: Mahulena Bočanová, Adéla Gondíková,
Vlasta Žehrová, Olga Želenská, Monika Absolonová, Ivana Andrlová anebo Jana Zenáhlíková
v rolích lehkých dam, Miriam Kantorková nebo
Vlasta Peterková v roli paní Trčkové, Dalibor
Gondík, Martin Zounar, Zbyšek Pantůček, Aleš
Háma, Filip Tomsa, Lumír Olšovský v rolích
fasádníků a Martin Sobotka, Pavel Vítek a Lukáš
Pečenka v ostatních rolích. Jako zvláštní hosté
účinkují v roli emeritního profesora šarmantní
Jan Přeučil nebo „dechovkový král“ Josef Oplt
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Neděle 16. listopadu v 15.00

HONZA A ČERT
Divadlo Pohádka
Kterak Honza vyzrál nad čertem, zachránil panímámu od pekla a Marjánku dostal za ženu.
Výpravná klasická pohádka s písničkami na
lidovou notu.

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 18. listopadu v 19.30
Karel May

VINNETOU - POKREVNÍ
BRATRSTVÍ
DS Právě začínáme
Scénář a režie: Filip Minařík
Asistenti režie: Lucka Hendrychová
Kostýmy: Eva Bartoňová, Martina Nekolová, Jiří
Rohlíček a syn
Hudba: Martin Boettcher. Za laskavé svolení
k použití hudby Wilder Westen, Heisser Orient
děkujeme společnosti Bear Family z Německa.

Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob

Představení, které oslavuje padesáté výročí
natočení filmové adaptace mayovek, připomene
divákům, jak je důležitá pravda a láska v boji
proti lži a nenávisti.

Podepsat či nepodepsat? Hra o složité otázce
a ještě složitější odpovědi. Hra o dilematu, které
jsme řešili, řešíme a řešit budeme za jakéhokoliv
režimu.

Věnováno jako pocta pánům Stanislavu Fišerovi
a Pierrovi Briceovi.

Podobně jako v Pokoušení zaznívá i zde otázka,
je-li možné uzavřít s ďáblem smlouvu a přitom ji
nedodržovat. Jedna z nejúspěšnějších inscenací
DNT.

Hrají: Karel Beseda, Radek Bár

Vstupné 120, 100, 80 Kč

Čtvrtek 20. listopadu v 19.30

MÁRIO BIHÁRI TRIO
Unikátní koncert tří muzikantů
Mário Bihári, nevidomý romský umělec, české
akordeonové eso, pianista, klarinetista, zpěvák,
textař, herec a hudební skladatel.
Tokhi se hudbě aktivně věnuje od dětství, má
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za sebou řadu úspěchů na české a mezinárodní
scéně. Mezi jeho lektory patří špičky z oboru
původem z USA, Francie, Itálie, nebo Německa.
Jako perkusista procestoval velkou část Evropy
a USA, vystupoval v Číně a Indii.

Pondělí 24. listopadu v 18.00

Petr Tichý, český kontrabasista s bohatými
pódiovými i studiovými zkušenostmi, hraje
mimo jiné i na elektroakustický kontrabas vlastní
konstrukce zhotovený mistrem houslařem Jiřím
Petlachem.
Jednotné vstupné 140 Kč

Vstup volný. Místa si rezervujte v pokladně
divadla.

KONCERT UČITELŮ ZUŠ HORNÍ
POČERNICE

Úterý 25. listopadu v 19.30
Vlastimil Venclík

HLEDÁNÍ ZTRACENÉHO RÁJE
Peodukce nova-Art, s.r.o.
Režie: Vlastimil Venclík
V jedné z nejlepších komedií našeho předního
dramatika Vlastimila Venclíka, se setkáváme
s milostnou dvojicí ve čtyřech životních etapách,
v nichž se mění věk hlavních hrdinů a s ním i postoje a přístup k lásce, sexualitě a vztahům.

Sobota 22. listopadu v 18.00
Hanuš Burger, Stefan Heym

Originálním pojetím v režii samotného autora
Vlastimila Venclíka a obsazením Zdeňka Podhůrského a Ivany Jirešové do rolí všech věkových
kategorií, získává hra na grotesknosti a podtrhuje komediální žánr tohoto vtipného hledání
lásky a Ráje na zemi.

DOBRODRUŽSTVÍ TOMA
SAWYERA

její uvedení získali na 37. ročníku přehlídky Wintrův Rakovník čtyři ocenění za herecké výkony
a ztvárnění scény a čestné uznání za režii.
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři od
65 let snížené poloviční vstupné

Neděle 30. listopadu v 15.00
Milan Duchek

KDYŽ SE ČERTI ŽENÍ
Divadlo D
S peklem to jde z kopce. Ne, že by lidé nelhali, nekradli a vůbec nezlobili, ale čerti jsou nějací líní. To
se samozřejmě nelíbí Luciferovi a začne mazec!
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 2. prosince v 19.30
Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA
Divadlo Indigo
Režie: Lumír Olšovský
Hudba: Ondřej Ruml
Dokonalá svatba je situační komedie britského
dramatika Robina Hawdona, která se od premiéry v roce 1994 objevuje na jevištích celé Evropy.
Bill s Ráchel jsou šťastný pár který má před
svatbou. Jenže v den svatby se Bill probudí
v hotelu s neznámou dívkou v posteli. Vůbec nic
si bohužel nepamatuje, dívka však tvrdí, že se
něco stalo…

DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Jiří Hubený, Gabriela
Cincibusová, Kristýna Cincibusová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, Miroslav
Novák, Tomáš Urban
Příběh Toma a jeho kamarádů podle námětu
Marka Twaina.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 23. listopadu v 15.00
Ondřej Sekora, Jana Galinová

BROUK PYTLÍK
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Pokračování příběhů z palouku, kam se do jezírka přistěhuje zlý Potápník s půvabnou Splešťulí
Blátivou a začne všem poroučet. Ferda a jeho
kamarádi se společně snaží palouček zachránit.
A protože je Ferda už z práce hodně unavený,
rozhodne se ho zastoupit Brouk Pytlík.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Účinkují: Ivana Jirešová a Zdeněk Podhůrský
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Vstupné 240, 220, 200 Kč

Sobota 29. listopadu v 18.00
Sarah Ruhl

UKLIZENÝ DŮM
Divadelní soubor Jiří / Poděbrady
Režie: Jan Novák
Svěží, dojemná, brilantně napsaná tragikomedie, herecká příležitost pro čtyři herečky a jednoho herce. Alegorie dnešní doby v nádherném
americko-brazilském balení.
Postavy střetávající se v této hře potřebují svoje
životy zásadně přerovnat a uklidit. Uklizený dům
v sobě spojuje komedii a tragédii, přibližuje nám
život a smrt a také ukazuje, že žádný dům ani
život nebudou nikdy tak čisté a perfektní, jak
bychom si je přáli mít.
Tato hra vynesla autorce v roce 2004 nominaci
na Pulitzerovu cenu a poděbradští ochotníci za
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Hrají: Filip Tomsa/ Michal Zelenka, Josef
Hervert/ Karel Heřmánek ml., Olga Lounová/
Miluše Bittnerová, Lilian Sarah Fischerová, Jana
Trojanová, Vendula Křížová/ Simona Vrbická,
David Vejražka

Sobota 6. prosince v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Představení žáků baletní školy BcA. Jána Němce.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 6. prosince v 19.30
Antonín Procházka

KLÍČE NA NEDĚLI
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Obnovená premiéra 24. října 2014 v Divadle
Palace

Komedie o dvou manželských párech, které se
sejdou na nepovedeném mejdanu. V opilosti
se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu, ale
po kratičké radosti z něčeho nového se roztočí
kolotoč potíží. Vrší se trapasy a nedorozumění.
Hrdinové jsou fyzicky i duševně týráni, dostávají
se do choulostivých situací, a tak brzy zatouží
po jediném - dostat se zase domů ke svému
zákonitému partnerovi.

Hrají: Jana Šulcová, Zbyšek Pantůček / Viktor
Limr, Ivana Andrlová / Olga Želenská, Libor
Hruška / Antonín Procházka, Mahulena Bočanová / Jana Zenáhlíková, Marcela Nohýnková
/ Vlasta Žehrová, Jana Zenáhlíková / Lucie
Svobodová, Veronika Jeníková / Lucie Svobodová, Martin Sobotka, Jana Zenáhlíková / Lucie
Svobodová
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Sobota 13. prosince v 18.00
Tara Toužimská

KARAMELOVÉ JABLKO
Divadelní studio Hamlet / Železný brod
Šťastné představení o nešťastných ženách.
Příběh složitého vztahu matky a dcery, jejichž
vzájemná láska, nenávist, nepochopení, ale
i rodinná tajemství, která vyplouvají na povrch,
zapříčiní nečekané rozuzlení příběhu.
Jednotné vstupné 100 Kč, studenti a senioři od
65 let snížené poloviční vstupné

KOCOUR MODROOČKO

MALÁ MŠE VÁNOČNÍ

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM

Neděle 14. prosince v 19.30

Malý kocourek Modroočko objevuje svět a poznává spoustu nových přátel, jako zkušeného
Bělovouse Zrzundu, krásnou Zelenoočku,
věčného rváče Natrhouška, koťátko Kiki, slepého
krtka, ježka Šramotu, chamtivého křečka a další.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

NAĎA VÁLOVÁ – S ÚCTOU
EVĚ OLMEROVÉ
Písně Evy Olmerové v netradičním podání Nadi
Válové (zpěv), Hany Robinson (piano), Markéty
Vybíralové (housle)

Hosté: Petra Hapková a František Segrado.
Vstupné 200 Kč

Středa 10. prosince v 16.00 a 18.00

Čtvrtek 18. prosince v 19.30

VÁNOČNÍ SHOW 2014
Agentura Amfora

Patrik Hartl

Výpravný vánoční pořad pro děti s atmosférou
přímého televizního přenosu plný soutěží,
písniček a dárků se koná pod záštitou starostky
Hany Moravcové.

Studio dva
Režie: Patrik Hartl

Účinkují: Petr Salava, Michal Nesvadba, Jan
Čenský, Michaela Váňová/ Barbora Šedivá
Jednotné vstupné 100,- Kč
Vhodné pro děti od 5 do cca 11 let

Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Neděle 21. prosince v 17.00

Vstupné 90, 70, 50 Kč

Mladá scéna Ústí nad Labem
Muzikál s písničkami Marka Ebena

Hraje: Eva Holubová
Ze záznamu: Jiří Bartoška, Zuzana Bydžovská,
Marek Eben, Monika Zoubková, Jan Rosák,
Michal Slaný, Jiří Mádl, Jana Stryková, Jaroslav
Satoranský, Kryštof Hádek, Patrik Hartl, Vojtěch
Kotek, Hynek Čermák, Petr Křiváček, Jakub Kohák, Bohdan Tůma, Kristýna Fuitová Nováková,
Jiří Pomeje, Miloš Pokorný, Roman Ondráček

Neděle 14. prosince v 15.00

Účinkuje Kühnův dětský sbor

Neděle 7. prosince v 15.00

zákulisí českého showbyznysu a s nadhledem
líčí osobní problémy neznámé herečky, která po
pětatřiceti letech u oblastního divadla nečekaně
zazáří v televizním seriálu.

Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném přírodním divadle v zahradě svépravické školy. Za více
než dvě desítky let se pro nás společné zpívání
stalo příjemným zakončením adventu a také
letos se můžeme těšit na vánoční písně a koledy
v podání Dity Hořínkové. Vstup volný.

Pondělí 22. prosince v 19.30

JANA BOUŠKOVÁ - KONCERT
PRO KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ
Koncert světoznámé harfenistky Jany Bouškové
je pokračováním Koncertů pro dvě harfy a nejen
pro ně…

HVĚZDA

Původní česká „one woman show“ věnovaná
Evě Holubové. Komedie o fiktivní seriálové
herečce se odehrává během nejdivočejšího
týdne jejího života. Hvězda s humorem odkrývá

čtvrtek 13. listopadu v 19.30
NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA

Na počest výročí světové premiéry Žebrácké opery v listopadu 1975
v počernické restauraci U Čelikovských uvádíme hru Václava Havla

PROTEST (1978)
Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob

Podepsat či nepodepsat? Hra o složité otázce a ještě složitější odpovědi. Hra o dilematu, které jsme řešili, řešíme
a řešit budeme za jakéhokoliv režimu.
Podobně jako v Pokoušení zaznívá i zde otázka, je-li možné uzavřít s ďáblem smlouvu a přitom ji nedodržovat.
Jedna z nejúspěšnějších inscenací DNT. Hrají: Karel Beseda, Radek Bár

Rezervace míst na tel.: 281 920 326 nebo na adrese: divadlo@divadlopocernice.cz
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Letos si Jana Boušková pozvala vzácného hosta,
houslistu Ivana Ženatého a na podiu se tradičně
objeví také její otec, flétnista Jiří Boušek a oba
synové Filip a David.

pondělí 10. 11. v 9.00 a 10.30
VYPRÁVĚNÍ STARÉHO VLKA
aneb Pravda o Karkulce

Úterý 2. 12. v 9.00 a 10.30
LEGENDA O HVĚZDĚ

Interpretační umění účinkujících a přátelská
atmosféra koncertu slibují jako vždy mimořádný zážitek a neodmyslitelně patří k vánočním
svátkům v Horních Počernicích.

pátek 14. 11. v 10.00
ZAHRADNÍ SLAVNOST

Pátek 5. 12. v 9.00 a 10.30
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM

Vstupné 240, 220, 200 Kč
Změna programu vyhrazena!

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dopolední představení jsou zadaná pro školy
a školky. Maminky s dětmi je mohou navštívit po
předchozí domluvě na tel. 281 920 326.

úterý 4. 11. v 9.00 a 10.30
ČERT A KÁČA

Divadlo Koňmo

Divadlo na tahu
Představení uvádíme v rámci 3. ročníku vzpomínkové akce na slavnou premiéru Havlovy
Žebrácké opery v roce 1975 v počernické restauraci U Čelikovských - Návrat Václava Havla.

Teátr Víťa Marčík

čtvrtek 20. 11. v 9.00 a 10.30
NENÍ DRAK JAKO DRAK

Čtvrtek 11. 12. v 9.00 a 10.30
VÁNOČNÍ KABARET

Divadlo Kuba

pondělí 24. 11. v 9.00
PUTOVÁNÍ ZA ŠŤASTNOU HVĚZDOU
Divadlo Vysmáto Aleše Bílka

čtvrtek 27. 11. v 9.00
MATYLDA ZASAHUJE

Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

pátek 7. 11. v 9.30
NĚŽNÁ REVOLUCE

aneb Povídačky naší Kačky
Divadelní agentura Praha

Pořad k výročí 25 let od událostí 17. listopadu
1989
Zadáno pro SOŠ pro administrativu EU

Divadlo Evy Hruškové

Pondělí 8. 12. v 9.00 a 10.30
KDE SE VZALY VÁNOCE
Petr Kubec

Andromeda

Pondělí 15. 12. v 9.00 a 10.30
MALÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kühnův dětský sbor

Středa 17. 12. v 9.00 a 10.30
VÁNOČNÍ DIAMANT
Liduščino divadlo

Pondělí 1. 12. v 9.00 a 10.30
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH

Hana Čížková
ředitelka KC Horní Počernice

Divadlo Já to jsem - Víťa Marčík junior

Dramatik Pavel Kohout ocenil výkon našich ochotníků
si myslel, že tato hra je v současné době nehratelná. Vy jste mne tím, jak jste hráli, pře-

V pátek 2. října 2014 zažil náš hornopočernický divadelní soubor svátek, když se na
divadelní hru Dvanáct v podání DS Výtečníci přijel podívat
její autor Pavel Kohout. Jeho
poslední hru z roku 2012
s názvem Hašler hraje nyní
Divadlo na Vinohradech.
Nestává se příliš často, aby se
na ochotnické představení
přijel podívat sám autor, sešel
se s herci a povídal si s nimi;
to už je skoro science-fiction.
Pavel Kouhout nám vyprávěl,
jak jeho hra před padesáti lety
vznikla a vzpomínal na původní představitele - absolventy
DAMU. Řekl nám: „Děkuji vám
za tento večer. Celá léta jsem

svědčili o opaku. Já jsem vám uvěřil. A nejen
já – reagovali i diváci. Stále jsem měl před
očima původní představitele, mé
kamarády. Chápu, že jste nemohli
najít stejné typy lidí, ale tak, jak
jste byli obsazeni a jak jste hráli,
odpovídali jste jednotlivým typům
a přitom jste se charakteru postav
nevzdálili. Děkuji vám, prožil jsem
díky vám krásný večer.“
Pavel Kohout ocenil i naši výpravu
a kostýmy, a když se dozvěděl, že
máme i přírodní scénu, doporučil
nám jednu svou hru napsanou pro
přírodní divadlo v Německu.
A tak jsme všichni prožili díky
Pavlu Kohoutovi krásný večer.
Jana Sůvová,
Klára Šimicová

Vážení rodiče, bývalí žáci, přátelé školy, zveme vás na

Den otevřených dveří

1. prosince 2014 od 10:00 do 17:00
V průběhu dopoledne 10:00 – 13:00 můžete vstoupit přímo do výuky a podívat se,
jak probíhá běžný školní den. V odpoledních hodinách máte možnost prohlédnout si budovu školy,
zastavit se u výtvarných prací žáků a strávit příjemné chvíle při vystoupeních
a ukázkových hodinách našich dětí.
Odpolední program bude zveřejněn na stránkách školy.
Na vaši návštěvu se těší kolektiv pedagogů a žáků školy ZŠ Ratibořická.
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Hana Moravcová

Ing. Petr Herian

Mgr. Eva Březinová

Dana Mojžíšová

Karla Polydorová

Monika Hrušková

Mgr. Alexandra Kohoutová

Mgr. Jiří Beneda

Bc. Hana Čížková

Ing. Pavel Wágner

Milí naši čtenáři,

Rudé paprsky severního
slunce

na následující straně vám
přinášíme reportáž ze
Markéta Hejkalová
Dnů finské kultury, které
Monika neví, co si dál počít se životem. Pak
nedávno proběhly na
odjede s manželem, badatelem blíže neChvalech. Také letos proBožena Beňová
Eva Tůmová
Milan Herian jmenovaného
MVDr. Klára Bonková
Držmíšek totalitní
ústavu proMiroslav
zkoumání
běhla
soutěž Co víš oIng.Finminulosti, na několik
sku, zemi EU pro základní školy v Horních
měsíců do Jižní Koreje.
počernichých. Jako každý měsíc nabízíme
Tam se bezhlavě zaminové tituly z naší knihovy, z nichž některé
luje do muže, o němž ví
s Finskem souvisejí. Přejeme vám hezké
jenom to, že v něm polistopadové dny a krásný začátek adventu.
tkala svoji druhou poloZa kolektiv knihovny Božena Beňová
vinu. Zrovna tak dobře
láska MUDr. Jarmila Blažková
Mgr. Iva Rosová
Ilona Juklová
Mgr. Josef Černý ví, že jejich
Jiří veliká
Špaček
Vzpomínka na paní Jiřinu Kubelkovou
jednoho dne skončí,
protože v obyčejném
Dne 20. září 2014 ukončila svojí životní pouť
lidském světě nepřežije.
ve věku nedožitých 98 let první profesioVěčné štěstí a muže na
nální knihovnice v Horních Počernicích,
celý život hledají i další
paní Jiřina Kubelková. Od roku 1954 až do
hrdinky románu: paní Song, již manžel
důchodového věku nás obohacovala svým
přiměl k útěku ze Severní Koreje, úspěšná
zaujetím literaturou,
česko-finská podnikatelka Kamila, která už
laskavým přístupem ke
Mgr. Josef Beránek
Josef Ptáček
Blanka Brázdová
Petr Málek
Mgr. Květa Valchařová
nevěřila, že potká toho pravého, i tajemná
čtenářům, pořádáním
Prosíme, přijďte
nás podpořit
volbách
do zastupitelstva
slečna
Lee. Která
z nich nepřežije? Kruté
přednášek
a besed otaké
li- ve
severokorejské
MČteratuře
Praha a20umění.
ve dnech
a 11. října
2014. diktatury dopadají
Nej- 10.paprsky
až do Soulu, do univerzitního kampusu,
více nás ale oslovovala
ztracených zákoutí i purpurového pokoje
osobitým humorem
www.SANCEPROPOCERNICE.cz
hodinového hotelu Ben Hur. Ale nejen tam.
a
čistotou
charakteru.
www.facebook.com/sancepropocernice2014
Ženy netuší, že jsou jen loutkami v podivné
Dodnes na ní vzpomíhře a jejich pohyby řídí neznámé vzdálené
nají
mnozí
počerničtí
142232_Inzerce.indd 1
18.8.2014
ruce. Nebo až příliš blízké? Kniha Rudé papamětníci.
prsky severního slunce je originálním spojePoznala jsem ji, když
ním tklivého milostného příběhu i napínavé
jí bylo šedesát let,
detektivky a čte se jedním dechem.
a já právě nastoupila do hornopočernické
knihovny, tehdy čerstvě přestěhované do
nových prostor na Náchodské ulici. Doba
Pilot a Malý princ – Život
normalizace nebyla snadná. Podle tehdejAntoina de
ších nařízení se knihy na indexu měly označit P (prohibiti) a vyřadit z fondu. Paní KubelSaint-Exupéryho
kovou to však ani nenapadlo. Tzv. zakázané
Petr Sís
knihy sice nebyly v regálech, ale vesele se
půjčovaly jako „podpultovky“, samozřejmě
Nádherná kniha o osamělosti a hledání
pouze důvěryhodným čtenářům.
smyslu života. Autor se sobě vlastní empatií,
Naše přátelství nepřestalo ani po jejím odchodu do důchodu. Po celá ta léta jsme se
jedna druhé neztratily a náš přátelský vztah
přetrval až do jejího odchodu. Paní Jiřina
Kubelková byla klasickým příkladem, kdy
„duch vítězil nad tělem.“ Její zdravotní stav
nebyl uspokojivý, ale její jasnozřivá mysl,
zájem o veškeré dění, humor, laskavá a čistá
duše oslovovaly každého, kdo se s ní setkal.
Čest její památce!
Božena Beňová

lehkostí a citem pro dobovou atmosféru
vypráví příběh legendárního francouzského
letce, dobrodruha
a spisovatele Antoina
de Saint-Exupéryho
(1900–1944). Mimořádně zpracovaný obrazový
životopis sleduje jeho
dětské sny a rodinné
zázemí, práci pro leteckou společnost dopravující poštu do Afriky
a Jižní Ameriky až po osudový poslední let

nad Středozemním mořem. Vidíme portrét
muže, jenž s oblibou četl i psal přímo
v kokpitu letadla a na křídlech nejrůznějších
strojů podnikal výpravy přes hory, pouště,
bouřlivé počasí i válečné zóny. S renesanční
samozřejmostí spojoval svět strojů a techniky se světem literatury a umění. Byl mužem
činu, vedeným touhou překonávat hranice
dosud možného, a zároveň zůstával velkým
snílkem, jenž si po celý život v sobě uchoval
zvědavé a hravé dítě – svého Malého prince.

Finsko

Lonely Planet - 2. vydání
Průvodce Lonely Planet o Finsku obsahuje
dva nadšené autory,
tři měsíce průzkumu, 187 888 jezer,
jedno spatření Santa
Clause, inspirativní
fotografie, přehledné
mapy, srozumitelné
praktické informace,
kapitolu o venkovních
aktivitách, všestranné
podklady pro plánování cesty a důkladné
seznámení s reáliemi Finska.
14:50:14

Zaříkávač nemocí
Jan Hnízdil

„Zaříkávač nemocí je
sestavený z textů, komentářů a rozhovorů,
věnovaných nemocem lidí, vrcholového
sportu, politiků i celé
společnosti. Datují
se od roku 2010, kdy
vyšla knížka Mým
marodům, do současnosti. Do knížky
jsem přispěl i pestrými fotografie z mého pestrého života,“ říká
o své knize Jan Hnízdil.

24– 25

Tiesitkö tämän Suomesta?
Co víte o Finsku? Odpověď
přinesly Dny finské kultury
Feno-ugrickými jazyky mluví na celém světě třiadvacet milionů
lidí, ve Finsku jich žije asi pět a půl milionu. Kromě zcela odlišného
jazyka jsou nám však Finové blízcí v přátelském chování, hrdosti
na bohatou historii i krásnou přírodu, která neodmyslitelně k této
zemi patří, mají rádi literaturu, hudbu, cestování či sport stejně
jako my. Do složitého historického vývoje i současného života
země, jíž byl věnován letošní, v pořadí už osmý ročník cyklu s názvem Poznej země Evropské unie, jsme mohli nahlédnout během
Dnů finské kultury 21. a 22. října v Horních Počernicích.
„Vztahy mezi Finskem a Českou republikou jsou vynikající na všech
úrovních. Hlavním naším úkolem je tyto přátelské vztahy mezi
oběma zeměmi udržovat a rozvíjet,“ řekl Ari Tasanen, Rada Finského
velvyslanectví v ČR v záležitostech Evropské Unie, kultury a medií,
který na setkání zastupoval velvyslankyni Finska J.E. Helenu Tuuri.
Osmý ročník cyklu s názvem Poznej země Evropské unie připravila
a do života Finska, jeho kultury i gastronomie umožnila pozvaným
nahlédnout ředitelka místní knihovny Božena Beňová se svými
kolegyněmi.
Dvoudenní akce začala geografickým večerem o Finsku ve farním
sále kostela sv. Ludmily na Chvalech; byl zaplněný do posledního
místa. Vynikající přednášku připravil Jan Maruška, skladby finských
autorů přednesli Daniel Kallmünzer na piano a Kristian Vacek na
housle. „Nezvykle velký zájem nejen hornopočernických občanů
o Finsko, jeho literaturu, výstavu o historii země, národní písně
i degustaci finských specialit mě opravdu překvapil,“ říká Božena
Beňová, autorka programu Dnů finské kultury, jimž byl přítomen
ministerský rada Ari Tasanen s asistentkou velvyslankyně Finska v ČR
Mariannou Hodošovou.
Finsko všemi smysly
Spisovatel, novinář a dramatik Mika Waltari patří u nás k oblíbeným
finským autorům obzvláště díky románu Egypťan Sinuhet. Rada Ari
Tasanen i starostka Prahy 20 Hana Moravcová se v úvodu slavnostního večera vyznali z obdivu k finské klasické literatuře, ale kromě
Waltariho věnovali oprávněnou pozornost i zcela čerstvému vydání
Kalevaly, nové komentované verzi klasického Holečkova překladu
finského národního eposu, kterou připravil profesor Jan Čermák.
Milovníci literatury pak ocenili zajímavou přednášku spisovatelky
a místopředsedkyně Českého PEN klubu Markéty Hejkalové o Miku
Waltarim, jehož rozsáhlé dílo nejen překládá, ale o němž napsala
a vydala obsáhlou biografii.
Obsáhlý historicko-geografický pohled na zemi tisíce jezer připravil
Marek Světlík, večer obohatila četná hudební vystoupení žáků hornopočernické ZUŠ s provedením finských lidových písní a skladby
Jeana Sibelia v podání malého i velkého smyčcového souboru Věry
Matějákové. Komorní pěvecký soubor Cantabile pod vedením Marie
Bachůrkové přednesl Suomenlaulu od Frederika Paciuse, další finské
písně pak zazněly v podání Anny Gorniakové (příčná flétna), Alžběty
Trojanové (kantele a harfa) a Krystyny Skalické (akordeon).
Dny finské kultury nám daly nahlédnout do země s nádhernou
přírodou, historickými památkami, bohatou kulturou i zajímavou
gastronomií. Dobroty z finské kuchyně připravili – stejně jako
v minulých ročnících tohoto seriálu o evropských zemích - studenti
z klánovické Střední školy hotelnictví a gastronomie pod odborným
vedením Jaroslava Antonína. Hosté mohli ochutnat ryby nebo Palapaisti - dušené hovězí maso se zeleninou, karelský pirožek plněný
směsí rýže Karjalanpiirakka nebo nadýchané zákusky z listového
těsta plněné povidly Joulutortut. Při ochutnávce finských dobrot
i vodky jsme se dozvěděli, že Finové už od listopadu rádi pořádají
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setkání s přáteli, kterým říkají Pikkojoulu neboli „malé Vánoce“. Jsme
rádi, že se takové milé setkání uskutečnilo v Horních Počernicích, kde
jak se ukázalo, Finsko má mnoho příznivců. Stejně jako každoroční
akce věnované jednotlivým zemím Evropské unie, jejichž obliba
u veřejnosti každým rokem vzrůstá.
„Chtěla bych poděkovat účinkujícím i všem, kteří se na letošním
ročníku podíleli a přispěli k jeho úspěšnému průběhu. Nejen kolegyním z knihovny, ale též Kristianu Vackovi, který mi velice pomohl při
přípravě programu a byl velkou oporou, starostce Haně Moravcové,
ředitelce Chvalského zámku Saše
Kohoutové a mnoha
dalším za podporu
a pomoc,“ uzavírá
Božena Beňová. Na
mou otázku, jakou
zemi Evropské unie
nám představí příští
rok, se však pouze
tajemně usmívá
a prozradit nechce.
Po chvíli ale přece
jen zasněně poznamená, že je to pro
ni srdeční záležitost.
A kdo zná Boženku
Beňovou opravdu
dobře, už asi tuší,
o jakou zemi se
jedná.
Dana Mojžíšová, foto
autorka a Jan Hanuš

26– 27

Také listopad bude na Chvalském
zámku bohatý na akce. Hned na
začátku listopadu vás bude zámkem
provázet princezna Popelka a připravíte
si lampiony a lucerničky na oblíbený
lampionový průvod Počernická
světýlka. Tento měsíc končí výstava
politické satiry Štěpána Mareše nejen
o Zeleném Raoulovi a hravá výstava
pro všechny IQ park – svět objevů.
Pospěšte tedy, abyste je stihli do 23.
listopadu. Mezitím se 14. listopadu
sejdou nové zastupitelky a tentokrát
i zastupitelé na Svatomartinské jízdě
s občany. Vyvrcholením celého měsíce
bude poslední listopadová neděle,
která je zároveň i první nedělí adventní.
Na Chvalském zámku vás 30. 11. čeká
slavnostní zahájení Vánoční výstavy
Putování s ovečkou, která bude letos
obzvlášť zajímavá. Zároveň se v týž den
konají Adventní trhy na Chvalské tvrzi,
Pohádková neděle s vílou Ohnivkou,
Vánoční veselí RC MUM na zámku
a slavnostní rozsvícení vánočního
stromu s Ježíškovou poštou v areálu
Chvalské tvrze.
Moc se na vás všechny těšíme.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

smyslů. Návštěvníci poznávají a formou
her a experimentů objevují jevy kolem nás.
Čeká na vás víc než dvacet prostorových
a desítky tištěných interaktivních exponátů.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

od soboty 29. 11. 2014
do neděle 4. 1. 2015

do neděle 23. 11., 1. patro

Zelený Raoul, politická satira
a další tvorba Štěpána Mareše
Vyvrcholením letošního komiksového roku
na Chvalském zámku je výstava známého
kreslíře a ilustrátora Štěpána Mareše, autora
legendárního
a stále velmi
aktuálního
politického
komiksu
Zelený Raoul
z časopisu
Reflex. Pořádáme k 20.
výročí komiksu. Čeká vás
galerie karikatur politiků
a prezidentů,

nejznámější výjevy ze Zeleného Raoula,
ukázky tvorby komiksu i výběr obrazů Š.
Mareše. Navíc si můžete hrát prostorové
a politické Člověče, nezlob se.

do neděle 23. 11., sklepení

IQ park – svět objevů na
Chvalském zámku
Nenechte si ujít putovní výstavu libereckého IQ parku ve sklepení Chvalského
zámku, která otvírá svět vědy a techniky
dětem i dospělým. Základním principem je
interaktivita a zapojení co největšího počtu

Slavnostní zahájení s tvůrčí
dílnou pro děti 30. 11. v 15.00
Vánoční výstava aneb
Putování s ovečkou

Tradiční vánoční výstava bude tentokrát
rozprostřena ve všech prostorách zámku.
Ve sklepení můžete putovat zázračným
světem andělů za tajemstvím Vánoc až do
města Betléma společně s ovečkou a holčičkou Alžbětkou.
Výstava je inspirovaná knihou Vánoční
mystérium, kterou ilustroval slovenský
výtvarník Vladimír Král. Jistě se rádi stanete
součástí této cesty. Navíc si děti vyzkouší
zručnost ve výtvarné dílně. Vše bude prosyceno vůní vánočních stromečků.
V prvním patře spatříte rozsáhlý keramický
betlém a krásné prostorové knihy ilustráto-

Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 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
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dětská přání pro Ježíška a rozsvítíme vánoční strom.

Neděle 30. 11. od 10.00 do 17.00

ra Vojtěcha Kubašty, který ilustroval i knihy
Medvídek Pú, Cvrček a mravenci a pracoval
pro studio Walt Disney. Pro děti je i zde
připravena výtvarná dílna.
Nenechte si ujít slavnostní otevření vánoční
výstavy v neděli 30. 11. od 15.00, jež můžete spojit s dalšími akcemi: Adventní trhy
10.00 -17.00, Pohádková neděle s vílou
Ohnivkou 10.00 -17.00, Vánoční veselí
s rodinným centrem MUM 14.00 -17.00
a Rozsvícení vánočního stromu a Ježíškova pošta 16.00 a 17.00 na Chvalské tvrzi.
Výstava probíhá od 29. 11. 2014 do 4. 1.
2015 denně od 9.00 do 17.00. Zavřeno je
pouze 25. 12., 26. 12., 31. 12. a 1. 1. 2015.

AKCE PRO VŠECHNY
Sobota 8. 11. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku
s Popelkou a světem objevů
Půvabná princezna Popelka v nádherných
šatech provede děti celým zámkem až po
sklepení, které se díky výstavě IQ PARK promění ve svět plný záhad a objevů. Prověříte
si své IQ a v praxi vyzkoušíte některé zákonitosti a objevy. Děti si během prohlídky
zasoutěží a získají i sladkou odměnu. Po
skončení prohlídky můžete na zámku ještě
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy
v celou hodinu (poslední prohlídka v 16.00.
Informace a rezervace prohlídky na tel.: 281
860 130.

Neděle 9. 11. od 17.00

Počernická světýlka –
lampionový průvod
Pojďte s námi v listopadovém nedělním
podvečeru na procházku starými Chvaly.
Nezapomeňte na lucerničky a lampiony!
Těšit se můžete na pohádková zastavení,
tajemná zákoutí s překvapením a závěrečné
zahřátí u ohně. Sraz v 17.00 u ohniště v are-

álu Chvalské tvrze. Čeká vás i malé občerstvení, setkání s vílou Ohnivkou a závěrečná
ukázka šermířského vystoupení u ohně.
Akci pro vás připravují Skauti, Chvalský
zámek, ZŠ Stoliňská, Spolek Molechet, RC
MUM, DDM Horní Počernice a dobrovolní
hasiči z Horních Počernic.

Pohádková neděle na zámku
s vílou Ohnivkou a vánočními
tradicemi
Veselá víla Ohnivka provede děti i dospělé
celým zámkem, vánoční výstavou Putování s ovečkou a také si s dětmi připomene
a vyzkouší nejznámější vánoční tradice. Můžete soutěžit a získat sladkou odměnu. Po
skončení prohlídky můžete na zámku ještě
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentované prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy
v celou hodinu (poslední prohlídka v 16.00).
Prosíme o rezervaci času prohlídky na
tel. 281 860 130.
281 860 130.

GALERIE A KOČÁROVNA

Pátek 14. 11. od 19.00., velký sál

Svatomartinská jízda na
zámku se zastupitelkami
i zastupiteli
Přijďte si vypít sklenku dobrého vína,
ochutnat vynikající sýry a příjemně si popovídat na neformálním setkání zastupitelů
a občanů Horních Počernic. Tentokrát jsou
na setkáni zváni i pánové. Akci pořádá MČ
Praha 20 a Chvalský zámek. Vstupné 100 Kč.
Účast potvrďte do 9. 11. 2014 na tel. čísle
281 860 130 nebo e-mailu: andrea.spackova@chvalskyzamek.cz.

Neděle 30. 11. od 10.00 do 17.00

Adventní trhy na Chvalské tvrzi
Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a dát si
svařené víno na tradiční adventní trhy v půvabném venkovním areálu Chvalské tvrze.
Bohatý doprovodný program:
10.00 - 17.00 Pohádková neděle na zámku
s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi na
Chvalském zámku, objednávky prohlídek
tel. 281 860 130.
14.00 Návštěva Lucií na trzích
14.00 Vánoční veselí RC MUM na Chvalském
zámku
15.00 Slavnostní zahájení Vánoční výstavy
na Chvalském zámku
16. 00 a 17.00 Rozsvícení vánočního stromu
a Ježíškova pošta v areálu Chvalské tvrze
Zazní vánoční písně a koledy, anděl vybere

od úterý 4. 11. do soboty 29. 11.

vernisáž 5. 11. od 17.00

Akvarely a olejomalby: obrazy
Heleny Hruškové-Štefkové
a Heleny Hruškové-Slavíkové

Akademická malířka Helena Hrušková-Štefková (1955) proslula svými olejovými
malbami s lučními květy, lesy a potůčky
v různých ročních dobách a dostanete se
do jiného, nezkaženého světa. Malířka je
nositelkou ceny Masarykovy akademie
umění za dosavadní uměleckou činnost.
Akademická malířka Helena Hrušková-Slavíková (1924) se od dětství důvěrně sžila
s prostředím Prahy a Orlických hor, nachází
zde vděčné motivy pro své obrazy, zejména
však inspiraci ke svébytnému pojetí malby,
která se vytříbila ve zcela ojedinělé mistrovské technice akvarelu.

od pátku 7. 11. do soboty 29. 11.
vernisáž ve středu 12 11. od 17.00

výstava Písmeno – Lettre
Srdečně zveme na společnou výstavu dětí
z partnerského francouzského města Mions,
ZŠ Ratibořická, ZVŠ Bártlova, ZUŠ Horní Počernice a DDM Horní Počernice. Na slavnostní vernisáži 12. 11. v 17 hod. vystoupí žáci
z hudebního oddělení ZUŠ HP.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

28– 29

Kalendář na rok 2015
Praha a Horní Počernice v proměnách už je v prodeji
Vážení hornopočerničtí,
už potřetí byla práce na kalendář MČ Praha 20 plně v rukou Chvalského zámku a jsme velmi rádi, že je čím dál hezčí. Kalendář na rok
2015 s podtitulem Praha a Horní Počernice v proměnách je v prodeji již od konce září na obvyklých místech viz seznam níže. Snad
můžeme říct, že je nejkrásnější ze všech, které jsme dosud dělali.
Kromě nádherných fotografií z celé Prahy i z Horních Počernic,
jejichž autory jsou mnozí z vás – občanů naší městské části, má kalendář také informační hodnotu. Jsou v něm vyznačeny hlavní akce
pořádané MČ, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a spolky

v roce 2015.
Děkujeme společnostem, které svým finančním přispěním podpořily vydání kalendáře. Za práci děkuji týmu Chvalského zámku, zvláště
pak Rozce Beránkové za produkci a Zuzaně Dejmkové za grafické
zpracování. Děkuji všem fotografům, kteří se na kalendáři podíleli
svými fotografiemi. Doufáme, že pro vás bude příjemným průvodcem po celý příští rok 2015.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku
Kalendář MČ je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský zámek
(infocentrum),
Divadlo Horní Počernice, Pekařství Moravec,
KC Horní Počernice - Domeček,
Trafiky M. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici,
Trafika M. Pupalové v Běluňské ulici U tří věžáků,
Trafika R. Pučelíka v Božanovské ulici u stanice MHD,
Trafika M. Vrzala na Náchodské ulici č. 141,
Papírnictví na Náchodské ulici u pošty,
Papírnictví v Chodovické ulici u školky,
Tiskárna Printea na Náchodské ulici č. 868 v budově bývalého sklenářství,
Salon Marton ve Chvalkovické ulici,
Prodejna Citi-tabák v supermarketu Albert.

Výherce soutěže O kouzelný plamínek
víly Ohnivky za září 2014
Milé děti, v září jste mohly naposledy spatřit výstavy Cesta nejen do pravěku se Zdeňkem Burianem
a Obří leporelo dějin. Na konci září jsme pak otevřeli novou výstavu IQ park – svět objevů. Na co se
ptala nezbedná víla Ohnivka tentokrát? Otázka byla opravdu záludná: „Do jakého kamene jsou vytesány
zámecké sklepy?“ Správná odpověď zněla „do pískovce“. Tentokrát měl při losování štěstí šestiletý Toník
Novotný, který k nám přijel z Jesenice. Vyhrává prohlídku s vybranou pohádkovou postavou a už se
na ni moc těší. Vašich kuponků bylo tentokrát 376, z toho 358 správných a 18 chybných odpovědí. Víla
Ohnivka už chystá novou otázku. -ak-
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Beseda nejen o Zeleném Raoulovi
se Štěpánem Marešem a Markem Stonišem z Reflexu
První říjnovou neděli měli návštěvníci Chvalského zámku příležitost
setkat se s kreslířem, ilustrátorem a malířem Štěpánem Marešem
a zastupujícím šéfredaktorem Reflexu Markem Stonišem. Beseda,
pořádaná jako doprovodná akce k aktuální výstavě Zelený Raoul, politická
satira a další tvorba Štěpána Mareše, byla nevážná
i vážná, živelná a vtipná.
Publikum bylo nadšené,
zavítala mezi nás i starostka naší městské části
Hana Moravcová.
Štěpán Mareš je tvůrce
ilustrované podoby politického komiksu Zelený
Raoul z časopisu Reflex.
Fiktivní postavička zeleného mimozemšťana komentuje politické dění v České republice už
od ledna 2005 a výstava je tedy uspořádána k dvacetiletému výročí
prvního zveřejnění komiksu.
Marek Stoniš je zkušený a dlouholetý novinář, který působil v mnoha českých periodikách.
Beseda byla velmi živá, lidé se obou pánů ptali na jejich zážitky
i zkušenosti, diskutovalo se o svobodě projevu v českých médiích. Osvěžující zážitek z besedy umocnilo velmi zdařilé výtvarné
ztvárnění výstavy, na níž můžete kromě výjevů ze Zeleného Raoula
najít i galerii českých i světových politiků a prezidentů, ukázky další

tvorby Štěpána Mareše a zahrát si politické Člověče, nezlob se. Můžete si vybrat, zda chcete hrát za tým českých, amerických či ruských
prezidentů, případně za tým Zeleného Raoula. Autorem výtvarné
podoby výstavy je kurátor Ondřej Sedláček.
Neváhejte načerpat humor a vtip, který v tomto hektickém období
zajisté potřebujete ze všeho nejvíc. A nebojte se vzít sebou děti. Ve
sklepení zámku je pro ně připravena zábavná výstava IQ park – svět
objevů. Výstava Zelený Raoul i výstava IQ park probíhají do 23. listopadu, denně od 9 do 17 hodin. Těšíme se na vás.
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Chvalský zámek vyhlašuje
výtvarnou soutěž na téma

Moře plné dobrodružství
Znáte krále Odyssea a jeho dobrodružnou výpravu napříč moři? Měli jste již
sami možnost zažít nějaké dobrodružství na moři či u moře?
Anebo o něčem takovém zatím jenom sníte? Zkuste nám své
zážitky či fantazie s tímto vodním živlem namalovat. Těšíme se
na Vaše „mokrá“ dobrodružství!
Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto věkových kategoriích:
• kategorie – předškolní děti
• kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
• kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých
gymnázií
• kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Technika: kresba, malba, koláž. Formát: A3, A2 nebo A1.
Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpozději do 30. prosince 2014 do 17.00
hodin na recepci Chvalského zámku. (Z druhé strany obrázku uveďte: jméno
autora, adresu bydliště nebo školy, věk – u školních dětí i třídu, zařazení do
kategorie, kontaktní telefon i e-mailovou adresu).
• Na začátku měsíce ledna 2015 zasedne komise. Z každé kategorie vyhlásíme
tři výherce, kteří budou oceněni.
- Všechny výtvarné práce budou vystaveny na Chvalském zámku v termínu
od 17. ledna do 5. dubna 2015.
- Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne v neděli 17. ledna ve 14
hodin na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy Oddyseova
dobrodružství.
- Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.
- Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku Chvalského zámku
a budou užity pro jeho potřeby.

MČ Praha 20, Výbor pro partnerství mezi městy,
Comité de Jumelage de Mions a Chvalský zámek
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA SPOLEČNOU VÝSTAVU DĚTÍ
Z PARTNERSKÉHO FRANCOUZSKÉHO MĚSTA MIONS,
ZŠ RATIBOŘICKÁ, ZVŠ BÁRTLOVA, ZUŠ HORNÍ POČERNICE
A DDM HORNÍ POČERNICE

PÍSMENO

VERNISÁŽ, NA KTEROU VÁS SRDEČNĚ ZVEME, SE KONÁ VE STŘEDU
12. 11. 2014 V 17.00 HOD. V KOČÁROVNĚ CHVALSKÉHO ZÁMKU
VYSTOUPÍ ŽÁCI HUDEBNÍHO ODDĚLENÍ ZUŠ HP
VÝSTAVA POTRVÁ DO 30. 11. 2014
OTEVŘENO DENNĚ OD 9 DO 17 HODIN

30– 31

Příroda a sport v Horních Počernicích

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

vstříc a tímto vyhlašujeme nové téma
fotografické soutěže pro rok 2016 Příroda
a sport v Horních Počernicích. Naše městská
část je obklopená krásnou přírodou, čímž
částečně eliminuje vysoké dopravní zatížení.
Nahlédněte vašimi objektivy do půvabných
zákoutí přírody v Horních Počernicích, ale
zároveň jimi zachyťte i nejrůznější sportovní
akce, abychom lyrický kalendář rozhýbali
a rozveselili.

CC Mumraj navázalo spolupráci s akciovou
společností Rozvojové projekty Praha,
která realizuje projekt Akcelerace a jejím
zřizovatelem je Hlavní město Praha.
Projekt Akcelerace podporuje začínající
podnikatele odborným poradenstvím
a nabídkou vzdělávacích aktivit.

Od listopadu 2014 bude v CC Mumraj
fungovat poradna programu Akcelerace.
Sloužit bude zdarma začínajícím podnikatelům vždy první pátek v měsíci od 9 do 12
hodin. Doporučujeme konzultaci předem
objednat, případně zaslat i konkrétní dotaz
Renatě Čurdové na tel. 775 720 588,

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

mail: renata.curdova@rcmum.cz. Objednaní
klienti mají přednost.
Přijďte už 7. 11. 2014 do CC Mumraj a poradny Akcelerace!
www.ccmumraj.cz
www.akcelerace-praha.cz

Sousedská výpomoc nás baví
Neposeda a RC MUM spolupracují
V Rodinném centru MUM stále
rozšiřujeme nabídku projektových
aktivit pro rodiče a děti. Od září je
tu opravdu velmi rušno – rodiče se
v dopoledních hodinách vzdělávají
a chůvy pečují o jejich děti. Ale dětí
i rodičů je zkrátka moc, a tak hledáme
další vhodné prostory!
Nízkoprahový klub HoPo funguje pro
dospívající v odpoledních hodinách,
dopoledne nabízí individuální konzultace a práci ve prospěch klientů, prostory je tak možné využívat i k dalším
aktivitám.
A tak jsme se spojili! MUM našel dočasné útočiště pro výuku cizích jazyků
pro rodiče v Nízkoprahovém klubu
HoPo, který zřizuje nezisková organizace Neposeda. Rodiče a lektoři teď
můžou docházet na výuku k „sousedům“ a o jejich děti se zatím postarají
chůvy v hernách RC MUM.
Spolupráce nás baví a těšíme se, že ji
dále rozšíříme.
Barbora Zálohová, RC MUM
Ivana Štefková, Neposeda
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DĚTSKÝ

MAŠKARNÍ
22. 11. 2014

BÁL

10 –12 nebo 15 –17
00

00

00

00

KDE: kulturní středisko DOMEČEK
Votuzská 322/12, Horní Počernice
VSTUPNÉ: 80 Kč
(děti do 2 let ZDARMA)

TANČÍRNA

hudba 60.–90. let, trocha klasiky...

22. 11. 2014 | od 2000
KDE: kulturní středisko DOMEČEK
Votuzská 322/12, Horní Počernice
VSTUPNÉ: 120 Kč

REZERVACE NUTNÁ!
775 720 585
hanka.schovancova@rcmum.cz

PRODEJ VSTUPENEK: MUM po–pá 900–1200 a út 1500–1800

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Tel.: 281 926 727 (po–pá 9.00–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz
Více info u Hanky: 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz

Volná Montessori herna
15. 11. 9.00–11.00

Poslední volná místa na kurzech:

Pomůcky a aktivity, které je možné využívat
i v domácím prostředí. Vstup 130 Kč / 1 dítě,
další dítě za 70 Kč.

Yamaha - Robátka, Krůčky (úterý)
Počítačový kroužek pro děti (čt 15.30-16.30)
Montessori inspirace pro rodiče s dětmi
(čt 11.00-12.00)

Volná herna s programem
středy 9.00–12.00 program od 10.00.
Program pro maminky s dětmi 0-1,5 let,
svičíme, zpíváme, hrajeme si, povídáme si.
Cena 50 Kč/vstup.

Divadýlko „Medvídci“
3. 11. 11.15–11.45
Vstupné 40,- / rodina.

sobota 22. 11.
KDE: kulturní středisko DOMEČEK, Votuzská
322/12, Horní Počernice. VSTUPENKY si
můžete rezervovat u Hanky: 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz.

10.00–12.00 nebo 15.00–17.00

Program: občerstvení, hudba, tanec,
zábava, hry, možnost vyhrát zajímavé ceny
Vstupné: 80 Kč / osobu (děti do 2 let
ZDARMA). REZERVACE NUTNÁ!!

Burza hraček, dětských
a sportovních potřeb 1
7. 11. 15.00–19.00
Podmínky prodeje na www.rcmum.cz

Vánoční veselí – KOUZELNÉ
VÁNOCE s MUMem
30. 11. 14.00–17.00
V Kočárovně Chvalského zámku. Vánoční
rukodělné dílny, živá hudba, občerstvení,
dětský koutek. V Kočárovně Chvalského
zámku.

RAW food neboli „syrová - živá“ strava
neprošla tepelnou úpravou (zahřátím nad
45°C) a je plná aktivních enzymů, minerálů,
vitamínů a kvalitních živin. Proč dát
přednost čerstvým potravinám? Hlavním
důvodem je zachování původní struktury
a složení potravin, které zabezpečují
rovnováhu mezi stovkami a tisíci
výživných látek. Součásti přednášky je také
ochutnávka raw pokrmů. Cena 200 Kč.

Přesný čas dle objednání. Zákonné
povinnosti podnikatelů, aktuální dotační
výzvy, jak nastartovat podnikání apod. Více:
renata.curdova@rcmum.cz., 775 720 588.

Originální rukodělné výrobky, občerstvení,
doprovodný program. Přijďte nakoupit
vánoční dárky. Vstup zdarma. Jarmark se
koná pod střechou v teple MUMu :)

DětsKý MAšKARNí
BÁL 1

Raw strava – cesta ke zdraví 1
5. 11. od 19.30

Poradna pro podnikání
ZDARMA
7. 11. dopoledne

Vánoční Jarmark
28. 11. 10.30–18.00

Mikuláš v MUMu 1
5. 12. od 9.00, 10.00 a 11.00
Tradiční mikulášská nadílka v MUMu.
S sebou: malý balíček označený celým
jménem dítěte. Cena: 50 Kč / 1 dítě.

tANčíRNA 1

od 20.00, hudba 60.–90. let,
trocha klasiky...

Program: hudba • tanec • zábava • možnost
vyhrát zajímavé ceny • předtančení •
občerstvení. POZOR!! Možnost hlídání dětí!!
Vstupné: 120 Kč.

Hajáles – nocování v MUMu
s programem
22.–23. 11.
Tradiční akce: vše děti přespí v MUMu
a vy se můžete věnovat sami sobě nebo
si přijďte užít večer na Tančírnu.

Aktivity označené * pořádáme v rámci projektu PRÁCE A ŽIVOT
V ROVNOVÁZE II. Projekt je finančně podpořen z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita.
Jsou určené rodičům z Prahy pečujícím o děti do 15 let věku. Aktivity jsou
ZDARMA se zajištěnou péčí o děti. Mumraj dle ceníku.

Pracovní smlouvy a podnikání
12. 12. od 9.30 *
Témata: OSVČ - zdravotní, sociální, daň
z příjmu (hlavní a vedlejší činnost),
co je švarcsystém a jak nenaběhnout,
skloubení OSVČ a pracovně právních
vztahů. ZDARMA včetně hlídání dětí.

Vše o programu najdete na
www.rcmum.cz
Přidejte se k nám na FACEBOOKu
Akce označené 1 podporuje MČP20

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

www.ccmumraj.cz
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Adventní věnce
Oblíbený symbol blížících se Vánoc si můžete přijít vyrobit v pátek 28. 11. 2014 od 16.00
do 19.00 do DDM. Máme pro vás připravený
široký výběr korpusů, svícnů, mašlí a vánočního materiálu na zdobení.
Cena kurzu je 50 Kč + cena vybraného materiálu. Počet míst max. 20. Nutná rezervace
předem, uzávěrka 26. 11. 2014.
Vánoční dílničky v DDM
V sobotu 29. 11. 2014 od 10.00 do 17.00
vás zveme na výtvarné dílny
V době od 10.00 do 12.30 a od 13.30 do
17.00 budou pro vás připraveny kreativní výtvarné dílny, kde si můžete vyrobit:
vánoční dekorace (věnce, svícny, koule),
filcované stromečky a věnečky z ovčího
rouna, korálkové ozdoby (hvězdy, andílci), skládané vánoční dekorace a figurky,
drobné vánoční výrobky (přáníčka, medové
svíčky, drobné keramické dárečky). V našem
prodejním stánku si můžete malé dárečky
také zakoupit. Srdečně všechny zveme.
Výtvarné dílny
KERAMIKA pro mládež a dospělé
čtvrtek (sudé týdny) 18.00 – 19.55
Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.
Účast je možná pouze po předchozí rezervaci.
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Uzávěrka rezervací je vždy pondělí před
termínem dílniček (maximálně pět 5 míst).
FIMO pro děti od 12 let, mládež a dospělé
Polymerová modelovací hmota je určená
k výrobě šperků, figurek, korálků a různých
dekorací. FIMO hmota po zapečení v troubě
ztvrdne, barvy lze různě kombinovat.
Neděle 23.11. od 14.00 do 17.00
Pod vedením Hany Volfové se naučíte
základy zpracování FIMO hmoty, od výběru
vhodného motivu přes jeho sestavení
a vytvoření šperku. K dispozici budou různé
barvy, speciální řezáky, vykrajovátka, pudry,
bižuterní komponenty a kleště k dokončení
výrobků.
Cena: 280 Kč + cena materiálu
Kurz proběhne při počtu 5 – 10 zájemců.
Nutná rezervace předem. Uzávěrka rezervací je 20. 11. 2014.
Neděle 14.12. od 14.00 do 17.00
PEDIG pro děti od 12 let, mládež a dospělé
Pedig je přírodní pružný materiál (vzdušné
kořeny palmy Calamus rotang), vhodný pro
výrobu pletených výrobků.
Pod vedením Hany Volfové se naučíte základy pletení pedigem a plochým pedigem
(také band nebo šéna). K dispozici budou

různé barvy pedigu, kleště , formy (zvonek,
kornout).
Cena: 280 Kč
Kurz proběhne při počtu 5 – 10 zájemců.
Nutná rezervace předem. Uzávěrka rezervací je 10. 12. 2014.
Všechny rezervace na tel. čísle 281 925 264
a 605 700 772, e-mail farkasova@ddm-hp.
cz, volfova@ddm-hp.cz nebo v kanceláři
DDM.
Zdeňka Horváthová,
ředitelka DDM

Třiadvacet mladých rybářů soutěžilo o ceny

Prázdniny jsou dávno pryč a školní rok už
v plném proudu. To je čas, kdy naše místní
organizace pořádá pro děti rybářské závody
na rybníku Koupaliště. Letos v říjnu jsme se
sešli už po osmadvacáté.
Sraz v klubovně jsme měli v sedm hodin, ale
mnozí nedočkavci zde čekali snad ještě za
tmy. V půl osmé bylo do závodu přihlášeno
23 chlapců a dívek. Skoro polovina závodníků
byla z kroužků při DDM z Horních Počernic
a Černého Mostu. Pro většinu z nich to byly
první závody a někteří lovili ryby úplně poprvé.
Všichni si ale vedli výborně.
Ryby začaly chvíli po zakrmení hezky brát nástrahy, které děti pečlivě napichovaly na háčky,
a rozhodčí chvílemi téměř nestíhali měřit a za-

pisovat jejich úlovky. Je potřeba měřit přesně,
protože i jeden centimetr může rozhodnout
o celkovém pořadí.
Závod byl do poslední chvíle velmi napínavý,
protože skupinka už zkušených závodníků
zdolávala ryby takřka současně a každá ztracená by mohla znamenat chybějící centimetry
v celkovém součtu.
Nejlépe se vedlo Václavu Tomičovi z MO
Vysočany, který obhájil vítězství z jarního
závodu a ulovil 17 kusů v celkové délce
581 cm. Druhý se umístil náš člen Marek
Křivánek s úlovkem 14 ryb a 466 cm, třetí
skočila také se 14 rybami, ale v délce
455 cm mladá rybářka Nikola Chaloupková.

Po obědě, který pro závodníky připravili členové našeho výboru, jsme za potlesku všech
přítomných slavnostně předali vítězům krásné
poháry, diplomy a především ceny, o které se
celé dopoledne bojovalo. S prázdnou od nás
neodešel nikdo, ani ti méně úspěšní. Na ceny
nám prostřednictvím grantu přispěla MČ Praha
20, paní starostka poslala dětem k dopolední
svačině výborné koblihy a koláče. Děkujeme.
Příští rok nás čekají jubilejní třicáté závody.
Dovolujeme si vás pozvat už nyní, milí přátelé
rybolovu. Přijďte mladým rybářům fandit
alespoň v takovém počtu jako letos.
Přejeme všem hezký a klidný zbytek roku
a hlavně pevné zdraví.
Za výbor MO Martin Pachta
Poděkování rybářskému svazu
v Horních Počernicích
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu
Martinu Pachtovi a všem jeho kolegům za
výbornou organizaci dětských rybářských
závodů a velkou vstřícnost k dětem. Hlavním smyslem soutěže není vyhrát za každou
cenu, ale užít si celé sobotní dopoledne na
rybách.
Jan Vašků
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Podpořte fotbalisty
SC Xaverov Horní Počernice Rozpis zápasů v listopadu 2014
Kategorie			Kdo				Kdy 			Kde se hraje
F3D Mladší žáci
Xaverov sdružení – Praga B
9. 11. 2014, 10:00		
H. Počernice - UMT
			
Hrdlořezy – Xaverov sdružení
2. 11. 2014, 14:00		
Hrdlořezy - T
G3D Starší přípravka 2005-2006
Xaverov sdružení – FA Praha		
9. 11. 2014, 11:30		
H. Počernice - UMT
			
Suchdol – Xaverov sdružení		
2. 11. 2014, 09:30		
Suchdol - T
			
Kbely – Xaverov sdružení		
15. 11. 2014, 09:30		
Kbely - T
G3H Starší přípravka 2004-2005
Xaverov sdružení – Satalice		
2. 11. 2014, 11:30		
H. Počernice - UMT
			
Xaverov sdružení – Březiněves
16. 11. 2014, 11:30		
H. Počernice -UMT
			
Bohnice – Xaverov sdružení		
9. 11. 2014, 09:30		
Bohnice - T
H3C Mladší přípravka 2006		
Xaverov sdružení – Bohnice		
9. 11. 2014, 10:00		
H. Počernice - UMT
			
Sparta sdružení - dívky – Xaverov sdružení 1. 11. 2014, 09:00		
Satalice - UMT.
			
Bílá Hora – Xaverov sdružení		
15. 11. 2014, 09:00		
Bílá Hora - UMT
H3F Mladší přípravka 2007		
Třeboradice – Xaverov sdružení
1. 11. 2014, 09:00		
Třeboradice - UMT malá
A4B Muži 			
Xaverov – Ďáblice C		
8. 11. 2014, 10:15		
H. Počernice - UMT
			
Klánovice – Xaverov		
1. 11. 2014, 14:00		
Klánovice - T
			
Vinoř – Xaverov			
16. 11. 2014, 13:30		
Vinoř - T
Svatopluk Malina, sportovní manažer

Počernické gymnastky přivezly dvě bronzové medaile

V neděli 5. října pořádal SK Ohrada ve
spolupráci se ZŠ Jánského v Praze 5 další
ročník tradičního závodu Dráček. Z Horních
Počernic se ho zúčastnilo celkem 16 gymnastek. V kategorii A obsadilo naše družstvo
ve složení Julie Pastrňáková, Adéla Kalinová
a Viktorie Brožová 2. místo, v kategorii B
skončila děvčata Banisha Gupta, Katarína
Hanzalíková a Eva Švaříčková šestá.
V jednotlivkyních dosáhly Adéla Kalinová
a Julie Brožová na medailová a to bronzová
umístění.
O víkendu 18. a 19. 10. se zúčastnily tři naše
svěřenkyně 12. ročníku Baby Gym Cupu
v Ostravě, pořádaného Gymnastickým
klubem Vítkovice. Naše Lucie Zahradníčková se zúčastnila mezinárodního závodu za
účasti gymnastek z Anglie, Rakouska a Slovinska a vybojovala 18. příčku, následující
den ještě vyhrála kategorii ročníku narození
2003. Gabriela Bohatová byla čtvrtá, Laura
Bohatová obsadila v kategorii ročníku narození 2006 a mladší desáté místo.
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Všem děvčatům gratulujeme.
Lenka Barešová, předsedkyně oddílu SG a AE

NAŠE PŘÍZNIVCE
ZVEME
V NEDĚLI 2. 11. 2014 V 9:10
NA ZÁVOD GYMNASTICKÝCH
NADĚJÍ A PODZIMNÍ PŘEBOR
PRAHY DO TĚLOCVIČNY
ZŠ RATIBOŘICKÁ.

PŘIJĎTE POVZBUDIT
NAŠE DĚVČATA!

Návštěva
partnerské školy
v Popradu
Návštěvu partnerské školy v Popradu
jsme zahájili prohlídkou Soukromé
střední odborné školy Tatranské
akademie, kde nás vedení školy a studenti vřele přivítali. Dopoledne
nás dokonce zapojili do některých hodin, a tak jsme měli možnost
vyzkoušet si své znalosti v cizích jazycích, na hodině matematiky
nebo si zkusit napsat test ze slovenštiny.
Vydali jsme se i na túru do Vysokých Tater, navštívili hokejové
utkání a svou vodáckou zdatnost si ověřili na raftech při splavování řeky Dunajec. V rodinném prostředí Tatranské akademie jsme
předvedli svou sportovní šikovnost při přátelském turnaji v kopané
a volejbalu.
Tereza Štětinová a Kateřina Hýblová, studentky

Dárky pro děti z dětského
domova
Studenti navštívili partnerský dětský domov ve Volyni, aby dětem
předali dárky, které vyhráli v soutěži o zdravém životním stylu
Smartlife. Jednalo se o nabité sim karty v celkové hodnotě téměř
4.000 Kč.

Studentky Dominika Kefurtová a Tetiana Maistrenko se zúčastnily
evaluačního semináře k projektu odborných praxí S němčinou
o krok napřed 2013-2014 v Evropském domě v Praze. Cílem bylo
seznámit účastníky s jejich zážitky, poznatky a zkušenostmi, které
získaly v minulém školním roce během čtyřtýdenního pobytu na
odborné stáži v německém Rotenburgu.

Zástupci z Fatih Faculty of Education navštívili naši školu
Naši školu navštívili tři zástupci katedry matematiky z Fatih Faculty
of Education Karadeniz Technical University v Turecku. V doprovodu
našich studentů ze čtvrtého ročníku si prohlédli školu a diskutovali
s nimi o systému českého školství i specifikách a přednostech naší
školy. Velmi se zajímali o výuku matematiky, proto jsme poté společně navštívili hodinu ve druhém ročníku. Naše škola se tureckým
kolegům velmi líbila, a tak můžeme s hrdostí říct: teď už nás znají
i v Turecku.
David Janda, učitel matematiky

Svatováclavská pouť
Poslední zářijový den jsme u nás tradičně přivítali děti a učitele
ze Speciální základní školy Bártlova a připravili pro děti soutěžní
disciplíny a další zábavu. Mohly si vybrat pletení korálků, skládání
origami, puzzle, test zručnosti nebo malování na perníčky, nechyběl
ani strašidelný hrad a opečené buřty.

SOŠ na studentské konferenci
Tématem studentské konference v Akademii věd ČR znělo Rozvojové cíle tisíciletí: Společně ke změně. Seznámili jsme se nejen
s problémy globálními, ale i s těmi, které aktuálně řešíme v České
republice, např. chudoba, plýtvání potravinami nebo zvyšující se
počet lidí bez domova. Ochutnali jsme fair trade potraviny, na jejichž
výrobě se nepodílí dětská práce a není příliš zatěžováno životní
prostředí.
Spolu s další pražskou školou jsme pracovali na vlastním projektu
z 8 Goals… WeAct! a vybrali si téma Boj proti AIDS a dalším nemocem. Hotový projekt jsme následně prezentovali. Děkujeme organizaci Partners Czech za organizaci konference.
Linda Lakotová, Anna Marvanová a Ilona Bartášková, studentky
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Projekt Občan
Cena Via Bona 2014
V loňském školním roce si kvarta B z Vybíralovy ulice vybrala téma Pomoc potřebným.
Součástí projektu byly pravidelné návštěvy
v Domě seniorů v Bojčenkově ulici v Praze
14. Studenti jednou týdně ve svém volném
čase navštěvovali seniory, organizovali pro
ně program, hráli s nimi hry, předčítali jim,
připravili také vánoční besídku nebo malování velikonočních kraslic.
Za tuto činnost byli nominováni do 17.
ročníku o Cenu Via Bona, která je udělována
v součinnosti s Velvyslanectvím Spojených
států amerických v Praze. Přihlášeno bylo
sto jedenáct projektů v několika kategoriích. Překvapením byla pro nás informace, že
se náš tým dostal mezi tři finalisty v katego-

rii Mladý filantrop a jeho zástupci jsou pozváni na slavnostní předávání cen pro vítěze
do rezidence amerického ambasadora.
Slavnostního večera 1. října 2014 se zúčastnily studentky A. Gurovičová a K. Žáková
v doprovodu profesorky E. Krátké, která
celý třídní projekt vedla. Večer zahájil nový
velvyslanec USA v Praze A. H. Schapiro. Ve
svém proslovu vyzdvihl záslužnost charitativní a filantropické činnosti, ocenil její
aktéry a zároveň velmi emotivně připomněl
svůj osobní vztah k České republice. Příjemně strávený večer byl poděkováním nejen
nominovaným, ale všem zúčastněným
studentům a profesorům, kteří se Projektu
Občan na gymnáziu opakovaně věnují.
A. Gurovičová, K. Žáková a E. Krátká

Už řadu let se studenti Gymnázia v Horních
Počernicích i na jeho detašovaném pracovišti ve Vybíralově ulici na Černém Mostě
pravidelně zapojují do Projektu Občan
(Project Citizen). V jeho rámci řeší řadu rozmanitých témat, jež mají přiblížit současné
problémy mladému člověku.
Během uplynulých let se zabývali prevencí
šikany na školách, bezpečností dětí v dopravním provozu, zdravou výživou i plýtváním potravinami. Studenti spolupracovali
s Komunitním centrem Motýlek v Praze 14,
kde se zapojili do činnosti pro
handicapované děti.

V polovině září jsme se vypravili na školu v přírodě na chatu Štumpovka do Rokytnice nad Jizerou.
Každý den jsme absolvovali pěší výlet: k prameni Labe, k mohyle Hanče a Vrbaty nebo Kotelním
jámám, jeden den jsme strávili v Harrachově, kde jsme nezapomněli navštívit skokanské můstky
a lanovkou vyjeli na Čertovu horu.
Filip Šlemr, napsal student

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2014

Fakultní základní škola Chodovická
informuje o svých aktivitách
Jez zdravě a hýbej se!
Vést žáky ke zdravému životnímu stylu je
jednou z priorit naší školy. Podpora pohybových aktivit žáků je zřejmá už z nabídky
rozšířené výuky tělesné výchovy ve třídách
druhého stupně a z nabídky řady sportovních kroužků pro děti prvního i druhého
stupně.
Zdravá výživa dětí je druhou oblastí, které
je třeba věnovat pozornost. Jako každý rok
byl i letos koncem září na prvním stupni naší
školy realizován projektový den Jíme zdravě
a s chutí. Cílem tohoto projektového dne
je připomenout dětem, jak výrazně může
nevhodná výživa ovlivnit celkový zdravotní
stav člověka. Projektový den je zaměřený
především na praktickou přípravu chutných
a zároveň zdravých pokrmů, při které se děti
nenásilnou formou seznamují se základními
pojmy souvisejícími se zdravou výživou, řeší
výběr vhodných potravin pro přípravu pokrmů, uvědomují si, které potraviny a nápoje
mohou vést při časté konzumaci k nárůstu
tělesné hmotnosti a dalším zdravotním problémům, trénují pravidla slušného stolování,
diskutují. Projekt vrcholí společnou „zdravou“ hostinou jednotlivých tříd. Vzhledem
k tomu, že třídní učitelé volí věku přiměřené

činnosti, děti pracují s velkým nadšením.
I v rámci školní prevence jsou žákům
nabízeny některé programy související se
zdravým životním stylem. V prvním říjnovém
týdnu to byla například beseda pro sedmáky
a osmáky s názvem Než užiješ alkohol, užij
svůj rozum.
Celoročně je škola zapojena do projektu
Zdravé zuby. Tým autorů projektu se skládá
ze specialistů na zubní zdraví a odborníků
na školní výukové programy, jejichž součástí
jsou pracovní listy pro žáky, které interaktivním způsobem a poutavě přiblíží dětem
problematiku zubního zdraví.
V letošním školním roce navázala škola nově
spolupráci se společností Monkey Snack,
která se zabývá zdravým stravováním dětí
a nabízí dětem dodávání čerstvých a nutričně vyvážených svačin přímo do školy.
Jana Remešová

Naše třetí třída se zúčastnila natáčení
v rámci soutěže Penny městečko.
Filmaři přivezli do školy stavebnici,
z níž měly děti sestavit městečko
a v něm sehrát příběh, který si samy
vymyslí.
Jak se jim to povedlo, můžete vidět na
www.pennymestecko.cz a zároveň je
svým hlasem podpořit.

Podzim
V předchozím čísle Zpravodaje jsme uveřejnili článek Cyklisté, chodci, koho budete volit?
Povědomí oslovených o cyklodopravě a jejich názory jsou poměrně povzbudivé.
Skončilo období, kdy bylo teplo, světlo, sucho a viditelno. Nyní nás čeká chladné vlhko,
snížená viditelnost a velmi často dokonce
i tma, máme zamlžená okna u aut a často
i brýle. Lidé jsou zadumanější, zachumlanější, pomalejší. Náš pohyb pěšky, na kole
i autem by měl být jednoznačný a snadno

předvídatelný. Mysleme na to, že za šera
máme omezenou viditelnost, ale také šanci
ji zlepšit kontrastním oblečením, reflexními
pruhy atd. Dbejme o to důsledně především
u dětí a starších osob nejlépe zvýrazněním
končetin nebo paprsků kol. Chodníky udržujme volně průchozí, aby tudy každý prošel
a nemusel vstupovat do vozovky.
S mírnou nadsázkou lze říci, že řidiči bez
garáží občas díky téměř neprůhledným
okénkům u svých aut ujedou první kilometry

pouze s pomocí navigace, nebo dokonce
zapomenou rozsvítit světla.
Mimo hlavních komunikací a průmyslových
areálů se ve většině hornopočernických ulic
potkáváme. Jakou úroveň vzájemné tolerance zde zavedeme, taková bude.
Petr Uzel, Cyklisté (nejen) sobě
www.p20.cyklistesobe.cz
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Šesťáci ze Stoliňské na adaptačním výjezdu

Naše šesté třídy opět vyrazily na adaptační
výjezdy. Letos jsme zvolili pouze třídenní variantu s jednou třídou. V pondělí dopoledne
jsme se ubytovali v Křížkách nedaleko Malé
Skály a hned jsme začali s programem, který
„šijeme dětem na míru“. Největším zážitkem
pro ně byla jízda na raftech po Jizeře. Vyslechli jsme instruktáž, oblékli vesty, rozdělili

se do skupin a vyrazili na klidnou a bezpečnou plavbu do Dolánek. Zpátky jsme se
vraceli na koloběžkách. To byla jízda!
Rámcově byly programy v obou třídách
stejné, ale žáci v každé třídě jsou jiní;
jinak se chovají i reagují na pokyny. Děti
se naučily nové hry a byly nuceny se nad
sebou trochu zamyslet. My dospělí zase

dokážeme odhadnout, kde by mohl nastat
problém a na co dát v budoucnosti pozor.
Byl to opravdu smysluplný start pro nově
utvořené kolektivy do následujících čtyř let
společného soužití.
Hedvika Zmeková, školní metodik prevence

S dospělými vítají nové občánky také děti
Mezi milé a tradiční akce v Horních Počernicích patří vítání občánků. Slavnostní chvíle
pro ty, kteří jsou dětem nejbližší, tedy maminkám, tatínkům a dalším příbuzným, kteří
na tento okamžik často vzpomínají dlouho
a tím raději, čím je takový okamžik milejší

a slavnostnější. A právě to se Sboru pro občanské záležitosti daří. V krásném prostředí
Chvalského zámku se čtyřikrát ročně koná
slavnostní uvítání nově narozených Počerňátek za přítomnosti představitelů obce. Ke
slavnostnímu okamžiku rozhodně přispívá

i vystoupení žáků nynější 3. B ZŠ Chvaly, kteří ho zpříjemňují zpěvem, hrou na hudební
nástroje a sborovým přednesem. Jejich
vystoupení jsou pravidelně odměňována
potleskem všech přítomných.
Zdena Radvanová, učitelka

Den se švihadlem
V druhém říjnovém týdnu proběhl v Klubu a Klubíku v ZŠ Stoliňská Švihadlový týden. A že je skákání
zábavné jen v počítačových hrách? Děti velmi brzy
zjistily, že to není pravda. Nejdříve se do soutěží sice
zapojily jen dívky a kluci se raději věnovali fotbalu.
Když ale viděli, že skákání přes švihadlo může být
i zábavné, s chutí se přidali. A v jakých disciplínách
se soutěžilo? Ve skocích na čas, skocích dozadu nebo
v maximálním počtu přeskoků bez přerušení. Děti
soutěže tak nadchly, že jsme se švihadlem strávili
celých pět dní.
Renáta Hromasová

Vydejte se s knihou za dobrodružstvím
V letošním školním roce bude v ZŠ Stoliňská
probíhat projekt nazvaný S knihou za dobrodružstvím. Za cíl si klade, stejně jako loňský projekt Pohádky čteme s chutí, podílet
se na vytváření kladného vztahu ke knihám
a k vlastní četbě. Měl by také napomáhat
ke zlepšení jazykového projevu, psaného
i mluveného, a rozvíjet tvůrčí schopnosti
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žáků. Letos se zaměřujeme na dobrodružné
knížky. Předpokládáme totiž, že každý z nás
má rád chvilky, kdy si může sednout s knihou někam, kde se cítí dobře, a odtud pak
může začít svou cestu za dobrodružstvím
ve společnosti svých oblíbených literárních
hrdinek a hrdinů. Součástí projektu bude
soutěž o nejlépe zpracovaný referát z dob-

rodružné knihy a literární soutěže o nejhezčí
dobrodružný příběh. Vyhlášení vítězů se
uskuteční opět na školní Vernisáži v červnu
2015. Více se v průběhu školního roku dočtete na titulní straně webu ZŠ Chvaly.
Patricie Lamplotová

Mladí atleti předvedli výborné výkony

V pondělí 22. září se naši mladí atleti Marek
Vízner, Štěpán Šufliarský, Hugo Stezha, Kája
Neufusová, Anetka Deckerová, Péťa Brenkusová a Anička Fajkošová zúčastnili veřejných
závodů atletických přípravek na Slávii.
Všichni předvedli výborné výkony. Nejvíce

se dařilo Anetce, které jen o kousíček utekla
medaile v běhu na 60 metrů, i Markovi
a Štěpánovi, kteří se skvěle umístili v běhu
na 60 m a ukázali špičkovou kvalitu mezi
tolika závodníky. Všem moc děkuji za účast
a reprezentaci našeho klubu. Děkuji také

rodičům, kteří mi velice pomohli s dopravou
dětí na závody. Závodníci, gratuluji vám
a těším se na další závody!
Trenérka Kamila
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Historie dávná i nedávná – 75
Události

Jak jsme si nedávno připomínali, dne 28. října
V obecní kronice je ještě uvedeno, že první
1918 se vlády v Československu ujal Národní
schůze zatímně ustanoveného Národního
výbor tímto provoláním: „Lide československý!
shromáždění dohodou českých a slovenTvůj odvěký sen se stal skutečností. Stát Českoských stran se konala 15. listopadu, a po proslovenský nastoupil dnešního dne v řadu samohlášení Československé republiky a oslavy
spojenců byl Tomáš Garrigue Masaryk zvolen
statných kulturních státu světa. Národní výbor
nadaný důvěrou veškerého lidu československéprezidentem, předsedou vlády Dr. Karel Kraho, přijal jako jediný oprávněný a odpovědný
mář a další ministři vlády.
činitel do svých rukou správu Tvého státu!
Lide československý, vše co podnikáš, podnikáš
Dne 21. prosince se uskutečnila triumfální
od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen
cesta prezidenta Masaryka z ciziny do Prahy.
veliké rodiny samostatných států a národů.
Radostnou náladu památného roku však
Novými činy se v těchto chvílích zahajují nové
vystřídaly denní starosti o přežití. K tomu je
a bohaté i slavné dějiny Tvoje. Jistě nezklameš
v kronice poznamenáno:
očekávání celého kulturního světa, který se žeh„Ještě před koncem roku se ukázalo, v jakém
stavu se naše země po skončení války nachází.
náním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin,
jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony českosloByla vydrancovaná na nejvyšší míru. Rozbité vavenských legií na západních bojištích a na Sibiři.
gony a lokomotivy nemohly uspokojit potřebu
Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života,
přepravy osob ani nákladu. Katastrofální nedoTvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čisstatek potravin byl příčinou hladu ještě většího
tý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko - česnež za války. Naštěstí hned počátkem roku 1919
koslovenské legie. Nezapomínej národní kázeň!
přišly první dodávky potravinové pomoci z ciziBuď si stále vědom, že jsi občanem malého státu
ny, zejména z Ameriky. Rozdělovány byly podle
nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.
zachovaného přídělového systému válečného.
Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní
V obcích ho zajišťovaly zřizované komise pod
výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování
názvem aprovizační, které přidělovaly nejen
a Tvá radost byly důstojny veliké chvíle nynější.
lístky, ale na ně i vlastní zboží, chleba, mouku,
Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmějí
cukr, ale i uhlí, dříví, petrolej, svíčky apod. Stávabýti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli
lo se, že se přes nejlepší vůli na někoho něco nesvobody lidu, který dovede sám sobě vládnout.
dostalo, takže práce v této komisi byla nelehká
Ani jediným rušivým činem nesmějí býti zkaleny
a nevděčná a nikdo se do ní nehrnul.
nynější veliké okamžiky, ani jediný z vás se nePokleslé ceny šly opět nahoru, u některého
zboží nad ceny válečné. Drobné peníze ztratily
smí dopustit ničeho, co by mohlo vrhnout stín
hodnotu, takže například válečné železné dvana čisté jméno národa! Každý z vás musí bezvýhradně šetřit všeho, co jinému je svato. Svobody
cetihaléře počaly zahazovat i děti, protože ani
osobní i majetku soukromého nesmí býti dotčecukrátko za ně nebylo.“
no. Podrobte se bezvýhradně rozkazu NárodníO dalších událostech se pak v roce 1919 napřího výboru!“
klad dočteme, že 13. ledna vstoupil v platnost
Za Národní výbor československý Dr. Frantinově přijatý zákon zavádějící osmihodinovou
šek Soukup, JUDr. Alois Rašín, Dr. Vavro Šropracovní dobu.
bár, Antonín Švehla, Jiří
Stříbrný.
Od samého rána následujícího dne byly školy
v našich obcích ozdobeny
praporem v národních barvách, různým způsobem si
svá okna i příbytky vyzdobili jejich obyvatelé. Každý
člověk pak měl na svém
oděvu stužku v českých
barvách. Rovněž koně i povozy jedoucí z Prahy přes
naše obce na venkov byly
ozdobeny praporky a stuhami. Slavnostní nálada
a výzdoba u nás setrvala až
do 10. listopadu, kdy občané našich obcí uspořádali
oslavu národní samostatnosti s průvodem za účasti
učitelů a školních dětí.
Shromáždění na Václavském náměstí v Praze 28. října 1918
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Na několika místech v Čechách a více na Slovensku si někteří lidé vysvětlovali nabytou
svobodu národní také tak, že si mohou dělat
svobodně, co se jim zlíbí. Zalíbilo se jim „bílení
obchodů“, což prakticky znamenalo, že rozbili výlohu, vnikli do obchodu nebo do skladu,
vykradli zboží a zbytek rozházeli. K ojedinělému případu došlo tehdy také v původní obci
Horní Počernice, když byl vykraden obchod
pana Novotného.
Od 3. do 9. března se v celé republice konalo kolkování rakouských bankovek českým
kolkem. Vláda si při této příležitosti polovinu
hodnoty kolkovaných peněz zadržela a uvolnila ji až po několika letech.
V květnu byl vydán zákon reformující manželské právo zavedením občanského sňatku,
rovnocenného sňatku církevnímu včetně
možnosti povolení rozvodu.
Podle schváleného zákona voleb do zastupitelstva obce a podle všeobecného tajného
volebního práva pro muže i ženy od 21 let konaly se v celé republice 16. června 1919 první
obecní volby. Každá strana měla svou kandidátku, na níž se nesmělo nic škrtat ani připisovat, a jen jedna kandidátka se směla v zalepené obálce vsunout do volební urny. Naše
původní obce měly pouze tři kandidátky.
V červenci byla vydána první československá
bankovka v hodnotě 100 korun, stará
rakouská kolkovaná byla z oběhu stažena
k 15. 11. 1919. Ještě tohoto roku byla vydána
bankovka v hodnotě padesát a pět set korun,
jako státovky papírová koruna a pětikoruna.
K 20. červenci 1920 byla ukončena platnost
všech okolkovaných rakouských bankovek.
V listopadu 1919 byla stanovena přesná podoba státní vlajky Československé republiky
při použití slovanských barev a zajištění odlišnosti od vlajek již existujících. Mezi bílou barvu nahoře a červenou dole
byl od žerdě vsunut modrý
klín do 1/3 délky vlajky.
Dne 6. prosince došlo na jednokolejné trati mezi stanicemi Mstětice a Čelákovice ke
srážce vlaků, při níž čtyři cestující zemřeli, a 45 bylo těžce
zraněno.
V poslední den tohoto roku
bylo oznámeno kuřákům, že
i po novém roce zůstanou
v platnosti poukázky na tabák a cena tabákových výrobků se ještě zvýší.
O dalších událostech v prvních letech Československé
republiky opět v pokračování.
Hubert Antes, kronikář

Z redakční pošty
Neposedný pochod

V sobotu 4. října proběhl historicky první
ročník Neposedného pochodu, jehož cílem
je propojit jednotlivé lokality, kde naše organizace působí. Sešli jsme se na nádražích

Pavla Roušara, MČ Praha 14 Radka Vondry
a MČ Praha 20 Hany Moravcové, u níž velmi
oceňujeme, že s námi došla až do cíle. Děkujeme všem účastníkům a těšíme se za rok na
shledanou.
Ivana Štefková, foto archiv organizace

Děti z Nízkoprahového
klubu navštívily
seniory

v Klánovicích, Horních Počernicích a Kyjích
a vydali se společně do areálu Staré pošty
v Běchovicích, kde naše organizace sídlí.
Zde na nás čekalo příjemné pohoštění,
úžasné dětské divadýlko Toy Machine
a dětský DJ. Počasí nám přálo, a tak jsme
během jednoho z posledních dnů babího
léta prožili příjemný čas, blíže poznali sebe
i místa, kde žijeme a působíme. Akce se
konala pod záštitou starostů MČ Praha –
Běchovice Ondřeje Martana, MČ Praha 21

S dětmi z Nízkoprahového klubu a Terénního programu HoPo jsme se vypravili na
návštěvu do hornopočernického Domu
s pečovatelskou službou. Přivítaly nás
seniorky, které tu žijí a aktivně tráví volný
čas. Společně s naší kolegyní z Komunitního
terénního programu Křižovatka Bárou Zvoníčkovou pro nás přichystaly milé pohoštění
a s dětmi si zahrály oblíbenou karetní hru
Dobble, která procvičuje postřeh a paměť.
Potěšilo nás, jak se děti i senioři vzájemně
obohatili.
Viktor, jeden z návštěvníků klubu HoPo, se
s námi podělil o dojmy z návštěvy: „Nejvíc se

mi líbilo, že jsme si zahráli Dobble a dostali
občerstvení. Zajímavé bylo poslouchat vyprávění o tom, jak se v minulosti pracovalo
a muselo brzy ráno vstávat. Příště bych tam
chtěl být déle, víc si hrát a povídat.” Děku-

jeme vedoucí sociálního odboru Monice
Brzkovské a radní Aleně Štrobové za pomoc
s organizací této úžasné návštěvy.
Jiří Mataj, vedoucí programu, foto NZDM HoPo

MŮŽE SE STÁT I VÁM III.
Tentokrát se budu věnovat dalším nežádoucím projevům lidské společnosti, s nimiž se
může setkat každý: MOBBING a BOSSING.
Mobbing zahrnuje systematické, cílevědomé
a především opakované útoky jednotlivce či
skupiny na určitou osobu, kolegu v zaměstnání. Jedná se o způsob psychického
trýznění v pracovním životě, kdy dochází
k nepřátelským a neetickým formám
komunikace.
Nepřátelská a neetická komunikace má za
cíl dotlačit vybraného jedince do defenzivní pozice, ponížit, vyloučit ho z kolektivu,
znevážit a donutit tak k odchodu z pracoviště.
Útoky velmi často bývají bez náležité příčiny
a většinou se nevztahují ke konkrétní činnosti
oběti. Soustavný tlak je vyvíjen bez ohledu
na to, jakou činnost zaměstnanec vykonává či
jaké je jeho chování na pracovišti. Výrazně mu
však ztěžuje či znemožňuje plnění pracovních
povinností.
Projevy mobbingu
Existuje až 45 různých podob psychického násilí provozovaného na pracovišti. Mezi hlavní
indicie mobbingu patří zákeřnost, skrytost,
nebezpečnost a „beze stop“. Nejtypičtějšími
projevy mobbingu jsou následující znaky:
- mluví o vás za zády, dělají si z vás legraci a šíří
o vás pomluvy, které kazí vaší pověst,
- nutí vás dělat degradující úkoly, vykonávat
nesmyslné pracovní úkoly nebo úkoly, které
by měli vykonávat zaměstnanci na nižší pozici
- veškeré vaše snahy, úsilí a úspěchy na pracovišti jsou hodnoceny negativně

- zesměšňují vaše chování nebo fyzické odlišnosti, slyšíte neustále jen kritiku své práce,
- ignorují vás, i když se pokoušíte nadřízené
nebo kolegy kontaktovat,
- přerušují vás v půlce hovoru a mumlají si pro
sebe poznámky,
Fáze mobbingu
Mobbing může trvat celé měsíce či roky.
Nejedná se o jednorázový konflikt, nýbrž
o dlouhodobý proces, který probíhá většinou
v pěti fázích:
1. Důvodem pro mobbing je zpravidla nějaký
buď vůbec, nebo špatně ošetřený problém.
Může se jednat o jednoduchý problém.
Dochází k prvním, často i k opakujícím se
napadením mezi dotčenými osobami. Z toho
pak vykrystalizuje oběť.
2. Útoky se stávají častějšími a intenzivnějšími a soustřeďují se na jednu osobu. Vzniká
psychoteror. Oběť je ponižována a urážena
a snižuje se tím její schopnost sebeovládání.
3. Vývoj se stupňuje. Narůstá porušování
práva a urážení. Oběť je zoufalá a vyhledává
lékařskou a psychologickou pomoc. Střídají se
u ní stavy deprese a agrese.
4. Nastává cesta k izolaci. Oběť podniká
zoufalé pokusy o znovunabytí pocitu vlastní
hodnoty, současně přemýšlí o svém podílu na
vzniklé situaci. Připravuje se ukončení pracovního poměru cestou odstrkování, zbavování
vlivu a přemisťování.
5. Oběť opouští podnik. V mnoha případech
dostává odstupné. Pokusy o zvládnutí těchto
zkušeností v pozdější době končí většinou

neúspěšně. Nezřídka je následkem nezaměstnanost a ztroskotání dlouholetých partnerských vztahů.
Příčiny vzniku mobbingu
Jak vzniká mobbing? Spouštěcím mechanismem je vždy nějaký konflikt, většinou zcela
banální. Je přirozené, že ne všechny konflikty
vedou k mobbingu. Vždy záleží na tom, zda
spolupracovníci najdou společné a rozumné
řešení, nebo jestli dojde k vystupňování vzniklé situace. Závažným mobbingovým faktorem
je i špatný styl řízení organizace. Většina odborníků jej dokonce pokládá za hlavní příčinu
vzniku mobbingu. Konkurenční tlak a strach
z nezaměstnanosti je v současné době také
jednou z příčin. V organizaci, kde je pracovní
klima plné závisti a strachu o svou pozici,
se vytváří vhodné podmínky pro existenci
nezdravého pracovního prostředí.
Příčin vzniku mobbingu je samozřejmě více.
Jako hlavní bychom mohli uvést pokus o likvidaci konkurence, špatné řízení, hledání viníka
za vlastní neúspěch, snaha odreagovat si
vlastní pocit méněcennosti a mnoho dalších.
Pod tím vším je skryta autoritativní osobnost
mobberů, kteří mají velmi často xenofobní
postoj.
Poměrně častou příčinou je vlastní pocit
méněcennosti, takovou osobu mobber
velmi snadno rozpozná a zaměří na tento
nejslabší článek kolektivu svou pozornost.
Pokračování příště, Miroslav Franěk
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Nezisková organizace Betynka se zabývá
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže v Praze
a už několik let pomáhá dětem v Dětském domově
v Krompachu. Také letos koupí Betynka vánoční dárky,
aby každé dítě našlo pod stromečkem, co si přeje.
Přijďte na náš benefiční koncert,
uděláte hodně dětí šťasných.
Helena Podlahová, Betynka

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

®

s.r.o.

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ, ODHLUČNĚNÍ
•PROTIHLUKOVÉ PLOTY A ZÁSTĚNY
•ODHLUČNĚNÍ TEPELNÝCH ČERPADEL A KLIMATIZACÍ
•ODHLUČNĚNÍ STROJŮ A KOMPRESORŮ
•PROTIHLUKOVÉ A ANTIVIBRAČNÍ MATERIÁLY

Domkovská 2374/17 Praha 9 193 00 tel:602716762; 724294492

www.ROMAnsro.cz

Dámský a Dětský outlet
Z aNGlIe a IRska

Nové outletové zboží loňské a letošní kolekce, dámské
oblečení všech velikostí (i nadměrné), dětské do 15-ti let
věku a i něco pro pány a nově také oblečení II. jakosti.
Nově připravujeme na našich webových stránkách e-shop.
oteVÍRaCÍ DoBa:
Út, St, Čt 11 – 18 hodin, Po, Pá, So, Ne ZAVŘENO
Parkování přímo před vchodem do obchodu

tel: 604 289 856
www.damskyadetskyoutlet.cz
Jeřická 1830/4, Praha 9 – Horní Počernice

Akce v restauraci Sezóna
Od 11.11. od 11:00 hodin Svatomartinské slavnosti
s vypečenou husou a Svatomartinským vínem
z Habánských sklepů
Od 18.11. Zvěřina z našich luhů a hájů
se sklenkou dobrého červeného vína
30.11. Husokachní brunch našich babiček
V prosinci se můžete těšit na tradiční vánoční šneky.
! Na Štědrý den máme otevřeno do 15:00 hodin !
28.12. Předsilvestrovský sváteční brunch
LIVE COOKING SHOW

Na Chvalské tvrzi 858/11, Praha 9 Horní Počernice,
Tel.: 281 020 307, www.restauracesezona.cz
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FOTOGRAFOVÁNÍ
V ATELIÉRU
I V EXTERIÉRU

BOJUJEME
za lepší
pracovní
oděvy

& Ruda Herák

UDĚLEJTE SI RADOST…

AC-T servis, spol. s r.o.
Náchodská 61, 193 00 Praha 9
Horní Počernice
Tel.: 281 926 244
GSM: 606 735 201

…. A TŘEBA NEJEN SOBĚ ;-)

Značková prodejna:
Po - Čt: 8.00 - 17.00 hod.
Pátek: 8.00 - 14.30 hod.
Přestávka: 12.00 - 12.30 hod.

www.proﬁ-odevy.cz
ruda-herak-fotograf.webnode.cz

Ruda Herák-fotograf
Tel: 608 144 447

Internetový obchod

WWW.ELBEPHOTOS.CZ
eLBephotos.cz
Tel: 724 294 492
Lucie Bruchanova

Domkovská 2374/17 Praha 9 Horní Počernice

Oční Klinika Horní Počernice pro Vás pořádá
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Kouzelnická show Pavla
Kožíška v restauraci
Bowling u Pekaře
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OČNÍ KLINIKA Horní Počernice
měření zraku našimi odborníky pro celou rodinu
konzultace očních vad u dětí i dospělích
sítnicové poradenství

OČNÍ OPTIKA
ZÁBRUS BRÝLÍ DO 1 HODINY
nejširší výběr obrub v ČR
aplikace kontaktních čoček

MAGICKÉ KOLO SLEV
PAVLA KOŽÍŠKA!

LÉKÁRNA
léková poradenství
určení typu pleti (kosmetika, vzorky)
měření glukózy v krvi
měření BMI
měření TK
odvykání kouření

www.ocniklinikahp.cz, www.ocnioptikahp.cz, Obchodní 2694/2, Praha 9, 193 00, tel, 281 865 664
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inzerce
VYKLÍZENÍ-STĚHOVÁNÍ. VYKLÍZENÍ BYTŮ,

SÍDLO PRO S.R.O., MÍSTO PODNIKÁNÍ

NOVĚ VYTVOŘENÝ E-SHOP

POZŮSTALOSTÍ, SKLEPŮ.

OSVČ V PRAZE 9 NEBO 10.

S EXKLUZIVNÍMI KOUSKY

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU K LIKVIDACI.

TEL.: 728 991 247,

SECONDHANDOVÉHO OBLEČENÍ PRÁVĚ

STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU.

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

PRO VÁS NA STRÁNKÁCH

T.: 773 484 056

WWW.OBLEC-SE.CZ
NOVĚ OTEVŘENÁ SBĚRNA

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

VEDLE SBĚRNÉHO DVORA

ASISTENT OBCHODNÍHO MANAŽERA.

BREJKO S.R.O.

NÁPLŇ: OSLOVENÍ KLIENTŮ, PÉČE

PONDĚLÍ-PÁTEK 9-18

O KLIENTY. POŽADUJEME SŠ, OBCHODNÍ

SOBOTA 9-15

SCHOPNOSTI MS OFFICE. NABÍZÍME:

PROVEDE RYCHLE

PRAC. DOBA ÚT, ST, ČT 6 HOD.,

SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA.

MOTIVUJÍCÍ A PLATOVÉ OHODNOCENÍ.

TEL.: 281 924 588, 602 970 835

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. VEŠKERÉ

KONTAKT: 724 377 412.

ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, MALÍŘSKÉ,

FIRMA GRANT CONSULTING A.S.

ÚČETNICTVÍ, DAŇĚ, PORADENSTVÍ,

BOURACÍ PRÁCE. REKONSTRUKCE BYTU,

EKONOMIKA (ZA ROZUMNÉ CENY)

DOMU, NEBYTOVÝCH PROSTORŮ.

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE,

E-MAIL: MILAN.MIKULAS@SEZNAM.CZ

TEL.: 777 670 326

REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA,

TEL.: 602 395 67

REKONSTR. BYTU, DOMU NA KLÍČ,
ŽEHLENÍ NA ZAKÁZKU RYCHLE, LEVNĚ,

ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ.

VODA, TOPENÍ, PLYN A ZEDNICKÉ PRÁCE.

S ODVOZEM A DOVOZEM DO DOMU.

TEL.: 775 080 907

TEL.: 775 556 144

TEL.: 776 738 587

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN.

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ

STUDENTEM, 200 KČ/HOD.

CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.

HOROLEZECKOU METODOU.

TEL.: 606 415 336

TEL.: 605 567 053

TEL.: 606 527 091

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.

PROJEKTOVÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ,

DOUČÍM MAT. SŠ. DOCHÁZÍM ZA

MIN. 7000 ZAPL. ZA ZL. RUSKÝ 10 RBL
A I JINÉ ZL. MINCE. HLEDÁME I STR. ŠPER.

SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI,

S BRIL. I BEZ NICH, ST. STŘ. PŘÍBORY,

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,

TECHNICKÝ DOZOR A INŽENÝRSKÁ

ST. ZBRANĚ, ST. OBRAZY LOKOMOTIVY.

E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,

ČINNOST, RYCHLOST A KVALITA. ING.

INTERANTIK PRAHA 9, POD PEKÁRN.

TEL.: 603 418 333, 281 920 134

PAVEL BEJČEK TEL.: 777 236 906

NAPROTI „M“ VYSOČANSKÁ.

HORNÍ POČERNICE

T.: 283 893 334, 605 829 440 PO 10 H.

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

Oprava: V HPZ 10/2014 jsme na str. 4 chybně uvedli název stavební firmy Genel Invest, s.r.o. Za chybu se omlouváme uvedené společnosti i čtenářům.
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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

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

PRONÁJEM obchodního
prostoru 63 m2, Náchodská,
Horní Počernice

PRONAJATO
PRONÁJEM polyfunkčního
domu 121m2, Náchodská,
Horní Počernice

PRONÁJEM vybavených
kanceláří, Náchodská ulice,
Horní Počernice
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