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Kalendář akcí v Horních Počernicích v
do 22. 9.
3. 9.
od 3.9. do 1.10.
od 3.9. do 29.9.
od 3.9. do 28.9.
od 2. do 6. 9.
3. 9.
3. 9.

POKLADY NA CHVALSKÉM ZÁMKU: ZTRACENÉ MĚSTO HLAVOLAMŮ,
MODELY LETADEL A POKOJÍČKY PRO PANENKY

CHVALSKÝ ZÁMEK

OD 16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY VIA SANCTA

CHVALSKÝ ZÁMEK

VIA SANCTA ANEB PO SVATÉ CESTĚ OD ŠPITÁLSKÉ CESTY PO STAROU BOLESLAV

CHVALSKÝ ZÁMEK

VĚRA TATARO: KOUZELNÁ ZAHRADA ANEB PROČ JE HAVRAN JAKO PSACÍ STŮL

CHVALSKÝ ZÁMEK

IVA DLOUHÁ: VÝSTAVA OBRAZŮ PRO RADOST

CHVALSKÝ ZÁMEK

9.00–12.00 TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A ZÁPISY V MUMU

RC MUM, MEZILESÍ 2058

9.00 –11.00 KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S MIMINKEM

RC MUM, MEZILESÍ 2058

19.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY VĚRA TATARO: KOUZELNÁ ZAHRADA
ANEB PROČ JE HAVRAN JAKO PSACÍ STŮL A KONCERT ROCKOVÝCH LEGEND

10. 9.
od 12. do 15.9.
12. 9.
14. 9.
14. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
15. 9.
17. 9.
od 18. 9.
21. 9.
22. 9.
24. 9.
25. 9.
od 27.9. do 24.11.
27. 9.
29. 9.
od 2.10. do 28.10.
2. 10.
2. 10.

CHVALSKÝ ZÁMEK

9.00 –11.00 KURZ SPRÁVNÉ MANIPULACE S MIMINKEM

RC MUM, MEZILESÍ 2058

10.00 –18.00 KOLOTOČE A ATRAKCE

CHVALSKÁ TVRZ

OD 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY IVA DLOUHÁ: VÝSTAVA OBRAZŮ PRO RADOST

CHVALSKÝ ZÁMEK

9.00 –16.00 VETERÁN PIKNIK

CHVALSKÁ TVRZ

18.00 – 21.00 TAJEMNÁ NOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU

CHVALSKÝ ZÁMEK

10.00 –17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE SE SKŘÍTKEM MATÝSKEM

CHVALSKÝ ZÁMEK

11.30–12.00 VARHANNÍ KONCERT S PŘÍČNOU FLÉTNOU A TRUBKOU

KOSTEL SV. LUDMILY

10.00 –18.00 SVATOLUDMILSKÁ POUŤ

CHVALSKÁ TVRZ

12.00

SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE V KOSTELE SV. LUDMILY NA CHVALECH

CHVALSKÁ TVRZ

14.00

DIVADLO FÍGL: POHÁDKA O CHALOUPCE Z PERNÍKU

NÁDVOŘÍ, CHVALSKÝ ZÁMEK

15.00

MRŇOUSKOVÉ

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

18.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ JANA SEDLMAJEROVÁ: PLASTICKÉ OBRAZY

19.00

KONCERT IRENY BUDWEISEROVÉ: SPIRITUÁLY A GOSPELY

NÁDVOŘÍ, CHVALSKÝ ZÁMEK

19.30

SVĚTÁCI

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

18.00 –21.00 SEDM VEČERŮ SEMINÁŘE O ČAKRÁCH

DIVADLO H. P.

RC MUM, MEZILESÍ 2058

10.00 –17.00 DEN LETECKÝCH MODELÁŘŮ

CHVALSKÝ ZÁMEK

18.00

STVOŘENÍ SVĚTA

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

19.30

PAPARAZZI ANEB INTIMNÍ ŽIVOT BULVÁRNÍHO FOTOGRAFA

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

19.30

TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

DEVATERO POHÁDEK KARLA ČAPKA NA ZÁMKU

CHVALSKÝ ZÁMEK

19.00

CHARITATIVNÍ KONCERT SKUPINY ČECHOMOR A THE TAP TAP

15.00

ROZUM A ŠTĚSTÍ

SLOVINSKO ANEB ŠPERKY, KRAJKY, FOTOGRAFIE
18.00

VARHANNÍ KONCERT V KOSTELE SV. LUDMILY

19.00

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY SLOVINSKO

CHVALSKÁ TVRZ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
CHVALSKÝ ZÁMEK
CHVALSKÁ TVRZ

ANEB ŠPERKY, KRAJKY, FOTOGRAFIE

4. 10.
5. 10.
5. 10.

září 2013

CHVALSKÝ ZÁMEK

9.00 –18.00 BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

RC MUM, MEZILESÍ 2058

9.00 –12.00 BURZA DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ

RC MUM, MEZILESÍ 2058

15.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY DEVATERO POHÁDEK KARLA ČAPKA

Sbírka PET víček
pro Maxima
Sbíráme dál, tentokrát
pro malého Maxima
z Českého Brodu
(www.maximek.eu).
Sběrná místa ve sběrném dvoře v Chvalkovické ulici a v provozovnách Pekařství Moravec jsou i nadále připravena přijímat vámi sesbíraná víčka. Bližší informace nebo pomoc při svozu vám rád poskytne
koordinátor sbírky Milan Herian.
milan.herian@seznam.cz
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CHVALSKÝ ZÁMEK

POZVÁNKA na 21. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 20, které se bude
konat v pondělí 16. září 2013 od 17 hod.
na Chvalském zámku v Horních Počernicích.
Bude se mj. projednávat materiál týkající
se Strategického plánu a také koncepce
Územního plánu Horních Počernic.
Srdečně zveme všechny občany.
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně Vladimír Mojžíš jr.

Slovo starostky
Vážení hornopočerničtí spoluobčané,
vítám vás z dovolených a vaše děti
z prázdnin zpátky do školních lavic. Ať
jste zasloužené volno trávili u moře nebo
třeba na horách, jistě vás dostihly překvapivé zprávy o naší politice, jako se to stalo
mně už v červenci v Chorvatsku.
Jsme jako voliči zklamaní, slýchám nyní často od lidí, které
potkávám. Jejich názory se dají shrnout do několika vět: Levice
pracuje populisticky, aby se dostala k moci. Kdo volil pravici, octnul se nyní v situaci, kdy se rozhlíží doleva i doprava
a hledá někoho, kdo vůbec chce a hlavně bude dělat čistou
politiku, komu bude záležet na lidech, kteří tu žijí. Za komunistů
nám rodiče radili, abychom raději emigrovali. Dnes má bohužel
mnoho lidí podobné pocity a znovu nabádají své děti, ať se
odstěhují někam, kde ještě slovo platí, za úplatky se chodí do
vězení, podnikání má jasná pravidla a poslanci si nepletou
legislativní proces se soutěží ber kde ber. Mnozí to už udělali, protože s touto zemí nechtějí spojovat svou budoucnost.
Opravdu skvělá vizitka politiků, kteří po více než dvaceti letech
tzv. demokracie přivedli stát do stavu, že v něm lidé nechtějí žít.
„Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem, ponižuje nás parlamentní

systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby
státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání, co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika.
Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají
fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás
osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad
věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne
pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy...
Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! Ne,
je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti
vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti
politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných
výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.“
Tato slova napsal Karel Čapek do Lidových novin 21. 9. 1925
v textu nazvaném Politikum. Dovolila jsem si je citovat proto, že
se i po osmdesáti osmi letech dají přesně aplikovat na situaci,
kterou v naší zemi už dlouho prožíváme a to nejen během
letošního léta. A to ještě není zdaleka všemu konec.
Přesto vám všem přeji hezké září, dětem úspěchy v novém
školním roce a nám všem, abychom hodně přemýšleli o kandidátech, které nám nabídnou říjnové volby do Parlamentu ČR.
Hana Moravcová, starostka

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ STRATEGICKÝ PLÁN
Ačkoliv by se mohlo zdát, že to není
možné, uplynul už rok od zahájení
naší společné práce na zpracování
Strategického plánu rozvoje MČ Praha
20 pro období let 2013 - 2020. Promítly se v něm úkoly, které jsme s vámi
na řadě veřejných projednávání určili
jako důležité k řešení. Vybrat ty hlavní
a stanovit pořadí jejich důležitosti nebylo
lehké. Potřeb je mnoho, ale není možné
řešit vše najednou. Jak se říká: mnoho
myslivců – zajícova smrt. Zda se nám
to povedlo, mohli jste se přesvědčit ve
zpracovaném plánu, který jsme před
prázdninami vyvěsili na naše internetové
stránky. Předpokládám, že se od vás na
posledním veřejném projednávání 3. září
dozvíme, jestli se nám povedl, nebo je
na něm ještě potřeba něco opravit či
doplnit před následným jednáním vašich
zástupců na 21. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 20 16. září 2013. Obě uvedená jednání se uskuteční na Chvalském
zámku. Budu velmi ráda, když se jich
zúčastníte. Strategickým plánem si jasně určíme směr a způsob, jak si v naší
městské části vytvořit co nejlepší možné
podmínky pro příjemný a spokojený
život nás všech i příštích generací.

■ FZŠ CHODOVICKÁ
Ve spolupráci s řediteli škol, komisí sportu
a volného času Rady MČ Praha 20 a koordinátorky Místní agendy 21 byla zahájena
instalace cvičebních posilovacích prvků
v areálu školy, které budou sloužit k tréninku nejen našim sportovcům, ale i všem,
kteří mají zájem udělat něco pro své zdraví
a neměli k tomu příležitost nebo možnost.

■ KOMPETENCE RADNÍCH
Na jednání RMČ byly schváleny kompetence jednotlivých radních. (viz box na str. 4)

■ PARKOVACÍ DOMY
Na posledních setkáních s občany jsem
opět řešila problém s parkovacími místy.
I když naše průzkumy a dopravní studie
neprokázaly, že by problém s parkovacími
místy byl u nás nějak zvlášť palčivý, přesto
jsme oslovili ﬁrmy, které se zabývají výstavbou parkovacích domů. Návrhy řešení
budou zveřejněny v příštím čísle HPZ.

■ REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
V srpnu bylo po dvou letech ukončeno na
odboru městského investora MHMP výběrové řízení na rekonstrukci komunikací
v HP. Opravy povrchů by měly proběhnout
ještě tento rok. V následujícím čísle bude
zveřejněn harmonogram, kde a v jakém
čase budou opravy probíhat. V pod-

zimních měsících proběhne také rekonstrukce ulice Ve Žlíbku ve třech etapách
s ukončením v příštím roce. Postup prací
bude záležet také na počasí.

■ ZŠ RATIBOŘICKÁ
Rekonstrukce půdního prostoru byla
v této ZŠ ukončena. Původní rozpočet
z r. 2010 ve výši 41 mil. Kč se novému
vedení radnice po kontrole a úpravě
projektové dokumentace podařilo snížit
na 12 mil. Kč. Na stavbě se sice objevily
vícepráce, které vznikly např. při odkrývání
krovu, opravě schodiště, novém oplechování římsy nebo instalací protisněhových
zábran, přesto činí konečná úspora oproti
původní částce více než 29 mil. Kč.

■ E-AUKCE PRO ÚMČ
I přes různé překážky proběhnou dvě
elektronické aukce pro místní úřad: na
tiskové řešení a dodavatele telekomunikačních služeb. Očekáváme úsporu až
30 % současných nákladů.

■ E-AUKCE PRO OBČANY
V září proběhne příprava elektronické
aukce na elektrickou energii a plyn pro
občany Horních Počernic. Aukce by se
měla konat v říjnu nebo v listopadu. Informace pro občany, kteří se jí budou chtít
zúčastnit, zveřejníme v příštím HPZ.
Hana Moravcová
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Alena Naidrová: Hlavním úkolem
tajemníka je dobrý chod úřadu
Mgr. Alena Naidrová se narodila v Praze 6, kde bydlela až do roku 1984. Po střední ekonomické
škole vystudovala Univerzitu J. A. Komenského, obor vzdělávání dospělých. Pracovala v OSANU
a v Centrotexu jako účetní, od roku 1991 na MÚ Kyje jako mzdová účetní a účetní pro školy
a mateřské školy, které byly v roce 1991 delimitovány z Prahy 9. V roce 1992 přešla na odbor
hospodářské správy MÚ Kyje. Když v roce 1995 vznikla MČ Praha 14, vykonávala zde funkci vedoucí
odboru školství od roku 1996 až do konce dubna roku 2013. Od 6. 5. 2013 pracuje jako tajemnice
ÚMČ Praha 20. Je vdaná a má syna. Od roku 1994 žije v Mukařově. Má ráda cestování, cestopisy,
hudbu, ﬁlmy, muzikály, lyžování a také svého labradora Mikyho.
Můžete našim čtenářům říct, proč jste
se rozhodla přihlásit se do výběrového řízení na funkci tajemnice úřadu?
Tato příležitost se naskytla v době, kdy
jsem věděla, že ukončím pracovní poměr
na ÚMČ Praha 14. Byla to pro mě výzva
zkusit něco nového. S úřadem v Horních
Počernicích jsem vždy spolupracovala
v oblasti školství, celkově na mě působí
městské část velice příjemně a věřím, že
vzhledem k mé dlouholeté praxi mohu
nabídnout také cenné zkušenosti.
Přibližte nám trochu víc funkci tajemníka úřadu městské části, čím se
zabývá a jaké jsou jeho hlavní úkoly?
Postavení, práva a povinnosti tajemníka
vyplývají ze zákona. Plní úkoly uložené mu
zastupitelstvem a radou městské části, stanoví podle zvláštních předpisů platy všem
zaměstnancům, plní úkoly statutárního
orgánu zaměstnavatele podle zvláštních

právních předpisů vůči zaměstnancům,
vydává svým nařízením zejména pracovní
řád, spisový nebo skartační řád atd.
Ve funkci jste už tři měsíce, změnil se
nějak Váš pohled na hlavní cíle, se kterými jste do této funkce nastupovala?
Ano, ve funkci jsem už tři měsíce, ale
mám pocit, že zde pracuji mnohem déle.
Hlavní cíle se nezměnily, pouze jsem
zjistila, že ne všechny mohu splnit v časovém horizontu, který jsem si stanovila.
Snažím se navázat na vše dobré a funkční, aplikovat některé změny a naopak
odstranit nedostatky. Myslím si, že se
mi to ve spolupráci s vedoucími odborů
a ostatními zaměstnanci postupně daří.
Jak hodnotíte chod ÚMČ? Máte nějaké konkrétní plány a návrhy na jeho
vylepšení?
Právě dobrý chod úřadu souvisí s jedním

Kompetence radních MČ Praha 20
Hana Moravcová: oblast ﬁnancí a investic, ÚMČ a jeho
komunikace s občany, doprava, informatika, bezpečnost,
prevence kriminality a krizové řízení, správa majetku,
podpora podnikatelských aktivit
Alena Štrobová: školství, kultura,
problematika sociální a zdravotní
Alena Šefčíková: životní prostředí
Jiří Beneda: výstavba a územní rozvoj
Richard Stára: cestovní ruch, strategický plán
Jaroslav Kočí: sport, volnočasové aktivity dětí a mládeže

z hlavních cílů, to znamená aktualizovat
směrnice, instrukce, které jasně stanoví
kompetence jednotlivých odborů, zaměstnanců atd. V současné době probíhá připomínkování organizačního a pracovního
řádu, připravuje se návrh rozpočtu na rok
2014, čekají nás přípravy na mimořádné
parlamentní volby. A ještě jedno vylepšení
chystáme: v nejbližší době zkušebně zahájíme objednávkový systém pro občany
na odboru živnostenském a občanskosprávních agend.
Za rok nás čekají komunální volby,
nebojíte se, že pokud by se změnilo
obsazení na radnici, může si také
hledat nového tajemníka?
I s touto alternativou musím počítat, ale
budu se snažit, aby k tomu nebyl důvod.
Dana Mojžíšová

SHM Klub Horní
Počernice zve
na zápis do tanečního
ho
kroužku ve školním roce 2013/14
Tanečky pro předškolní děti od 4 let
Tanečky pro školní děti 1. – 3. třída
Zápis proběhne 16. září od 17 hodin ve farním sále
Na Chvalské tvrzi 860/1.
Rezervace míst na adrese: tanecky.shm@seznam.cz.
Den, hodina a místo tanečních lekcí bude zveřejněno
na webových stránkách 4. září 2013.
Těší se na vás taneční lektorky Dominika a Anička.
Kontakt: Růžena Beránková, tel.: 776 087 699,
www.pocernice.shm.cz

Nadační fond ŠANCE Praha 20 – Horní Počernice pořádá pod patronací MČ Praha 20 CHARITATIVNÍ
KONCERT SKUPINY ČECHOMOR na pomoc postiženým a potřebným dětem v předvečer Dne české
státnosti v pátek 27. září 2013 od 19.00 na Chvalské tvrzi.
Jako předkapela vystoupí skupina The Tap Tap.
Celý výtěžek koncertu bude věnován na charitativní účely pro
organizace, které pomáhají postiženým a potřebným dětem:
Jedličkův ústav /poskytuje školské a sociální služby mladým
lidem s tělesným postižením po dobu jejich školní docházky
a během přípravy na budoucí povolání/
Nadační fond Šance /působí na území městské části Praha 20 Horní Počernice a pomáhá dětem a mladým lidem v nesnázích/
Pomocné tlapky /sdružení chová a cvičí asistenční psy pro
tělesně postižené/

Hornopočernický zpravodaj – září 2013

Nadační fond ŠANCE děkuje všem
ﬁrmám i jednotlivcům, kteří už na pořádání charitativního koncertu skupiny
ČECHOMOR a hlavně na pomoc postiženým a potřebným dětem přispěli.
Věříme, že se v září přidají ještě další a stanou se tak partnerem Nadačního fondu Šance.
Dana Mojžíšová

®
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Informace ze školství
Zdá se mi, že je to jen pár dní, kdy jsem na tomto místě psala o akcích, kterými
se naše školy loučí se školním rokem. Nic z toho už dnes není pravda. Nový školní rok
začíná a já díky tomu mohu jen popřát všem žákům a pedagogům, aby to pro ně byl
rok co nejlepší, inspirativní, plný zážitků a hlavně poznání toho, že škola může být i místem,
kam se každý těší.

Úspěšní olympionici
z FZŠ Chodovická

Na sklonku minulého školního roku
se žáci našich škol poprvé zúčastnili
akce Odznak všestrannosti olympijských vítězů, kterou naše městská část
podpořila grantem v oblasti sportu.
V tomto případě jde o projekt, za nímž
stojí naši olympijští medailisté, desetibojaři Roman Šebrle a Robert Změlík.
Společně přemýšleli o tom, jak děti
zvednout od počítačů, X boxů a jiných
vychytávek a přivést je zpátky na hřiště,
plácky a obecně k pohybu. Výsledkem
je nápad uspořádat pro děti v celé
republice atraktivní pohybový program
Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Počerničtí školáci se závodů OVOV
zúčastnili vůbec poprvé a jejich výsledky
jsou opravdu velice dobré.
V okresním kole, které proběhlo v květnu
2013, se naši atleti z FZŠ Chodovická
umístili na 1. místě a ZŠ Ratibořická na
5. místě. V krajském kole se FZŠ Chodovická umístila na skvělém 6. místě z 20
družstev a v jednotlivcích obsadil Alexander Botoš z FZŠ Chodovická vynikající 2.
místo z 286 závodníků. Sašovi Botošovi
a všem našim sportovcům upřímně blahopřejeme a přejeme spoustu dalších sportovních úspěchů. FZŠ Chodovická, kde
jsou třídy s rozšířenou sportovní výukou,
tím jen potvrzuje, že i na počátku nového
školního roku se ocitá ve vynikající formě.

Olympionici z FZŠ Chodovická

Stříbrný Saša Botoš z FZŠ Chodovická,
Roman Šebrle a Robert Změlík

Mezinárodní výtvarná soutěž

dnes, v době uzávěrky HPZ, už víme, že
někteří z našich malých umělců do ﬁnále
postoupili a jejich práce budou vystaveny v KC Novodvorská.

Nejen sportem žijí naši školáci, ale
velice úspěšně se prezentují i na výtvarných soutěžích. Poslední zpráva je
ta, že žáci našich škol velice úspěšně
svou městskou část v minulém školním
roce reprezentovali i na mezinárodní
výtvarné soutěži, kterou pod záštitou
Světové unie kultury vyhlašuje společnost CTH – design studio. Patronkou
soutěže je herečka a moderátorka Táňa
Fischerová a letošní téma zní Já, moje
rodina a moje země. Nejlepší umělecké
práce žáků a studentů z mezinárodní
výstavy budou oceněny Open Society of
Artists cenou Madame Humanité pro rok
2013. Cenu obdrží jak autor, tak i škola,
kde oceněný žák studuje. Slavnostní
vyhlášení soutěže proběhne v druhé
polovině září a budeme vás samozřejmě
o jeho průběhu informovat. Nicméně

Nové interaktivní tabule

Začátek školního roku bude pro naše
školáky určitě zajímavý i tím, že je ve
školách očekávají čerstvě nainstalované
interaktivní tabule a další moderní technologie, které výuku opět posunou výš.
Jsou součástí daru, který naše městská
část získala od společnosti Akcent.
Dobrá zpráva na konec je určitě ta, že
po jedné interaktivní tabuli s posuvným
zařízením získají i naše mateřské školy.
Malí počerničtí předškoláci si je určitě
patřičně užijí.
Příjemný školní rok přeje
Mgr. Alena Štrobová.

Začala škola, tedy otázka pro naše školáky: Víte, jak vzniká duha?
Snad odjakživa se lidé snažili vysvětlit
vznik a podstatu duhy. Pro někoho kladné poselství z nebes, pro jiného nebezpečné démonické síly. O jedno z prvních
téměř vědeckých vysvětlení se až ve
starověku pokusil Aristoteles, který tento
úkaz vysvětloval jako odraz slunečních
paprsků od dešťových mraků. Opravdu
vědecké vysvětlení duhy na principech
geometrické optiky poskytl až v 17. století francouzský učenec René Descartes,
který objevil zákon lomu světla.
Proč duhu běžně pozorujeme jako oblouk
není způsobeno tím, že Země je kulatá,
ale proto, že kapka vody má tvar koule.

Paprsky světla dopadají na kapku ve
všech rovinách, proto vidíme duhu jako
oblouk symetrický okolo osy, kam směřuje pozorovatelův stín vrhaný sluncem.
Proto například z letadla vidíme duhu jako
uzavřený kruh. Proč je duha barevná, to
Descartes nevysvětlil, podařilo se to až
anglickému fyzikovi Isaacu Newtonovi,
který dokázal pomocí rozkladu světla při
jeho přechodu skrz skleněný hranol, že
bílé světlo se skládá z barevných složek
a že světlo každé duhové barvy má odlišný index lomu. To znamená, že paprsky
vycházející z dešťových kapek se budou
koncentrovat a vytvářet jednotlivé barvy

v mírně odlišných úhlech. Tím se vysvětlují
barevné pruhy duhy. Červené světlo se
láme nejméně, ﬁalové nejvíc, proto jsou
krajními barvami duhy. A všimli jste si,
že pokud vidíme duhy dvě, ta druhá má
opačné pořadí barev? Ta vzniká na základě ještě jednoho odrazu, kde se pořadí
barev obrací. Díky tomuto odrazu je také
druhá duha slabší. Ať jedna nebo dvě,
duha je prostě vždycky krásná! Děkujeme
všem, kteří nám letos o prázdninách krásné fotograﬁe duhy do redakce poslali.
Dana Mojžíšová

Fotograﬁe duhy, která se nad Horními Počernicemi klenula v polovině prázdnin, poslal do HPZ Karel Kot z Bethesdy.
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Nová výzva Nadačního fondu ŠANCE
Nadační fond ŠANCE vypisuje nové grantové řízení, jehož
cílovou skupinou jsou děti, mládež a také senioři, kteří se dostali do tíživé sociální situace. Grantová témata Děti a mládež
a Senioři jsou pomocnou rukou podanou těm, kdo nedosáhnou na jiné formy podpory a jimž nadační příspěvek pomůže
zmírnit bezútěšnou situaci, zlepší životní podmínky či usnadní
jejich úsilí vlastními silami řešit složité životní situace. Bližší
informace o vyhlášeném grantovém řízení s uzávěrkou 31. října
2013 naleznete na www.nfsance.cz. V červnovém grantovém

řízení, jehož cílovou skupinou byly
děti a mládež, schválila správní
rada sedm projektů v celkové výši
28.250 Kč. Nadační příspěvek
umožnil třem dětem zúčastnit se příměstského tábora na konci prázdnin, tři dívky mohou i v dalším
školním roce navštěvovat výtvarný kroužek a jedna talentovaná
dívka se díky příspěvku může i nadále věnovat tenisu.
Ing. Petr Herian, předseda Nadačního fondu ŠANCE

NEPOSEDA PREZENTOVAL KOMUNITNÍ TERÉNNÍ
PROGRAM, KTERÝ REALIZUJE V HORNÍCH POČERNICÍCH
Ve dnech 13. –14. června 2013 na Novotného lávce v Praze proběhla již sedmá oborová konference pořádaná Českou asociací
streetwork. Tématem bylo tentokrát Sociální vyloučení, chudoba
a lidská práva. Zúčastnili se jí čeští i zahraniční odborníci. Občanské sdružení Neposeda se podělilo o své zkušenosti s rozjezdem nové služby Komunitní terénní program, kterou poskytuje na území správních obvodů Praha 20 a Praha 21. V našem
příspěvku jsme se zmínili o činnosti i historii naší organizace,
o myšlence a poslání programu Komunitní terén, o jeho vývoji,
výhodách i úskalích a také o komunitní ﬁlosoﬁi celého programu. Příspěvek vedl k zajímavým dotazům našich posluchačů
a myslím, že mohu napsat, že vzbudil pozitivní ohlas. Pro nás
bylo vystoupení na konferenci zajímavou zkušeností a možností
sdělit našim kolegům, proč jsme zvolili tento u nás zatím nový
přístup k práci s klienty. Účast na konferenci je pro nás dalším
zdrojem energie a nadšení do naší práce.
Jana Škodová, vedoucí programu
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Památky poněkud zapomenuté
V Horních Počernicích najdete mnohé kapličky, pomníky, pamětní desky nebo kříže na
připomínku ve své době významných událostí. Každý objekt má za sebou konkrétní
příběh a je spojen s osudy mnoha lidí. Jejich
současný stav je ale nevalný.
Mgr. Josef Černý, který se s velkou pečlivostí
stará o farní knihovnu v Horních Počernicích,
začal naše památná místa dokumentovat.
Podobně jako Jiří Stibor, vedoucí skupiny
historického šermu Molechet, který dokonce vytvořil seznam památných míst v Horních Počernicích, a při svých toulkách naší
městskou částí je také fotografuje a připravil
o nich výstavu Via Sancta, kterou můžete
navštívit na Chvalském zámku. Shodli jsme
se na tom, že by bylo dobré pokusit se o to,
aby naše poněkud omšelé památky dostaly
důstojnější tvář. Pro začátek chceme oslovit
ty z vás, kteří mají doma dobové fotograﬁe
našich kapliček a křížků, nebo možná na
půdě, kde skrýváte poklady po babičce,
najdete obrázky a další předměty, podle

kterých by bylo možné vytvořit jejich repliky
do interiérů kapliček. Můžete tak učinit
kdykoli na Odboru sociálních věcí a školství
ÚMČ Praha 20 nebo na adresy:
alena_strobova@počernice.cz,
monika_brzkovska@pocernice.cz.
Děkujeme každému, kdo projeví zájem.
Mgr. Alena Štrobová, radní

CO VÁS TRÁPÍ
Umístění budovy pošty do stodoly je krok správným směrem

Odpověď starostky Hany Moravcové

Vedení hornopočernické radnice vyhlásilo v letním vydání HPZ anketu k využití
objektu stodoly v areálu Chvalské tvrze. Věříme, že diskuse o využití stodoly neskončila termínem 31. července 2013, dokdy měli občané městské části možnost
podávat návrhy na její využití. Sociální demokraté navrhují využít objekt k umístění
pobočky České pošty. Umístění pobočky České pošty do chvalské stodoly má
vedle dobré dopravní dostupnosti i další přínosy pro městskou část, klienty České
pošty i chvalský areál. Od umístění pošty ve Stodole si slibujeme poskytování
poštovních služeb na místě více než důstojném. Blízká památka Chvalský zámek
stejně jako nádherné prostranství působí dle našeho názoru lepším dojmem než
pošta u čerpací stanice vedle nezakrytého dopravního provozu Náchodské ulice.
Pošta na Chvalech také vytváří silný předpoklad pro vyšší návštěvnost Chvalského zámku a restaurací v areálu. Za budovou Stodoly je navíc dostatek parkovacích míst a k parkování lze využít i pronajímanou parkovací plochu v areálu.
Rekonstrukce stávající budovy stodoly nám připadá ﬁnančně méně nákladná než
výstavba nové budovy a snižování počtu parkovacích míst u přilehlého sídliště.
Finanční úspora daná rekonstrukcí Stodoly namísto výstavby nové budovy může
být použita například na tolik potřebné rekonstrukce chodníků a komunikací.
Vilém Čáp, předseda hornopočernické ČSSD

Panu zastupiteli asi uniklo, že novou poštu
pro nás staví developer a obec to nebude
stát ani korunu. Jako bývalý radní měl na
starosti dopravu, ale už asi zapomněl, že
vzhledem k tomu, že je v prostoru Chvalské tvrze placené parkoviště, občané by
nejásali, že musí platit za parkoviště, když
si přijedou třeba pro doporučený dopis.
Pokud si dobře vzpomínám, tuto variantu
jsme už mnohokrát probírali a byla k němu
ze strany zastupitelů značná averze už jen
proto, že by se tím zvýšil pohyb aut v areálu, který má být být spíše klidový. Nakonec
výsledek ankety, kterou jsme zveřejnili
před prázdninami a reagovalo na ni překvapivě hodně občanů, je jasný: Většina
lidí chce v budově stodoly víceúčelový
společenský sál.

Konec nákladních
aut v ulici Ve Žlíbku?
Proběhla další jednání o konečném zákazu vjezdu nákladní
dopravy v této ulici. V současné
době je situace už tak vážná, že
může ohrožovat i zdraví obyvatel
bydlících v blízkosti této komunikace. Schválení zákazu už máme
od dopravní policie, poslední
rozhodnutí očekáváme od Magistrátu hl. m. Prahy. I když se na
vyloučení náklaďáků názory různí
a probíhají i protesty dopravních
ﬁrem, přesto radnice na zákazu
nákladní dopravy v této ulici
trvá. Výjimkou musí být pouze
dopravní obsluha, které budeme
vydávat zvláštní povolení.
Hana Moravcová
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Návrhy na využití objektu stodoly v areálu Chvalské tvrze
10 návrhů od zastupitelů a radních
• Multifunkční společenský sál – výukové, konferenční a sportovní centrum
• Víceúčelový sál – výstavy, hudební produkce
• Společenské a kulturní využití v režii MČ – viz projektová dokumentace
architekta J. Dandy + rozhledna
• Kulturně společenské středisko – pro dětská představení, pořady pro seniory,
koncerty, zábavy, diskotéky
• Multifunkční prostor – tržnice, výstavy, koncerty, taneční kluby, festivaly
• Zázemí pro akce pořádané v areálu Chvalské tvrze + pořádání různých prodejních akcí
• Multifunkční kulturní sál – taneční akce, menší koncerty, zázemí
pro konání venkovních akcí
• Velký víceúčelový sál pro krátkodobé akce (plesy, výstavy i drobného zvířectva)
i dlouhodobé akce (kurzy cvičení, jógy, výtvarné dílny)
• Víceúčelový sál – výstavy, plesy, taneční kurzy, přednášky, školení, různá setkání
• Taneční (multifunkční) sál
1 návrh MO ČSSD
• Umístění pobočky České pošty
1 návrh občana
• Prostorná posilovna

VÝSLEDEK:
Multifunkční prostor:
Jiné využití:
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Nabídka pečovatelských služeb
S nadcházejícím podzimem si vás dovolujeme oslovit s nabídkou pečovatelských služeb, které Městská část Praha 20 již
dlouhá léta úspěšně svým občanům poskytuje.
Pečovatelská služba nabízí pomoc lidem, kteří z důvodu vyššího věku nebo zdravotního postižení potřebují pomoc ostatních,
aby tak mohli co nejdéle setrvávat ve svém domácím prostředí.
Pečovatelskou službu využívají zejména senioři, kteří například
z důvodu zhoršení zdravotního stavu v důsledku delší nemoci
nemohou úplně sami zvládnout některé činnosti, které jsou pro
jejich každodenní život nezbytné. Pečovatelská služba proto
každý všední den nabízí tyto nejžádanější úkony: dovoz obědů,
pomoc s nákupem, s údržbou domácnosti, s osobní hygienou.
Všechny nabízené služby jsou realizovány individuálně, to
znamená, že frekvence i celkový průběh služby je podrobně
předem domluven společně se zájemcem o službu.
Ceny za nejčastěji využívané úkony uvádíme níže, ale pokud je
cena úkonu stanovena hodinovou sazbou, krátí se čas poskytování dle skutečně provedené práce na celé čtvrthodiny.
Pomoc při úkonech osobní hygieny
80 Kč/hod.
Zajištění stravy
56 Kč/oběd
Dovoz nebo donáška jídla
10 Kč/ úkon
Běžný úklid domácnosti
70 Kč/ hod.

Běžné nákupy (do 5 kg) a pochůzky
Velký nákup
Praní a žehlení prádla
Doprovod k lékaři, na úřady apod.

70 Kč/ hod.
70 Kč/ úkon
50 Kč/ kg
70 Kč/ hod.

Při poskytování pečovatelské služby se všichni zaměstnanci
snaží o to, aby tato služba byla opravdu kvalitní. Z tohoto důvodu opravdu uvítáme každou připomínku, námět, ale i stížnost. Vše nám můžete přijít říci osobně, nebo poslat písemně
na níže uvedené kontakty, ale také prostřednictvím Schránek
důvěry pečovatelské služby, které jsou umístěny na budově
ÚMČ Praha 20 Jívanská 635 a na plotě Domu s pečovatelskou
službou, Třebešovská 17.
V případě vašeho zájmu o bližší informace nebo o využívání
této služby budeme potěšeni, pokud nás navštívíte, případně
nám zavoláte. Kontaktujte nás osobně na odboru sociálních
věcí a školství, Jívanská 635, nebo telefonicky na tel.:
271 071 640, 271 071 799, nebo 724 213 202, 724 829 333.
V případě zájmu získáte další informace na webových stránkách ÚMČ Praha 20 www.pocernice.cz.
Bc. Olga Švrčulová,
koordinátorka pečovatelské služby

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 přeje všem
žákům základních škol mnoho úspěchů v novém školním
roce 2013/2014 a zveřejňuje informace o organizaci
školního roku.
Školní rok 2013/2014 začal ve všech základních školách v pondělí 2. září 2013.
První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna
2014, druhé pololetí v pátek 27. června
2014.

Velikonoční prázdniny připadnou na
čtvrtek 17. a pátek 18. dubna 2014.

Podzimní prázdniny budou v úterý
29. a ve středu 30. října 2013.

Školní rok 2014/2015 začne v pondělí
1. září 2014.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 21. prosince 2013 a končí v neděli
5. ledna 2014. Vyučování začne
v pondělí 6. ledna 2014.

Zajištění provozu školních družin
o prázdninách ve školním roce
2013/2014

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou stanoveny podle sídla školy. Pro
základní školy v MČ Praha 20 je to od
24. února do 2. března 2014.

Hlavní prázdniny jsou od 28. června
do 31. srpna 2014.

Podzimní prázdniny: úterý 29. 10. 2013
ZŠ Stoliňská, středa 30. 10. 2013 ZŠ
Stoliňská
Vánoční prázdniny: pondělí 23. 12.
2013 FZŠ Chodovická, pátek 27. 12.
2013 FZŠ Chodovická, pondělí 30. 12.

2013 FZŠ Chodovická, úterý 31. 12.
2013 FZŠ Chodovická, čtvrtek 2. 1.
2014 ZŠ Bártlova, pátek 3. 1. 2014 ZŠ
Bártlova
Pololetní prázdniny: 31. 1. 2014 pátek
ZŠ Ratibořická
Jarní prázdniny: 24. 2. 2014 pondělí ZŠ
Ratibořická, 25. 2. 2014 úterý ZŠ Ratibořická, 26. 2. 2014 středa ZŠ Ratibořická,
27. 2. 2014 čtvrtek ZŠ Stoliňská, 28. 2.
2014 pátek ZŠ Stoliňská
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 17. 4.
2014 ZŠ Spojenců, pátek 18. 4. 2014 ZŠ
Spojenců
Helena Víchová,
odbor sociálních věcí a školství

Vážení čtenáři,
dovolte abych vám představil novou radu místního sdružení ODS Horní Počernice, která byla
zvolena dne 27. června 2013 na místním volebním sněmu. V radě jsou: Richard Stára, Jan
Škrle, Martin Drlička, Vladimír Kule a Václav Růth. Richard Stára byl zvolen novým předsedou a Jan Škrle místopředsedou místního sdružení ODS.
Přejeme vám hezký zbytek léta a příjemný podzim. Snad nás a hlavně vás ty předčasné
volby a s nimi spojené politické tahanice na národní úrovni neotráví.
Richard Stára
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Aktuální přehled lékařů na území MČ Praha 20
Praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Jarmila Blažková
Náchodská 380, tel.: 281 920 246
Pondělí 7:30 - 11:00 nemocní
11:30 - 13:30 poradna
Úterý
12:00 - 13:00 pro zvané
13:00 - 16:00 nemocní
16:00 - 18:00 poradna
Středa 7:30 - 10:00 nemocní
10:30 - 13:30 poradna
Čtvrtek 7:30 - 10:00 nemocní
10:30 - 13:30 poradna
Pátek
7:30 - 11:00 nemocní
10:30 - 13:30 poradna
MUDr. Drahomíra Červená
Lhotská 2072, tel.: 281 924 800
Pondělí 7:00 - 10:00 nemocní
10:00 - 13:00 poradna
13:00 - 16:00 pro zvané
Úterý
7:00 - 12:00
Středa 7:00 - 10:00 poradna
10:00 - 13:00 nemocní
12:00 - 15:00 pro zvané
Čtvrtek 7:00 - 13:00
12:00 - 15:00 pro zvané
Pátek
7:00 - 16:00
MUDr. Jaroslava Chaloupková
Lhotská 2072, tel.: 281 924 820, 602 266 487
Pondělí 8:00 - 13:00 pro nemocné
Úterý
8:00 - 10:00 pro nemocné
15:00 - 18:00
10:00 - 13:00 koj. poradna
Středa 8:00 - 11:00
11:00 - 13:00 koj. poradna
Čtvrtek 13:00 - 15:00 pro nemocné
Pátek
8:00 - 13:00
Objednávkový systém i při akutním onemocnění
a kontrolách. Objednání předem zaručí, že zde nebudete zbytečně čekat. Život ohrožujících stavů se to
netýká, budou ošetřeny přednostně a kdykoliv.
Gynekologie
MUDr. Jiří Bastl
Chodovická 484/10, tel.: 281 924 057
Pondělí 7:30 - 14:30
Úterý
8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Středa 7:30 - 14:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek
7:30 - 12:00
MUDr. Šárka Barešová
Náchodská 380/184, tel.: 281 863 293, 602 179 991
Sestry: Alena Zahradníková,
Jindřiška Bezoušková
Pondělí 8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 15:00
Středa 8:00 - 15:00
Čtvrtek 8:00 - 14:00, 15:00 - 20:00
Pátek
8:00 - 11:00 Tel. konzultace
Čas vyšetření možno domluvit v ordinačních hodinách.
MUDr. Marie Rosecká
Lhotská 2072, tel.: 281 925 822
Pondělí 13:00 - 17:00
Dr. Garayová
Úterý
12:30 - 17:00
Dr. Neumannová
Středa
7:30 - 13:00
Dr. Garayová
Čtvrtek 12:30 - 17:00
Dr. Rosecká
Pátek
7:30 - 12:30
Dr. Garayová
Interna
MUDr. Eva Astlová
Spojenců 1054/10, tel.: 281 924 825
Pondělí 7:15 - 14:00
Úterý
7:15 - 15:00
Středa 7:15 - 14:00
Čtvrtek konzultace Letňany
Pátek
7:15 - 12:00
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Urologie, sexuologie
MUDr. Zdenka Hanzlíková
Božanovská 884, 1. patro, dveře č. 4
tel.: 281 928 895, 728 081 457
ordinační doba urologie:
Úterý
9:00 - 14:00
Středa 8:00 - 12:00
(pouze pozvaní - endoskopie)
Čtvrtek 7:00 - 15:00, 7:00 - 13:00
odběry - pouze zvaní
Pátek
8:00 - 10:00
Ordinační doba sexuologie
Úterý
14:00 - 16:00
Čtvrtek 13:00 - 15:00
Pátek
10:00 - 14:00
ORL (ušní, nosní, krční)
MUDr. Marcela Růzhová
Václavická 366, tel.: 281 925 494
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 12:00
Středa
8:00 - 12:00
Čtvrtek 13:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 12:00
Orthopedie
MUDr. Michal Trnovský
Lhotská 2071, tel. 281 928 894
Úterý
8:00 - 11:00
Čtvrtek 8:00 - 15:00
Pátek
8:00 - 11:00
Neurologie
MUDr. Hana Trnovská
Lhotská 2071, tel: 281 928 894
Pondělí 8:30 - 15:00
Úterý
15:00 - 17:00 pouze zvaní
Středa 8:30 - 14:30
Praktický lékař pro dospělé
MUDr. Irena Chudomelová
Lhotská 2071, tel.: 281 920 785
Pondělí 12:00 - 17:00, 17:00 - 18:00 (zvaní)
Úterý 7:30 - 12:00, 12:00 - 13:00 (zvaní)
Středa 7:30 - 12:00, 12:00 - 13:00 (zvaní)
Čtvrtek 7:30 - 12:00, 12:00 - 13:00 (zvaní)
Pátek 7:30 - 12:00, 12:00 - 13:00 (zvaní)
MUDr. Hana Juklová
Mezilesí 609/87, tel.: 270 006 017
Pondělí 7:30 - 11:00, 11:00 - 13:00 (zvaní)
Úterý
7:30 - 11:00, 11:00 - 13:00 (zvaní)
Středa 13:00 - 18:00
Čtvrtek 7:30 - 11:00, 11:00 - 13:00 (zvaní)
Pátek
7:30 - 11:00, 11:00 - 12:30 (zvaní)
MUDr. Jana Švandová
Lhotská 2072, tel.: 281 922 815, www.ordinace-svandova.cz, ordinace.svandova@centrum.cz
Pondělí 13:00 - 17:00, 17:00 - 18:00 (zvaní)
Úterý
7:30 - 12:30, 13:00 - 14:15 (zvaní)
Středa 7:30 - 12:30, 13:00 - 14:15 (zvaní)
Čtvrtek 7:30 - 12:30, 13:00 - 14:15 (zvaní)
Pátek
7:30 - 11:30, 12:00 - 14:15 (zvaní)
MUDr. Ivana Vobecká
Lhotská 2072, tel.: 281 924 850
Pondělí 7:00 - 12:30, 13:00 - 14:00 (zvaní)
Úterý
13:00 - 17:00, 17:00 - 18:00 (zvaní)
Středa 7:00 - 12:30
Čtvrtek 7:00 - 12:30
Pátek
7:00 - 11:30
MUDr. Taťána Železná
Chodovická 466, tel.: 281 922 573
Pondělí 13:00 - 15:00 nemocní
15:00 - 18:00 objednaní
Úterý
7:00 - 10:00 nemocní
10:00 - 12:00 objednaní
Středa 7:00 - 10:00 nemocní
10:00 - 12:00 objednaní

Čtvrtek
Pátek

7:00 - 9:00 nemocní
9:00 - 12:00 objednaní
7:00 - 10:00 nemocní
10:00 - 12:00 objednaní

Stomatologie pro dospělé
MUDr. Jarmila Bukolská
Lhotská 2072, tel.: 281 923 737
Pondělí 7:30 - 14:00
Úterý
7:30 - 13:30
Středa 12:00 - 18:30
Čtvrtek 7:30 - 14:00
Pátek
7:30 - 13:00
MUDr. Zdeňka Geráková
Lhotská 2072, tel.: 281 922 865
Pondělí 7:30 - 18:00
Úterý
7:30 - 14:00
Středa
7:30 - 14:00
Čtvrtek 11:30 - 18:00
Pátek
7:30 - 12:00
MUDr. Marcela Vajzrová
MUDr. Libor Vajzr
Pavlišovská 2283, tel.: 281 921 507
Pondělí 8:00 - 15:30
Úterý
8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 15:30
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek
8:00 - 13:00
MUDr. Tzvetanov Mladen,
Dr. Petya Dandarova
Náchodská 816, tel.: 281 921 537
Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 13:00
Dětská stomatologie
MUDr. Hana Rabová, MUDr. Věra Rausová
Pavlišovská 2283, tel.: 281 921 508
Pondělí 8:00 - 12:30, 13:00 - 17:00
Úterý
8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
Středa 8:00 - 12:30, 13:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Pátek
8:00 - 13:00
Oční lékaři
Oční klinika, Obchodní 1 (Jívanská - Lipí)
tel.: 281 865 664, mob.: 602 105 355
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Úterý
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Pátek
8:00 - 13:30
oční optika, tel.: 281 865 665
Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:30
Úterý
8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:30
Pátek
8:00 - 13:45
Endokrinologická ambulance
MUDr. Nataša Kaňová
Lhotská 2071, tel.: 777 904 830
Úterý
7:30 - 15:30
Středa 7:30 - 15:30
Čtvrtek 7:30 - 15:30
Pátek
7:30 - 13:30
Bližší informace na: www.endopraha.cz
Rehabilitace a fyzioterapie
Léčebně rehabilitační středisko Chvaly
Stoliňská 920, tel.: 281 040 742, 724 816 128
Domácí zdravotní péče
Léčebně rehabilitační středisko Chvaly
Stoliňská 920, tel.: 281 040 730, 605 457 152

Lékárny:
Arnica, spol. s.r.o. - Lékárna Horní Počernice
Lhotská 2071/1, tel.: 281 861 314
Pondělí 7:30 - 18:00
Úterý
7:30 - 18:00
Středa 7:30 - 18:00
Čtvrtek 7:30 - 18:00
Pátek
7:30 - 18:00
Sobota 8:00 - 12:00

MATAMI s.r.o. - Lékárna Chodovická
Chodovická 2311/30, tel.: 281 926 634
Pondělí 8:00 - 19:00
Úterý
8:00 - 19:00
Středa 8:00 - 19:00
Čtvrtek 8:00 - 19:00
Pátek
8:00 - 19:00

Lékárna na Náchodské
Náchodská 380, tel.: 281 921 558
Pondělí 8:00 - 18:00
Úterý
8:00 - 18:00
Středa 8:00 - 18:00
Čtvrtek 8:00 - 18:00
Pátek
8:00 - 18:00

Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Prázdninové ohlédnutí
Během prázdnin jsem navštívila příměstský tábor, který pořádá náš Dům
dětí a mládeže. Na úvod musím říci, že
ředitelce Zdeňce Horváthové a všem jejím
kolegům patří velké poděkování. Dokázali
pro děti vytvořit prázdninovou šňůru pestrých zážitků, kde se nikdo nenudil, a jejich
tábory si malí školáci určitě zařadí k nejpříjemnějším letním vzpomínkám. K největším z nich jednoznačně patří pobyt
u moře. 40 dětí a 5 vedoucích z našeho
DDM se tentokrát vydalo do bulharského
Primorska. „Pobyt v Bulharsku byl opravdu skvělý,“ uvedla ředitelka Horváthová.
„Děti byly úžasné a musím říci, že i služby
společnosti Bulgaria Tour jsme si nemohli vynachválit. Naše děti tam dokonce
dostaly výlet lodí zdarma. Nemusím vám
určitě ani říkat, jak ohromný zážitek pro ně
plavba na moři byla!“
Počernický DDM pro děti připravil i Taneční tábor, Hudební tábor, Florbalové
soustředění a hlavně příměstské tábory,
z jejichž nabídky si mohl vybrat opravdu

každý. Žabákova cesta do fantazie,
Madagaskar, Výtvarné hrátky, Cestujeme
s Žabákem. Každý si mohl vybrat z toho,
o co se zajímá. Já sama jsem navštívila
tábor 5 divů Prahy a okolí, který vedly
lektorky Lenka Škorpilová a Míša Neitzelová. Obě věnovaly přípravě tábora
spoustu energie a na výsledku to bylo
znát. Nejen poznání historických koutů
Prahy s průvodkyní, exkurze do lesa, ale
i výlet na Točník nebo Žebrák. Sympatické
lektorky nezaskočila ani vlna veder. Program poutavě upravily a díky tomu nabitý
prázdninový den končil každý den tam,
kde dětem bylo nejlépe – na koupališti.
„Je to tu parádní,“ řekl mi Kuba Ulrich
ze ZŠ Ratibořická. „Spousta her, pořád
něco podnikáme, ani chvilku tu není
nuda.“ Jeho kamarád Viktor Karšai ze ZŠ
Stoliňská doplňuje: „Byli jsme na Točníku,
a protože odpoledne už bylo velké horko,
paní učitelky nás cestou domů vzaly na
koupaliště. To byla teprve paráda!“

DDM tedy nejen po celý školní rok, ale
i o prázdninách našim dětem nabízí příjemné a hlavně smysluplné prožití volného
času. Zajímavé zážitkové programy si pro
naše děti připravili i pracovníci o.s. Neposeda, kteří nabídli nejen příměstský tábor
v Horních Počernicích, ale i v Újezdě nad
Lesy a Běchovicích. Příměstský tábor pro
naše děti tradičně připravila i Botanická
zahrada v Praze.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří
se o atraktivní prázdninové programy pro
naše školáky starají a stojí tak za jejich
úžasnými zážitky z prázdnin.
Mgr. Alena Štrobová, radní

Přistavení kontejnerů na bioodpad
Ve spolupráci s odborem městské zeleně a odpadového
hospodářství MHMP budou v naší městské části přistaveny na
určená místa kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větve). U kontejneru bude dozor, který zajistí pouze ukládání bioodpadu.
Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli od 9.00 do
12.00 na těchto místech:
6. 10. a 10. 11. na parkovišti u křižovatky Mezilesí - Běchorská
za benzínovou pumpou Benzina a v ul. Ratibořická u odbočky
k DDM a ZUŠ. 20. 10.
17. 11. 2013 v Jeřické na křižovatce s Chvalkovickou u barevných kontejnerů na tříděný odpad a na Křovinově náměstí
Změna termínů přistavení velkoobjemových kontejnerů
Oznamujeme občanům nové termíny na přistavení velkoobjemových kontejnerů na září, říjen a listopad 2013.
Kontejnery budou přistaveny vždy v neděli
od 9.00 do 13.00 na všech čtyřech místech:

1. parkoviště u křižovatky Mezilesí – Běchorská
za benzínovou pumpou Benzina
2. Ratibořická u odbočky k DDM a ZUŠ
3. Jeřická – křižovatka s Chvalkovickou u barevných
kontejnerů na tříděný odpad
4. Křovinovo náměstí
Termíny přistavení: 8. 9, 22. 9, 6. 10, 20. 10, 10. 11. a 24. 11
Do kontejnerů lze odkládat objemný odpad (nábytek, matrace,
dřevo, PVC, koberce, hadry, stará okna atd.)
Do těchto kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, pneumatiky,
elektroodpad, suť, větve, listí, tráva, plasty, sklo, papír a železo.
Tyto materiály by měly být odkládány do sběrného dvora nebo
do barevných kontejnerů na tříděný odpad.
Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství
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Jaroslava Stoklasová: Tatínek to schytal, protože nesouhlasil
s trestem smrti pro Miladu Horákovou.
Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích jsou součástí projektu Paměť národa
Je tomu právě rok, kdy naše městská část vstoupila do celoevropského projektu Paměť národa. Tento unikátní digitální
archiv vytvořily v roce 2008 tři české instituce: sdružení novinářů a historiků Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro
studium totalitních režimů. Díky ředitelce místní knihovny Boženě Beňové a Tomáši Kopečnému z Post Bellum je nyní
bohatší o několik příběhů hornopočernických pamětníků pod názvem Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích. Obě
instituce společně pokračují v záznamu vyprávění našich občanů, kteří prožili část svého života v dobách totality 20. století
Jejich životy, stejně jako tisíce dalších v této zemi, bolestně poznamenaly různé etapy naší historie. Abychom umožnili
nahlédnout do svědectví pamětníků významných dějinných událostí 20. století také našim čtenářům, požádala redakce HPZ
Mikuláše Kroupu z Post Bellum o svolení publikovat nebo citovat z materiálů portálu www.pametnaroda.cz s tím, že k nim
připojíme další nové informace, fotograﬁe nebo rozhovory, které jsme s jednotlivými pamětníky následně pořídili.
Koordinátorka hornopočernického projektu Božena Beňová říká: “Kdo nezná historii, nepochopí ani současnost. Musíme
udělat všechno pro to, abychom zachytili autentické výpovědi lidí, které tehdejší doba velmi často krutě poznamenala.
Hledat lidi se silnými životními příběhy, kteří jsou spojeni s Horními Počernicemi, a jsou schopni, hlavně pak ochotni
o prožitých událostech mluvit. Natočili jsme už několik zajímavých příběhů, naše práce však zdaleka nekončí.” Její
slova potvrzuje i starostka Hana Moravcová: “Jsem ráda, že se díky iniciativě paní Beňové a prostřednictvím tohoto
projektu znovu obracíme k silným a mnohdy neuvěřitelným okamžikům počernické historie a nabízíme ji také čtenářům
Hornopočernického zpravodaje.”
Do pestré mozaiky ze vzpomínek tisíců jednotlivců, kteří se octli v mezních situacích a byli ochotni se o své svědectví
podělit, patří i příběh Jaroslavy Stoklasové, který jsme pro vás vybrali jako první.

Dětství za okupace
Jaroslava Stoklasová se narodila 27.
října 1935 v Horních Počernicích a zažila nejen všudypřítomnou atmosféru
strachu během nacistické okupace, ale
i komunistickou perzekuci po roce 1948.
Její dědeček měl obchod se smíšeným
zbožím, který za války podléhal přísné
kontrole. Počty potravinových lístků
musely přesně odpovídat účetnictví,
protože kdyby nějaké chyběly, rodině
by hrozil koncentrační tábor. Stresu
přispívalo, že někteří zaměstnanci potravinové lístky kradli. Obchod však rodině
přinášel alespoň základní jistoty: měli
přístup k základním a často nedostatkovým potravinám jako jsou cukr nebo
mouka, které si odnášeli domů, i když
za to samozřejmě hrozily ohromné
postihy. Nejkritičtější a nejnebezpečnější okamžik pro rodinu nastal, když na
dveře zabouchalo gestapo.
„Někdo ze sousedů asi rodiče viděl, jak
vozí potraviny domů, nelenil a někomu
to řekl. A tak k nám přijelo na kontrolu
gestapo. Naštěstí u nás ale nic nenašli,
protože jsme měli spíž, k níž vedly tajné
dveře za knihovnou. Maminka jim řekla
německy, aby prominuli, že tam má dítě
a že si k němu jen na chvíli odskočí.
Otevřela jim, utíkala ke knihovně a přirazila ji, protože byla zrovna odstrčená.
Bylo to velké štěstí, protože jinak bychom dopadli špatně. Ve špajzu jsme
měli hrnce se sádlem a mouku, a to
vše si odnesli, ukradli nám to. Naštěstí
nešlo o tak velké zásoby, aby se za to
zavíralo, ale kdyby viděli pytel s moukou, bylo by zle.“
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Konec války
Většina zážitků z konce
války je pro Jaroslavu Stoklasovou spjata
s půdou jejího rodinného
domu. Na konci války
s tatínkem odtud pozorovali ohromný požár
nad Prahou a z rádia
se doslechli, že hořela
Staroměstská radnice
po náletu Američanů. Na
půdě také viděli, jak američtí hloubkaři slétali dolů
a zasahovali strategické
cíle v jejich okolí. “Jednou
se pilot snesl tak nízko, že

Manželé Jaroslava a Vladimír Stoklasovi

jsem mu viděla do obličeje. Tehdy jsem
poprvé v životě spatřila černocha,”
vzpomíná. Pozorovat letadla bylo však
velmi nebezpečné. Sousedka Krpatová
zemřela po zásahu střepiny, když z balkonu svého domu pozorovala nálet.
Pouze z vyprávění rodičů zná paní Stoklasová příběh, jak jejich spoluobčané
Khodlovi pomáhali s ukrýváním padáků
parašutistů Gabčíka a Kubiše. Někdo
je ale musel udat a celá rodina byla za
napomáhání atentátu popravena.

Perzekuce rodiny
po roce 1948
Když se v roce 1948 chopili moci komunisti, zabavili rodině veškeré živnosti.
Kromě toho, že krátce po převratu přišla
o obchod se smíšeným zbožím po dědečkovi, ukradli místní členové národního výboru tetě paní Stoklasové dokonce
i zásoby textilií, které dostala jako svatební dar. Funkcionáři to tehdy prohlásili
za nelegální hromadění majetku. Tyto
zabavené věci jí nakonec vrátili.

truhlář, podobné vzdělání měl i místní prokurátor. Oba prošli zrychleným
školením na „lidového soudce“, což se
v jejich práci muselo projevit. Rigidní
atmosféru strachu zažila Jaroslava Stoklasová už na počátku svého působení
u soudu, kdy si během ideologického
školení potichu povídala s kamarádkou.
Hlavní školitelka pro ně tehdy požadovala přísné potrestání a své jednání
musely vysvětlovat nadřízeným. Napětí
se stupňovalo. Za nějaký čas si policie
přišla pro jednu z nadřízených, kterou
měla paní Stoklasová v oblibě. Až do
pozdního večera ji vyslýchali a nutili ke
spolupráci s tajnou policií; nikdy o tom
ale nechtěla mluvit. Strach s podobnými
projevy komunistické zvůle a moci stoupal. Když po paní Stoklasové předseda
soudu požadoval, aby donášela na
ostatní, stala se pro ni situace neúnos-

nou a opustila práci. Místo si našla ve
Frutě, v podniku na výrobu potravin.

Osud hospody
U Čelikovských
Když po roce 1948 zasáhla rodinu
vlna likvidace drobných živnostníků,
byl postižen i druhý dědeček paní
Stoklasové, kterému patřila vyhlášená
hospoda U Čelikovských. Komunisté ji
sice nevyvlastnili, ale dali ji do národní
správy, čímž se dostala de facto do
bezprávného stavu. Když tatínek s bratry
podnik po dědečkovi zdědili, museli
si vzít hypotéku na potřebné opravy.
Po komunistickém převratu už ale na
budově nemohli provádět žádné změny
a nemohli zde ani provozovat žádné
akce. Hypotéku musel tatínek splácet

Komunistická politika likvidace drobných
živnostníků dopadla na rodinu velmi
tvrdě. Stejně jako ostatní živnostníci měli
nízké státní důchody a na dobu stáří si
šetřili z výdělků obchodu. Když však přišli o živnost, jejich vyhlídky se podstatně
zhoršily. Deﬁnitivní ránu pak dostali při
měnové reformě, která znehodnotila
veškeré jejich úspory.
Represe ze strany komunistů pokračovaly i po zabrání obchodu a tvrdě dopadly především na Jaroslava Čelikovského, tatínka paní Stoklasové, který se
nikdy nebál jít proti davu: Když například
je na schůzi v práci oslovili „soudruzi
a soudružky“, řekl, že to není nic pro
něj, a spolu s ostatními národními socialisty odešel z místnosti. O zaměstnání
přišel deﬁnitivně poté, co se v Poštovní
spořitelně hlasovalo o souhlasu s trestem smrti pro Miladu Horákovou. Jako
jediný tehdy nezvedl ruku.
„Na hodinu pak musel k lopatě do ČKD,
a to měl ještě štěstí, že se dostal k zedníkům a dělal přidavače. Pak ale dostal
infarkt, potom druhý a třetí, po němž
v osmapadesáti letech zemřel. Sice jsme
měli v rodině srdeční choroby, ale těžká
práce a psychická zátěž vše nepochybně uspíšily. Od chvíle, kdy ho vyhodili
z Poštovní spořitelny, velmi trpěl, že se
na všechny roky, které tam odpracoval,
v okamžiku zapomnělo.“ Maminka pak
musela po prvním tatínkově infarktu začít pracovat, neboť pouze z invalidního
důchodu žít nemohli.

U soudu v Poděbradech
Jaroslava Stoklasová sama začala pracovat u soudu v Poděbradech, kde po
ní předseda soudu chtěl, aby donášela
na ostatní spolupracovníky. Byl to bývalý

Fotograﬁe restaurace U Čelikovských už rodina bohužel k dispozici nemá. Paní Stoklasová
je doložila k dokumentům během složitého vyřizování restitučních záležitostí, ale zpět je
už od úřadů nikdy nedostala. Jak vypadal sál restaurace, můžete vidět alespoň na fotograﬁích ze světové premiéry Havlovy Žebrácké opery, která se zde uskutečnila v roce 1975.
Jejich autorem je Bohdan Holomíček.
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až do smrti, přestože ke konci života
pobíral jen invalidní důchod. Když pak
zemřel, hypotéka přešla na paní Stoklasovou. Tehdy jí ale notář poradil, aby ji
neplatila s tím, že tyto staré úvěry stejně
neplatí nikdo.

Žebrácká opera
Hospoda U Čelikovských sloužila jako
významné místo kulturního setkávání,
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kde se po roce 1945 často konaly plesy
a později se také hrálo divadlo. V roce
1975 sem přijel zahrát soubor Divadla
Na tahu Havlovu Žebráckou operu.
V osmdesátých letech ale komunističtí
funkcionáři při připevňování osvětlení ve
tvaru pěticípé hvězdy poškodili hlavní
trám střechy a celá budova se stala
veřejně nepřístupnou. Až do roku 1989
chátrala, dokud ji v restitučním řízení
nedostala rodina Čelikovských zpět do
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vlastnictví. Byla ale v tak dezolátním
stavu, že se ji rozhodli prodat.
Dnes na jejím místě stojí bytovka.
Dana Mojžíšová

Program divadla v září a říjnu 2013
Neděle 15. září v 15.00
MRŇOUSKOVÉ
Neděle 15. září v 18.00
JANA SEDLMAJEROVÁ:
PLASTICKÉ OBRAZY
Vernisáž výstavy fotograﬁí
Úterý 17. září v 19.30
SVĚTÁCI
Neděle 22. září v 18.00
STVOŘENÍ SVĚTA
Úterý 24. září v 19.30
PAPARAZZI aneb INTIMNÍ ŽIVOT
BULVÁRNÍHO FOTOGRAFA
Středa 25. září v 19.30
TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
Neděle 29. září v 15.00
ROZUM A ŠTĚSTÍ

Zápis do jazykových
kurzů pro dospělé ve
dnech 2. – 12. září
po – čt od 16.00 do 19.00
v Divadle Horní Počernice
Pravidelná výuka bude zahájena v týdnu od 16. září v KS
Domeček ve Votuzské ulici. Po
ukončení hlavního zápisu můžete doplňovat případná volná
místa průběžně v úředních hodinách pro kurzy, které jsou do
konce září od pondělí do čtvrtka
od 17.00 do 19.00.
Bližší informace:
www.divadlopocernice.cz/kurzy

POKLADNA
Předprodej vstupenek na září a říjen 2013 začne v pokladně divadla v úterý 27. srpna
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 po-čt 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.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00
na www.divadlopocernice.cz a divadlo@pocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknou v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.

Neděle 15. září v 15.00
Klára Šimicová

MRŇOUSKOVÉ
Hrají a zpívají Počerníčci
Režie: Klára Šimicová a Jana Sůvová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Písničky: Jiří Hubený a Petr Urban
Hudební spolupráce:
Gabriela a Kristýna Cincibusovy
Technická režie:
Tomáš Sýkora a Mirek Novák

Pohádka o malých skřítcích, kteří žijí
v lese v malé vesničce, bojí se zlého
čaroděje a jeho kocoura, prožívají různá
dobrodružství, společně hospodaří
a pomáhají si.
Vstupné 60, 50, 40 Kč
Neděle 15. září v 18.00

JANA SEDLMAJEROVÁ:
PLASTICKÉ OBRAZY
Vernisáž výstavy fotograﬁí vytištěných na
malířské plátno a dotvářených drahými
kameny, pravými perlami a jedinečnou
technikou vzdušného štětce Airbrush.
Jana Sedlmajerová vystudovala Graﬁckou školu v Praze a byla členkou
Českého fondu výtvarných umění. Získala dvě ceny za uměleckou tvorbu: Cenu
Františka Kupky a Cenu Franze Kafky.
Úterý 17. září v 19.30
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský,
Evžen Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
Divadelní společnost Háta
Režie: Lumír Olšovský
Výborná hudební komedie o partě tří fasádníků od Velhartic, kteří se v Praze chtějí
stát opravdovými světáky a trojici podobně dobře vyškolených lehkých dam.
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Hrají: Viktor Limr/Lumír Olšovský/Filip
Tomsa, Dalibor Gondík/Zbyšek Pantůček, Aleš Háma/Martin Zounar, Vlasta
Žehrová/Olga Želenská, Monika Absolonová/Ivana Andrlová/Jana Znenáhlíková,
Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková,
Miriam Kantorková/Vlasta Peterková, Josef Oplt/Jan Přeučil, Petr Gelnar/Martin
Sobotka, Lukáš Pečenka/Pavel Vítek
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Úterý 24. září v 19.30
Oldřich Dudek

Neděle 29. září v 15.00
Na motivy K. J. Erbena

PAPARAZZI aneb INTIMNÍ
ŽIVOT BULVÁRNÍHO
FOTOGRAFA

ROZUM A ŠTĚSTÍ

c.k. Divadlo Pluto Plzeň
Režie: Pavel Kikinčuk
Hudební komedie z atraktivního prostředí médií s Lukášem Langmajerem
v hlavní roli bulvárního fotografa, smolaře a žárlivce. V dalších rolích potřeštěné
intelektuálky, mladinké naivky, racionální
zdravotní sestry nebo vdané ženy na
prahu své první nevěry se představí
Kamila Kikinčuková, Pavla Zeman-Bečková, Táňa Krchovová a další.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová,
Olga Šmejkalová
Veselá pohádka o tom, jak se z hlupáka
může vlivem kouzelných bytostí stát
moudrý člověk a naopak.
Hrají: Ondřej Zabilka, Tomáš Matějka,
Gabriela Dongresová, Petr Krejcar, Simona Spilková, Daniela Jiroušková, Anna
Moravcová, Kristýna Žáková, Nicole
Balamotisová, Markéta Hlavatá, Gabriel
Leonard Pacurar, Michala Kozáková,
Marek Šmidrkal, Laura Fotrová, Kamila
Fotrová, Marcela Šídlová, Lukáš Pištěk,
Lucie Kocurová, Michaela Jiroušková
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Neděle 22. září v 18.00
Vlastimil Peška

STVOŘENÍ SVĚTA
Hraje DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Velmi nevážně, hravě a s nadsázkou
pojatý příběh stvoření našeho světa.
Hrají: Václav Procházka, Stanislav
Spitzer, Anna Herianová, Magdalena
Moudrá, Alžběta Holcová, Jan Vytlačil,
Barbora Bartošová, Jana Povolná, Jakub
Matoušek, Adam Dufek, Jaroslav Spitzer,
Anežka Moudrá, Jakub Esterka j.h.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Středa 25. září v 19.30
A. P. Čechov

TISÍC A JEDNA VÁŠEŇ
Divadlo Viola
Režie: Lída Engelová a Johana K.
Stále nové inscenace Čechovových her
zaplňují jeviště divadel celého světa.
Uvedením šesti dramatizací méně
známých povídek (Úmluva, Dva dopisy,
Záhadná povaha, Drama, Svody, Příliš
pozdě na štěstí) a jedné známé aktovky
(Medvěd) chceme i my vzdát hold tomuto géniovi stručnosti a neodolatelného
humoru. Scénář byl připraven výhradně
pro Violu, kde baví diváky už deset let.
Hrají: Taťjana Medvecká, Lilian Malkina,
Jaromír Meduna, Lukáš Jurek
Vstupné 240, 220, 200 Kč

na říjen připravujeme:
Čtvrtek 3. října v 18.00

POZNEJ ZEMĚ EU:
SLOVINSKO
Místní veřejná knihovna ve spolupráci s Divadlem Horní Počernice uvádí
hudebně poetický večer v Praze žijících
Slovinců a ukázky z divadelních představení Voda pouště a Vlny. Bližší informace na stánkách knihovny.
Vstup volný
Sobota 5. října v 15.00
Na motivy lidové pohádky napsala
Dana Pražáková

O MEDVĚDU ONDŘEJOVI
Divadelní společnost Julie Jurištové
O princezně, která se nechtěla vdávat,
hajném Ondřejovi, babce kořenářce
a loupežnících, ale hlavně o lásce,
která vždy zvítězí.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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Středa 9. října v 19.30
Stefan Canev

DRUHÁ SMRT JOHANKY
Z ARKU

představení bránice od smíchu, ale
zároveň podvědomě zalistují i v knize
vlastního života.
Hrají: Veronika Freimanová, Zdeněk Žák
Vstupné 320, 300, 280 Kč

je kdo? Kdo chce co a po kom to chce?
Kdo nebo co je v kufru?
Hrají: Milena Steimasslová, Dana Homolová, Ivan Vyskočil, Otto Kallus
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Středa 23. října v 19.30

Produkce: Golden Archer
Productions s.r.o.
Režie: Světlana Lazarová

CELESTÝNSKÁ PROROCTVÍ
Při příležitosti ukončení výstavy plastických obrazů Jany Sedlmajerové vás
zveme na pořad Celestýnská proroctví,
který vám rozkryje nový úhel pohledu na
veškeré změny ve vašem životě. Vezměte si s sebou svůj problém, který se má
šanci rozplynout v pochopení, proč a jak
vůbec nastal.
Hrají: Jana Sedlmajerová, Hana Czivišová a hlas Otakara Brouska ml.
Jednotné vstupné 120 Kč

Lidová legenda s tragikomickými prvky
o netradiční repríze posledních hodin
slavné bojovnice Johanky. Potřebujeme
hrdinství pro náš život? A za jakou cenu?
Žanetě, potulné herečce a rebelce, se
nabízí příležitost volby: plazit se a žít
nebo neplazit se a zemřít. K převtělení
Žanety v Johanku vynakládají veškeré
své úsilí Bůh a Kat.
Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav
Mrkvička, Stanislav Lehký
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Pondělí 28. října v 18.00

NÁRODNÍ DIVADLO
Vernisáž výstavy k 130. výročí otevření
Národního divadla v listopadu 1883.
Kurátor výstavy Vladimír Vondruška.
Sobota 19. října v 18.00

Středa 30. října v 19.30
Edward Taylor

KONCERT ZUŠ HORNÍ
POČERNICE

VZTAHY NA ÚROVNI

Neděle 20. října v 15.00

O PRINCEZNĚ LEONTÝNCE
A DRAČÍM MLÁDĚTI
Liduščino divadlo
Princezna Leontýnka se ujme opuštěného dráčete, ze kterého vyroste její
ochránce.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Od čtvrtka 10. října do neděle 13. října

ČECHŮV DIVADELNÍ
PODZIM
5. ročník festivalu ochotnických divadelních souborů pořádá Divadelní sdružení
Horních Počernic, o.s. Festival je věnován památce scénografa Milana Čecha.
Podrobný program najdete v říjnovém
vydání HPZ.
Čtvrtek 17. října v 19.30
Bernard Slade

Úterý 22. října v 19.30
Zora Kostková - Procházková

ZMÝLENÁ PLATÍ
Fanny Agentura
Režie: Robert Bellan

RA

DERNIÉ

Divadelní společnost Háta
Režie: Antonín Procházka
Velmi svižná moderní komedie ze zákulisí vysoké politiky, která nevynechává
ani milostný život mužů, sedících na
vlivných křeslech v Evropské obchodní
komisi. V komedii Edwarda Taylora zjistíte, že jejich milostné vztahy jsou stejně
zamotané, strastiplné a legrační jako
u jiných lidí.
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr, Monika
Absolonová, Kateřina Hrachovcová,
Martin Zounar/Martin Sobotka, Mahulena Bočanová/Adéla Gondíková, Ivana
Andrlová, Vlasta Žehrová, Olga Želenská,
Pavel Nečas a Zbyšek Pantůček
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Hana Čížková, ředitelka divadla

Veselá komedie o dvou dějstvích a mnoha zmýlených. Do malého domku na
samotě u lesa, kde žije čerstvě rozvedená výtvarnice Lena, vtrhnou tři lidé. Kdo

KAŽDÝ ROK VE STEJNOU
DOBU
Divadlo bez zábradlí
Režie: Jiří Menzel
Osudové setkání dvou lidí, on ženatý,
ona vdaná. Pod atraktivní slupkou se
skrývá příběh o zrání lásky a přátelství
a hledání sebe sama. Diváky bolí po
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Září vydalo svou úrodu a Chvalský
zámek i tvrz doslova ožijí velkým
počtem akcí. Čekají vás zajímavé
výstavy, oblíbené tradiční akce jako
Svatoludmilská pouť nebo Tajemná
noc na zámku, ale i koncert Ireny
Budweiserové nebo Čechomoru
a The Tap Tap, pohádková neděle se
skřítkem a den pro letecké modeláře. Stačí si jen vybrat, protože letos
v září je opravdu z čeho vybírat.

Od úterý 3. 9. do úterý 1. 10.

Vernisáž 3. 9. od 16 hod.
Via Sancta aneb po Svaté cestě od
Špitálské cesty po Starou Boleslav
ku paměti Palladia země české
a patronu sv. Václavu
Zavítejte do nejhlubšího zámeckého
sklepení a podívejte se na fotograﬁe
a texty, které jsou věnovány kapličkám
rozesetým od Proseka až do Brandýsa
nad Labem. Dozvíte se, proč tu jsou,
kdo je vystavěl a mnoho dalšího. Putování uskutečnilo Společenství Molechet,
autorem fotograﬁí je Jiří Stibor.

Výstava je součástí Dnů slovinské
kultury, které v rámci projektu Poznej
země EU pořádá Místní veřejná knihovna v Horních Počernicích. Samotná
realizace výstavy je dílem Slovinského
spolku Josipa Plečnika. Uvidíte unikátní zlaté a stříbrné šperky, které jsou
inspirované jeho rukopisem a vytvořila je
Ajda Balderman Plesnik. Nádherná jsou
také vystavená svítidla z ateliéru Balderman Plesnik. Tradiční slovinské krajky
připravil krajkářský spolek Cvetke Žiri.
Jistě vás také zaujme turistická prezentace Slovinska – fotograﬁe, texty a mapy.
Představí se i lektorát slovinského jazyka
UK a malířka Katarina Vladimirov Young
se svými kresbami.

Od pátku 27. 9. do neděle 24. 11.
Do neděle 22. 9.

Poklady na Chvalském zámku:
Ztracené město hlavolamů, modely
letadel a pokojíčky pro panenky
Poslední příležitost vydat se za poklady
ukrytými na zámku. Ve sklepení najdete zábavnou výstavu Ztracené město
hlavolamů, na níž si budete připadat
jako Indiana Jones a pobavíte se při
luštění obřích hlavolamů a logických
hádanek. Čekají vás také modely letadel
od sběratelů a modelářů z KPM Prosek
Panthers a DDM Horní Počernice. Starodávné pokojíčky, sádrové, porcelánové
i plastové panenky zaujmou holčičky,
maminky i babičky. Výstava je vhodná
pro všechny věkové kategorie.

Devatero pohádek Karla
Čapka na zámku
Slavnostní otevření, doprovodný
program a výtvarná dílna pro děti
v neděli 5. 10. od 15.00
Interaktivní výstava v krásném pískovcovém sklepení, kde si bude hrát, tvořit,
kreslit a soutěžit celá rodina. Velké barevné panely s půvabnými ilustracemi Josefa Čapka a krátké ukázky z knihy Karla
Čapka vás vtáhnou do neopakovatelné
atmosféry této vtipné a zábavné knihy.
Soutěžní otázky, pozorovací kvízy, hádanky i dekorace vám dají pocit, že jste
v Devateru pohádek naživo. Ve výtvarné
dílně můžete porovnat své schopnosti
s jedním z nejlepších a nejznámějších
českých ilustrátorů Josefem Čapkem.

Od úterý 3. 9. do neděle 29. 9., galerie

Vernisáž v úterý 3. 9. v 19.00
a koncert rockových legend
Věra Tataro: Kouzelná zahrada
aneb proč je havran jako psací stůl
Pod tímto zvláštním názvem, inspirovaným z části známou dětskou knihou,
z části už ne tak známým animovaným
ﬁlmem, se skrývá výjimečná výstava.
Diváka zavede do neobvyklých míst –
tentokrát do neobvyklých zákoutí tvorby

Pro školy a dětské kolektivy nabízíme
komentované prohlídky všech výstav
s průvodkyní či historickou postavou
Annou Kaprštejnovou.
Od středy 2. 10. do 28. 10.

Slovinsko aneb šperky, krajky
a fotograﬁe
Slavnostní otevření a doprovodný
program ve středu 2. 10. v 19.00,
velký sál zámku
od 18.00 varhanní koncert
v kostele sv. Ludmily

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

hornopočernické malířky a ilustrátorky
Věry Tataro. Po formální prohlídce rozlehlé zahrady se vzrostlými stromy nás
autorka zavádí do intimity malé bylinkové
zahrádky, která překypuje vůněmi a barvami, a zve k posezení na oprýskané
dřevěné lavičce. Výtvarnice známá především svými velkými akrylovými plátny
se na této výstavě vůbec poprvé představuje malými akrylovými malbami, podobně jako bylinková zahrádka chuťově
neboli námětově různorodými. A stejně
jako bylinky v zahrádce jsou i obrázky na
výstavě čerstvé a voňavé, neboť všechny
vznikly během posledního roku.
Branka do zahrádky je otevřená, malebné krajinky zvou k procházkám, květiny
okouzlují svou křehkou krásou a kreslené postavičky baví svými veselými
kousky. Vnímavý divák možná najde
i odpověď na otázku, kterou je pojmenovaná výstava ve svém názvu.
Nenechte si ujít i další výstavu Věry Tataro v Domě umění Špejchar s názvem
Ornamentální stínohra – akrylová malba,
která potrvá od 3. do 30. 9.
Od úterý 3. 9. do neděle 28. 9.,
kočárovna

Vernisáž ve čtvrtek 12. 9. od 17.00
Iva Dlouhá: Výstava obrazů
pro radost
Malířka a výtvarnice Iva Dlouhá maluje
veselé pozitivní obrazy, navozující radost
ze života, pohodu a vnitřní klid. V ma-

lířské tvorbě se věnuje olejomalbě na
plátna i na pevné podklady.

Sobota 14. 9. od 18.00 do 21.00

Tajemná noc na Chvalském zámku
Pohádková stezka večerním zámkem
pro malé i velké děti a dospělé, tentokrát
s hledáním pokladu. Čeká vás dvojnásobný počet pohádkových stanovišť
než v minulém roce. Budete soutěžit
s princeznami Popelkou a Zlatovláskou,
princeznou Koloběžkou I., rytířem, vílou
Ohnivkou, Meluzínkou, hodnou čarodějnicí, zámeckou kuchařkou, sluhou i zahradníkem. Zároveň uvidíte i výstavu Poklady
na Chvalském zámku: Ztracené město
hlavolamů, modely letadel a pokojíčky
pro panenky v tajuplné večerní atmosféře.
Přijďte kdykoli mezi 18.00 a 20.30.
Vstupné: děti 2–15 let, senioři, studenti,
ZTP/P 80 Kč,
dospělí 120 Kč, rodinné vstupné
(2 dospělí + max. 3 děti) 290 Kč
Neděle 15. 9. od 10.00 do 18.00

Svatoludmilská pouť
na Chvalské tvrzi
Oblíbená pouť v prostoru Chvalské
tvrze s kolotoči, stánky, občerstvením,
soutěžemi pro děti od Společenství Molechet a ukázkami výcviku Školy psích

sportů (v 10, 12 a 14 hod.), králičími
skoky přes překážku a dalšími zvířátky
jako překvapení. Vstup na pouť zdarma.
V rámci poutě velmi bohatý
doprovodný program:
– Od čtvrtka 12. do neděle 15. 9., od
10.00 do 18.00 kolotoče a atrakce
na Chvalské tvrzi. Pouť vás čeká až
v neděli, ale kolotoče a atrakce můžete
navštívit už od čtvrtka 12. 9.
– 15. 9. od 11.30 Varhanní koncert
s příčnou ﬂétnou a trubkou, kostel
sv. Ludmily
– 15. 9. od 12.00 slavnostní poutní
mše v kostele sv. Ludmily
– 15. 9. od 14.00 Pohádka O chaloupce z perníku na nádvoří zámku
v podání Divadla Fígl a ve spolupráci
s SHM klubem Praha – Počernice.
Vstup zdarma.
– 15. 9. od 10.00 do 17.00 Pohádková
neděle se skřítkem Matýskem –
komentovaná prohlídka Chvalského
zámku a výstavy Poklady na zámku
s nezbedným a veselým skřítkem
– 15. 9. od 19.00 Koncert Ireny
Budweiserové: Spirituály a gospely
na zámeckém nádvoří.
Předprodej v recepci Chvalského zámku
200 Kč, v den koncertu 250 Kč
Neděle 15. 9. od 10.00 do 17.00

Pohádková neděle se skřítkem
Matýskem
Skřítek Matýsek je nezbedná, veselá
a zcela nová pohádková postava, která

18– 19

Pátek 27. 9. od 19.00

Charitativní koncert skupiny
Čechomor na Chvalské tvrzi
Nadační fond Šance pořádá charitativní
koncert skupiny Čechomor s předkapelou
The Tap Tap v prostoru Chvalské tvrze.
Koncert se koná v předvečer svátku Dne
české státnosti a výtěžek koncertu bude
věnován na pomoc dětem a potřebným.
Vstupné v síti Ticketstream (www.ticketstream.cz) nebo na recepci Chvalského
zámku: dospělí 215 Kč, děti od 6 do 15 let
110 Kč, děti do 6 let zdarma.
Těšíme se na vás na všech akcích
Chvalského zámku.
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka

se usídlila na Chvalském zámku. Skřítek
vás provede výstavou Poklady na zámku
a dětem bude věštit nejbližší budoucnost. Prohlídka začíná vždy v celou hodinu a trvá 40 minut. Poslední prohlídka
v 16.00. Objednávky a rezervace
na tel.: 281 860 130,
infocentrum@chvalskyzamek.cz

Koncert je nabitý energií a jiskří originálními nápady. Vstupné v předprodeji
od 1. 7. do 14. 9. za 200 Kč (recepce
Chvalského zámku), v den koncertu
250 Kč. Informace a rezervace
na tel.: 281 860 130

Neděle 15. 9. od 19.00

Den leteckých modelářů na zámku

Koncert Ireny Budweiserové:
Spirituály a gospely na zámeckém
nádvoří
Zpěvačka Irena Budweiserová, dříve stěžejní postava Spirituál kvintetu, zazpívá
na krytém zámeckém nádvoří. Uslyšíte
spirituály, gospely a blues v doprovodu
kapely Blue soul v neotřelých aranžích.

Sobota 21. 9. od 10.00 do 17.00,
foyer 1. patro

Při příležitosti ukončení výstavy Poklady
na zámku, kde jsou vystaveny i díla modelářů z KPM Prosek Panthers, je připraven doprovodný program pro všechny
návštěvníky. Děti mají možnost vyzkoušet
si sestavení modelu pod profesionálním
dohledem modelářů. Některé modely
budou zdarma, ostatní si můžete koupit.
Info na www.kpmprosek.cz

Víla Ohnivka žila na Chvalském zámku, který navštěvovala spousta dětí. Ale u sebe ve sklepení neměla žádného kamaráda
a někdy jí z toho bylo trochu smutno. Kdysi slyšela pohádku o tom, že přání plní zlaté rybky a padající hvězdy. Zlatou rybku
se jí v rybníce pod zámkem chytit nepodařilo, protože neměla rybářský prut. Ale zářijové noci jsou plné padajících hvězd
a Ohnivka jednu hvězdu padající do počernických polí opravdu uviděla. Tiše si přála kamaráda a doufala, že její přání bude
vyslyšeno. A bylo. Když se vrátila do sklepení, stál tam usměvavý skřítek s čepičkou a lucernou. Podával jí ruku: „Já jsem
skřítek Matýsek, tvůj kamarád, kterého ti poslala padající hvězda.“
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VÝHERCE SOUTĚŽE O

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ČERVEN 2013

Červen byl na zámku ve znamení končící výstavy Pohádková půda, ale především přinesl krásnou novou výstavu
Poklady na Chvalském zámku, jejíž slavnostní otevření proběhlo na Svatojánském bále. V červnu navštívilo zámek
hodně dětí ze škol, a štěstí se tentokrát usmálo na osmiletého Táďu Snížka ze základní školy v Milovicích. Jsme
moc rádi, že nejen děti z Prahy, ale i ze Středočeského kraje hojně navštěvují naše výstavy a akce.
Víla Ohnivka se vás ptala na to, zda má Chvalský zámek na nádvoří studnu. Určitě je vám jasné, že ano. Z celkového
počtu 251 odevzdaných kuponů bylo 245 správných a jen 4 nesprávné. Táďovi blahopřejeme a získává od nás
věcnou cenu a prohlídku zámku s vybranou pohádkovou postavou.

VÝHERCE SOUTĚŽE O

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ČERVENEC 2013

První prázdninový měsíc děti, rodiče i mnoho dospělých navštívilo výstavu Poklady na Chvalském
zámku. Luštilo se, hádalo a objevovalo vše, co nabízí Ztracené město hlavolamů a líbily se
i modely letadel a pokojíčky pro panenky. Víla Ohnivka se ptala na to, jakou barvu má letadlo
s největším rozpětím křídel. Bylo to červené letadlo – funkční model, zapůjčený z DDM Horní
Počernice. Odevzdali jste 391 kuponů, z nichž jen 4 byly nesprávné.
Ředitelka zámku vylosovala jako výherce Honzíka Jůzu z Horních Počernic, který právě
nastoupil do 4. třídy ZŠ Ratibořická. Honza získává věcnou cenu a navíc jsme mu věnovali
rodinné vstupné zdarma na Tajemnou noc na Chvalském zámku, na kterou zveme i vás.
Blahopřejeme vítězi a těšíme se na další soutěžící.

Dětské oslavy
na Chvalském zámku
Vážení rodiče, bude mít vaše dítě narozeniny, svátek nebo
pěkné vysvědčení? Pokud mu chcete uspořádat oslavu,
která opravdu stojí za to, a nechcete s ní mít žádnou práci,
pomůžeme vám. Přizpůsobíme se vašim požadavkům, věku
i počtu dětí. Nejlepší dětská oslava je jinde než doma, třeba
na Chvalském zámku!
Stačí si jen vybrat typ oslavy a rozmyslet si, zda využijete i nabídku zábavy s jednou z postav z naší zámecké družiny. Poté
nás kontaktujte, abychom vám udělali nabídku na míru. Délka
oslavy je cca 2,5 hodiny, buď mezi 10.00 – 14.00 nebo 15.00
a 19.00.
1. Malá zámecká oslava zahrnuje pronájem velkého sálu
nebo nádvoří, slavnostní výzdobu (balonky, konfety, talířky,
brčka, ubrousky), 6 ks pozvánek, drobné odměny a dárečky
pro pozvané děti, dárek pro oslavence, miniobčerstvení (džus,
voda, sušenky). Lze si přinést vlastní jídlo a dort.
2. Zámecká oslava s dobrotami má podobné podmínky jako
malá zámecká oslava, ale občerstvení nabízíme dle počtu dětí
(na výběr jsou řízečky, palačinky, chlebíčky, ovoce, nealkoholické nápoje a pro rodiče káva).
3. Zámecká hostina je stejná jako v nabídce č. 2,
navíc je dort dle výběru.
Ke každému typu oslavy si můžete vybrat jednu postavu ze
zámecké družiny, aby se o děti starala a bavila je:
PRINCEZNA KOLOBĚŽKA s vámi bude závodit na koloběžce,
dá vám zapeklité hádanky, zúčastníte se královského soudu,
výuky tanečních kroků, malování na obličej nebo komentované
prohlídky zámecké výstavy.
PIRÁTKA EVELÍNA s vámi bude hledat truhlici korzára Emila,
malovat mořské příšery, volit nekrásnější mořské panny
a nejstatečnějšího piráta, malovat na obličej nebo procházet
zámeckými výstavami.

MELUZÍNKA vám dá větrné hádanky, rozpoutá vichřici, pomůže vám hledat krále Větrníka a nejrychlejší Vichřici, malovat na
obličej a provázet vás po výstavách v zámku.
VÍLA OHNIVKA se těší na hledání kouzelného plamínku, volbu
nejohnivější víly a nejstatečnějšího Ohnivce, ukáže vám ohnivé
malování na obličej, nebo si s ní prohlédnete zámecké výstavy.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Mgr. Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
Kontakt: Andrea Špačková,
tel.: 281 860 130, mobil: 774 500 550
nebo e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
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NAŠI JUBILANTI V ZÁŘÍ
VONŠOVSKÁ LIDIE
JANDEČKOVÁ ZLATUŠKA
MUSIL KAREL
STÁROVÁ MILADA
VESELÝ VLASTIMIL
TUČEK BŘETISLAV
LIŠKOVÁ JARMILA
MAKOVIČKOVÁ ANTONIE
KOVAŘÍK JOSEF
PÁCHOVÁ VĚRA
RÁSOCHOVÁ MARIE
KVASNIČKA JAN
ŠVEJNOHA JAN
FOJT JAROSLAV
HAJEROVÁ ANNA
POTŮČKOVÁ DAGMAR
ŠIMŠOVÁ VĚRA
BARTALOVÁ RŮŽENA
FRÝBERT FRANTIŠEK

HLAVOVÁ MARTA
PAŠKOVÁ OLESA
PICKOVÁ VĚRA
PODROUŽEK JAROMÍR
POKORNÁ LUDMILA
ŠKABROUDOVÁ BOŽENA
TICHOTA JOSEF
KUNST JIŘÍ
MOUDRÁ EVA
PELC JIŘÍ
ROSENDORFOVÁ VĚRA
TRUTNOVSKÁ LUDMILA
VÁCLAVŮ VÁCLAV
BUREŠ JIŘÍ
HERBOLT BOHUMIL
KUNOVÁ ALENA
MAKEŠOVÁ DRAHOMÍRA
MIKŠÍKOVÁ EMILIE
MUSILOVÁ JIŘINA

Jiří Hodr
slaví 70. narozeniny

Dne 13. září 2013 oslaví 70. narozeniny pan
Jiří Hodr. Milý tatínku a dědečku, do dalších
let Ti přeje celá rodina hlavně hodně zdraví,
klid a pohodu.
Slečně Thien Vu Hoangové bylo státní občanství
České republiky uděleno 6. 6. 2013.
Bývalá občanka Vietnamu se narodila v Praze, její
rodiče žijí v České republice od roku 1998 a do
Horních Počernic se přistěhovali před šesti lety.
Thien Vu Hoangová chodila do ZŠ na Černém Mostě,
poté nastoupila na The Prague British school, kde
maturovala. V současné době studuje na University
of Northern Virginia.

Roméo Romaric Oni, bývalý občan Beninské republiky, požádal
o udělení státního občanství České republiky.
Do České republiky přijel v roce 1997, studoval Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech, poté ČVUT v Praze. V současné době
pracuje jako programátor. Trvalé bydliště v Horních Počernicích má pan
Oni od června 2009, státní občanství České republiky mu bylo uděleno
15. 8. 2013 v obřadní síni Chvalského zámku.

PÁVOVÁ EVA
POKORNÝ VÁCLAV
ŠPINKOVÁ JITKA
VOSTRADOVSKÝ ANTONÍN
ZIMLOVÁ VĚRA
HÁJKOVÁ RŮŽENA
KARLÍKOVÁ VĚRA
MATĚJÍČKOVÁ VĚRA
SCHMIDT STANISLAV
SKUHRAVÁ JIŘINA
BARBOROVÁ ZDENKA
FRYDRYCHOVÁ ZDEŇKA
KUČERA FRANTIŠEK
NĚMCOVÁ DAGMAR
NOVOTNÝ OLDŘICH
PUŠKÁROVÁ RŮŽENA
ŠIMONOVÁ MIROSLAVA
ŠTEFANOVÁ REGINA
TOMS ANTONÍN

PROGRAM ZO SENIOŘI
v září 2013
středa 11. září v 14.00
POPRÁZDNINOVÉ SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ
čtvrtek 12. září v 8.30
ze stanice metra Černý most
PRAŽSKÉ SENIORSKÉ SPORTOVNÍ HRY
na hřišti ZŠ Botičská s nenáročnými soutěžemi
Vede Ilona Juklová
středa 18. září v 13.00
u autobusové stanice Nádraží H. Počernice
směr Poděbrady, odjezd 13.15
VÝLET DO KERSKA
Příspěvek na jízdné 30 Kč
Vede Mgr. Fadrný
pondělí 23. září v 9.30
ze zastávky tramvaje Hlubočepy č. 12, 14, 20
PRVNÍ VYCHÁZKA PRAŽSKÝCH TURISTŮ
A SVAZU DŮCHODCŮ
podél Barrandovských skal do Malé Chuchle
Vede Ilona Juklová
středa 25. září v 7.30
od ÚMČ H. Počernice
ZÁJEZD DO JINDŘICHOVA HRADCE
pro zájemce přihlášené v červnu u STP
Vede Oldřich Abt
středa 2. října v 14.0
BESEDA: ZAHRADA NA PODZIM
Besedovat a radit bude Ing. František Šonka
Výbor ZO SENIOŘI H. Počernice Ilona Juklová,
Libuše Frouzová
Tel.: 721 002 992, 607 172 008
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Dny slovinské
kultury v Horních
Počernicích
1. – 3. října 2013
Milí naši čtenáři,
zveme vás na Dny slovinské kultury v Horních
Počernicích – sedmý ročník
cyklu Poznej země EU. Bohatý program začne 1. října
v 19.15 geograﬁckým večerem o Slovinsku ve farním
sále kostela sv. Ludmily na
Chvalech.
Ve středu 2. 10. v 18.00 si
slovem i hudbou připomeneme, že varhany do chvalského kostela připutovaly
právě ze Slovinska. Poté
bude pokračovat program
na Chvalském zámku,
kde se kromě zajímavých
výstav můžete těšit i na
krajkářky ze Slovinska.
Nebude chybět ani ochutnávka slovinské kuchyně,
kterou pro vás připraví
majitelé slovinské restaurace Nenasyta.
Ve čtvrtek od 18.00 bude
program pokračovat v Divadle Horní Počernice hudebně-poetickým večerem
Slovinců žijících v Praze.
Na závěr se můžete těšit na
degustaci slovinských vín
a specialit.
Více informací viz plakát

Týden knihoven
30. září – 6. října
Sekce veřejných knihoven
SKIP vyhlašuje 17. ročník
celostátní akce Týden
knihoven. V rámci těchto
dnů máme pro vás opět
bonus – bezplatnou registraci nových čtenářů do
naší knihovny.
Těšíme se na vás na našich akcích i v knihovně.
Božena Beňová
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Brunsbüttel: exkurze nejen v bahně
Tým rodinného centra MUM Horní
Počernice navštívil v červenci opět
partnerské město Brunsbüttel, kde se
zúčastnil blátivé olympiády. Je to nejen
unikátní zážitek a podívaná, ale zároveň
akce, jejíž výtěžek pomáhá ﬁnancovat
místní poradnu pro nemocné rakovinou.
V mravenčím převleku vyhrál MUM
TEAM cenu za nejveselejší tým a v bahnivé házené skončil v druhém kole
s výsledkem 5:2. V rámci pobytu v Brunsbüttelu nám němečtí přátelé nabídli
velmi podnětné exkurze v malé mateřské škole, v rodinném centru a vícegeneračním domě. Načerpaná inspirace
je pro nás přínosem pro práci v oblasti
podpory rodiny a komunity. V říjnovém

zpravodaji se dozvíte více o veřejné prezentaci v RC MUM a výstupech z naší
návštěvy Německa.
Barbora Zálohová
Foto Stefan Mohrdieck a Lucie Krausová

Studio Salute začíná v malé tělocvičně
FZŠ Chodovická 9. září 2013
Také letos je pro děti od 4 do 18 let připravena široká nabídka
sportovních kurzů. Pro dospělé pak ve večerních hodinách rozšiřujeme rozvrh o novou lekci INTERVAL BODY, kde pravidelné
střídání cvičení s vysokou intenzitou posilování /bez choreograﬁe/ vede k úspěšnějším výsledkům při hubnutí a současně ke
zvyšování kondice.
Zápisy do všech našich dětských kurzů probíhají v týdnu od
9. do 12. září 2013 /v případě volného místa v kurzech i později/ přímo v jednotlivých hodinách. Místa v kurzech Skokánek
a Malý Skippy doporučujeme zarezervovat předem na e-mail
studio.salute@seznam.cz, případně na tel.: 607 105 051 nebo
281 921 862. Všechny dětské kurzy lze předem nezávazně
vyzkoušet. Na lekcích pro dospělé vás přivítáme kdykoliv bez
předchozí rezervace.
Lenka Malá, Studio Salute
PODROBNÝ ROZPIS CVIČENÍ NAJDETE NA
www.studiosalute.cz
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Při naší rozlučce před prázdninami jsme to na hřišti
pořádně rozhýbali.

LÉTO S DDM
Zahraniční tábor
Bulharsko, Primorsko
(vedoucí Zdeňka Horváthová)
Letos jsme na tábor vyrazili do Bulharska, do městečka Primorsko, kam jsme
vycestovali s CK Bulgariatour, která se
o nás výborně postarala. Majitel CK dokonce věnoval dětem výlet lodí zdarma.
Dováděli jsme ve vlnách, stavěli hrady
z písku, sbírali mušličky, popíjeli drinky
v bazénu i ve vířivce, nakupovali a smlouvali na trzích, hráli hry a užili si nádherných osm dní plných sluníčka, moře,
výborného jídla, odpočinku i zábavy.

Hudební tábor
(vedoucí Karel Šimeček)
V DDM Horní Počernice už třetí v pořadí, na
tom letošním si děti zkusily práci s Orffovými nástroji, elektrickými kytarami, klávesami
nebo ﬂétnami. Každoročně přibývají noví
hudebně naladění táborníci a zůstávají ti
z let minulých. Velmi nás těší, že na tábor
přijíždí stále víc dětí s vlastním hudebním nástrojem, na který už umějí hrát. Ty
motivují ostatní, kteří se s nástrojem teprve
seznamují, a mohou jim dobře poradit. Stupeň znalosti či schopnost hry na hudební
nástroj je tedy velmi široký (od začátečníků,
kteří nástroj vidí poprvé, až po pokročilé,
kteří uvažují o založení hudební skupiny).
V programu tábora byly kromě hudby
také etapové hry jako na každém táboře.
V té letošní se z táborníků stali osadníci,
kteří si najímali své stopaře a plnili úkoly
od místního indiánského náčelníka, aby
získali nová území. Nezapomněli jsme
ani na rozvíjení OSV (osobnostně sociální
výchovu) v souboru seznamovacích
a muzikoﬁletických her.

Taneční tábor
(vedoucí Jitka Jarošincová)
Na tanečním táboře ve Dvorských boudách v Krkonoších se děti seznámily se

streetovými, latinskoamerickými a moderními tanečními technikami a styly a učily
se nové kroky. Naší snahou bylo také
předat jim určité morální zásady spojené
s tancem a trénováním všeobecně, zároveň je motivovat k vlastní kreativní tvorbě,
podpořit jejich nadání a poskytnout jim
prostředí a nástroje k tomu, aby mezi
sebou navázaly úzké společenské vazby,
našly si přátele se společným zájmem
a získaly klasické táborové zážitky. Mimo
jiné se mohly realizovat na hodinách
divadelní dílny, která pomáhala rozvíjet
jejich herecký talent.

Florbalové soustředění
(vedoucí Jaroslav Kočí)
Letní ﬂorbalové soustředění proběhlo v Liberci od 10. do 17. srpna. Sportovat sem
přijelo 53 dětí (ﬂorbalové týmy mladších
a starších žáků a dorostenců) a s nimi 7
trenérů. Hoši během celého týdne hráli
táborovou ﬂorbalovou ligu v hale, kruhový
trénink, fotbal a házenou trénovali na
venkovních hřištích, regeneraci si užívali
v bazénech s tobogány a vířivkami, v přírodě si vyzkoušeli orientační běh a výšlap
na Ještěd od parkoviště pod lanovkou až
k vysílači. Všichni naši borci zvládli výstup
pod 40 minut, za což celý tým obdržel
certiﬁkát za rychlý výstup.
Na ubytovně probíhaly odpočinkové
aktivity jako turnaj Extraligy, NHL, MS
na X-boxu, turnaj ve Stiga hokeji, ping
pong, sportovní ﬁlmy na vytváření
morálky a charakteru sportovce a Mozkovna - testy s otázkami z ﬂorbalových
pravidel. Bodování pořádku na pokojích
samozřejmě nemohlo chybět, stejně
jako večerní bojovka ukončená podpisem statečných na tabuli cti.
Všichni borci se domů vrátili spokojení,
posílení na duchu i fyzicky.

ZOO a IQ Park Liberec. Vlakem Leo Express jsme jeli plavat do krásného akvaparku
v Pardubicích, v horkých dnech mělo
úspěch i plavání ve vodním světě v hotelu
Inﬁnit Sportcentrum STEP. Také nový příměstský tábor Výtvarné hrátky provázelo
krásné počasí a kromě batikovaných triček
a výrobků z pedigu si děti užily koupání
a výlet do parku v Milovicích. Nádherné
dny plné dobrodružství a zábavy!

Příměstské tábory Madagaskar,
Pět divů Prahy a okolí
(vedoucí Lenka Škorpilová)
Také na těchto táborech si děti užily
spoustu výletů, např. zámek Loučeň,
Mirákulum Milovice, koupaliště Klánovice, hrady Točník a Žebrák. Několik
výletů podnikly za zvířátky do lesa,
kde hrály hry, učily se poznávat místní
faunu a ﬂoru a věnovaly se problematice ochrany životního prostředí.
Fotograﬁe ze všech táborů DDM
si můžete prohlédnout
na www.facebook.com/ddmhp
V DDM probíhají zápisy do kroužků
na školní rok 2013/2014. Aktuální
nabídku najdete na www.ddm-hp.cz
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Příměstské tábory Žabákova
cesta do fantazie, Cestujeme
s žabákem a Výtvarné hrátky
(vedoucí Hana Volfová)
Společně s Žabákem děti soutěžily a jezdily na výlety. Navštívily Muzeum Karla
Zemana, park MIRÁKULUM v Milovicích,
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Historie dávná i nedávná 62

Události
Rozvoj informačních možností, zejména zrychlení toku informací v prvním
desetiletí 20. století, umožnil získávat
informace o mimořádných přírodních
katastrofách ve světě ve velmi krátkém
čase. To dalo také podnět k zaznamenání některých informací do místní kroniky.
Ve starých záznamech je například uvedena sopečná činnost Vesuvu ve dnech
8. – 10. dubna 1906, při níž byla na jeho
úpatí zničena vesnice a mnoho lidí přišlo
o život. Dne 18. téhož měsíce je jako
událost zaznamenáno silné zemětřesení
v Americe, při němž spolu s následným
požárem bylo téměř zničeno město San
Francisco. O život přišlo přes tisíc lidí
a v širokém okolí bylo značně poškozeno dalších téměř třicet měst.
V roce 1907 byl uveden měsíc únor
jako mimořádně mrazivý, s velkým
množstvím sněhu nejen u nás, ale také
v zemích při Středozemním moři. Mimořádně studené počasí se k nám vrátilo
od 6. do 18. července, kdy téměř nepřetržitě pršelo. V Krkonoších a na Českomoravské vrchovině napadla spousta
mokrého sněhu. Mnoho řek se následně
rozvodnilo a povodně napáchaly mnoho
škod na rozsáhlém území.
U roku 1908 je v našich kronikách
zaznamenáno silné zemětřesení dne
28. prosince na Sicílii a v Kalábrii, při
němž byla zcela zničena města Messina a Regio. Dalších dvacet menších
míst a mnoho vesnic bylo z velké části
pobořeno. Usmrceno bylo na 140 tisíc
lidí a další desetitisíce byly zraněny. Dva
Liparské ostrůvky se propadly do moře
a nížina Messinská změnila svůj tvar.
V kronice původní obce Chvály v roce
1910 bylo zaznamenáno, že měsíce
červenec a srpen byly velmi deštivé,
takže přezrálé obilí na polích vzrostlo
v klasech, v zemi pak hnily brambory
a na stromech ovoce. Pokračující deště
v měsíci září rozvodnily v Čechách, na
Moravě i ve Slezsku většinu řek. Jejich
vody zaplavily okolní louky, pole i blízko
se nacházející vesnice. Za oběť povodním padlo několik set obydlí a na řekách
Moravě a Olšavě utonuli lidé.
Další nepřízeň počasí byla u nás
zaznamenána až v roce 2015. Tehdy
po nesmírně suchém jaru předčasně
uzrálo, nebo spíše uschlo obilí. Nájemce
dvora Xaverov pan Renč dal proto již 26.
června sklízet žito. Tak časného začátku
žní nebylo pamětníka.
Kronikářský záznam roku 1917 začíná:
„Zima započala sice teprve 18. ledna,
ale trvala nepřetržitě až do 18. Března,
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a ani potom nebylo ještě teplo, pouze
v několika dnech do konce měsíce ukazoval ráno teploměr pár stupňů nad bod
mrazu.“ V uvedeném období byl mráz ve
dne větší než -10° C celkem po 27 dnů
a dne 9. února ten největší po ránu - 26°
C. První jarní den tohoto roku započal
teplotou - 4°C. Mnoho drobných ptáků
tohoto roku uhynulo. Při nedostatku
paliva v tomto válečném roce byla zima
v učebnách škol i lidem v nevytopených
bytech. 0 co hůře pak bylo vojákům na
frontě v zákopech. K tomu kronikář poznamenal: „Ve vlacích jedoucích okolo
našich obcí vozili do pražských nemocnic omrzlé vojáky, z nichž někteří byli
částečně ponořeni do sudů naplněných
pilinami, aby se zabránilo odpadávání
umrzlého masa od kostí.“
Po několik dalších let nebylo počasí
zřejmě hodno záznamu v kronice. Až
v roce 1925 je uvedeno, že celá zima
1924/1925 byla neobyčejně mírná, takže
řeznicí a hostinští byli šťastni, když se
jim před svátkem sv. Josefa podařilo na
místních rybnících získat alespoň něco
málo slabého rozbředlého ledu. Dále
bylo ještě poznamenáno, že dne 4. července byla nad našimi obcemi a okolím
průtrž mračen. Vodní příval podemlel
kus železniční trati u Vysočan. Po mimořádně parném dni dne 11. srpna se před
půlnocí přihnala bouře, která během
svého tříhodinového trvání napáchala
v širokém okolí mnoho škod. V našich
obcích polámala mnoho ovocných
stromů, strhala většinu dosud nezralého
ovoce, poškodila střechy mnoha domků
a hospodářských budov a vichřice vyvrátila i velikou lípu rostoucí u křížku při
bývalé silnici k Satalicům.
0 mimořádném dešti dne 5. června 1926
bylo uvedeno v pražských novinách:
„Na letišti /u Kbel/ za devatenáctihodinového nepřetržitého deště napršelo 79,4
mm vody na každý čtvereční metr, což je
největší déšť v Praze za posledních 120
let.“ Louky pod obcí Chvály byly jediné
velké jezero a divoce proudící voda
tekla i přes nově uválcovanou okresní
silnici ze Chval k Dolním Počernicím. Pro
podmáčení se následně dne 4. července
zřítila část hradební zdi u chvalského
dvora do podskalí, kde částečně poškodila domek čp. 126.
Rychlostí přes 100 km/hod. se dne
7. ledna 1928 nad našimi obcemi přehnala vichřice, která poškodila střechy
na více než polovině domů. V letním
období tohoto roku bylo ještě zaznamenáno, že v období od 10. do 16. 7. byla
mimořádná horka, kdy rtuť teploměru
překračovala 34° C ve stínu. V blízkosti

železniční trati se od jisker několikrát
vznítilo obilí na přiléhajícím poli. Celkem
shořelo přes 10 hektarů pšenice.
Nejobšírnější záznam o nepřízni počasí
popisuje zimu roku 1929, kdy její neobyčejná krutost je shodně uvedena v obecních i školních kronikách. V zestručnění
bylo zaznamenáno toto: Rok 1929
započal svoji vládu sněžením i mrazy. Po
celý leden panovala bílá zima se spoustou sněhu a léta odstrkované saně přišly
znova do módy, protože automobily se
na silné vrstvě sněhu neosvědčovaly.
Po devět dnů lednových klesala polední
teplota pod -10°C. Největší mrazy byly ve
dnech 10. - 12. Ledna, -21 °C až -23°C.
Zima měsíce února byla však ještě
krutější. Polární mrazy začínající jeho
prvním dnem trvaly přes jeho polovinu.
První únor se přihlásil ranní teplotou
-22°C a přes den se držela na -15°C.
V následujících jasných dnech byly mrazy i přes den pod - 20°C, největší noční
mráz u nás byl 11. února -32°C. Rádio
tehdy hlásilo, že v Českých Budějovicích
byl naměřen mráz -42°C. Po polovině
února mrazy mírně polevily, nebyly již
třeskuté, jen tuhé. Noční hodnoty už
neklesly pod -20°C.
Mrazová vlna tehdy zasáhla celou
Evropu. Ptactvo i zvěř na polích a v lese
hynula hladem, protože pro silnou a na
povrchu zledovatělou vrstvu sněhu se
nemohla dostat k potravě. V pražských
sadech bylo denně posbíráno zmrzlé
drobné ptactvo na plné koše. Vlaky přimrzaly ke kolejím. Ministerstvo školství
dne 11. února zmocnilo ředitele škol
k osvobození přespolních dětí od školní
docházky a k uzavření školy po čas
krutých mrazů. V období od 18. do 24.
února byly pak školy uzavřeny všeobecně. Ve městech zamrzly vodovody a na
venkově mnoho pump. Led i na řekách
nabýval tloušťky až 80 cm.
O dalších mimořádnostech v počasí
opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Sportovní gymnastika o prázdninách

Sportovní gymnastky trávily prázdniny
opět tvrdým týdenním tréninkem v liberecké a dva týdny v poděbradské tělocvičně, kde mají podmínky pro trénování
obtížných prvků s doskokem do molitanové jámy. Velkou výhodou Liberce byla
v letošních parních dnech klimatizace.
Starší děvčata trénovala i dvoufázově,
nestandardně byla zařazena i trampolína, která pomáhá při nácviku akrobatických prvků, zejména vrutových. Jinak
jim trenéři připravili řadu doplňkových
programů: jízdu na bruslích, kolech,

turistiku, koupání, noční bojovku, aj.
Podnikli s nimi i několik výletů, například
z Liberce na Ještěd a do Babylonu,
z Poděbrad na místní koupaliště nebo
do aquaparku v Kolíně a k rybníku do
Dobšic. Na závěr soustředění absolvovala děvčata neodmyslitelné závody.
Přípravka strávila týden v tělocvičně
v Kořenově. Malé gymnastky plnily
různé úkoly příchovické víly, navštívily
rozhlednu Štěpánku, absolvovaly lesní
běh, noční bojovku a vílí tanečky.

NÁBOR DO PŘÍPRAVKY SG: středa
18. září v 16.30 hod. v tělocvičně ZŠ
Ratibořická
Přijímáme pětiletá (výjimečně i šestiletá) děvčátka. Cvičební úbor a cvičky
s sebou!
Mgr. Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu

Přijďte si zacvičit
do sokolovny
Cvičení rodičů s dětmi se koná každé úterý od 16:30 do 17:30
První cvičení po prázdninách bude 17. 9. 2013
Ve čtvrtek od 16:30 do 17:30 se schází větší děti ve věku
přibližně 4 až 8 let.
Děti cvičí samostatně bez rodičů. Poprvé se sejdeme 5. 9. 2013.
Přijďte se podívat a zacvičit si. Velmi rádi uvítáme v našich řadách
nové cvičence, ale i cvičitele nebo cvičitelky.
Detailní informace na www.sohopo-vsestrannost.estranky.cz.
Věra Korbelová
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Úspěchy gymnázia ve školním
roce 2012/2013
V uplynulém školním roce se naši studenti opět zúčastnili mnoha soutěží
a předmětových olympiád a jejich snaha rozhodně nebyla marná. Dosáhli
mnoha dílčích úspěchů, které našemu
gymnáziu přinesly 2. místo mezi všemi
školami obvodu Prahy 9. O toto celkové pořadí se zasloužili zejména tito
studenti:
Barbora Kolrosová 2. místo, Anna Gurovičová 3. místo a Jan Kolomazník 4.
místo v olympiádě z německého jazyka.
Karolína Medová 3. místo a Václav Korčák
4. místo v olympiádě z anglického jazyka.
Lucie Zadáková 1. místo, Anna Šrytrová
3. místo, Emil Vetrák 4. místo a Johana
Bruothová 5. místo v biologické olympiádě. Ondřej Matějka 2. místo, Samuel
Gramata, Jiří Duda a Marek Bezpalec
3. místo v různých věkových kategoriích
a František Drahota 4. místo v zeměpisné
olympiádě. Patrik Popelka 1.– 2. místo
v matematické olympiádě. V ekologické
soutěži Zlatý list získal 3. místo a postup
do krajského kola tým z primy s názvem
Gumoví medvídci: Michael Stejskal, Matěj
Mašín, Ondřej Matějka, Alžběta Boudová,
Stefani Ivanova a Alexandra Reljičová.
Kateřina Nováková a Jan Prokop 1. a 2.
místo v logické olympiádě. Daniel Bárta
3. místo v matematické soutěži Klokan, 2.
místo v matematické soutěži Pythagoriáda
a postup do celostátního kola v korespondenční matematické soutěži Pikomat.
Jakub Nový 1. místo, Adam Suchopár 2.
místo a Emil Vetrák - 5. místo v chemické
olympiádě. Anna Marie Junová 4. místo
v olympiádě z českého jazyka. Největším
úspěchem je 2. místo Anny Dejmkové
v krajském kole a postup do ústředního
kola v olympiádě z českého jazyka.

Ani ve sportovních soutěžích jsme
nezůstali pozadu. Tým děvčat v kategorii
mladších žákyň: Tereza Konejlová,
Veronika Koukalová, Zuzana Bohatová,
Eliška Havlová a Kateřina Kolrosová
získal 1. místo v přespolním běhu Xaverovským hájem. Tým děvčat v kategorii
mladších žákyň: Veronika Kousalová,
Jana Krojidlová, Andrea Hlavičková,
Eliška Havlová, Alžběta Boudová, Kateřina Kolrosová, Barbora Sýkorová, Stefani
Ivanova, Anna Šimánková, Adéla Hortová získal 3. místo v Poháru rozhlasu.
Ve sportovním utkání ve stolním tenise
získaly naše týmy 1. místo v kategorii
starší žáci, 2. místo v kategorii mladší
žákyně, 3. místo v kategorii mladší žáci
a 4. místo v kategorii starší žákyně.

pořádá Asociace školních klubů ČR. Časopis Detašák vyhrál 3. místo v kategorii
obsahu, Kompot získal čestné uznání
poroty. Tým složený ze studentů vyššího
stupně našeho gymnázia obsadil 3. místo
v Poháru J. Masopusta v kopané SŠ.
Na závěr připomínám pěkné výsledky
našich letošních maturantů. Z celkového počtu 54 studentů jich 24
prospělo s vyznamenáním. Všem výše
jmenovaným děkujeme za reprezentaci
našeho gymnázia a doufáme, že nastávající školní rok bude neméně úspěšný.
Mgr. Zuzana Suchomelová,
zástupkyně ředitele gymnázia

Další soutěže už do celkového pořadí
škol započítávány nebyly, ale určitě stojí
za to připomenout čestné uznání Matěje
Novosada a postup do krajského kola
Jana Pšeníčka a Adély Bártové v recitační soutěži Pražské poetické setkání.
V zeměpisné soutěži Pražský globus
postoupili do celoměstského kola Petr
Miller, Patrik Popelka, František Drahota,
Marek Bezpalec a Jan Ilek. V biologické
soutěži Mladý zahrádkář zabodovaly Anna
Šrytrová a Johana Bruothová. V soutěži
Ke kořenům demokracie obhájili Ivan
Novák a Štěpán Mezenský 1. místo se
svou prací na téma Úloha prezidenta. Štěpán Mezenský také zvítězil v rétorickém
semináři středních škol Řečniště 2012. Ve
středoškolské odborné činnosti získaly za
své práce Kristýna Hromádková 1. místo
a Sára Špeciánová 2. místo. Oba naše
školní časopisy se v letošním roce probojovaly přes krajské kolo až do celostátního
ﬁnále soutěže Školní časopis roku, kterou

AEROBIK V RATIBOŘICKÉ
Hodiny pro dospělé začínají 2. 9. 2013. Na lekce pilates je
nutná rezervace telefonem nebo e-mailem.
Zápis na lekce dětského aerobiku proběhne pro nová děvčátka 4. 9. 2013 v 17.00 v sálku tělocvičny v Ratibořické.
Cvičit začínáme dle rozvrhu 9. 9. 2013
Informace na tel.: 776 659 901 nebo
e-mail: martinadoskocilova@centrum.cz

ROZVRH
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KDE CVIČÍME? V tělocvičně
ZŠ Ratibořická v Horních Počernicích
KUDY K NÁM? Autobusy č. 223
a 296 do zastávky Ratibořická
KONTAKT: Martina Doskočilová, tel.: 776 659 901,
www.aerobik-ratiboricka.komplexis.cz
TĚŠÍME SE NA VÁS.
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NOVÉ KYNOLOGICKÉ CENTRUM V HORNÍCH POČERNICÍCH
Rádi bychom informovali občany o založení základní kynologické organizace
Horní Počernice (dále jen ZKO) a s budováním nového centra pro výcvik psů
vedle ulice U Hvozdu. Cvičiště sice ještě není hotové, ale od 1. 10. 2013 už
pořádáme socializační kurzy a kurzy základní poslušnosti psů.
ZKO zde bude nabízet kurzy základní
ovladatelnosti, socializační kurzy, trénink
agility, základy tance se psem (dogdancing), pro zájemce o sportovní kynologii
tréninky obran a stop, přípravu psů na
zkoušky z výkonu a závody. Výcvikové
kurzy povedou instruktoři s dlouholetou
praxí ve výcviku psů s množstvím složených zkoušek a účastí na závodech,
včetně závodů vrcholových.
Cvičiště je určeno pro majitele psů,
kteří by rádi zlepšili ovladatelnost svého
pejska, pro ty, kteří už nechtějí chodit
z procházek s vytahanýma rukama od
psa, protože je na vodítku celou procházku táhne, je agresivní na ostatní psy
nebo na lidi, chce honit auta a cyklisty.
Pro ty, jejichž snem je pustit psa z vodítka a užít si procházku, ale bojí se, že
jim uteče. Pro ty, kdo hledají pro svého
psího kamaráda nějakou aktivitu a zábavu, pro ambiciózní psovody, jejichž

snem je účast na výběrových závodech
a mistrovstvích. Pro všechny, kteří zatím
žádného pejska nemají, chtějí si ho pořídit, potřebují poradit a podívat se, jak
vlastně vypadá soužití se psem, zkrátka
pro všechny, kdo mají rádi psy.
Cvičiště budujeme pro malé i velké psy,
pracovní i společenská plemena, pro
„voříšky“ i pro psy pyšnícími se rodokmenem.
Vzhledem k tomu, že cvičiště je teprve
ve výstavbě, nebude možné v letošním
roce pořádat zkoušky z výkonu a akce
většího významu, ale budeme se na vás
těšit na socializačních kurzech a kurzech
základní poslušnosti, které začnou od
1. 10. 2013. Bližší informace najdete na
www.zkohornipocernice.cz.
Rádi bychom také poděkovali všem,
kteří nám pomohli a pomáhají: starostce

Haně Moravcové, MVDr. Kláře Bonkové,
Janu Wágnerovi, Ing. Pavlu Wágnerovi
a Ing. Jindřichu Juklovi.
Lukáš Kraus, výcvikář ZKO

Biker Michal Bubílek dvacátý na mistrovstvi Evropy v maratonu
Sedmadvacetiletý biker týmu Kellys Bikeranch, byť stojí ve stínu největších domácích hvězd, patří do širší české špičky
maratonského pelotonu. Letos si dojel pro svůj nejhodnotnější výsledek kariéry, 20. místo na mistrovství Evropy v maratonu.
Skvělé výsledky posunuly bikera Michala Bubílka z počernického KELLYS
Bike Ranch týmu do reprezentačního
maratonského MTB družstva. Nejdříve
obsadil v konkurenci 140 závodníků 20.
místo na ME v Německu a poté v konkurenci 180 nejlepších z celého světa 44.
místo na MS v Rakousku. Byl to nejtěžší
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závod jeho kariéry. Na 95 km dlouhé
trati nastoupali závodníci více než 4400
výškových metrů a třikrát absolvovali
výjezd na populární sjezdovku Hahnenkamm. Jak Michal hodnotí dosavadní
vývoj sezony? „Sezona je zatím dobrá,
držím si standard, vedu pohár, nemám
výkyvy. Potěšila mě Evropa, to byl těžký

závod v silné konkurenci. Byl jsem dvacátý, což spolu s titulem vicemistra ČR
v maratonu 2011 beru jako svůj nejlepší
výsledek.”
Foto: archiv Kellys Bikeranch Team
-red-

Tenisová škola na Xaverově zve všechny nové zájemce
na právě probíhající nábor dětí ve věku od 5 let výše
Pro děti jsme připravili seznamovací tenisové podvečery na kurtech ve sportovním
areálu na Xaverově (Božanovská 2098)
ve čtvrtek 5. 9. 2013 od 17.00 do 19.00, v úterý 10. 9. od 17.00 do 19.00.
Výuka probíhá pod vedením kvaliﬁkovaných trenérů, kteří jsou bývalými či současnými ligovými hráči
a mají zkušenosti také ze zahraničí. Veškeré informace o naší tenisové školičce získáte na našem tenisovém podvečeru nebo u Ing. Aleše Procházky na tel.: 777 901 025, email: aldatenis@seznam.cz.
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HORNOPOČERNICKÝ FOTBAL
V době, kdy vyjde tento článek, vstupuje
hornopočernický fotbal do další fotbalové sezóny. Dovolte, abych tedy zhodnotil sezonu 2012 – 2013, do níž jsme
vstoupili se třemi družstvy, která začala
hrát pravidelné soutěže Pražského
fotbalového svazu. Jednalo se o jedno
družstvo starší přípravky a dvě družstva
mladších přípravek. Kromě toho jsme
sehráli celou soutěž Mini Star, které se
mohou zúčastnit i hráči, kteří vzhledem
k věku nemohou být řádně registrováni
ve FAČR.
Starší přípravka sehrála 18 mistrovských utkání, zúčastnila se 7 turnajů
a kompletního turné zimní ligy. Fotbalisté mladší přípravky sehráli celkem 40
mistrovských utkání a zúčastnili se 27
turnajů. Mini Star absolvoval celý ročník
turnajového systému.
O všech těchto akcích se můžete pravidelně informovat na webu SC Xaverov,
který je stále aktualizován, proto jen
ve stručnosti o nejlepších výsledcích.
Fotbalisté Mini Star se stali vítězi celkové
série turnajů a mladší přípravka vyhrála
silně obsazený halový turnaj v Jablonci. Vyvrcholením bylo vítězství mladší
přípravky na neoﬁciálním mezinárod-

ním mistrovství republiky
v červnu v Psárech u Prahy.
K tomu je třeba započítat další řadu medailových umístění
na turnajích. I na Xaverově
se fotbalem žije a uspořádali
jsme zde několik turnajů.
Chtěl bych se zmínit hlavně o prvním ročníku pod
záštitou Coca-Cola a Městské části Prahy 20. Při všech
akcích nehledíme jen na sportovní
výsledky, ale i na to, že reprezentujeme
Městskou část Prahy 20 - Horní Počernice. Aktivně jsme se zapojili také do
iniciativy Pražského fotbalového svazu
v akci Neberte nám naši hru.
Jak tedy v dalším soutěžním ročníku
2013-2014? Do soutěže vstoupí opět
dvě družstva mladších přípravek a jedno
družstvo starších přípravek, turnajovou
sezónu bude hrát i Mini Star. Navážeme
nově na tradici mužského fotbalu, který
zanikl prodejem stadionu, a chceme
oprášit jeho zašlou slávu. Začínáme
soutěž ve III. třídě a věříme, že znovu
přilákáme fanoušky, kteří nás přijdou
povzbudit. Bereme tento ročník jako
nultý a podle situace začneme uvažovat
o dalších ambicích.

Mladé Běchovice startují
21. září 2013
Místo závodu: Travnaté hřiště v Praze Běchovicích, 21. září
2013 od 8. 50, kancelář závodu bude otevřena od 8.00.
Přihláška musí obsahovat: celé jméno dítěte,
rok narození a adresu bydliště
Můžete využít možnosti přihlášení: On-line přihláška
Přihlášku zašlete
Nejpozději do 20. září 2013 16.00 hodin na adresu:
Organizační výbor závodu Mladé Běchovice
19011 Praha - Běchovice
E-mail: jan.jech@mladebechovice.cz
Telefonicky: 606 481 222 nebo 281 931 244
Závodníci startují na základě přihlášky podepsané rodiči nebo
ředitelstvím školy. Do závodu Běchovická stovka se přihlašuji
pouze děti s postižením, držitelé průkazu TP nebo ZTP-P. Při
účasti třech a více trénovaných závodníků, bude uspořádán
závod na 300 metrů.
Doprava
Autobusy 250, 269, 261 a 163.
Pro osobní auta je připraveno záchytné parkoviště.

Prioritu ale vidíme především v rozvíjení
mládežnické základny. V první polovině
září chceme uspořádat další náborovou
akci dětí, především pak pro ročník
2003 a mladší. Při této příležitosti bych
chtěl apelovat na rodiče, aby se přihlásili
a pomohli nám při trénincích, zápasech
nebo při pořádání turnajů. Pokud bude
mít někdo opravdu zájem, zajistíme
i základní trenérské školení.
Nebojte se zasílat všechny podněty
a nápady na e-mailovou adresu scxaverov20@seznam.cz nebo mě kontaktovat
na telefonním čísle 731427480
Svatopluk Malina, sportovní manažer SC
Xaverov Horní Počernice

ŘIDIČI POZOR!
Nejste spokojeni s cenou svého povinného ručení?
Rádi vám přepočítáme, zda neplatíte příliš!
Typ vozidla –
objem motoru
v ccm

Řidič nad 35 let

Řidič 26 – 35 let

Od 1001 do 1350
Od 1351 do 1450
Od 1851 do 2000
Od 2001 do 2500

1 258 Kč
1 655 Kč
2 562 Kč
2 847 Kč

1 794 Kč
2 359 Kč
3 653 Kč
4 059 Kč

336 Kč
651 Kč
1 061 Kč

336 Kč
651 Kč
1 061 Kč

Motocykly
Od 51 do 350
Od 351 do 500
Nad 500

Uvedené vzorové ceny jsou kalkulované pro pojistníka
z Prahy s max. bonusem.

Zajišťujeme veškerý servis pojistných smluv.
Více informací vám ochotně poskytneme na adrese:
Náchodská 615/138, Praha – Horní Počernice
(vjezd do dvora naproti Komerční bance)
PO – ČT 9 – 12 a 14 – 17,30
volejte: 607 079 701
pište: info@top-pojistka.cz
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NÍZKOENERGETICKÉ

BYTY IHNED

K NASTĚHOVÁNÍ

AKČNÍ NABÍDKA
PŘI DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12.9. 15,00 - 19,00 hod.
13.9. 15,00 - 19,00 hod.
14.9. 9,00 - 16,00 hod.

hornopocernicky_zpravodaj_184x131_ok.indd 1
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Od 12. do 14. září 2013 se můžete těšitt
na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ s nabídkou skvělé
zmrzliny, příjemné atmosféry a akční nabídky!
Ulice V Lukách, Praha 9 - Horní Počernice
WWW.KRASNEPOCERNICE.CZ

21.8.2013 13:56:01

Jurta klub v Běchovicích
Na Vydrholci 576
zve od pondělí 2. září a kdykoli během následujících měsíců na kurzy všeho druhu, např. cvičení
pro těhotné, hrátky s batolátky, baby masáže,
muzikálovou školičku pro děti i dospělé, angličtinu pro rodiče i jejich ratolesti, pilates, Strollering
nebo SM systém (fyzioterapeutické cvičení).
Více na www.jurtaklub.cz nebo tel.: 702 411 822.
Oﬁciální zahájení se uskuteční v sobotu 7. září.
Markéta Kronovetrová
Foto: Veronika Kropáčková
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Inzerce
PRONAJMU 2 BYTY 2KK 55M2 A 3KK
64M2 V NOVĚ ZREK. RD V KLID. UL.
V HP. TEL.: 725 284 171
HÁJEK-ZEDNÍK – MALÍŘ. PROVÁDÍM
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
MALÍŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE
REKONSTRUKCE BYTU, DOMŮ
A NEBYTOVÝCH PROSTOR.
TEL.: 777 670 326
ŽEHLENÍ NA ZAKÁZKU RYCHLE
LEVNĚ, S DOVOZEM DO DOMU.
TEL.: 776 738 587
PRONAJMU NEZAŘÍZENÝ BYT 2+KK
V H. POČERNICÍCH. TEL.: 728 547 555
KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ,
REVIZE, T. 775 132 921
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU.TEL.: 286 891 400
ČISTÍRNA ODĚVŮ V SEKEŘICKÉ
ULICI 21 V HORNÍCH POČERNICÍCH
VÁM STÁLE NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY.
PO–PÁ 8 –12, 14 –18 H.
TĚŠÍME SE NA VÁS
HELENA ŠVARCOVÁ A KOL.

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL.: 605 567 053.
DÁLE ZAJIŠŤUJEME ÚKLID
KANCELÁŘÍ A DOMÁCNOSTÍ.
ODHADY NEMOVITOSTÍ
A PROJEKTY PROVEDE RYCHLE
SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA
TEL. 281 924 588, 602 970 835
JÓGA-ZŠ-CHODOVICKÁ,
ÚTERÝ-STŘEDY OD 24. A 25. 9.,
18-19.30. JOGAOBAL@CENTRUM.CZ
TEL.: 723 371 903
VAŠE DÍTĚ POHLÍDÁ DŮCHODKYNĚ
60 LET, STŘEDOŠKOLAČKA SŠSP,
POZITIVNĚ NALADĚNÁ, REFERENCE
MÁM. TEL.: 777 882 125
ODBLOKOVÁNÍ ČAKER A ČIŠTĚNÍ
MERIDIÁNŮ. OBJEDNÁVKY
TEL.: 721 249 104

FREKVENČNÍ LÉČBA PLAZMOVÝM
GENERÁTOREM ÚČINNĚ ZBAVÍ
VAŠE TĚLO BAKTERIÍ, VIRŮ, PARAZITŮ,
PLÍSNÍ (HERPES, AKNÉ, BORELIE,
CHLAMYDIE, BOLESTI, CYSTY,
HEMOROIDY, DEPRESE, CHŘIPKA,
ARTRITIDA). H. POČERNICE,
TEL.: 602 295 182.
1 APLIKACE=21 MIN=210 KČ
AUTODOPRAVA JAROSLAV KRUTSKÝ,
AVIE 3T DLOUHÝ VALNÍK,
TEL.: 605 425 914
METROSTAV STAVEBNINY S.R.O. HLEDÁ
PRACOVNÍKA PNEU-AUTOMECHANIKA.
POŽADUJEME SOÚ V OBORU, PRAXE
MIN. ROK, SAMOSTATNOST, PEČLIVOST.
NABÍZÍME PRÁCI NA HPP, NÁSTUP
IHNED, 5 TÝDNŮ DOVOLENÉ.
VOLEJTE NA TEL.: 724 832 341
DOUČÍM MAT. ZŠ. A SŠ. DOCHÁZÍM
ZA STUDENTEM, 200 KČ/HOD
TEL.: 606 415 336

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ PORADENSTVÍ,
AUDIT, EK. PORADENSTVÍ
(ZA ROZUMNÉ CENY)
WWW.UCETNICTVI-MIKULAS.CZ
TEL: 602 395 677
AUTOŠKOLA TRIUMF V H. POČ.
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY,
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
TEL. 603 418 333, 281 920 134
!!!VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
POZŮSTALOSTI, SKLEP. ODVOZ
STARÉHO NÁBYTKU AJ. ODPADU
K LIKVIDACI. TEL. 777 227 840
VODA, TOPENÍ, PLYN, STROJNÍ ČIŠTĚNÍ
KANALIZACE, REKONSTRUKCE
KOUPELEN, ZEDNICKÉ PRÁCE.
TEL.: 775 080 907
!!STĚHOVÁNÍ!!
STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU. ODVOZ
NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ K LIKVIDACI.
DOPRAVA PO PRAZE ZDARMA.
TEL. 777 227 840
PŘIJMEME POMOCNÉHO
KUCHAŘE, PANÍ NA ÚKLID
DO RESTAURACE. PIŠTE NA
INFO@RESTAURACESPERCHAR.CZ
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 61., září 2013
/vychází měsíčně, kromě letních prázdnin/
VYDAVATEL: Úřad MČ Praha 20
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Hornopočernický zpravodaj – září 2013

Výstaviště Lysá nad Labem
zve milovníky koní na výstavu
Kůň 2013 ve dnech 20. – 22. 9. 2013
Uvidí 150 koní všech plemen chovaných v naší republice, proběhne
VII. Národní šampionát mladých klisen plemene haﬂing, IX. Národní
šampionát shetlandských pony a Vozatajský pohár Svazu chovatelů
českého sportovního ponyho.
V nové hale bude umístěno předvádiště 20 x 40 m a tribuny budou
rozmístěny po celém jeho obvodu s možností stání i sezení.
Podrobný program na www.vll.cz
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Hankova 6, 301 33 Plzeň
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Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12, Praha 9-H.P.
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 25 27 67
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech práva:
Právo nemovitostí, občanské právo,
zákon o rodině, obchodní právo, správní právo,
zastupování před soudy, advokátní úschovy,
ověřování podpisů
Pracovní doba: 9,00 – 18,00 hod.,
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Kominík
Jiří Lukovič

Pavlišovská 2286/7
190 00 Praha 9 - Horní Počernice
Tel.: 723 757 397
Prohlídky a čištění komínů
dle nového nařízení vlády č. 91/2010,
vložkování a opravy komínů
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NABÍZÍM

majitelům nemovitostí:






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

zájemcům o nemovitost:







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

oběma stranám:





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

✆ 606 796 657
Martin Drlička
Váš realitní makléř pro tuto oblast
Bydlím zde s Vámi

martin.drlicka@re-max.cz
Pro naše klienty hledáme ke koupi byt 2+kk, 1+1
v Horních Počernicích.

PRODEJ bytu 1+kk/25m2
po rekonstrukci v cihlovém
domě, ul. Luštěnická, Kbely

PRODEJ velmi luxusního
RD, Domkovská,
Horní Počernice

PRONÁJEM bytu
2+1/55m2 v RD, ulice
Na Pozorce, Horní Počernice

PRON

PRODEJ RD 6+2/G 220m2
po rekonstrukci 2. NP, ul.
Českobrodská, Mukařov - Říčany

PRODEJ RD 3+1/G 93m2
s novou střechou,
ul. Josefa Němce, Běchovice

A J AT O

PRONÁJEM prostorného bytu
3+kk/B/G, novostavba,
Dobšická ulice, Horní Počernice

PRODEJ bytu 3+kk/B 69m2
po rekonstrukci, ul. Třebešovská,
Horní Počernice
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PRONÁJEM - vybavených
kanceláří, Náchodská ulice,
Horní Počernice

