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Kalendář akcí v Horních Počernicích v
3. 10.
4. 10.
6. 10.
6. 10.
6. 10.
7. 10.
8. 10.
9. 10.
11. 10.
12. 10.
12. 10.
12. 10.
12.–15. 10.
13. 10.
13. 10.
13. 10.
14. 10.
15. 10.
15. 10.
17. 10.
17. 10.
18. 10.
18.–28. 10.
20. 10.
22. 10.
24. 10.
24. 10.
25. 10.
27. 10.
31. 10.
DO NE 28. 10.
DO 31. 10.
3. 11.
14. 11.
22. 11.

14.00 O HISTORII LOKALITY XAVEROV S KRONIKÁŘEM ING. ANTESEM
19.30 PIETA
10.00 –17.00 PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÝCH VĚCÍ
15.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY STATEČNÁ FARUZA – FILMOVÝ LOUTKOVÝ ATELIÉR
14.00 POZNEJ ZEMĚ EU – POLSKO
15.00 VELRYBA LÍZINKA
18.00 SAXOFONOVÝMI PARTY A BIG BAND ZUŠ H. POČERNICE
14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S TÁŇOU FISCHEROVOU
18.30 –20.00 VAŘÍME (NEJEN) DĚTEM
10.00 –12.00 „JÁ SÁM!“
16.00 –17.30 DRAKIÁDA DMM
19.30 SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
VÝSTAVA ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU
7.00 DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
9.00 –17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA SE ZLATOVLÁSKOU
15.00 VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA A KALUPINKY
9.00 –17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL

říjnu 2012

ZO SENIOŘI
DIVADLO H. POČERNICE
DDM RATIBOŘICKÁ
CHVALSKÝ ZÁMEK
DIVADLO HP
DIVADLO HP
DIVADLO HP
CHVALSKÝ ZÁMEK
RC MUM, MEZILESÍ
RC MUM, MEZILESÍ
CHODOVICKÁ
DIVADLO HP
ŠPEJCHAR
RYBNÍK KOUPALIŠTĚ
DIVADLO HP
DIVADLO HP
CHVALSKÝ ZÁMEK

16.00 DEN ZDRAVÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU – PŘEDNÁŠKY A BESEDA
v 19.30 DEZERTÉR Z VOLŠAN
DIVADLO HP
14.00 PŘEDNÁŠKA ING. ŠONKY ZAHRADA NA PODZIM
ZO SENIOŘI
18.30–20.30 JAK ZÍSKAT PRÁCI
RC MUM, MEZILESÍ
16.00 PRVNÍ PODZIMNÍ PLES SENIORŮ
ŠPEJCHAR, CHVALSKÁ TVRZ
ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM – 4. ROČNÍK FESTIVALU OCHOTNICKÝCH DIVADELNÍCH SOUBORŮ V DIVADLE H. POČERNICE
15.00 KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
DIVADLO HP
18.00 I. HUDEBNÍ VEČER – TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
14.00 BURZA, KDE NABÍDNETE, DARUJETE NEBO PRODÁTE
ZO SENIOŘI
19.30 S PYDLOU V ZÁDECH
DIVADLO HP
18.30–20.00 DOMÁCÍ LÉČEBNÉ PROSTŘEDKY
RC MUM, MEZILESÍ
15.00 JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
DIVADLO HP
14.00 PŘEDNÁŠKA VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
ZO SENIOŘI
VÝSTAVA OBRAZŮ GALERIE LA FEMME NA CHVALSKÉM ZÁMKU
ODKAZ S LIDSKOU TVÁŘÍ VÝSTAVA V RÁMCI DNŮ POLSKÉ KULTURY NA CHVALSKÉM ZÁMKU
9.00–12.00 BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB
RC MUM, MEZILESÍ
19.00–22.00 KURZ PRVNÍ POMOCI
RC MUM, MEZILESÍ
20.00–22.00 KURZ PRVNÍ POMOCI
RC MUM, MEZILESÍ
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně s názvem Starák poslala do soutěže Horní Počernice mýma očima Jitka Hošková.

Kalendář Horní Počernice ve vašich fotograﬁích je v prodeji
Kalendář MČ Praha 20 na rok 2013 je skutečně váš, občanů Horních Počernic. Všechny
fotograﬁe pořídili účastníci soutěže Horní
Počernice mýma očima, které se zúčastnilo
57 soutěžících s více než čtyřmi stovkami
fotograﬁí. Bylo skutečně těžké vybrat z tolika
krásných fotograﬁí ty nejlepší a zároveň graﬁcky vhodné. Mnohé fotograﬁe, které v kalendáři nenajdete, uvidíte postupně na stránkách
či na titulu Hornopočernického zpravodaje,
jak tomu bylo od června do října tohoto roku.
Děkujeme ještě jednou všem za krásné foto-
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graﬁe a doufáme, že kalendář bude pro vás
příjemným průvodcem po celý rok 2013.
Kalendář je od září dostupný za cenu 65 Kč
na těchto prodejních místech: Úřad MČ Praha
20 (pokladna), Chvalský zámek, Divadlo
Horní Počernice, KC Horní Počernice - Domeček, Pekařství Moravec, Traﬁka Martin Hora
v Jeřické, Ratibořické a Náchodské, Traﬁka
Marie Pupalová v Běluňské ulici (u tří věžáků),
Papírnictví na Náchodské u pošty, Papírnictví
v Chodovické u školky, Tiskárna Printea na
Náchodské a Salon Marton ve Chvalkovické.

kalendář

2013

Horní Počernice
ve vašich fotografiích

Slovo starostky Prahy 20
Vážení spoluobčané,
vstupujeme do období začátku podzimu, a doufám, že podzimní dny budou pro nás příjemné a nikoliv
zamračené a propršené. Letošní podzim je v Horních Počernicích ve znamení slavnostních otevírání nových
nebo zrekonstruovaných staveb, které se nám podařilo uskutečnit přes léto. Největší událostí pro obec bylo
otevření nové budovy mateřské školy v Chodovické a podrobněji si o ní přečtete uvnitř čísla. V září jsme
také otevírali nový Senior park, který slouží nejen seniorům, ale všem, kteří si chtějí venku zacvičit a protáhnout tělo. Velmi ráda
vás také zvu na slavnostní otevření dopravního hřiště u základní školy ve Stoliňské a nového školního hřiště v ZŠ Spojenců.
Naše seniory čeká v říjnu další ples, na jehož přípravě už plesový výbor pilně pracuje.
Jsem ráda, že se začínáme obracet k silným okamžikům počernické historie. Díky spolupráci občanského sdružení Post
Bellum a naší knihovny jsou postupně zaznamenávány příběhy pamětníků války a následné totality. Cyklus se nazývá Příběhy
našich sousedů v Horních Počernicích. Stejným způsobem chceme reﬂektovat i další událost, která je s naším domovem
spjatá a jsme na ni hrdí, světová premiéra Žebrácké opery Václava Havla. Uskutečnila se 1. listopadu 1975 v sále hospody
U Čelikovských v Horních Počernicích. V době jistého společenského a duchovního marasmu je určitě důležité si podobné
momenty připomínat, proto chceme této události věnovat celý den v našem divadle. Více si přečtete nejen v programu divadla, ale též v informacích ze školství.
Přeji vám všem krásné babí léto a nadcházející podzim.

Hana Moravcová, starostka Prahy 20

Z DIÁŘE RADNICE
■

SKLENÁŘSTVÍ

Navštívila jsem radního pro kulturu
a památky Ing. Václava Novotného, abychom konzultovali nutnost rekonstrukce
objektu bývalého sklenářství na Chvalské tvrzi. Uvidíme v rozpočtu MHMP,
jaký mělo jednání úspěch.

■

ČOV ČERTOUSY

Požádala jsem radního pro životní
prostředí Radka Lohynského o navýšení
rozpočtu PVS pro naši městskou část.
Jedná se o ﬁnanční prostředky, nutné
k instalaci opatření na odvětrání vnitřních
prostor čistírny odpadních vod Čertousy.

■

STUDIE OKOLÍ ŠKOLSKÝCH
ZAŘÍZENÍ

Byla vypracována studie, která řeší okolí
škol Ratibořická a Chodovická. V říjnu
bude projednávána na zasedání Rady,
následně bude zveřejněna, aby se s ní
občané mohli seznámit, případně k ní
posílat připomínky.

■

PRAŽSKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST

Jednala jsem s ředitelem Technické
správy komunikací Ing. Luďkem Dostálem o ﬁnančních prostředcích, které
jsou pro naši MČ velmi potřebné do
rozpočtu pro rok 2013. Jedná se především o rekonstrukci ulice Ve Žlíbku,

která je v havarijním stavu a hluk z ní
velmi obtěžuje občany bydlící v okolí.

■

VÝSTAVBA ČERTOUSY A UBM

Pokračujeme v jednání ohledně výstavby bytových domů v lokalitě Čertousy.
Navázali jsme na předchozí jednání
s investorem UBM ohledně výstavby
rodinných domů v těsném sousedství
katastru Klánovic. S oběma těmito
i dalšími plánovanými výstavbami vás
seznámím v dalších číslech HPZ, nutno
ale podotknout, že se nám velmi těžko
získává souhlas investora s uveřejněním
jejich záměrů.

pozemků v okolí lokality u rybníku
Paleček a kde byla bez jejich vědomí
vyhlášena aktivní záplavová zóna.

CO PLÁNUJEME
■

ROZPOČET

AKTUÁLNĚ

Podle harmonogramu, který schválila
RMČ, pracujeme spolu s tajemnicí úřadu
na přípravě rozpočtu MČ Praha 20 na
rok 2013. Výše možných investic v příštím roce se bude odvíjet od schválených
dotačních vztahů ze strany magistrátu.
Pokud bude podle stejného vzorce jako
pro letošní rok, budeme moci dokončit
rozdělané nebo plánované akce v našich školských zařízeních.

■

■

POŠTA

Probíhají pravidelné schůzky s investorem a projektantem stavby budovy
pošty. Na straně 5 najdete tabulku s harmonogramem prací na tomto projektu.

■

STRATEGICKÝ PLÁN

V měsíci říjnu budou probíhat schůzky
s občany. Velmi ráda se s vámi setkám,
vaše názory a připomínky jsou pro nás
důležité.

■

ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Zadali jsme oddělení územního rozvoje
zpracování návrhu změny územního
plánu. Týká se změny napojení propojovací komunikace ul. Ve Žlíbku a mimoúrovňové křižovatky Beranka ze severní
varianty na jižní.
Hana Moravcová, starostka

ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ

Se zástupci magistrátu jsme začali řešit
staré křivdy, které se staly vlastníkům

2– 3

Jak jsme slíbili v minulém čísle HPZ, budeme občany informovat o všem, co se od
posledních komunálních voleb v říjnu 2010 podařilo či naopak nepodařilo v Horních
Počernicích uskutečnit, co občany trápí a co plánujeme. O tom všem si povídáme
se starostkou Prahy 20 Hanou Moravcovou.
Začnu kanalizací, protože to je v naší
obci letitý problém. Podle harmonogramu prací nyní budujeme největší
část chybějící kanalizace pod názvem
Domkovská. Podařilo se nám přesvědčit vedení hlavního města Prahy, aby
v souvislosti s touto stavbou provedla
část dešťové kanalizace v ulici Chvalkovická, která sice byla vyprojektována, ale v této veřejné zakázce nebyla
vysoutěžena.
Chystají se v obci nějaké velké investiční akce, týkající se výstavby bytů
a dopravní infrastruktury?
Například velké projekty Tři věže a Bloomen development přinesou naší městské
části vybudování infrastruktury v hodnotě
69 milionů korun, výstavbu nové pošty
a do našeho rozpočtu navíc 20 milionů
korun. Intenzivně pracujeme na projektu mimoúrovňové křižovatky Beranka.
Podařilo se nám zajistit obnovení prací na
investičním záměru, který se po zpracování na Ředitelství silnic a dálnic posune
k projednávání na ministerstvo dopravy.
Navštívila jsem ředitele ŘSD Davida Čermáka a následně také ministra dopravy
Pavla Dobeše, s nimiž jsem diskutovala
o nutnosti vybudování tohoto dopravního
prvku. V souvislosti s touto stavbou jsme
zahájili jednání také s náměstkem pražského primátora Tomášem Hudečkem
o přesunu spojovací komunikace mezi
MÚK Beranka a ulicí Ve Žlíbku na jižní
stranu dálnice. Tato stavba byla zařazena do celoměstsky významných změn.
K dalšími významnými realizacím po
komunálních volbách v roce 2010 patří
v oblasti dopravy například rekonstrukce
ulice Bystrá, zřízení sedmi parkovacích
míst v ulici Mezilesí nebo podchod u vlakového nádraží.
Jak je na tom obec ﬁnančně v letošním roce? Jedním z bodů volebního
sdružení Šance pro Počernice, za
které jste kandidovala, byla úspora ﬁnančních prostředků za výdaje Úřadu
městské části. Podařilo se Vám tento
slib dodržet?
Na rok 2012 se nám podařilo získat
od hl. m. Prahy v rámci dotačních
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vztahů o 25 milionů korun více a mohli
jsme tedy navýšit částku na investice
o 60 mil. korun oproti roku 2010. Úspory provozních výdajů Úřadu MČ Praha 20 se pohybují v řádech statisíců
měsíčně. Jedná se především o úspory
za tisk Hornopočernického zpravodaje,
docílili jsme také padesátiprocentní
úspory ve výdajích na údržbu zeleně.
Významné jsou úspory v oblasti informačních technologií, telefonie a s tím
spojených dodávaných služeb odborné správy IT a softwarových služeb.
Finanční prostředky jsme uspořili i při
výběrových řízeních. Získali jsme pracovníky prostřednictvím Úřadu práce,
díky kterým se podařilo zlepšit čistotu
naší městské části.
Zástupci samosprávy – starostka, místostarosta a uvolněná radní nečerpali
sociální fond, ani se jim neproplácelo
jízdné a ošatné při svatebních obřadech, takže i zde došlo k úsporám.
HPZ
O2
Soc. fond
Jízdné
Svatby

2010
893000,–
1936457,–
157000,–
120000,–
236600,–

2011
498000,–
1219277,–
0
0
158600,–

úspora
-395000,–
-717180,–
-157020,–
-120000,–
-78000,–

Došlo k nějakým změnám na úřadu
naší městské části?
Vypracovali jsme desatero pro úředníky
a dodržování etického kodexu, který si
občané mohli přečíst v minulém čísle
Zpravodaje. V rámci organizačních
změn úřadu, na nichž jsme pracovali
rok, se nám podařilo snížit celkový
počet úředníků o šest. Naopak došlo k rozšíření informačního systému
úřadu, zajišťujícímu především správu
agend. Byla také provedena modernizace personálního a docházkového
systému. Zvolili jsme způsob otevřené
komunikace s občany v sekci Názory
na webových stránkách.
2010
2011
Snížení
Počet
115
109
-6
úředníků
Mzd. prostř. 51188135,– 47426435,– -3761700,–

Ušetřené ﬁnanční prostředky použijeme na dokončení investic a zlepšení
prostředí v naší městské části.
Hodně se v letošním roce investovalo
do školství. Čeho konkrétně se týkaly?
Podařilo se nám vysoutěžit příznivou
cenu stavby MŠ Chodovická a dosáhli jsme navýšení investic na opravu
a údržbu všech našich školských zařízení. Vedle přístavby ZŠ Chodovická
bylo už vloni realizováno dalších devět
investičních akcí v hodnotě dvacet
milionů korun. Jednalo se především
o výměny oken, zateplení budov a rekonstrukce kotelen, sociálních zařízení
a další menší stavební práce v jednotlivých školských zařízeních. Také v roce
2012 jsme do těchto oprav investovali
už 10 milionů korun.
Dokončili jsme rekonstrukci hřiště
u ZŠ Spojenců, FZŠ Chodovická a dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská. Zahájeny
byly práce na dokončení rekonstrukce
půdní vestavby ZŠ Ratibořická při snížení investice o 50 %, než se původně
předpokládalo. Pro potřeby našich dětí
a rodičů jsme získali školního psychologa. Úspěšně probíhá projekt společného vyučování dětí ze ZŠ Stoliňská a dětí
se zdravotním handicapem z Dětského
centra Paprsek a ZŠ speciální Bártlova.
Jak pečuje radnice
o životní prostředí?
Životní prostředí v Horních Počernicích
doznalo v posledních dvou letech mnoha pozitivních změn. Velkou pozornost
věnujeme tomuto rezortu také v rámci
Strategického plánu. Co se týká konkrétních akcí: zajistili jsme revitalizaci rybníků Chvalský a Starák, podepsali smlouvu o spolupráci s ﬁrmou Hornbach,
která nám poskytla zahradní techniku
na údržbu zeleně. Ve Svépravicích už
od jara funguje komunitní kompostárna,
nedávno jsme otevírali Senior park ve
Lhotské ulici, kde se místo zanedbaných
a nemocných stromů vysadily okrasné
jabloně a vzrostlé keře.
Je zpracována inventarizace asi dvou
třetin všech stromů v Horních Počernicích, zejména ve stromořadích a par-

cích. Na základě této inventarizace
hodnotíme stromy po stránce zdravotní,
bezpečnostní a jejich perspektivy.
Z Nadace Partnerství jsme získali grant,
který spočíval v bezplatném ošetření
dubu v parku u nádraží. Ve spolupráci
se Společností zahradní a krajinářské tvorby a s podporou Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity v Brně
potom pokračovala spolupráce s arboristou, který s pracovníky našeho úřadu
ošetřil i další stromy v obci.
Pracovníci úřadu pružně reagují na
požadavky a náměty občanů ohledně
nového osazení košů a laviček. Od
počátku roku 2011 je na území obce celkem 41 laviček, 243 odpadkových košů
a 76 pro psy. Snažíme se také udržovat
květinovou výzdobu.
V péči o životní prostředí využíváme
grantové programy magistrátu, připraveny máme projekty na revitalizaci parku
na Chvalech, před školou v Ratibořické
nebo Nolčova parku a parku v Jeřické.
Nyní zpracováváme studii budoucího
parku nad ulicí Prachovskou.
Především díky divadlu a Chvalskému
zámku přijíždí do Horních Počernic
stále více lidí za kulturními akcemi.
Co se chystá na podzim nového?
Společenský život je u nás opravdu
bohatý, myslím, že z nabídky představení v divadle a pestrého programu
na Chvalském zámku si vybere každý.
Občané si velmi oblíbili třeba Zámecká posezení se známými osobnostmi,
dvakrát ročně pořádáme ples pro
počernické seniory a zakládáme tak
novou tradici.

Co řeší radnice aktuálně?
Nyní pracujeme na přípravě Strategického
plánu, spolupracujeme s architektem Janem Kaslem na metropolitním plánu a lokálním územním plánu Horních Počernic,
kde můžeme řešit problematické lokality
na území naší městské části, například
umístění a charakter ulice k Berance. Pokračujeme v rekonstrukci ZŠ Ratibořická,
usilujeme o to, aby byl odstraněn zápach
z čistírny odpadních vod v Čertousech,
bývalou ČOV Chvalka chceme získat pro
zahrádkáře. Usilujeme o bezplatný převod
Domu služeb Náchodská pro potřeby
obce a občanů. Připravujeme nové webové stránky. Chceme obnovit spolupráci
s fotbalovým klubem Slavie a vrátit mládežnický fotbal počernickým klukům pod
hlavičkou SC Xaverov.
Připravujeme skatepark v Běluňské ulici
a kynologický areál ve Svépravicích.

Zatepluje se bytový dům v Mezilesí. Řeší
se problémy s bezdomovci. Usilujeme
u zrušení heren v obci. V rámci lepší komunikace a informovanosti zastupitelů
pořádáme pravidelná setkání u kulatého
stolu, jedenkrát týdně se setkávám se
zástupci Městské policie. Jak vidíte, je
toho opravdu hodně.
Co se zatím nepodařilo?
Dosud se nedaří pronájem nebo využití
budovy bývalého sklenářství v areálu
Chvalské tvrze nebo protihluková opatření
u dálnic a vysokorychlostních komunikací.
Vzhledem k udržitelnosti grantu hledáme
řešení, jak investovat do objektu stodoly
na Chvalech a vybudovat zde víceúčelový
sál, který v Horních Počernicích chybí.
Dana Mojžíšová
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S vínem na lepší časy

O tom, že naše státní správa v boji
s lihovou maﬁí zklamala, ví dnes díky
všudypřítomnému internetu přinejmenším celá Evropa. Jen občané České
republiky jsou vůči postojům své vlády
stále stejně bezbranní jako jejich vláda
vůči vlivu maﬁí na téměř veškeré dění
u nás. To, že naše renomé utrpělo také
v zahraničí, zaznamenali dokonce i někteří naši zastupitelé a členové oﬁciální
delegace na návštěvě v partnerském
francouzském městě Mions na konci
září. Vzhledem k našemu dlouholetému
partnerství a znalosti poměrů u nás
si jako nezaujatí pozorovatelé rychle
všimli, jak jsme v naší zemi z metanolové kauzy poněkud zmatení, a to
včetně politiků a státních úředníků, kteří
evidentně nevědí, co komu zakázat, čí
zájmy vlastně tolerovat, případně koho
(ne)zatknout. Po vtipných poznámkách francouzských přátel o absenci
obvyklých a hlavně oblíbených dárků
v podobě becherovky či slivovice došlo
logicky také na otázky typu, jak dlouho
bude u nás prohibice trvat a jaké bude
mít ekonomické důsledky. Těžko jim
to vysvětlovat, když ani my nevíme,
co znamenají výhrůžky o opětovném
zvedání daní, protože stát údajně vybírá
málo, ale za to málo nám například
nabízí mnohaletou toleranci černého
trhu s alkoholem. Těžko vysvětlovat,
že státní úředníci, kteří špatně dělali
kontrolní práci a pančovaný alkohol nedokázali zachytit, Jsou nyní spoluviníky
smrti více než dvou desítek a dalších
nejméně třiceti otravou nadosmrti poznamenaných. Občané demokraticky
fungující Evropy přece vědí, že by za to

měly padat hlavy především na příslušných úřadech a ministerstvech. U nás
se zatím nic takového neděje, protože
v křeslech sedí politicko-ekonomická
síla. S organizovaným zločinem se
bojuje špatně, zvlášť pokud prorůstá do
státní správy, policie a justice, a všichni víme, že žádná chobotnice si svoje
vlastní chapadlo neukousne.
Extrémně levný alkohol u nás, pivo
levnější než běžné nealkoholické nápoje, to je stav ekonomicky mimořádně
iracionální, jaký nemá ve světě obdoby.
Tady liberální pravicová vláda s utkvělou
představou, že stát by měl zasahovat
co nejmíň, má obrovský dluh. Místo
aby využila výborné příležitosti zatočit
s obchodníky s načerno páleným a pančovaným alkoholem, falešnými kolky
a etiketami, straší nás, že státní rozpočet
- tedy my všichni - zchudneme o 750
milionů korun měsíčně na dani z neprodaného alkoholu kvůli nepovedené
prohibici. O únicích na daních z nelegálního alkoholu, penále za neodvedené
daně a hazardování s lidským zdravím
a životy už mlčí, protože náhrady postiženým měl by hradit viník tragédie, tedy
hlavně stát. Pokud se tedy orgány, jež
mají kontrolovat alkohol a jeho danění,
pustí do boje s viníky metylalkoholové
kauzy, mohou občané i státní kasa jásat.
To by se však do legislativy musel vrátit
passus postihující pančování alkoholu,
který před dvěma roky při hlasování
v Parlamentu na poslední chvíli - nikoli
náhodou, ze zákona vypadl a upevnil
tak pozici lihové maﬁe.

Ozývaly se ve Francii také hlasy, že
lidé snad vědí o škodlivosti alkoholu
na zdraví. Nelze než souhlasit, i když
spotřebitel nemá mnohdy šanci vybrat
si a musí nakoupit to, co mu obchod
nabízí. Pokud se tedy mluví o pančování alkoholu nebo nekvalitních potravinách, jedná se o podvod na spotřebitelích, což mají řešit státní orgány,
jak je to všude ve světě běžné. Česká
metylalkoholová tragédie tak evokuje
úvahy, zda je pouze důsledkem boje
mezi maﬁemi, nebo chce odlákat naši
pozornost od významnějších kauz
a obrovských ﬁnančních úniků ze státní
pokladny k podezřelým projektům
pochybných ﬁrem s ještě pochybnější
minulostí. Svým jednáním politici jako
by občanům sdělovali, že se vlastně
nic zvláštního neděje, zažili jsme přece
horší časy. Nepohne s nimi ani to, že
zahraniční resumé jasně mluví o prorůstání zločinu do nejvyšších pater naší
politiky. Co ale může dělat občan-spotřebitel? Jít k volbám? Ani tady nemá
mnohdy šanci vybrat si a musí nakoupit
to, co mu politický obchod nabízí.
Metylalkoholová aféra stále běží a asi
hned tak neskončí. Pro rodiny postižených neskončí nikdy. Pro nás pozůstalé
je ale nezbytné, aby po ní zůstaly účinné změny v zákonech, ale hlavně vůle
se jimi řídit. S francouzskými přáteli
jsme si na lepší časy připíjeli výhradně
skvělým vínem. Toho je u nás také dost.
a nepančovaného.
Dana Mojžíšová

Přijďte na společnou diskusi nad tvorbou
Strategického plánu rozvoje Mč Praha 20
V minulém Hornopočernickém zpravodaji jsme avizovali, že
se uskuteční schůzky občanů jednotlivých lokalit naší městské
části se zpracovateli Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20.
Slib plníme, schůzky jsou připravené podle lokalit a budou probíhat v průběhu října. Cílem je společná diskuse nad potřebami
daného místa, stanovení nejdůležitějších úkolů a pořadí jejich
řešení. Diskuse s občany bude probíhat za účasti zástupců
ﬁrmy Finanční poradenství, s.r.o., která pro nás plán zpracovává, za přítomnosti zástupců radnice MČ, zastupitelů, vedoucích
odborů ÚMČ, členů komisí a sdružení.
Pokud se chcete zapojit i vy, vyberte si lokalitu, která vás
zajímá, a přijďte. Těšíme se na společnou práci nad tvorbou
a řešením budoucích úkolů, které budou vycházet z vašich
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konkrétních potřeb. Všichni chceme, aby se nám v naší městské části příjemně a spokojeně žilo. Tyto schůzky a diskuse
s vámi jsou jednou z možností, jak tohoto příznivějšího stavu
postupně dosáhnout.
Termín setkání a lokalita: Všechna setkání začínají v 18.00.
09. 10. 2012
11. 10. 2012
15. 10. 2012
16. 10. 2012
22. 10. 2012
23. 10. 2012

Čertousy, Hotel Čertousy (Galerie kavárna)
Svépravice, ZŠ Spojenců
Horní Počernice - východ, KC Domeček
Horní Počernice, ZŠ Ratibořická
Horní Počernice - sever, KC Domeček
Chvaly, Chvalský zámek, obřadní místnost
Bc. Lenka Tomsová, referentka KÚMČ

Informace ze školství
Skvělá taneční a módní show
Karla Jindy

Den nejen pro studenty
v našem divadle

Návštěvníci show Karla Jindy HE IS JUST A HUMAN, která
proběhla 20. září na nádvoří Chvalského zámku, měli štěstí.
Venkovní teplota sice nepříjemně poklesla, ale na zimu si ten
večer nikdo nestěžoval. Díky dění na jevišti diváci na chlad
ani pomysleli. Zajímavé modely, výborná choreograﬁe, krásné
modelky, vynikající taneční vystoupení nebo akrobacie na
šálách braly dech. V směsici pestrého programu ještě bonus
navíc: jako host vystoupila zpěvačka Magdalena Moudrá, která
zaplněné nádvoří hravě přesvědčila o tom, že jí ocenění z pěveckých soutěží náleží plným právem.

I v dalším příspěvku zůstanu u tématu studentů středních
škol. Před časem jsme se s ředitelkou naší knihovny Boženou
Beňovou setkaly při přípravě zapojení naší městské části do
projektu Paměť národa s režisérkou Majkou Šandovou. Majka
v Horních Počernicích žije a přišla s nápadem, že bychom měli
daleko více reﬂektovat zajímavé momenty počernické historie. Třeba ten, že 1. listopadu 1975 se konala v sále hospody
U Čelikovských světová premiéra Žebrácké opery Václava Havla. Podle editorky Knihovny Václava Havla Anny Freimanové
jde o jeden z nejčastějších dotazů vysokoškoláků v knihovně:
„Nevíte, existuje ještě v Počernicích hospoda U Čelikovských?“

Jsem ráda, že kulturní studentské akce na Chvalském zámku,
které začaly před časem Dřevosocháním, vydařeně pokračují.
Karel Jinda je bezesporu mladý muž mnoha talentů a diváci
to ocenili obrovským aplausem v závěru večera. Můžeme jen
s napětím očekávat, čím v budoucnu překvapí. Naše radost
může být o to větší, že hlavní protagonista večera i jeho host
jsou oba mladí umělci z Horních Počernic. Jejich tvorbu výborně doplnili i další kamarádi z naší městské části: autor hudby
jedné z písní Dominik Špaček, modelky a tanečnice. Ráda
bych poděkovala všem, kteří akci našich studentů podpořili:
Výboru pro výchovu a vzdělávání MHMP a jeho předsedkyni
Andree Vlásenkové, starostce Haně Moravcové, Jaroslavu
Píšovi a odboru místního hospodářství ÚMČ Praha 20, Martině
Prudilové z Divadla Horní Počernice, panu Bubeníčkovi a ﬁrmě
Leško, ﬁrmě Estée Lauder, ředitelce Chvalského zámku Saše
Kohoutové a týmu jejích kolegů, u kterých studenti našli v době
zkoušek a vystoupení laskavé zázemí.

Hospoda už neexistuje. Přesto ale existuje mnoho důvodů
k tomu, abychom si období utajené světové premiéry v našem
divadle připomněli. Bude to 23. listopadu programem Návrat Václava Havla. Dopolední část s představením Audience
Divadla Na tahu režiséra Andreje Kroba a následující beseda
jsou určeny středoškolákům. Večer odehraje Divadlo Na tahu
Zahradní slavnost. Na přípravě programu spolupracujeme
s Knihovnou Václava Havla a Divadlem Na tahu.
Pokud je někdo z vás přímým účastníkem premiéry Žebrácké
opery v roce 1975 v sále hospody U Čelikovských, prosíme,
ozvěte se do Divadla Horní Počernice nebo na Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20.
Děkujeme

Mgr. Alena Štrobová, radní
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Otevření
Seniorparku
Lhotská
Ve čtvrtek 20. září se v Horních Počernicích
slavnostně otevřel Seniorpark. Za zdravotním střediskem Lhotská vznikl nový prostor
nejen pro seniory, ale pro všechny generace. Můžete si zde zacvičit na pěti strojích
/u každého je umístěn návod na správné
cvičení/, nebo si jen posedět v příjemném
prostředí na lavičkách. Doufejme, že stroje
i park budou využívány stejně intenzivně,
jako tomu bylo při jeho otevření.

Nový zákon o ochraně ovzduší a jeho dopad pro obce
Dne 30. 5. 2012 byl prezidentem republiky podepsán nový zákon o ochraně ovzduší, který vstoupil v účinnost
1. 9. 2012. Cílem nového zákona je zajištění kvality vnějšího ovzduší na úrovni,
která minimalizuje zdravotní rizika. Mimo
jiné se zákon zaměřuje i na omezení znečištění z malých domovních kotlů. Souvisí to se skutečností, že přibližně 40 %
celkových emisí způsobených prachem
v České republice se do vnějšího ovzduší
dostává právě spalováním pevných paliv
ve starých domovních kotlích.
Zákon již nepoužívá rozdělení kategorií
zdrojů na malý, střední, velký a zvláště
velký, pouze uvádí tzv. vyjmenované
stacionární zdroje. V zákoně jsou rovněž
vymezeny pouze 4 znečišťující látky nebo
jejich skupiny, a to tuhé znečišťující látky
(TZL), oxid siřičitý, oxidy dusíku a těkavé
organické látky. Tyto emise podléhají
u vyjmenovaných zdrojů zpoplatnění,
přičemž sazba poplatků se zvyšuje v období 2013 až 2015. Od roku 2016 však
budou zpoplatněny pouze TZL.
Nový zákon zavádí tzv. nízkoemisní zóny, do kterých nebudou moci
vjíždět auta nesplňující emisní limity.
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Obce a města budou mít možnost tyto
zóny vyhlásit, ale zároveň musí zajistit
objízdnou trasu po silnici stejné nebo
vyšší třídy. Nová právní úprava by měla
také zajistit, že v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší nebudou uvedeny
do provozu nové zdroje znečišťování,
pokud nepřijmou opatření, která budou
nové znečištění vyvažovat. Kompenzační opatření, která zákon přímo vyjmenovává, budou investičního i provozního
charakteru. Ustanovení zákona o ochraně ovzduší se však dotknou i domácností. Od roku 2022 budou všechny
malé kotle muset na pevná paliva
o příkonu do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy a již od roku 2014
pak kotle zařazené do 1. a 2. emisní
třídy nebudou uváděny na trh. Zákon
vyžaduje provozovat pouze ty kotle,
které plní stanovené emisní parametry. V principu však nemusí být nutná
výměna celého kotle, ale například jeho
dovybavení automatickým podavačem
paliva, zvláštním automatickým hořákem apod., které zajistí jeho úpravu na
3. emisní třídu. Soulad malých kotlů
s požadavky zákona bude jednou za
dva roky provádět na vyžádání provozovatele odborně způsobilá osoba,

která byla proškolena výrobcem kotlů
a má od něj udělené oprávnění k jeho
instalaci, provozu a údržbě.
V případě nedodržení požadavků zákona
fyzickou osobou může místně příslušný
obecní úřad s rozšířenou pravomocí
nařídit nápravu stavu a případně i vydat
rozhodnutí k zastavení provozu anebo
uložit pokutu ve výši do 50 000 Kč. Zákon
však nedává úředníkům pravomoc přímo
vstupovat do domů a bytů kvůli kontrole
způsobu vytápění. Důkazy tak budou
i nadále zajišťovány nepřímou cestou,
například posouzením tmavosti kouře.
Konkrétní přístup a kreativitu úřadů při
vymáhání zákona pak prověří praxe.
Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.
radní pro životní prostředí

Primátor Svoboda otevřel
novou přístavbu mateřské školy
v Chodovické
Za přítomnosti primátora hlavního města
Prahy Bohuslava Svobody se 6. září oﬁciálně otvírala nová přístavba mateřské
školy v Chodovické ulici. Slavnostnímu
přestřižení pásky asistovaly radní radní
hl. m. Prahy pro oblast školství Helena
Chudomelová, poslankyně Parlamentu
ČR Dagmar Navrátilová a starostka Horních Počernic Hana Moravcová. Na MŠ
Chodovická byly v letech 2010 – 2012
poskytnuty dotace z rozpočtu hlavního
města Prahy ve výši 37,5 milionů Kč.
Celkové výdaje na rekonstrukci představují částku 48 milionů korun.
Rekonstrukce mateřské školy začala
v březnu 2011 a díky její dostavbě získala
naše městská část šest nových tříd pro

168 dětí předškolního věku. „Vloni dostaly Horní Počernice od magistrátu 10
milionů korun, předloni 20 milionů. Z letošní rezervy jsme přispěli na rekonstrukci školky 7,5 miliony korun. Drtivá část
ﬁnančních prostředků při přerozdělování
dotací městským částem šla právě na
oblast školství a předškolního vzdělávání;
celkem se jednalo o 182 milionů korun,“
řekl primátor Bohuslav Svoboda ve svém
projevu. “V současné době má Praha 20
více než 15 tisíc obyvatel a jejich počet
stále roste díky nové výstavbě. Předpokládá se nárůst až na 30 tisíc obyvatel.
V roce 2011 se zvýšila kapacita oproti
r. 2009 o 2 634 míst a oproti r. 2010
o 1 291 míst,” dodal Svoboda.

„Nový objekt školky je dvoupodlažní
s odlehčenou nástavbou třetího nadzemního podlaží. Současně proběhla
i přestavba stávajícího objektu školky,
tzn. rekonstrukce kuchyně a kotelny
a rozšíření objektu o dva kabinety. Celková kapacita školky je tedy od letošního školního roku 364 dětí s kapacitou
jídelny 483 jídel,“ uvedla radní Helena
Chudomelová
Dana Mojžíšová

Soutěž o nejhezčí rozkvetlé
okno, balkon a dům
květinovou výzdobu, ale také za odvahu „jít s kůží na trh“.

V květnovém čísle Hornopočernického
zpravodaje jsme vyhlásili soutěž o nejhezčí rozkvetlé okno, balkon a dům
v Horních Počernicích. Přes počáteční
zájem se zřejmě ze skromnosti nakonec přihlásili pouze čtyři soutěžící.
Starostka Moravcová se proto rozhodla
ocenit všechny čtyři nejen za pěknou

Péče, kterou celou sezónu květinám
všichni věnovali, si ocenění určitě zaslouží. Paní Žemličková a paní Vanišová, které
se přihlásily do soutěže o nejhezčí balkon,
obdrží poukázku v hodnotě 500 Kč, manželé Kučerovi a paní Lhotská, přihlášení
do kategorie o nejhezčí dům, obdrží
poukázku v hodnotě 1000 Kč. Věříme, že
letošní nultý ročník bude impulsem pro
všechny, kteří mají každoročně také pěknou květinovou výzdobu, ale letos nenašli
odvahu se přihlásit.
Děkujeme všem, kteří se krásnou květinovou výzdobou oken a domů podílejí
na pěkném vzhledu obce.
Bc. Lenka Tomsová, referentka KÚMČ
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Diskuse s francouzskými
přáteli o mezigenerační
solidaritě
dění v našem městě,“ řekl mj. starosta Mions Paul Serres
při svém vystoupení a dodal, že zatímco ve svém prvním
volebním období byl jeho program zaměřen především na
děti a mládež, nyní jsou prioritou právě senioři. Ve čtrnáctitisícovém Mions žije nyní více než 1800 osob starších 60ti let,
z nichž většina žije ve vlastních domech, ale funguje zde také
dům pro seniory se šedesáti samostatnými malými byty. Nyní
radnice připravuje studii pro výstavbu nového podobného objektu se všemi potřebnými službami a možnostmi kulturního,
společenského i sportovního vyžití.

Přátelské setkání starostů partnerských měst
a členů zahraničního výboru

Na konci září navštívila delegace z Horních Počernic francouzské partnerské město Mions. Radní, zastupitelé a členové partnerského výboru naší městské části odcestovali
na vlastní náklady na čtyřdenní návštěvu ve čtvrtek 27. září
2012. Už večer je na mionské radnici očekávali francouzští
přátelé v čele se starostou Paulem Serresem a předsedou
partnerského výboru Alainem Nyffeneggerem. Po milém
přijetí strávili v hostitelských rodinách první společný večer.
Pátek byl pracovní: v doprovodu radní pro péči o předškolní
děti, seniory a mezigenerační soužití navštívila delegace
jesle Les Diablotins a dům seniorů Marianne, odpoledne se
v kulturním centru uskutečnila minikonference na téma Rok
aktivního stáři a mezigenerační solidarity, na níž za českou
stranu promluvila o našich zkušenostech Alena Štrobová,
radní pro kulturu a školství.

Následující den navštívili členové delegace oblast Dombes
v doprovodu členů turistického sdružení Arscénic. Následující den byl věnován jednak prohlídce Lyonu a ochutnávce
místních specialit v typické lyonské restauraci bouchon, druhá
část delegace odjela do horského masivu Pilat a La Grande
Chartreuse, kde se od roku 1605 vyrábí světoznámý bylinný likér, označovaný jako elixír života. Působivým zážitkem byl také
výlet do Burgundska, návštěva Hospices de Beaune a sklepů
ve Veuve Ambal s degustací šumivých vín.

Na výletě v oblasti Dombe

Konference o mezigenerační solidaritě

„Téma stáří se týká nás všech a v našem městě je v tomto
volebním období prioritou. V době mého mládí byl život
mnohem jednodušší, protože rodiny žily většinou na stejném
místě, kde se také staraly o své starší členy. Dnes je situace
úplně jiná a hlavně ve městech se hodně změnilo. Je tedy
především na nás, abychom starším lidem zpříjemnili život
poté, kdy odejdou do penze, ale nadále se chtějí podílet na
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O rozšíření spolupráce mezi školami a výměnných pobytech
žáků jednala za českou stranu ředitelka ZŠ Ratibořická Jana
Neudertová. Mezi členy obou zahraničních výborů se také
diskutovalo o programu v příštím roce, do kterého jsou zahrnuty reciproční výstavy výtvarných prací českých a francouzských výtvarníků, tradiční akce České Velikonoce a divadelní
představení hornopočernických ochotníků v Mions nebo
setkání zástupců všech tří spřátelených měst. Oﬁciální večeře
pořádaná starostou Paulem Serresem byla pak nejen příjemným setkáním s našimi hostiteli, ale též příležitostí popřát
mu k nedávným 70. narozeninám. Děkujeme svým kolegům
z partnerského výboru za výbornou spolupráci při přípravě
tohoto výjezdu a věříme, že stávající i nově navázaná přátelství se budou nadále prohlubovat.
Za výbor pro partnerství měst
Dana Mojžíšová

Zaměstnanci Hotelu Chvalská tvrz se
vzdělávají v rámci Operačního programu
Praha – Adaptibilita
Od 1. 11. 2010 do 30. 11. 2012 probíhá v hotelu Chvalská Tvrz
projekt s názvem Řídíme a vzděláváme zaměstnance Hotelu
Chvalská Tvrz účinně, tj. podle kompetencí. Tento projekt je
zaměřen na rozvoj a vzdělávání všech zaměstnanců hotelu
Chvalská Tvrz a zvyšování kvality služeb poskytovaných zákazníkům. Projekt je sponzorován z fondů Evropské unie v rámci
Operačního programu Praha – Adaptabilita. Aktivity realizované
v rámci tohoto projektu jsou zaměřeny na získávání a rozvoj klíčových kompetencí všech zaměstnanců hotelu, které jsou nezbytné při výkonu jejich pracovních činností a zvyšování jejich
profesionality. Veškeré vzdělávací aktivity jsou přizpůsobeny
konkrétním požadavkům daných pracovních pozic a individuálním potřebám zaměstnanců. Hlavními oblastmi vzdělávání jsou
anglický jazyk, gastronomie, aranžerské dovednosti, osobnostní a sociální dovednosti (např. etiketa, vystupování, komunikace a jednání se zákazníky apod.). Dále jsou zaměstnanci vedeni k proklientské orientaci, orientaci na kvalitu, ke komunikaci

a efektivní spolupráci a vzájemnému předávání
znalostí a zkušeností. Dané
vzdělávací aktivity
jsou realizovány
prostřednictvím
vysoce kvaliﬁkovaných lektorů a s využitím nejmodernějších
edukačních metod. V současné době se v hotelu Chvalská
Tvrz uskutečnily přibližně ¾ z rozsahu plánovaných vzdělávacích aktivit. Na základě průběžného testování a hodnocení jsou
prozatímní reakce zúčastněných zaměstnanců velmi pozitivní
a dochází k reálnému navyšování úrovně jejich znalostí a dovedností, které budou moci uplatnit jak při dalším rozvoji své
profesionální kariéry, tak i ve svém osobním životě.
Richard Stára, radní

BEZPLATNÁ PORADNA PRO OBČANY K PENZIJNÍ REFORMĚ
Městská část Praha 20 dočasně otevřela
bezplatnou poradnu ve věcech týkajících
se penzijního pojištěni občanů.
Pojišťovací makléř se vám bude věnovat
od 10. 10. do 2. 12. 2012 každou středu
od 14.00 do 18.00 v prostorách Úřadu
městské části Praha 20, Jívanská 635
(vedle Pekařství Moravec). Odborník
vám zodpoví vaše dotazy o změnách

v důchodovém pojištěni a životním pojištěni pro ženy.
Vite, že pouze do konce listopadu si
klienti mohou zřídit penzijní připojištění s
garanci nezáporného zhodnoceni a možnosti částečného výběru peněz po uplynuti 15ti let a v nouzi kdykoli? POZOR!
Za necelé čtyři měsíc stát zruší příspěvek
lidem, kteří platí měně než 300 korun

měsíčně. Životní pojištění pro ženy zdraží
až o 80 % u nových smluv. Navýšení se
bude týkat i uzavřených smluv, pokud se
u nich rozhodnete po 21. 12. 2012 pro
změnu.
Na tyto a další věci se můžete zeptat
odborníka.
Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVŠ

Děkujeme všem, kteří pomáháte Michalce
Co je nového ve sběru víček od PET lahví na pomoc nemocné Michalce Láníkové,
ptáme se Milana Heriana, koordinátora celé akce.
“V polovině září jsem navštívil rodinu Láníkových v Holešově. Přijetí bylo velmi milé a srdečné. Michalka ležela
uprostřed místnosti na speciální kruhové matraci a je tak
skutečným středem rodiny. Jakmile jsem vešel a promluvil,
zaznamenal jsem v jejím obličeji drobný úsměv a znatelný pohyb očí směrem ke mně. Byl to obrovský emoční
zážitek. Od zahájení celé sbírky vím, že naše snaha pomoci
má správného adresáta,” říká Milan Herian.
Od začátku července do data uzávěrky říjnového HPZ
se podařilo shromáždit a do Holešova z Horních Počernic odeslat neuvěřitelných 537 kg víček. Opravdu není možné vyjmenovat zde
všechny drobné sběratele, ale je jich nespočet. Aby se mohli do sběru zapojit
i další spoluobčané, kteří to mají do sběrného dvora nebo na Chvalský zámek
daleko, podařilo se dojednat další tři sběrná místa: v prodejnách Pekařství Moravec na křižovatce Náchodská-Jívanská a v Běchorské ulici, třetí je v prodejně
Ovoce-zelenina na rohu ulic Běluňská-Chodovická-Václavická.
“První víčka se shromažďují v místních školách a školkách. Probíhají také jednání
s nápojovými ﬁrmami, které mohou do sbírky přispět poškozenými víčky z výrobních linek; ta normálně končí ve směsném plastovém odpadu. První společností,
která dodala cca 230 kg vadných víček, je Coca-cola z Kyjí. Do sběru víček se na
svých pracovištích ochotně zapojují také pracovníci České pošty. Dle aktuálních
informací z Holešova chodí Láníkům balíčky takřka z celé republiky. Děkuji tímto
všem za nezištnou pomoc Michalce Láníkové, ale prosím, sbírejte dál,” vyzývá
Milan Herian. My děkujeme jemu za koordinaci sbírky, která vypovídá o solidaritě
našich lidí a ochotě pomoci těm, kteří to opravdu potřebují.
Více na www.michalka-lanikova.cz nebo milan.herian@seznam.cz
Dana Mojžíšová
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Ad: Otevřený dopis HPZ 9/2012
Vážení autoři otevřeného dopisu,
přes dvacet let se pohybuji ve stejném světě jako my všichni.
Ve světě, kde každý život má své jaro, léto i podzim. Vím, že
jednou budu starší, budu mít svá vnoučata a doufat, že jsou
mé vlastní děti šťastné. Stáří neuteču a ani nechci, protože
je nedílnou součástí života a možná je i daleko podstatnější
než jiné životní etapy, neboť právě ve stáří sklízíme skutečné
plody své celoživotní práce a to v tom pozitivním i negativním
slova smyslu. Pro mne i mé kolegy je velmi důležitá solidarita.
A nemám na mysli jen solidaritu zdravých s nemocnými nebo
solidaritu bohatých s chudými, ale také solidaritu mezigenerační. Proto je pro nás důležitý spravedlivý důchodový systém,
který nebude vytunelován a zajistí důstojné stáří lidí, kteří celý
život poctivě pracují. Ze stejného principu je pro nás například
zcela nepřijatelné neustálé zvyšování DPH, které stejně kýžené
efekty nepřináší a navíc snižuje životní úroveň nás všech.
Důvodem chování tří sociálně demokratických zastupitelů není
ani náš věk a už vůbec ne to, že jsou nám životy a potřeby
seniorů lhostejné a že se za seniory stydíme. Naopak, seniorpark považujeme za dobrou a prospěšnou věc a nikdy jsme ho
nekritizovali. Kritizujeme však okolnosti jeho vzniku. Vadí nám
zvolená lokalita, kde se často pohybují nezletilí konzumující alkohol a odhazující v tom lepším případě jen nedopalky cigaret.
Vadí nám, že se muselo bez posudku a souhlasu komise životního prostředí pokácet 17 stromů za situace, kdy důvodem pro
pokácení je mimo jiné i fakt, že stromy vadí trávě v růstu! Dále
nám vadí, že městská část není kompetentní v sepsání žádosti
o ﬁnanční podporu tohoto projektu z grantu a musíme o peníze
žádat rozpočet městské části, tím ho zatěžovat a v budoucnu
díky tomu omezit jiné potřebné věci. Přitom jsme si stoprocentně jisti, že městská část mohla z grantů k tomuto určených
získat opravdu nemalé ﬁnanční prostředky. Ovšem ze všeho
nejvíce nám vadí a největší starost nám dělá výsledná podoba
budoucího seniorparku, která dle našeho názoru neodpovídá
skutečným potřebám našich seniorů. Jelikož tuto skutečnost
považuji za naprosto zásadní, dovolte mi, osvětlit vám tuto

problematiku osobně na společném setkání, kde rád vysvětlím
obecné i konkrétní skutečnosti, které nás vedly k našemu výslednému postoji v této věci. Jsem si vědom toho, že se takové
setkání mělo uskutečnit již dříve a považuji to za své osobní
pochybení. Na druhou stranu jsem si jist, že náš postoj a naše
poznatky jsou zcela správné a logické a jakmile s nimi budete
seznámeni, dáte nám jistě za pravdu. Je mi opravdu líto, že
díky pouhé neinformovanosti a politickým hrám si naši senioři
myslí, že zdejší sociální demokraté nepodporují takovou věc,
jakou je seniorpark. My jej nejen podporujeme, ale přejeme si
takový seniorpark, který bude kvalitní, rozmanitý a který bude
ve všech ohledech myslet na své uživatele.
Všechny své prarodiče jsem bohužel nezažil, ale neskonale si
jich vážím za to, jak tvrdě pracovali, co vybudovali a kam naši
rodinu posunuli. I proto mě mrzí, že ač jsme důvody, proč jsme
nepodpořili rozpočtovou změnu související se seniorparkem,
jasně na minulém zastupitelstvu vysvětlili, nebyl zájem tyto
argumenty dostat dál mimo jednací místnost. Možná i proto
byl kompletní záznam z červnového zasedání zastupitelstva
zveřejněn na internetu městské části až 3 měsíce po jeho
konání. Předpokládám, že výsledný dojem z postoje sociálně
demokratických zastupitelů v Horních Počernicích, který plyne
z mystiﬁkace a neúplných informací o podstatě věci, je opětovným a úmyslným napadením ze strany současných koaličních
politiků. Nikdy dřív by mne nenapadlo, jak daleko jsou schopni
zajít a jak záludně dokáží manipulovat s lidmi, jejichž důstojný
život je pro nás, sociální demokraty, jednoznačnou prioritou.
Opětovně tímto prosím autory otevřeného dopisu o prominutí
za mou dosavadní nekomunikaci. O to více se těším na brzké
společné setkání. S přáním všeho dobrého
Vilém Čáp,
předseda hornopočernické ČSSD

Vážený pane Čápe,

Není pravda, že neumíme požádat o grant. MČ Praha 20 společně s ZO Senioři, ZO Svazu tělesně postižených a ZO Svazu
postižených civilizačními chorobami požádala Nadaci Partnerství o poskytnutí grantové podpory z projektu Místo pod stromy.
Podmínky udělení grantu jsme splňovali, ﬁnanční podporu jsme
však nezískali. Žádostí bylo mnoho a peněz velmi málo. Nadace
Partnerství podporu nakonec poskytla projektům z ekonomicky
slabších krajů než je pražská městská část. Neodradilo nás to,
nesložili jsme ruce do klína. Společnými silami jsme nakonec
získali ﬁnanční podporu od Nadace správného stylu života ve
výši necelých 189 tisíc Kč formou slev na cvičební stroje a také
slevu cca 33 tisíc Kč od ﬁrmy Adam – zahradnická, a.s. na
rostlinný materiál.

na stránkách ČSSD Horní Počernice jsem našla Vaši odpověď
na otevřený dopis našich seniorů. Nebudu citovat z odborného
vyjádření Ing. Wágnera ke stavu 17ti stromů v lokalitě, máte je
přece k dispozici. Pro čtenáře, kteří vyjádření nečetli, si dovolím
upozornit, že věta o nerostoucí trávě pod stromy, která byla důvodem jejich pokácení, je zcela vytržená z kontextu informací.
Z textu přece vyplývá, že hlavním důvodem byl špatný zdravotní
stav stromů. Nebezpečné byly už stavbou koruny, navíc napadené dřevokaznými houbami. Snažili jsme se najít alespoň pár
stromů, které bychom zpětnými zásahy dostali do stavu, jaký by
nám umožnil nevykácet je všechny. Žádný takový strom jsme
v dané lokalitě bohužel nenašli.
Výběru lokality budoucího Senior parku předcházela řada diskuzí a jednání. Naši senioři se jich aktivně účastnili. Výběr lokality
byl i jejich přáním. Jedna z podmínek výběru byla například i ta,
že musí být ve vlastnictví nebo svěřené do správy MČ Praha 20.
Pokud jde o ﬁnancování realizace Senior parku, zřejmě máte
opět nedostatek informací. Doufali jsme, že se nám podaří
získat prostředky z vhodných grantů. Bohužel grantů, z nichž je
možné čerpat ﬁnanční prostředky na podobné investice pro seniory, je žalostně málo. Pokud víte o instituci, která nabízí 100%
ﬁnanční plnění podobných projektů, oceníme, pokud se s námi
o svůj originální poznatek podělíte.
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Nevím, čím je podložena Vaše informace o tom, že park
neodpovídá potřebám seniorů. Výběr cvičících strojů byl opět
plně v jejich rukou a konzultovali ho s odborníky. Kdo přišel na
slavnostní otevření parku 20. září, ten se mohl radostí našich seniorů potěšit. Byla to radost napříč generacemi, jak je patrné na
fotograﬁích v Hornopočernickém zpravodaji. Příjemné slunné
odpoledne si mezi nás přišla užít i řada našich zastupitelů. Škoda, že ze zastupitelů ČSSD si čas nenašel ani jediný.
Bc. Lenka Tomsová, referentka KÚMČ Praha 20

1. počernický dobročinný bazar
ve prospěch MŠ Chodovická
přinesl 10 600 Kč!
Děkujeme všem dárcům, díky kterým se sešlo úctyhodné
množství krásných věcí na prodej.
Děkujeme návštěvníkům, kteří často naházeli do pokladniček větší obnos, než hlásaly cenovky.
Jsme rádi, že se komentované prohlídky nové budovy
školky, které vedla radní pro školství Alena Štrobová a ředitelka školky Dana Uhrová, setkaly se zájmem i příznivým
ohlasem.
Doufáme, že páteční odpoledne 21. září na školkové
zahradě bylo příjemným místem k posezení na podzimním
sluníčku a přineslo nám nejen zajímavé drobnosti do domácnosti, ale i vzácný pocit sousedské pospolitosti v naší
krásné městské části.
Za organizační tým
Karolína Klímová a Katka Trutnovská
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CO VÁS TRÁPÍ
REKONSTRUKCE CHVALSKÉHO RYBNÍKA
Občanské sdružení Chvalská se obrátilo na zastupitelstvo
s žádostí o vybudování ostrůvku na rybníce ve Chvalech u léčebně rehabilitačního střediska. Jak nám písemně sdělil Ing. Jiří
Karnecki z odboru rozvoje veřejného prostoru MHMP, do poloviny
září budou práce na rybníce Chvaly zahájeny. „Nejprve se v rámci
běžné údržby bude opravovat nábřežní zeď. Souběžně probíhá
jednání o projektu celkové revitalizace rybníka. Tento projekt
musel být upraven, protože se zjistilo, že potrubí od požeráku
a bezpečnostního přelivu jsou v havarijním stavu. Nové potrubí
bude umístěno v místě stávajícího bezpečnostního přelivu a bude
raženo protlakem z pozemku pod hrází. Proto bude nutné zajistit
souhlasy vlastníků, což by ale neměl být problém. Oproti původnímu plánu budou práce časově náročnější, proto předpokládáme napuštění až v květnu 2013. Doufáme, že budete s kvalitou
a výsledkem prací spokojeni. Náklady na rekonstrukci předpokládáme ve výši cca 4 mil. Kč,“ uvedl Jiří Karnecki.
Občanské sdružení Chvalská, které požaduje vybudování ostrůvku pro ptactvo na rybníku ve Chvalech, dostalo od vedoucího
oddělení péče o zeleň MHMP Ing. Dana Frantíka následující odpověď: „Revitalizace rybníka Chvaly bude kromě stavebních prací
řešit také úpravy okolní zeleně včetně modelace břehů a posílení
mokřadního pásma podle břehu. Z našich dlouholetých zkušeností se toto řešení jeví jako mnohem přínosnější než budování
plovoucích ostrůvků. Ostrůvky jsou sice ptactvem navštěvovány,
ale během několika let je vegetace na ostrůvku zcela zničena
a přestává být pro ptáky zajímavý. Doplňkovým řešením pro odpočinek ptáků je umístění torza stromu přímo do vody. Toto řešení
můžeme na rybníce vyzkoušet,“ uvedl Ing. Frantík.
MŠ CHODOVICKÁ
Společně s otevřením přístavby MŠ jsme dostali
od rodičů dětí některé otázky:
Proč nejsou ve třídách koberce?
Ve všech třídách je podlahové topení, takže vaše děti nenastydnou. Třídy budou postupně vybaveny menšími koberci
s různými motivy, které si určí paní učitelky.
Proč není hotová zahrada?
Vybavení zahrady jsme konzultovali s učitelkami MŠ. Jelikož se
rozhodli pro netradiční vybavení, tzv. přírodní zahradu, vyhlásila MČ výběrové řízení. Bohužel jsme obdrželi pouze jednu
nabídku a výběrové řízení tedy museli dle zákona zrušit. Znovu
proběhne konzultace se zástupci školky, abychom nastavili
pevné a realizovatelné parametry pro nové výběrové řízení.
Konečné úpravy na zahradě budou až na jaře příštího roku.
Proč se rekonstruovala školní kuchyně?
Objevily se spekulace, že zrekonstruovaná kuchyně nebude
mít dostačující kapacitu na přípravu jídla. Rekonstrukce se prováděla právě proto, abychom zefektivnili stravování. Ze dvou
kuchyní jsme vytvořili jednu s naprosto dostatečnou kapacitou
pro všechny tři budovy školky. Hlavní kuchyně je v původní
budově MŠ Chodovická, úpravami prošla i původní kuchyně
v MŠ Ratibořická, která slouží jako přípravna jídel.
Proč je v přízemní třídě MŠ Ratibořická ZUŠ a ne třída
pro předškolní děti?
Při výstavbě nové budovy došlo k částečnému omezení oslunění v jedné ze tříd v přízemí. Rozhodli jsme se proto, že do
této třídy přesuneme ZUŠ, která měla v pronájmu část budovy
špejcharu na Chvalské tvrzi. Kapacitu pro předškolní děti nám
to nesníží, naopak dopřejeme dětem ze ZUŠ komfort, že se
tato třída vrací do okolí školy. Druhá třída v přízemí MŠ Ratibořická bude po drobných úpravách otevřena od ledna 2013.
Pokud budete mít další otázky k nové školce, zašlete je prosím
na můj mail. Ráda je zodpovím a zveřejním v dalším čísle HPZ.
Hana Moravcová, starostka
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MČ Praha 20 a Nadace Chvalského zámku
vás co nejsrdečněji zvou na

1. Podzimní
ɉȵȐɕɕȐȽȨɄɑρ
Pravou plesovou atmosféru si užijete 18. října 2012
od 16. hodin v budově špejcharu v areálu Chvalské tvrze.
K tanci a poslechu vám bude hrát oblíbená počernická
hudební skupina „Bueno“

Program:
K tanci zláká předtančení
v provedení dětských souborů DDM
• Připravena jsou speciální taneční překvapení •
• Nabízíme zdravotní koutek •
• Bohatou tombolu •
• Zajímavé soutěže a hry •
• Občerstvení •

Těšíme se na vás
a přejeme příjemnou zábavu!
Plesový výbor: Hana Moravcová, Alena Štrobová, Jaroslav Kočí st.

POZVÁNKA
S radními na pivo
ve čtvrtek 25. 10. 2012
od 18.00 hod.
v nově otevřené
restauraci Xaverov
umístěné ve sportovním
areálu fotbalového hřiště SK
Slavia (bývalý SC Xaverov).

Říjen 2012
Po 8. 10. v 18.00
Divadlo Horní Počernice
Párty se saxofonovými party, koncert
žáků saxofonové třídy P. Fiedlera.
Součástí programu bude i vystoupení
Big Bandu ZUŠ Horní Počernice
Po 22. 10. v 18.00, sál ZUŠ
I. Hudební večer, tradiční
koncert žáků školy

Zámecká posezení pokračují opět v říjnu
Pravidelná Zámecká posezení na Chvalském zámku opět pokračují.
V úterý 9. října 2012 od 14.00 hodin přivítáme velice milého hosta – známou herečku,
moderátorku televizních Adventních koncertů, bývalou poslankyni PS ČR a čerstvě
i kandidátku na prezidentku České republiky Táňu Fischerovou.

Pozvání na
ornitologickou
vycházku
V neděli 14. října 2012
Sraz ve 14:00 u modlitebny Církve bratrské, Ve
Žlíbku 168/8, Praha – Horní Počernice nebo ve
14:30 před vestibulem metra na Rajské zahradě.
Průvodce bude výrazně označen.
Projdeme se údolím Rokytky přes Kyje a Hostavice k sídlišti Černý Most. Do tajů přírody nás uvede a krásnou lokalitou provede Mgr. Pavel Světlík.
Více informací:
Miloslav Kloubek, 775 606 986
miloslav.kloubek@cb.cz
http://cb.cz/praha9

Milí přátelé,
už tradičně vystupuje na Štědrý den na nádvoří Chvalského zámku náš ekumenický pěvecký sbor hornopočernických církví, který si řada z vás přichází poslechnout. Rádi bychom letos přizvali i vás, kteří máte
chuť zazpívat si s námi a máte aspoň malé zkušenosti
s čtyřhlasým zpěvem.
K nácviku adventních a vánočních čtyřhlasých písní se
scházíme vždy od druhé poloviny října v prostorách
farního sboru Českobratrské církve evangelické na rohu
Třebešovské a Dobšické ulice – Třebešovská 2101/46
(5 minut od autobusové zastávky Nádraží Horní Počernice, vchod zahradou z Dobšické). Neostýchejte se
a přijďte mezi nás.
Zkoušky pěveckého sboru budou probíhat vždy v pondělí
v 19.30. První se koná 22. října 2012. Můžete přijít přímo
nebo se přihlásit na e-mail: pm.ﬁrbas@centrum.cz.
Na www.horni-pocernice.evangnet.cz je pro snazší
hledání fotograﬁe našeho farní budovy.
Těšíme se na vás
Petr Firbas, farář ČCE a RNDr. Martin Hrubeš
vedoucí pěveckého sboru
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LÉKAŘI V HORNÍCH POČERNICÍCH
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DĚTI A DOROST
MUDr. Jarmila Blažková
Náchodská 380, tel.: 281 920 246
Ordinační doba:
Pondělí
7:30 – 11:00 nemocní
11:00 – 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
11:00 – 13:30 poradna
MUDr. Drahomíra Červená
Lhotská 2072, tel.: 281 924 800
Ordinační doba:
Pondělí
7:00 – 15:00
10:00 – 12:00 poradna
Úterý
7:00 – 12:00
Středa
7:00 – 10:00 poradna
10:00 – 13:00 nemocní
13:00 – 15:00 pro zvané
Čtvrtek
7:00 – 12:00
Pátek
7:00 – 15:00
MUDr. Jaroslava Chaloupková
Lhotská 2072, tel.: 281 924 820,
602 266 487
Ordinační doba:
Pondělí
8:00 – 13:00
Úterý
8:00 – 10:00
10:00 – 13:00 kojenec. poradna
15:00 – 18:00
Středa
8:00 – 11:00
11:00 – 13:00 kojenec. poradna
Čtvrtek
13:00 – 15:00
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
Ordinační doba:
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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
Ordinační doba:
Pondělí
8:00 – 12:00 13:00 – 18:00
Úterý
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Středa
8:00 – 12:00 13:00 – 15:00
Čtvrtek
8:30 – 14:00 15:00 – 20:00
Pátek
Telefonické konzultace
Čas vyšetření je možno domluvit
v ordinačních hodinách.
MUDr. Marie Rosecká
Lhotská 2072, tel.: 281 925 822
Ordinační doba:
Pondělí 8:00 – 13:00
Úterý 13:00 – 17:00
Středa 8:00 – 13:00
Čtvrtek 13:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 12:00

Ordinační doba:
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
Ordinační hodiny:
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
Ordinační hodiny:
Pondělí 8:30 – 15:00
Úterý pouze zvaní 15:00 – 17:00
Středa 8:30 – 14:30

PRAKTICKÝ LÉKAŘ
PRO DOSPĚLÉ

MUDr. Eva Astlová
Spojenců 1054/10, tel.: 281 924 825
Ordinační doba:
Pondělí 7:15 – 14:00
Úterý 7:15 – 14:00
Středa 7:15 – 14:00
Čtvrtek konzultace Letňany
Pátek 7:15 – 12:00

MUDr. Irena Chudomelová
Lhotská 2071, tel.: 281 920 785
Ordinační doba:
Pondělí
12:00 – 17:00, 17:00 –- 18:00
(pro zvané)
Úterý
7:30 – 12:00, 12:00 – 13:00
(pro zvané)
Středa
7:30 – 12:00, 12:00 – 13:00
(pro zvané)
Čtvrtek
7:30 – 12:00, 12:00 – 13:00
(pro zvané)
Pátek
7:30 – 12:00, 12:00 – 13:00
(pro zvané)

UROLOGIE, SEXUOLOGIE

POZOR, ZMĚNA MÍSTA!!!

INTERNA

MUDr. Zdenka Hanzlíková
Božanovská 884, 1. patro, dveře č. 4
tel.: 281 928 895, 606 210 626
Ordinační doba:
Úterý
9:00 – 16:00
Středa
8:00 – 12:00
(pouze pozvaní – endoskopie)
Čtvrtek
7:00 – 15:00, 7:00 – 9:00
odběry – pouze zvaní
Pátek
8:00 – 14:00

ORL (UŠNÍ, NOSNÍ, KRČNÍ)
MUDr. Marcela Růzhová
Václavická 366, tel.: 281 925 494

MUDr. Hana Juklová
Mezilesí 609/87, tel.: 270 006 017
Ordinační doba:
Pondělí 7:30 – 13:00
Úterý 7:30 – 13:00
Středa 13:00 – 18:00
Čtvrtek 7:30 – 13:00
Pátek 7:30 – 12:00
MUDr. Jana Švandová
Lhotská 2072, tel.: 281 922 815
Ordinační doba:
Pondělí
13:00 – 17:00, 17:00 – 18:00
(pro zvané)
Úterý
7:30 – 12:30, 13:00 – 14:15
(pro zvané)
Středa
7:30 – 12:30, 13:00 – 14:15

(pro zvané)
Čtvrtek
7:30 – 12:30, 13:00 – 14:15
(pro zvané)
Pátek
7:30 – 11:30, 12:00 – 14:15
(pro zvané)
MUDr. Ivana Vobecká
Lhotská 2072, tel.: 281 924 850
Ordinační doba:
Pondělí
7:00 – 12:30, 13:00 – 14:00
(pro zvané)
Úterý
13:00 – 17:00, 17:00 – 18:00
(pro zvané)
Středa
7:00 – 12:30, 13:00 – 14:00
(pro zvané)
Čtvrtek
7:00 – 12:30, 13:00 – 14:00
(pro zvané)
Pátek
7:00 – 11:30, 13:00 – 14:00
(pro zvané)
MUDr. Taťána Železná
Chodovická 466, tel.: 281 922 573
Ordinační doba:
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
7:00 – 9:00 nemocní
9:00 – 12:00 objednaní
Pátek
7:00 – 10:00 nemocní
10:00 – 12:00 objednaní

STOMATOLOGIE
PRO DOSPĚLÉ
MUDr. Jarmila Bukolská
Lhotská 2072, tel.: 281 923 737
Ordinační doba:
Pondělí 7:30 –14:00
Úterý 7:30 – 13:00
Středa 12:00 – 18:30
Čtvrtek 7:30 – 14:00
Pátek 7:30 – 13:00
MUDr. Zdeňka Geráková
Lhotská 2072, tel.: 281 922 865
Ordinační doba:
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
Ordinační doba:
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 8:00 – 15:00

Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 15:00
Pátek 8:00 – 12:00

REHABILITACE
A FYZIOTERAPIE

MUDr. Tzvetanov Mladen
Náchodská 816, tel.: 281 921 537
Ordinační doba:
Pondělí 8:00 – 15:00
Úterý 12:00 – 18:00
Středa 8:00 – 15:00
Čtvrtek 8:00 – 17:00
Pátek 8:00 – 13:00

Léčebně rehabilitační
středisko Chvaly
Stoliňská 920, tel.: 281 040 742,
724 816 128

DĚTSKÁ STOMATOLOGIE
MUDr. Hana Rabová
Pavlišovská 2283, tel.: 281 921 508
Ordinační doba:
Pondělí
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00
Úterý
8:00 – 13:00
Středa
8:00 – 11:30, 13:00 – 17:00
Čtvrtek
8:00 – 11:30, 12:30 – 14:00
Pátek
8:00 – 12:00

OČNÍ LÉKAŘI
Oční klinika, Obchodní 1 (Jívanská - Lipí),
oční klinika, tel.: 281 865 664,
mob.: 602 105 355
Ordinační doba:
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
Ordinační doba:
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
Ordinační doba:
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

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.: 281 921 587,
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
Lékařská služba první pomoci
Lékařskou službu první pomoci pro děti
i dospělé nejblíže poskytuje Nemocnice
Na Bulovce, Budínova 2, Praha 8. Od
1. 1. 2008 se měnil systém poskytování
LSPP na území hlavního města Prahy
a pacient si může vybrat, kterou LSPP
vyhledá v případě svých zdravotních
obtíží. Lékařská služba první pomoci je
poskytována ve vybraných pražských
nemocnicích: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U Nemocnice 2, Praha
2, Fakultní Thomayerova nemocnice,
Vídeňská 800, Praha 4, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 50,
Praha 10.
Stomatologická pohotovost
Stomatologická pohotovost pro dospělé
je zajišťována na ambulanci Polikliniky
v Palackého ulici v Praze 1 a v Pacovského ulici v Praze 4. Dětská stomatologie je ve Fakultní nemocnici Motol
v Praze 5.
Připravila Ing. Monika Brzkovská
vedoucí odboru OSVŠ
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Program divadla v říjnu 2012
Čtvrtek 4. října v 19.30

PIETA
Sobota 6. října

POZNEJ ZEMĚ EU – POLSKO
Neděle 7. října v 15.00

VELRYBA LÍZINKA ANEB
DOBRODRUŽSTVÍ V ČESKÝCH
ŘEKÁCH
Pátek 12. října v 19.30

SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ

POKLADNA
Předprodej vstupenek na listopad bude zahájen v pokladně divadla v úterý 9. října
v 16 hodin, od následujícího dne také v recepci Chvalského zámku.
Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu
před začátkem všech představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné na www.divadlopocernice.cz
a na e-mailové adrese: divadlo@pocernice.cz
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání
rezervace. Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
TICKETPORTAL
Vstupenky na vybraná představení si můžete zakoupit také prostřednictvím sítě
Ticketportal. Tato možnost je u konkrétního pořadu označena
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si nyní můžete koupit a vytisknou v pohodlí
domova. Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

Sobota 13. října v 15.00

VELKÉ TRAMPOTY KAŠPÁRKA
A KALUPINKY
Pondělí 15. října v 19.30

DEZERTÉR Z VOLŠAN
Úterý 16. října v 19.00

CO JE SMYSLEM ŽIVOTA?
Sobota 20. října v 15.00

KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA
Středa 24. října v 19.30

S PYDLOU V ZÁDECH
Sobota 27. října v 15.00

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
18. – 28. října

ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM
4. ročník festivalu ochotnických
divadelních souborů pořádá Divadelní
sdružení Horních Počernic, o.s.
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Čtvrtek 4. října v 19.30
Astrid Saalbachová

Sobota 6. října

PIETA

POZNEJ ZEMĚ EU
– POLSKO

Divadelní společnost Ansámbl
Výprava a režie: Vilma Cibulková
Překlad: František Fröhlich
Supervize: Lída Engelová

Pořádá Místní veřejná knihovna ve spolupráci s Divadlem Horní Počernice.
Podrobný program najdete na straně 29
Vstup volný

Pieta je jednoaktová divadelní hra z pera
dánské dramatičky Astrid Saalbachové,
která je považována za jednu z nejvýraznějších dramatických osobností své
generace a její hry patří v cizině k nejhranějším dánským hrám vůbec. Je
laureátkou mnoha cen, včetně prestižní
Ceny severských dramatiků.
Vilma Cibulková zde ztvární Riu, zralou
ženu, která se jednoho rána probudí
v hotelovém pokoji s nemalou kocovinou a s neznámým mužem po svém
boku. Její Ria je velmi nespolehlivá
vypravěčka: nabízí různé interpretace,
můžeme jí věřit ve všem, v něčem, nebo
vůbec. Hra je drsnou sondou do citlivé
a zraněné ženské duše, přesvědčivým
portrétem ženy, která už po šikmé ploše
sjela prakticky až na dno.
Vstupné 260, 240, 220 Kč

Neděle 7. října v 15.00
Květa Kuršová

VELRYBA LÍZINKA aneb
dobrodružství v českých
řekách
Divadlo Krapet
Režie: Zdeněk Tomeš
Hudba a texty písní: Marek Eben
V kouzelných kulisách Evy Blahové se
odehrává příběh velryby Lízinky, která
se k nám zatoulala až ze Severního
moře. Jak se asi chudinka musí cítit,
když marně hledá pomoc a kamaráda
mezi rybami z českých řek? Najde ho až
v malém rybáři Tomášovi a protože jejich

kamarádství je opravdové, dokáží spolu
překonat všechny nástrahy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pátek 12. října v 19.30

SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková,
Alexandra Ptáčková
Hudba: Markéta Mazourová
Texty písní: Jan Krčmář
Výprava: Martin Pařízek
Kostýmy: Karel Jinda
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Miroslav Novák
Desetiletá dívenka se s rodiči přistěhuje
do velkého starého domu kdesi na samotě. v novém domově se jí však nelíbí,
rodiče si jí nevšímají a jedinou společností jsou jí podivní sousedé, bláznivý
kluk a černý kocour. Jednoho dne však
v domě najde tajemná dvířka, za nimiž
objeví svůj vysněný svět, ve kterém je
všechno hezčí, barevnější a každý ji má
rád. Má to ale jeden velký háček...
Hrají Počerníčci v obsazení: Alžběta Holcová, Daniela Procházková, Jakub Matoušek, Petr Beneš, Jan Vytlačil, Adam
Dufek, Barbora Bartošová, Magdaléna
Moudrá, Nikola Kopejtková
Vstupné 120, 100, 80 Kč

setkají s tradičním dětským hrdinou
Kašpárkem.

se však nemohou vystát a rozhodnou se,
že se rozvedou. Problém je v tom, že jeho
kancelář i její ordinace se nacházejí v jejich
společném domě, který žádný z obou manželů nechce přenechat tomu druhému.

Sobota 20. října v 15.00
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko

Hrají: Ernesto Čekan, Radek Valenta,
Martin Sochor, Libor Jeník, Světlana Nálepková, Martina Samková, Hana Bartoňová,
Dáša Kouřilová, Ondřej Kavan, Martin Kleis
Vstupné 260, 230, 200 Kč

KŘEMÍLEK
a VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví
zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi
Žumbardovi naladit sluníčkovou basu,
Svatojánkovi najdou ztracené světýlko,
svedou boj o vodní pramen se zlým
rakem a setkají se s Ledovou panenkou.
Pařezová chaloupka v mechu a kapradí
je zkrátka plná dobrodružství. Známá
pohádka Václava Čtvrtka je vhodná pro
děti od tří let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
NO

YPRODÁ

Středa 24. října v 19.30 V
Pavel Fiala – Josef Dvořák

ČARODĚJNÁ POHÁDKA

Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Divadlo Mrak Havlíčkův Brod

Sobota 27. října v 15.00

JEŽIBABY A ŽENICHOVÉ
Malé(h)ry Brno

VELKÉ TRAMPOTY
KAŠPÁRKA A KALUPINKY

Dvě neposedné ježibabky Rozára
a Bumbára by túze chtěly ženicha!
Namísto hlídání malého brášky Ježourka
zkoušejí kouzelná zaklínadla, kterými by
si toho pravého přičarovaly. Ještě že je
na blízku máma Košťalinda, která je pokaždé vytáhne z bryndy, pěkně je vyplatí
a nakonec i poradí. Kdopak bude tím
pravým ženichem? Možná, že i někdo
z diváků!
Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová a Nikola Zbytovská
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 15. října v 19.30
Emil Artur Longen

DEZERTÉR Z VOLŠAN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Režie: Milan Schejbal
Nenapravitelný ﬂamendr to přežene
s koňakem a je pokládán za mrtvého. Manželka mu vystrojí pohřeb, ale
domnělý nebožtík se probudí a doví se
tak leccos nepěkného o svém manželství a úmyslech „truchlících“ pozůstalých. Staropražská fraška je jednou
z nejúspěšnějších komedií proslulého
scénáristy, herce, malíře a bohéma E. A.
Pittermanna-Longena. Komické situace a známé nestárnoucí staropražské
písničky vás zaručeně pobaví.
Účinkují: Oldřich Navrátil, Kamila Špráchalová, Dana Bartůňková, Adéla Zejfartová, Zdeněk Hruška, Ernesto Čekan, Milan
Duchek, Libor Jeník, Jiří Hána, Jiří Krejčí
Vstupné 280, 250, 220 Kč
V premiéře původní pohádky se děti

Sobota 3. listopadu v 15.00

S PYDLOU V ZÁDECH

Sobota 13. října v 15.00

Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická činoherní pohádka s písničkami
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Dva na kanapi

ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM

4. ročník festivalu ochotnických divadelních souborů pořádá Divadelní sdružení Horních Počernic, o.s. ve dnech
18. – 28. října 2012. Program festivalu
najdete na str. 35.

Čaroděj omylem odnese na svůj hrad na
skleněné hoře místo zlé Mařeny hodnou Barušku. S pomocí zajíčka Ušáčka
a kouzelných darů tovaryš Vincek Barušku vysvobodí.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Čtvrtek 8. listopadu v 19.30
Neil Simon

POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Agentura Marcus
Režie: Pavel Trávníček
Pozvání na večírek je komedie o životě, mistrovská sonda do všech záhybů
lidské duše, někdy veselá, někdy trochu
smutná, hodně něžná, tichá i pobuřující.
V žádném případě Vám postavy na jevišti
nebudou lhostejné, neboť přesně takový
život žijete i Vy a Neil Simon je vynikající
autor a umí si s lidskou duší hrát.
Hrají: Pavel Trávníček, Světlana Nálepková, Ladislav Frej, Jana Švandová,
Kateřina Janečková, Radim Jíra
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Pátek 2. listopadu v 19.30
Marc Camoletti

DVA NA KANAPI
Sophia-Art
Režie: René Přibil
Příběh francouzské konverzační komedie
se odehrává v bytě jednoho dobře situovaného páru. On je známý advokát, ona je
vyhledávaná zubní lékařka. Oba dohromady

Pozvání na večírek

18– 19

HLEDÁM MILENCE,
ZN. SPĚCHÁ!

Neděle 11. listopadu v 15.00

NA KOUZELNÉM
PALOUČKU

Divadlo Artur
Režie: Filip Jan Zvolský

Divadlo Loudadlo
Unikátní loutková revue s černo – divadelní scénou a loutkami v nadživotní
velikosti, která uvádí vúžas nejen děti, ale
i dospělé. Hosté představení JŮ A HELE.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Sobota 17. listopadu v 19.30
Eduardo De Filippo

FILUMENA
MARTURANO

Situační černá komedie s velmi překvapivým koncem přibližuje s humorem
a ironií co všechno jsou lidé pro peníze
a nové milostné vztahy ochotni udělat.
Hrají: Jindra Kriegel, Bára Mottlová /
Míša Kuklová, Veronika Nová / Dominika
Kadlčková, Miroslav Šimůnek, Jaroslav
Šmíd / Václav Upír Krejčí, Petr Jablonský
Vstupné 280, 250, 220 Kč

EMIÉRA

PŘEDPR

Produkce: Umělecká agentura Harlekýn
Režie: Zdeněk Kaloč
Co vše musí podstoupit prostá žena,
aby dostala k oltáři zhýralého boháče?
V hlavních rolích Simona Stašová
a Svatopluk Skopal.
Dále hrají: Jaroslava Pokorná, Čestmír
Gebouský, František Skopal, Libor Hruška, Karel Heřmánek ml., Zdeněk Hruška,
Petr Srna, Jan Ťoupalík, Radka Filásková,
Michal Čeliš a další
Nesmrtelnou ﬁlmovou adaptaci slavné
italské komedie s názvem Manželství po
italsku natočil v roce 1964 slavný italský
režisér Vittorio De Sica a do hlavních
rolí obsadil Sophii Lorenovou a Marcella
Mastroianniho.
Vstupné 350, 320, 280 Kč
Neděle 18. listopadu v 15.00

VODNÍKŮV SEN
Divadlo No Kakabus
Humorně laděný pohádkový příběh ze
světa vodníků, víl, čarodějnic a čertů.
Jednoho dne si vodník Klepítko usmyslel, že ho to už u rybníčka nebaví, a že
starost o rybičky je pěkná nuda. A proto
se rozhodl, že se stane vílou. Taková
kouzla, jak přeměnit vodníka ve vílu dovede pouze čarodějnice Krasomila, ale
té se ten nápad vůbec nelíbí, a tak se
s vodníkem začnou dít podivné věci…
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 21. listopadu v 19.30
Michael Frayn

BEZ ROUCHA ANEB
JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU

Sobota 24. listopadu v 15.00
Petr Mikeska – Denisa Daškována
motivy Josefa Lady

NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA

BUDULÍNEK
MANDELINKA

20. – 29. listopadu

Divadlo Anfas

Během celého dne projekce fotograﬁí
Bohdana Holomíčka ve foyer divadla.
Unikátní záběry z premiéry Žebrácké opery v hospodě U Čelikovských,
Divadla Na tahu, Hrádečku, manželů
Havlových, jejich přátel a mnoha významnýchosobností disentu.

Přijďte se podívat, jak to dopadne, když
malý nezbedný Budulínek dělá takové
vylomeniny, že i zkušená kmotra liška je
s rozumem v koncích.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 25. listopadu od 17.00 do 22.00

Pátek 23. listopadu v 9.30
Václav Havel

AUDIENCE
Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob
Audience je jednoaktová hra z roku 1975,
která původně vznikla hlavně k pobavení
Havlových přátel a Havel s ní neměl velké
ambice, ale hlavně díky legendární audionahrávce z roku 78 se Audience stala
dosti známou. Ve hře Havel zhodnotil
zkušenosti z pivovaru, kde pracoval jako
pomocný dělník po svém propuštění
z Divadla Na zábradlí.Hlavními a zároveň
jedinými postavami jsou Ferdinand Vaněk a sládek pivovaru, kteří spolu vedou
dialog.Zahraniční premiéra 9. 10. 1976,
Burgtheater, Vídeň. Divadlo Na tahu
uvedlo Audienci v roce 1976, představení se uskutečnilo v Krobově stodole při
zahradní slavnosti na Hrádečku.
Po představení přislíbili účast na besedě
se studenty Andrej Krob, Bohdan Holomíček, Anna Freimanová, Dana Němcová, Petr Koháček
Začátek představení v 9.30
Pátek 23. listopadu v 18.00
Václav Havel

ZAHRADNÍ SLAVNOST

DS Právě začínáme
– zadané představení

Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob

Čtvrtek 22. listopadu v 19.30
Miroslav Oupic – Jindra Kriegel

„Slova, slova, slova“ zbavená svého původního významu tvoří vlastní svět, kde
se kariéry nebudují prací nebo umem
ale bezobsažným žvaněním. Nedorozumění, která vznikají z obav, že všechno
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může být pravda, protože nic není jisté,
vynášejí mezi neustálým zahajováním
a likvidováním hlavního hrdinu Havlovy
hry až kamsi do úřednických nebes.
Zahradní slavnost byla poprvé uvedena
v Divadle Na zábradlí 3. prosince 1963
v režii Otomara Krejči.
Po představení setkání s pamětníky
u sklenky vína.
Jednotné vstupné 150 Kč
Začátek představení v 18.00

EXPEDIČNÍ KAMERA –
FILMOVÝ FESTIVAL
ZIMNÍCH SPORTŮ
Pětihodinové pásmo špičkových ﬁlmů,
úspěšných na mezinárodních ﬁlmových festivalech. Sníh, led a adrenalin.
Extrémní lyžování, zimní horolezecké
výstupy, snowboarding, skialpinismus
a další aktivity v zimní přírodě. Ne všichni hrdinové expedičních ﬁlmů přežijí.
Ne každý pád skončí dobře. Expediční
kamera je o skutečném životě, o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích.
Jednotné vstupné na celý festival je 80 Kč
Pondělí 26. listopadu v 18.00

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Středa 28. listopadu v 19.30

NEBE

NÁŠ TIP

Malé(h)ry Brno
O tom, že hodné holky jdou do nebíčka,
nás přesvědčovaly už naše babičky. Nikdo nám ale neřekl, že poměry panující
na onom místě mohou být místy překvapivé. Že sebevražda není řešením problémů a že po smrti se toho vlastně ani
moc nezmění, vás přesvědčí příběhy tří
žen – učitelky Marušky, herečky Simony
a kadeřnice Ilči. Ústřední trojice se díky
odlišnému vnímání světa a rozdílnému
postoji k mužům dostává do nejednoho
konﬂiktu, a to na místě, kde bychom
si měli užívat zaslouženého slastného
nicnedělání – v Nebi.

Námět, scénář, režie, hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Dopolední představení zadaná
pro školy a školky
Začátky dopoledních představení jsou
v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak).
Jednotné vstupné na divadelní představení 50 Kč.
Maminky s dětmi mohou představení
navštívit po předchozí domluvě na tel.
čísle: 281920326. Školy a školky mají
při obsazování míst přednost.
Čtvrtek 4. října v 8.15, 9.45, 11.00

Kouzla a čáry
tajemné Prahy
Divadlo Ludvík

Pondělí 8. října

Kašpárkovy dopravní
značky
Divadlo Úsměv

Středa 10. října

Čert a Káča
Divadlo Duha

Úterý 16. října

Pohádky pro vás
Divadlo Pohádka

Středa 24. října v 9.00 a 10.30

Pohádky z uzlíku
kouzelné babičky
Liduščino divadlo

Pátek 2. listopadu

Malované písničky
Divadlo Anfas

Středa 7. listopadu

Nebe

Svět na druhé straně

Cesta kolem světa
Divadlo Formela

Pondělí 19. listopadu v 10.00

Partneři divadla

Evžen Oněgin

Městské divadlo Mladá Boleslav
23. listopadu v 9.30

Audience

Divadlo Na tahu
Úterý 27. listopadu v 9.00 a 10.30

Zpívej, čaruj, dováděj!
umělecká agentura Susa

Bc. Hana Čížková, ředitelka divadla

20– 21

Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
Letošní rok si mohli všichni užít Svatoludmilskou pouť po celé
dva dny 15. a 16. září. Děti i dospělí se dobře bavili a zvláště
neděle se vyznamenala krásným počasím ve stylu babího léta.
Kromě kolotočů, houpaček, pouťových cukrovinek a výborného moravského vína zaujaly ukázky výcviku psů nebo králíků
a soutěže pro děti.
Škola psích sportů Pet Center předvedla na pouti komentované
ukázky výcviku agility, ukázky freestylových sestav psích tanců,
od začátečníků až po pokročilé psí závodníky. Škola sídlí v hale

Pet Center ve VGP parku Horní Počernice, stejně jako Králičí Hop
Pet Center. O vystoupení králíků byl velký zájem, neboť ti mají
svůj vlastní sport – králičí hop. Předvedla se mláďátka, začátečníci
i králíci-závodníci, kteří trénují na mistrovství republiky a Evropy.
Děti měly možnost králíčky pohladit a pomazlit se s nimi.
Spolek Molechet si pro děti i dospělé připravil soutěže a možnost vyzkoušet si střelbu lukem. Děkujeme všem účastníkům
Svatoludmilské pouti a především vám, návštěvníkům.

Vzpomínka na Tajemnou
noc na zámku a pohádkovou
neděli s vílou Ohnivkou
Ze Svatoludmilské pouti přispěchalo
mnoho dětí i dospělých na Tajemnou
noc na Chvalském zámku. Pro děti s rodiči jsme připravili pohádkovou stezku,
pro dospělé komentovanou prohlídku
s toulavým mnichem. Máme velkou
radost z opravdu velmi vysoké návštěvnosti: jen na Tajemnou noc na zámku
přišlo celkem 202 lidí, dětí i dospělých.
Sobota 15. září se tak zaskvěla v návštěvnosti i v tržbě: celkem přišlo 301
návštěvníků.
A co naše hosty na zámku ještě čekalo?
Hned u vstupu udělovala audienci
královna a děti musely splnit úkoly: holčičky hledaly mezi barbínami královnu
Kleopatru, kluci poznávali značky aut
a prověřili své znalosti, protože právě
končila výstava Ráj hraček na zámku.
Od královny stoupaly děti po zámeckých
schodech až na půdu, kde se Šípkovou Růženkou vybíraly okvětní plátek
květiny, o kterou se píchla, s Popelkou
přebíraly hrách a čočku. Na tajných
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zámeckých schodech hvízdala písničku
Meluzínka, se kterou skládaly obrázky.
A co teprve na nádvoří! S rytířem Janem
ze Chval si mohly zahrát rytířské kuželky, aby pak ve sklepení s hodnou čarodějnicí vařily tajemný lektvar a hádaly,
z jakých ingrediencí je uvařen. Kdopak
čekal děti na konci prohlídky? Byla to
víla Ohnivka, u níž musely najít sladký
poklad a získat zaslouženou odměnu
za zdolání pohádkové stezky.
Po deváté večer proběhly dvě komentované prohlídky pro dospělé s toulavým
mnichem. Oním záhadným mnichem se
pro ten večer stal Jiří Stibor ze Spolku
Molechet. Vyprávění o roztodivných
pánech Chvalského zámku a nejrůznějších zajímavostech bylo zakončeno
ve sklepení názornými ale bezpečnými
ukázkami mučicích nástrojů. Pouťová
neděle pak opět přeladila na pohádkovou strunu. Víla Ohnivka byla ráda, že
se mohla setkat s tolika malými i velkými
hosty při komentovaných prohlídkách.

Těšíme se s vámi opět na shledanou na
našem pohádkovém zámku. Už 13. října
vás čeká Zlatovláska a 14. října rytíř Jan
ze Chval.
Mgr. Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Říjnový zámek:
vláčky, objevy a vynálezy,
Zlatovláska a rytíř
Na Chvalský zámek přisupěla parní
lokomotiva, kterou doprovázejí nejrůznější mechanické hračky, modely technických objevů i pravá dětská dopravní
kancelář.
Výstava potěší všechny věkové skupiny,
stejně jako ﬁlmové loutky z česko-ﬁnského ﬁlmu Faruza.
Zavítá k nám nová princezna – skutečná
Zlatovláska z pohádky, která vás provede celým zámkem. Pro kluky je v plné
zbroji opět připraven rytíř Jan ze Chval.
Pro dospělé je až do 28. října otevřena
prodejní výstava Galerie La Femme
v galerii a výstava Odkaz s lidskou tváří
ve sklepení zámku.

Ve sklepení zámku vás čeká jedinečná
výstava originálních ﬁlmových dekorací
a loutek z česko-ﬁnského snímku slavné ﬁnské režisérky Katariiny Lillqvist.
Polopohádkový příběh z oblasti středního východu vypráví o statečné dívce
Faruze, která se vzepřela místnímu zvyku, kdy všechny dívky starší dvanácti
let musely nosit kovové masky. Příběh
navozuje prostřednictvím staré lidové
pověsti otázku ženské emancipace.
Filmové loutky, vytvořené jedinečnou
technikou „české školy animovaného
ﬁlmu”, vzešly z rukou klasických českých mistrů oboru animace spojených
s tvorbou Studia Jiřího Trnky a Krátkého ﬁlmu Praha.

gram na nádvoří: Středověké odpoledne na zámku – ukázky polního ležení,
stravování a šermu
– od 15 hodin: slavnostní vyhlášení vítězů výtvarné soutěže Rodový erb pro
rytíře Jana ze Chval

Ne 14. 10. od 9 do 17 hod.
komentovaná prohlídka na objednávku
Do Ne 6. 1. 2013

Nádraží na zámku, zapomenuté objevy a vynálezy
Mechanické hračky 19. a 20. století
jako zmenšené modely technických
objevů a vynálezů, poháněné hodinovým strojkem na klíček, parním strojem
nebo elektromotorem. Na zámku bude
v určitých intervalech jezdit funkční
vláček s parní lokomotivou, zaujme vás
i pravá dětská dopravní kancelář. Uvidíte
dřevěné i kovové stavebnice, vojáčky
s vojenskou technikou, pohyblivé postavičky na klíček, plechové vláčky a model
elektriﬁkovaného kolejiště.

Pohádková neděle na zámku
s rytířem Janem ze Chval
Od Pá 12. do Po 15. 10.

Výstava Českého zahrádkářského svazu, špejchar
Tradiční výstava ovoce a zeleniny
na špejcharu.

So 13. 10. od 9 do 17 hod.
komentovaná prohlídka na objednávku

Pohádková sobota na zámku se Zlatovláskou

Od So 6. 10. 2012 do Ne 13. 1. 2013
slavnostní otevření v So 6. 10. od 15 hod.

Statečná Faruza – ﬁlmový
loutkový ateliér na zámku

Pohádková sobota s princeznou
Zlatovláskou, která provede děti celým
zámkem a výstavami Nádraží na zámku
a Statečná Faruza. Čekají vás úkoly,
kterými budete usilovat o Zlatovlásku
jako statečný Jiřík. Holčičky si mohou
zazpívat se Zlatovláskou písničky z ﬁlmové pohádky. Komentovaná prohlídka
na objednávku – tel.: 281 860 130 nebo
e-mail infocentrum@chvalskyzamek.cz.
Pozor, doprovodný program:
– od 13 do 17 hodin: doprovodný pro-

Pohádková neděle s opravdovým
rytířem Janem ze Chval je zde pro vás!
Rytíř Jan je obeznámen s veškerým rytířským uměním, ale zároveň vás provede
výstavami Nádraží na zámku a Statečná
Faruza, celým zámkem a zaujme vás
ukázkou výpadů s mečem a kopím na
zámeckém nádvoří. Ztepilého rytíře
zajisté ocení i holčičky.
Objednávky a ceny:
• Zlatovláska provází v So 13. 10.
mezi 9. a 17. hodinou
• Rytíř provází v Ne 14. 10.
mezi 9. a 17. hodinou
• prohlídka trvá 40 min., je třeba ji předem telefonicky objednat na tel.
281 860 130 nebo na e-mailu
infocentrum@chvalskyzamek.cz
• je možné přiobjednat profesionální fotograﬁi dětí se Zlatovláskou od dvorní
fotografky Walniky
• prohlídky jsou určeny dětem od 3 let,
sourozenci do 2 let zdarma
• cena pro 1 dítě – 160 Kč
2 děti – 140 Kč/dítě
3 děti – 120 Kč/dítě
4 děti – 100 Kč/dítě
5 a více dětí – 80 Kč/dítě
• rodinné vstupné 350 Kč
(2 dospělí a max. 3 děti)

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.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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• dospělí jako doprovod dětí – běžné
vstupné 60 Kč, senioři 40 Kč
(pokud nevyužijete rodinné vstupné).

vat nákaz a otrav z potravin a o možnostech prevence. Bude probíhat diskuse
na téma zdravá výživa a paní doktorka
vám podá i výživová doporučení.

Po 15. 10. od 16 hod.

Den zdraví na Chvalském
zámku – beseda pro veřejnost
Po celý den bude na zámku otevřen
infostánek Informačního centra bezpečnosti potravin, kdy vám přítomný odborník zodpoví dotazy a rozdá informační
materiály.
Srdečně vás zveme na dvě přednášky
pro veřejnost, které se konají od 16 hodin
ve velkém sále zámku.

Bezpečnost potravin v ČR
Přednášející Olaf Deutsch z Informačního centra bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství ČR vysvětlí fungování
centra a jeho zaměření na spotřebitele,
seznámí vás s webovými aplikaci, kde
lze získat informace o riziku z potravin
a podá informace o výukovém programu Výživa ve výchově ke zdraví.

Do St 31. 10.

Odkaz s lidskou tváří
Výstava byla připravena Místní veřejnou
knihovnou Horní Počernice v rámci
Dnů polské kultury. Archivní dokumenty,
fotograﬁe a vzpomínky na historii
Polsko-československé solidarity.
Do Ne 28. 10. 2012

prodejní výstava obrazů
Galerie La Femme
na Chvalském zámku:
Z domácích úkolů – z jeviště
a Žena a architektura

Mezi špičkou soudobého moderního
umění má čestné místo i hornopočernický umělec Radovan Pauch.

Prevence onemocnění
z potravin
Přednášející MUDr. Jolana Rambousková, CSc. ze 3. lékařské fakulty UK bude
vyprávět o nejmodernějších výživových
doporučeních, dozvíte se, jak se vyvaro-

Mžyka, Jaroslava Šerých, Ladislava
Kuklíka, Jiřího Šuhájka, Evy Mansfeldové, Jiřího Šorma, Vladimíra Bruntona,
Borise Jirků, Tomáše Hřivnáče, Michaela
Rittsteina, Jana Šafránka, Miroslava
Jiránka, Evy Šebíkové, Richarda Kočího,
Josefa Blechy, Romana Brichcína, Igora
Piačky, MIlana Hencla, Tylka, Petry
Šnokhausové, Josefa Velčovského,
Jaromíra Máslera, Richarda Augustina,
Bohouše Eliáše ml., Barbory Olmrové
a mnoha dalších.

Na Chvalském zámku jsou vystavena
díla umělců: Milana Chabery, Josefa

Těšíme se na vás na Chvalském zámku.
Alexandra Kohoutová, ředitelka

CHVALSKÝ ZÁMEK PŘIPRAVUJE VÝSTAVU O HORNÍCH
POČERNICÍCH – POMŮŽETE NÁM?
Vzhledem ke skutečnosti, že na 1. května 2013 připadá 5. výročí otevření
Chvalského zámku pro veřejnost, chtěli bychom při této příležitosti náležitě
oslavit naše Horní Počernice výstavou. Dovolte mi proto požádat vás o pomoc při výstavě o historických Horních Počernicích. Bude se týkat historie
dávné i nedávné, tedy doby, kterou pamatují ti nejstarší pamětníci, až po
90. léta 20. století.
Bez vaší pomoci by výstava o Horních Počernicích nemohla vzniknout. Co
pro to udělat? Určitě vlastníte staré fotograﬁe, pohlednice, obrázky, zajímavé dokumenty, nahrávky, ﬁlmy, deníky, vaše napsané vzpomínky, předměty
denního potřeby, oblečení, ozdoby i věci související se slavnými osobnostmi,
které žily a žijí v Horních Počernicích.
V případě, že byste se chtěli spolupodílet na této výstavě, budeme velmi rádi
za vaši pomoc. Všechny zapůjčené věci přijímá Ondřej Sedláček, který má
na zámku na starosti výstavy. Můžete přijít osobně, ideálně po dohodě na
tel.: 281 911 004, 281 860 130 nebo 607 234 434, či nás můžete kontaktovat
e-mailem: ondrej.sedlacek@chvalskyzamek.cz nebo ruzena.berankova@
chvalskyzamek.cz.
Všechny věci přijímáme proti řádnému předávacímu protokolu a po skončení
výstavy vrátíme. V případě, že byste se zdráhali zapůjčit např. originály fotograﬁí či dokumentů, zajistíme jejich kopie.
Výstavní předměty potřebujeme shromáždit do 28. 12. 2012, výstava se
bude konat na jaře roku 2013.
Za vstřícnost děkuje
Mgr. Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE O

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY
Y ZA ZÁŘÍ 2012

Výherkyně soutěže o kouzelný plamínek víly Ohnivky za srpen 2012
V srpnu se chodily děti dívat na výstavy Ráj hraček... a Historické kočárky a soutěžily s vílou
Ohnivkou ostošest. Tentokrát štěstí padlo na devítiletou Alžbětku Novákovou z Prahy 6. Alžbětka měla štěstí, že si na Chvalský zámek přišla pro odměnu právě tu neděli, kdy na zámku
provázela živá víla Ohnivka. Obě slečny si užily veselou a nezbednou prohlídku.
V srpnu se soutěže zúčastnilo 369 dětí, z toho jen 11 odpovědí bylo nesprávných. Otázka
ohnivé víly zněla: „Je mezi panenkami i panenka-víla Ohnivka?“ Správná odpověď zněla „ne“,
protože v žádné vitrínce se neukrývala taková panenka. Ale pozor – ručně šitá panenka-víla
Ohnivka je nyní v prodeji v recepci Chvalského zámku. Těšíme se na vás.

Vílu Ohnivku probudil v noci nějaký šramot. Vyšla ze svého domečku ve sklepení a co nevidí! V zámeckém sále stojí koleje
a podivná stará mašinka. Ohnivka obcházela lokomotivu a ta podezřívavě mžourala očima na ohnivou vílu. Jak se tak
vzájemně obcházely, uviděla Ohnivka jakousi zvláštní plácačku. Zvedla ji zvědavě nahoru a nedopatřením ukázala mašince
zelenou barvu. Lokomotiva mohutně odfoukla a rozjela se po kolejišti. „Teda, to je mi vynález,“ zabručela Ohnivka a otočila
plácačku naopak, takže mašince ukázala červenou barvu. Ta začala okamžitě brzdit. Ohnivce chvíli trvalo, než pochopila,
že na zelenou se jede a na červenou stojí. Ohnivé víly se totiž nikdy neučily pravidla provozu na silnici ani na železnici.
Jakmile na to však přišla, dávala mašince co proto, takže ta jezdila a brzdila a brzdila a zase jezdila. Pak si ale řekla: Proč
ne?. Vždyť kterápak lokomotiva má jako výpravčí ohnivou vílu?

Rodový erb pro rytíře JANA ze CHVAL
Chvalský zámek vyhlašuje
výtvarnou soutěž pro děti
Milé děti,
rytíř Jan ze Chval, se kterým se můžete opět setkat během Pohádkového
víkendu v neděli 14. října na Chvalském
zámku, má pro vás velký úkol: chtěl
by - stejně jako ostatní urození pánové
- vlastnit svůj erb. Rozhodl se proto požádat všechny šikovné malíře a vyhlásil
výtvarné klání. Zkuste navrhnout pro
našeho chvalského rytíře jeho rodový
erb. Podmínky soutěže jsou následující:
Soutěž je vyhlášena ve třech kategoriích:
1. předškolní děti
2. 1. až 5. třída ZŠ
3. 6. až 9. třída ZŠ a první čtyři ročníky
víceletých gymnázií

Technika libovolná, formát: A4, A3 nebo A2
Vaše výtvarné návrhy odevzdejte
nejpozději do 10. října 2012 na recepci
Chvalského zámku s těmito údaji na
zadní straně obrázku: jméno autora, adresa bydliště nebo škola, věk a zařazení
do kategorie, kontaktní telefon.
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů
soutěže proběhne v neděli 14. října
v 15 hodin na Chvalském zámku za
přítomnosti rytíře Jana ze Chval.
Pro výherce je připravena prohlídka s rytířem Janem včetně výcviku šermování
s mečem zdarma.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

24– 25

ZAHÁJENÍ
ŠKOLNÍHO ROKU
SE ZVÍŘÁTKY

První školní den čekalo na
zájemce o kroužky v DDM velké překvapení: na trávě hned
vedle budovy králíčci a pejsci
ze Školy psích sportů z Pet
centra. Děti mohly sledovat,
co se zvířátka pod vedením
cvičitelky naučila, mohly si je
pohladit a dozvěděly se spoustu zajímavých informací o tom,
jak se o domácího mazlíčka
správně starat. Zahájení školního roku se zvířátky mělo u dětí
i jejich rodičů velký úspěch,
proto již nyní domlouváme
další podobné akce.
Hanka a Lenka

Hornopočernický zpravodaj – říjen 2012

NOVÉ
KROUŽKY
V NABÍDCE
DDM

čtvrtek od 17.00 do 18.25
Interiérový design, práce se dřevem,
makety nábytku, dřevěné hračky apod.
úterý od 15.00 do 16.55
Tvůrčí psaní, základní novinářské žánry
a principy tvorby příběhů, stavba postav,
zvládnutí dialogů a další aspekty tvůrčího psaní
Trampolíny – jumping,lekce aerobního
charakteru od jednoduchých poskoků
až po sestavy s různými kombinacemi,
hodiny pro děti i pro dospělé
čtvrtek od 16.15 nebo od 17.15
dle věku dětí
Atletika
čtvrtek od 18.00 do 18.55
In-line bruslení
pondělí 17.30 – 19.25
Tiffany – šperk, základy techniky skleněných vitráží, šperků a drobných dekorací
středa 18.00 – 18.55
Fotografování, práce s fotoaparátem
a základy počítačové graﬁky, úpravy
fotograﬁí apod. Podrobnější informace ke kroužkům naleznete na našich
webových stránkách, nebo vám je rádi
sdělíme v kanceláři
DDM PODZIMNÍ BURZA
V sobotu 6. 10. 2012 od 10.00 do 17.00
vás zveme na burzu, kde můžete prodávat oblečení, hračky, obuv i sportovní
potřeby. Ceny si určuje každý sám

přímo při prodeji. Nutná rezervace
prodejního stolku v DDM. Za prodej
věcí neúčtujeme žádný poplatek. Přijďte
k nám prodat nebo nakoupit!
DRAKIÁDA V CHODOVICKÉ
Začíná podzim a na obloze se za větrného počasí objeví první papíroví draci.
Zveme vás v pátek 12. 10. 2012 od
16.00 do 17.30 na soutěž v létání draků
na kopci u Chodovické školy. Současně
proběhnou soutěže: hod do dračí tlamy,
motání provázku s drakem a skládání
obrázku. Přijďte si společně užít podzimní odpoledne!
čtvrtek 17.30 – 19.00 (1x za 14 dní)
Keramika pro mládež a dospělé
Cena klubu je 150 Kč včetně hlíny,
glazury a výpalu. Účast je možná pouze
po předchozí rezervaci na tel.: 281 925
264 a 605 700 776, e-mail: farkasova@
ddm-hp.cz, volfova@ddm-hp.cz nebo
v kanceláři DDM. Uzávěrka rezervací je
2 dny před konáním volného klubu, který
bude probíhat při minimálním počtu pěti
účastníků a maximálně deseti. Začínáme
11. 10. 2012, další termíny: 8. a 22. 11.,
6. 12. 2012, 3., 17. a 31. 1. 2013.
Každý měsíc v úterý od 17.30 do 19.30
Výtvarná řemesla pro mládež a dospělé
Účast na klubu je možná pouze po
předchozí rezervaci na výše uvedených
kontaktech nebo v kanceláři DDM. Uzávěrka rezervací je 2 dny před konáním
volného klubu, který bude probíhat při
minimálním počtu tří účastníků a maximálně šesti.
Začínáme 9. 10. 2012 – Tiffany 50 Kč +
materiál, další termíny: 13. 11. Tiffany,
11. 12. Pedig – zvonek, vánoční dekorace 100 Kč, 15. 1. 2013 Pedig – miska
150 Kč + dno.
Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Dne 23. 6. 2012 se
v areálu TJ Sokol Horní
Počernice odehrál pod
názvem HoPoKap
První ročník nohejbalového turnaje trojic,
který uspořádala amatérská neorganizovaná
skupina počernických
nohejbalistů včele
s panem Romanem
Zajícem, bývalým
hráčem první ligy.
Turnaj byl určen pro
amatéry a registrované hráče, hrající
maximálně krajskou
soutěž, a byl o něj velký zájem. Turnaje se zúčastnilo 18 celků, jimž byly k dispozici dva antukové kurty
a dva kurty s umělým povrchem, dále stánek s občerstvením
a grilem, který obsluhoval s gastronomickým talentem sobě
vlastním Dušan Mach, laický kulinářský a gastronomický odborník. Samotný stánek s občerstvením byl doménou Moniky
Novotné, která zvládla tuto úlohu s naprostou grácií, neboť
jak sama říká, má v oblasti organizace cateringu bohaté
zkušenosti. Ozvučení celého turnaje včetně výběru doprovodné hudby bylo zajištěno profesionálním muzikantem panem
Pavlem Cibochem, který zvolil strategické místo pro umístění
své aparatury vedle stánku s občerstvením.
Nutno zdůraznit, že samotní organizátoři postavili do turnaje
dva mančafty: pod názvem Lípa A nastoupili Jiří Kouba, Antonín Mocik a Ladislav Novotný, družstvo Lípa G bylo obsazeno
Jiřím Benedou, Dušanem Machem a Janem Zavadilem. Již ze
samotného názvu obou družstev je patrno, že papírově silnější
měla být trojice s názvem Lípa A. Škoda jen, že se tento předpoklad v samotném turnaji dodnes z nevysvětlitelných důvodů
nepotvrdil a družstvo Lípa a se umístilo na místě, o kterém je
lépe nehovořit. Pro absolutní objektivitu je ještě nutné zmínit
skutečnost, že za družstvo Lípa G střídavě nastupoval také
Roman Zajíc, bývalý ligový hráč nohejbalu, který dle nepotvrzených informací v dobách své největší slávy „nakukoval“
i do reprezentace, ale jeho přínos pro družstvo Lípa G nebyl
ani tak sportovně výkonnostní jako spíše psychologický, neboť
jako hlavní organizátor turnaje měl starosti především sám se
sebou, resp. S náročnou pořadatelskou funkcí.

V souvislosti s výše uvedeným tak nezbývá než konstatovat,
že celá akce byla výborně organizačně zvládnutá, a jelikož pořadatelům i hráčům taktéž přálo i slunečné počasí, celý turnaj
měl velmi vysokou úroveň a zaznamenal mezi jeho účastníky a přítomnými diváky velký úspěch. Sukces celé akce byl
navíc umocněn výkonem původně podceňovaného domácího
družstva Lípa G, jemuž se podařilo v obrovské konkurenci obsadit celkově druhé místo, když ze všech odehraných zápasů
prohrálo pouze ﬁnálové utkání v poměru 2:1. Obsazení na
čelních pozicích tak bylo
následující: 1. Tukánci,
2. Lípa G, 3. Solidarita, 4. Senohraby a 5.
Podolánka.
Závěrem si dovoluji
poděkovat jednak místním neorganizovaným
nohejbalistům a všem
jejich pomocníkům
za zorganizování této
skvělé sportovní akce,
ale též místní organizaci TJ Sokol Horní
Počernice, která konání akce umožnila a bez jejíž podpory by se neuskutečnila. Současně doufám, že HoPoKap nebyl jen jednorázovou sportovní
akcí, ale naopak se stane akcí pravidelnou, a II. ročník tohoto
turnaje se odehraje v roce 2013 za účasti dalších počernických
vyznavačů nohejbalu.
Mgr. Jiří Beneda

POZVÁNKA NA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
DNE 13. 10. 2012 NA RYBNÍCE KOUPALIŠTĚ
SRAZ V 7.00 V KLUBOVNĚ MO, LOVÍ SE POUZE NA PLAVANOU.
OBLEČENÍ PODLE POČASÍ, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO.
ZÚČASTNIT SE MOHOU I DĚTI, KTERÉ NEJSOU ČLENY,
ALE PŘINESOU SI VLASTNÍ NÁČINÍ.
VŠECHNY VÁS SRDEČNĚ ZVE VÝBOR MO

26– 27

NAŠI JUBILANTI NAROZENI V ŘÍJNU
HRUŠKOVÁ ANNA
ŠAFÁŘOVÁ MARIE
ŠAFAŘÍKOVÁ-PŠTROSZOVÁ
MARGITA
VLACHOVÁ VĚRA
BURIAN JAROMÍR
PECHAROVÁ MARCELA
ŠANTRŮČKOVÁ MARTA
HÁJKOVÁ HANA
TRPIŠOVSKÁ OLGA
MAREČEK ZDENĚK
BOROVSKÁ JAROSLAVA
MĚŠŤANOVÁ JIŘINA

POLÁŠKOVÁ BOŽENA
SMÍTKA ANTONÍN
ČUPRUNOV VLADIMÍR
JIROUT JIŘÍ
MAZANEC OTTO
SLAVÍKOVÁ MARIE
ŠUKALOVÁ VĚRA
HOŠKOVÁ ZDEŇKA
MORAVCOVÁ LIBUŠE
VÁCLAVÍK JIŘÍ
VELÍŠKOVÁ NADĚŽDA
ČÍŽEK ZDENĚK

KOT KAREL
DENKOVÁ ZLATA
KHEKOVÁ BLANKA
KRÁLÍČEK JOSEF
KREJČÍKOVÁ ZDENKA
KUČEROVÁ BOŽENA
KURUCOVÁ LIBUŠE
STRAŠIL VLADIMÍR
MAREČKOVÁ MILENA
STRAKOVÁ JINDŘIŠKA
WINTEROVÁ MILOSLAVA

Božena Táboříková slaví devadesátku
Dne 2. 10. 2012 se dožívá 90 let paní Božena Táboříková, rodačka a dlouholetá obyvatelka Horních
Počernic, která nyní žije v Čimicích. “Já sama jsem se v Horních Počernicích narodila a dlouhá léta
jsem se velice ráda angažova jako cvičitelka v TJ Sokol HP, bylo to v letech 1970 –1980. Díky Zpravodaji, který pročítám na internetu, jsme stále ve spojení se svým rodištěm,” napsala nám dcera paní
Táboříkové Jana Klabanová.
Hodně zdraví přeje mamince společně se svou sestrou Jarkou a rodinami.

Třetí stoletá klientka
v domově Bethesda
Dne 6. září 2012 se v domově
pro seniory Bethesda konala
oslava 100. narozenin, letos
už druhá. Tohoto významného
životního jubilea se dožila paní
Lýdie Vonšovská. Popřát jí
přišli nejen členové rodiny, personál a obyvatelé domova, ale
také gratulanti z MÚ v Horních
Počernicích a paní starostka
Hana Moravcová. Paní Vonšovská žije v Bethesdě od podzimu roku 2003 a pravidelně za
ní přicházejí její dvě mladší sestry. Na podzim nás
do třetice čeká další významná událost: budeme
slavit 101. narozeniny další naší obyvatelky.
Všem našim jubilantům přejeme pevné zdraví.
Š. Jeřábková

Karla Dolnáka

Vzpomínka na
Dne 21. 10. 2012 uplyne pět smutných let,
kdy zemřel pan Karel Dolnák.
Za tichou vzpomínku děkuje rodina.

Hornopočernický zpravodaj – říjen 2012

PROGRAM ZO SENIOŘI
V ŘÍJNU 2012
středa 3. října
ve 14.00
HISTORIE LOKALITY
XAVEROV
s kronikářem Ing. Hubertem Antesem,
při hezkém počasí
s vycházkou
pátek 5. října
VÝSTAVA PODZIMNÍ
ZEMĚDĚLEC
v Lysé nad Labem,
odjezd vlakem
z H. Počernic v 9.00
úterý 9. října
dopoledne
PROCHÁZKA PROKOPSKÝM ÚDOLÍM
sraz v 10.00 ve stanici
metra B Jinonice

středa 17. října ve 14.00
ZAHRADA
NA PODZIM
beseda s Ing. Františkem Šonkou
čtvrtek 18. října v 16.00
1. PODZIMNÍ PLES
SENIORŮ VE ŠPEJCHARU
středa 24. října ve 14.00
BURZA
Opět je tu burza, kde
nabídnete, darujete nebo
prodáte vše možné.

středa 31. října
ve 14.00
VE ZDRAVÉM TĚLE
ZDRAVÝ DUCH
beseda s terapeuty
ﬁrmy Perla
úterý 9. října ve 14.00
Za výbor ZO Senioři
ZÁMECKÉ POSEZENÍ H. Počernice
s herečkou, moderátorIlona Juklová
kou a bývalou poslankya Libuše Frouzová
ní Táňou Fischerovou
Tel.: 721 002 992

NOVINKY V NAŠÍ
KNIHOVNĚ
Julliand Anne-Dauphine
Dva krůčky po mokrém písku

v jednom z bombajských nevěstinců, kde
je s nimi nakládáno jako s otrokyněmi. Na
opačném konci světa, ve Washingtonu,
se právník Thomas Clarke vyrovnává
s tím, že jej po smrti jejich malé dcerky
opustila manželka. Posléze je nespravedlivě vyhozen z práce a odjíždí do Indie
jako dobrovolník. V záchraně Ahalji a Síty
nachází nový smysl života.

Deborah Lawrensonová
Lucerna v temnotě

Až do dvou let byla Thais úplně normální
dítě. Alespoň nic nesvědčilo o tom, že by
tomu bylo jinak. Jednoho dne si však její
matka na pláži všimla, že Thais chodí nejistě a vytáčí nožičku směrem ven. Zašla
s ní tedy k lékaři, který jí po sérii vyšetření
sdělil šokující zprávu. Její dcera trpí vzácnou genetickou nemocí, na kterou není
lék, a zbývá jí jen několik měsíců života.
Tehdy matka své dceři slíbí: „Budeš mít
krásný život. Jiný než ostatní holčičky, ale
život, na který budeš moct být pyšná. Nikdy ti nebude chybět láska.“ a nejen ona,
ale celá rodina a všichni přátelé zahrnují
malou Thais láskou, aby „dodali život
jejím dnům, když už není možné dodat
dny jejímu životu“.

Lucerna v temnotě je víc než jen romantické čtení. Čeká vás záhadné tajemství,
pátrání po pravdě, gradující příběh
a překvapivý konec. A to vše uprostřed
voňavých levandulových polí. Eve a Dom
se rozhodli začít společný život a přestěhovali se do Provence. Jejich vztah
prochází zatěžkávací zkouškou – mysleli
si, že už se znají, ale po sestěhování začnou na povrch vyplouvat nové skutečnosti. Postupně přichází zjištění, že Eve
nic neví o Domově minulosti a tajemné
manželce, která z ničeho nic zmizela.
V okolí se navíc záhadně ztrácejí mladé
dívky... Lucerna v temnotě je sonda hlubin
lidského myšlení a složitosti milostných
vztahů. Ukazuje nejen romantiku, ale také
zklamání a zlobu. Autorka dokázala krásně popsat nejen okolí Provence a půvab
levandulových polí, ale dobře vystihla
i proﬁly postav a dokázala z nich vytěžit
maximum. Je až udivující, jak jednoduše
a všemi smysly popisuje okolní svět a její
popisné pasáže nádherně dokreslují
atmosféru krajiny i tajemného domu.

Addison Corban
Kroky ke slunci

Fascinující příběh o síle víry v sebe sama,
o naději, rodinných poutech a nezměrné
lásce nabízí srovnání dvou rozličných
kultur. Když ničivá vlna tsunami zasáhne indické pobřeží, sestry Ahalja a Síta
rázem přijdou o rodiče i o domov. Cestou
do nedalekého kláštera, v němž doufají
nalézt bezpečné útočiště, padnou do
rukou bezcitným pasákům a ocitnou se
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Hornopočerničtí vodní lyžaři Sedlmajer
a Češpivová opět s medailemi

Adam Sedlmajer

Anna Češpivová

Vodní lyžař Adam Sedlmajer se postaral o další historický
zápis. Na mistrovství Evropy, které se na konci prázdnin konalo v Itálii, získal už třetí evropský titul v kombinaci, v závodě
týmů zopakovalo české družstvo bronzové umístění z před-

chozího šampionátu v Norsku. Obhájce zlata Sedlmajer se
jako jediný lyžař probojoval do ﬁnálových jízd a průběžně
zlepšoval všechny své výkony.
Po roce slaví svůj třetí titul mistra Evropy v kombinaci a upevnil si postavení momentálně nejvšestrannějšího lyžaře. Adam
Sedlmajer je mistrem světa v kombinaci z r. 2011.
Týden po úspěchu Adama Sedlmajera na ME Open přišla
další příjemná zpráva: na Mistrovství Evropy v Holandském
Mauriku se sbírka cenných kovů pro České vodní lyžování
rozrostla. Své kvality potvrdila Anna Češpivová, když získala
bronzovou medaili ve slalomu. I přes nepřízeň počasí vyšly
Anně letos všechny disciplíny a může se radovat také ze
stříbrné medaile v kombinaci. Ve skoku obsadila pátou příčku
a v tricích byla sedmá.
Aleš Polidor a Dana Mojžíšová

Český tým na mistrovství Evropy, Adam Sedlmajer zcela vpravo.

Trénovali jsme na kurtech
jako Kiki a Maki
S Kristýnou Kolocovou a Markétou
Slukovou, reprezentantkami v plážovém
volejbale a pátými na letošní olympiádě
v Londýně, jsme se střídali na kurtech při
našem srpnovém sportovním soustředění. Studio Salute zde pořádalo druhý
ročník týdne nabitého sportem a zábavou. Dvaadvacet dětí od jedenácti do
šestnácti let zvládlo každý den pořádnou
nálož tréninku, ať už golfového, cyklistického, volejbalového nebo horolezeckého. Nechybělo ani plavání, tenis, stolní

PONDĚLÍ

ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK

tenis, softbal, badminton, lesní scrabble
a závěrečný večírek, při kterém děti
prokázaly skvělé znalosti i praktické dovednosti při přípravě chutných a hlavně
zdravých jídel. Týden jsme zakončili v lázních Poděbrady, ale nebyl to žádný relax.
Proběhli jsme promenádu, ochutnali
minerálku a ve ﬁtcentru už na nás čekal
renomovaný kondiční trenér, který dětem
vysvětlil techniku posilování na nejmodernějších strojích. Potom jsme vyhlídkovým
vláčkem dorazili na oběd a odtud už

MALÝ SKIPPY

16:45 –17:45
17:45 –18:45
SKOKÁNEK

1615 – 17:30

17:30 – 18:50

19:00 – 20:00

VOLEJBAL I.

VOLEJBAL II.

ZUMBA

15:45 –16:45

19:00 – 20:00

20:00 – 21:00

STEP BODY

BODYSTYLING

15:30 –16:30

16:30 –17:45

17:45 –18:45

19:00 – 20:00

MALÝ SKIPPY

VELKÝ SKIPPY

ZUMBATOMIC

ZUMBA T

16:15 – 17:15

17:15 – 18:15

18:15 – 19:35

19:45 – 21:00

SKOKÁNEK PLUS

SKOKÁNEK

VOLEJBAL II.

BODYSTYLING
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posledních 10 kilometrů na bruslích nebo
na koloběžkách k vlaku zpátky do Prahy.
PŘIJĎTE SI S NÁMI ZASPORTOVAT!
V NĚKTERÝCH KURZECH STUDIA SALUTE JSOU JEŠTĚ VOLNÁ MÍSTA!

Děvčata ze Studia Salute
s Kristýnou Kolocovou a Markétou Slukovou,
reprezentantkami v plážovém volejbale

Po prázdninové rekonstrukci září
FZŠ Chodovická novotou
Dvouměsíční letní prázdniny rychle
utekly, ale ve škole se nezahálelo.
Rekonstrukce, malování, úklid – i to
patří ke školnímu životu. Co se všechno během dvou měsíců změnilo? Za
téměř půl milionu korun byly vybaveny učebny pro výuku cizích jazyků
a další odborné učebny multimediální
technikou, včetně interaktivních tabulí, vizualizérů a hlasovacích zařízení.
Po několika letech se do dvou učeben
opět vrátila školní družina. Zájem rodičů o umístění dětí ve školní družině
roste a s ním i počet oddělení. Pro
všechna se nám podařilo připravit
nově vybavené herny.

Proběhla také druhá etapa rekonstrukce
toalet v pavilonu C, modernizací prošlo
zabezpečení budovy, byla provedena výměna digitální telefonní ústředny s možností přepojování hovorů do kabinetů
učitelů, malovaly se kmenové učebny,
chodby, školní jídelna. Tělocvičny mají za
sebou obnovu povrchu podlahy a generální úklid. Školní kuchyně byla vybavena
novým konvektomatem. V září se dokončovala celková rekonstrukce povrchu
a oplocení našeho nejstaršího hřiště ve
sportovním areálu při FZŠ Chodovická
v celkové ceně 1.200.000 Kč, která mohla
být realizována díky iniciativě starostky a členů Rady MČ: sehnali chybějící
ﬁnanční prostředky ve výši 700.000 Kč,
navíc škola získala grant z Magistrátu hl.
m. Prahy ve výši 500.000 Kč/.
Děkujeme tímto starostce Haně Moravcové, členům Rady MČ Praha 20
a odboru hospodářské správy a investic
za zajištění všech nutných oprav a rekonstrukcí. Díky nim a našemu personálu naše škola na začátku školního roku
doslova září novotou.
PhDr. Pavel Wild, ředitel školy

Travička zelená…
letos až v říjnu
Děti ze školy ZŠ Spojenců stále netrpělivě čekají na okamžik, kdy budou
moci vběhnout na nové travnaté
hřiště. Na vytoužený okamžik si ale
ještě nějaký čas počkají. Do té doby
jim musí stačit prolézačky a asfaltové
plochy kolem školy. I tam ale mohou
zažít napětí a zábavu, třeba s autíčky
na dálkové ovládání.
Nedávno si je přinesly děti ze školní družiny, přizvaly zkušenější páťáky a asfaltové hřiště se rázem změnilo v závodní
dráhu s docela vydařenými řidičskými
výkony. Sportovní hry s míčem si na novém travnatém hřišti u školy vyzkoušejí
až začátkem října.
Moc se na to těší!

Vítejte, prvňáčci!
První den školního roku je tradičně spojen se slavnostním uvedením nových prvňáčků mezi školáky. Letos si uvítání pro
ně velmi pěkně připravily děti z 8. ročníku
ve spolupráci s třídními učitelkami a vychovatelkami. Děti měly radost z dárků,
pochutnaly si na malém pohoštění ve
školní jídelně a prohlédly si třídy i herny
školní družiny. Jejich rodiče mezitím
absolvovali první třídní schůzky. Prvňáčci
se stihli společně vyfotografovat a začali
si zvykat na školní pravidla a práci. Téměř
všichni se budou učit psát novým typem
písma Commenia skript.
Držíme jim palce!

J. Remešová

Hornopočernická
gymnastka excelovala na Mladých
Běchovicích
V sobotu 22. 9. se konaly Mladé Běchovice.
Na trati 500 m vyhrála
Nicol Petříková v čase
1 minuta a 43 vteřin.
Vedla již od startu a svůj
náskok stále zvyšovala.
Gratulujeme k tomuto
úspěchu a děkujeme
za reprezentaci našeho
oddílu!
Mgr. Lenka Barešová
předs. odd. SG a AE

Mgr. J. Rutnerová

Pozvánka
ZŠ Spojenců zve všechny příznivce pohybu na slavnostní
otevření školního hřiště 8. října 2012 od 14 hodin.
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Zemědělství
Přehled hospodářských poměrů
okresu Karlínského k roku 1890, vydaný k příležitosti Všeobecné zemské
jubilejní výstavy v Praze v roce 1891,
uvedl ve své první části stručnou
charakteristiku okresu Karlínského,
který sestával ze 49 katastrálních obcí,
jejichž celková plocha byla 21.490,33
hektarů. Z toho bylo 84,2% půdy orné,
1,2% luk, 2,8% zahrad, 0,2% vinic,
3,5% pastvin, 2,3% lesů, 1.2% rybníků,
2,3% cest a silnic, 1,5% zastavěných
ploch a 0,4% půdy neplodné. K našim
obcím, které do Karlínského okresu
tehdy patřily, podal okres v Přehledu
následující charakteristiku:
Chvaly
Výška nad mořem 280 m. Katastrální obec
dvě a půl hodiny severovýchodně od
Prahy vzdálená, s 697 obyvateli. Středem
obce je vedena státní silnice k Horním
Počernicím. Okresními silnicemi je obec na
všechny strany výhodně spojena. Ke konci
17. století byla obec v majetku Jezuitské
koleje a po jejím zrušení majetek roku
1783 přiřknut Zemskému studijnímu fondu,
jemuž dvůr s pivovarem až dosud náleží.
V třicetileté válce byla ves téměř zničena
a sousední ves Babice byla vypálena zcela.
Mimo poplužní dvůr je zde několik velkých
krásných statků. Pod obcí, rozkládající se
na mírném svahu, leží malý vodní mlýn,
v jehož blízkosti stávala i vinopalna. Za
povšimnutí stojí krásný malý park statkáře
pana Maiera s nejrůznějšími i vzácnými
druhy lesních stromů a keřů, pečlivě ošetřovaný. V obci působí dvoutřídní obecná
škola a farní kostel sv. Ludmily.
Horní Počernice a Čertousy
Výška nad mořem 268 m. Největší
katastrální obec okresu s 1.090 obyvateli,
tři hodiny východně od Prahy vzdálená
a přifařená ke Chvalům. Středem obce
vede pokračování státní silnice ode Chval
dále směrem na Poděbrady. Jak Horní
Počernice, tak Čertousy náležely od
druhé poloviny 14. století koleji Univerzity
Karlovy na Starém Městě pražském. Až
do roku 1785 byl v Čertousích panský
dvůr univerzitní, ke kterému byli robotou
přikázáni sedláci počerničtí. V době třicetileté války byly obě tehdejší osady téměř
vypáleny ohněm. Obec Horní Počernice
nevyniká sice zvláště úrodnou půdou,
navzdory tomu jsou zdejší zemědělská
hospodářství velice vyvinutá a dokonalá. Zdejší velké statky pánů Veselého,
Zdeborského a další jsou chvalně známá
a spolu s dalšími menšími hospodářstvími
vynikají svou úpravou a vzorným zařízením. V okresu Karlínském není pak druhé
obce, kde by pohyb v pozemkovém
majetku byl za účelem jeho zcelení nebo
zaokrouhlení tak značný. Kromě cihelny
není zde průmysl hospodářský. Statky
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Pozdrav ze Svépravic: pohlednice z doby před 120 roky, kdy naše původní obce
náležely ke Karlínskému okresu.

jsou vybaveny dvěma parostroji k mlátičkám a v obci jsou tři ﬁliální váhy cukrovarů
vinořského, litolského a toušeňského.
V obci je četnická stanice, c.k. pošta,
stanice telegrafní a stanice severozápadní
dráhy s názvem Chvala-Počernice. Obec
má trojtřídní školu.
Svépravice a Xaverov
Výška nad mořem 258 m. Katastrální obec
se 151 obyvateli, tři hodiny východně od
Prahy vzdálená, přiškolená i přifařená ke
Chvalům. Obec se nachází na hranicích
okresu Českobrodského a pozůstávala
původně pouze ze čtyř velkých statků,
které roku 1469 král Jiří z Poděbrad
zastavil kostelu sv. Michala v Praze. V roce
1585 přešly pak do majetku Jezuitské
koleje a dva z nich roku 1687 do vlastnictví Gideona Ehrlicha z Ehrenfeldu. Všichni
byli povinni odvádět kostelu sv. Michala
z každého statku roční činži 74 zlatých
a 38 krejcarů. Samota Xaverov byla založena roku 1779 na pozemcích původního
poplužního dvora a pozůstávala ze čtyř
domů. V dalším čase přešly usedlosti
do jedněch rukou a v současnosti jsou
jediným statkem. Na území Svépravic se
nacházejí veliké domy tvrdého pískovce,
poskytující výborné stavivo.
Tolik uvedená charakteristika našich obcí
v době před 120 roky. Z dalších údajů
Karlínského okresu s přímým vztahem
k našemu katastru byly uvedeny údaje
o počasí, kde mimo jiné čteme: Podnebím
náleží Karlínský okres ku krajinám v Čechách příznivějším. Daří se zde také vinné
révě, i když zde dozrává později než na
Mělníku. Jediná pozorovací meteorologická stanice je v Klementinu, jejíž pozorování
je spolehlivým měřítkem i pro širší pražské

okolí a je základem klimatologie celých
Čech. Podle pozorování v období let 1800
– 1879 činil tlak vzduchu v průměru od 743
do 742 mm. Celoroční průměrná teplota
byla 8,24°C. Významné jsou návraty zimy,
v nichž první se dostavuje mezi 7. – 17.
únorem, druhý v období tzv. ledových
mužů v květnu, a bývá výraznější, čím mírnější bylo obdobím zimy nebo čím rychleji
přibývá teploty zjara. Méně výrazně se
zima navrací ještě také v březnu a v dubnu.
Nejméně oblačnosti se vyskytuje v září,
nejvíce v listopadu. Srážky mají značné
rozdíly. Z celoročního množství naprší od
dubna do září v průměru 329 mm, to jest
67 %. Z pozorování vyplynulo, že nejstudenější měsíce bývají nejsušší a naopak
nejteplejší nejdeštivější. Nejvíce bouřek
je v červnu s přesahem do první dekády
července. Zemědělskému hospodaření
ubližují více léta vlhká než suchá. Vítr vane
nejčastěji západní v rozmezí od jihozápadu
až po severozápad. Klimatické poměry
středních Čech kolísají návazně na posun
rozhraní vlivu oceánského nebo kontinentálního podnebí. V české kotlině se
extrémy těchto dvou typů vyrovnávají.
Ing. Hubert Antes, kronikář
Omluva: V minulém čísle bylo u fotograﬁe k seriálu o historii zemědělství chybně
uvedeno, že statek na Chvalech patřil
rodině Stárových. Areál Chvalské tvrze
byl od roku 1918 majetkem státu, od
roku 1950 až do konce 80. let minulého
století jej užívaly Československé státní
statky. V roce 1993 přešel zdevastovaný
objekt do majetku hlavního města Prahy
a poté městské části Horní Počernice,
Omlouváme se tímto rodině Stárových
i čtenářům HPZ za chybný údaj.
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Politik nein – danke
oder ja – bitte?

Politika podle
studentů

Ve dnech 6.– 9. září jsem zúčastnila druhé části německo-českého projektu Politika ne – děkuji nebo ano – prosím? V Hamburku. Náš program v Hamburku představoval nejen prohlídku
tohoto krásného přístavního města, ale také návštěvu školy
studenta, u kterého jsme byli ubytovaní. Cílem vzájemné spolupráce s německými studenty bylo i zlepšení znalosti německého jazyka. K tomu přispěla také návštěva hamburské radnice
a setkání s německou političkou z SPD Annkathrin Kammeyer.
Během besedy jsme měli možnost dozvědět se něco bližšího
o německé regionální politice.
Na několikahodinovém semináři jsme diskutovali s německými studenty o aktuálním problému v Hamburku, kterým je
prohlubování Labe kvůli obrovským dopravním lodím. Celá
diskuse pro mě byla velmi přínosná, protože tento problém se
týká i našich lodí. Hlavně jsem si ale vyzkoušela, jak těžké je
argumentovat a obhajovat valstní názory, navíc v cizím jazyce.
Doufám, že se do Hamburku co nejdříve zase vrátím.
Kristýna Janoušková, studentka SOŠ

Ve čtvrtek 6. září se studentům SOŠ pro administrativu Evropské unie a dalším sto sedmdesáti českým středním školám
naskytla jedinečná možnost vyslovit svůj názor na současnou
i budoucí politickou situaci. V souvislosti s nadcházejícími
říjnovými volbami připravil Člověk v tísni pokračování projektu
Studentské volby. Na jednotlivých školách bylo zorganizováno
vše potřebné především samotnými studenty. Volební komise,
místnosti i lístky se všemi náležitostmi umožnily přesné kopírování krajských voleb. Přístup studentů naší školy byl velmi
pozitivní, voleb se zúčastnilo přes tři sta studentů. Výsledky
byly zveřejněny hned druhý den v médiích, a tak můžeme
konstatovat, že v naší škole zvítězila TOP 09, zatímco v celorepublikovém srovnání uspěla nejlépe Česká pirátská strana.
Teď už jen můžeme počkat na srovnání s výsledky skutečných
krajských voleb.
Bečanová Nikola, P3A
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Z redakční pošty

Kaple na Chvalském hřbitově

Letní tábory skautek a skautů

Po přečtení článku Veroniky Kašové v HPZ 9/2012, kde správně
poukazuje, že zveřejňujete jen samé pozitivní věci, rozhodla jsem
se napsat o mé negativní zkušenosti. V srpnu jsme měli v rodině
pohřeb, který se konal v „kapli“ na Chvalském hřbitově. Pokud
uvádím slovo kaple v uvozovkách, má to své opodstatnění. Po
jejím otevření jsem nevěřila vlastním očím: jak je možné v tak nedůstojném prostředí konat poslední rozloučení s našimi nejbližšími?
Nekritizuji velikost kaple, ta je dána zdmi, ale nevlídnost prostředí,
holé a vlhké stěny s malým křížem. Toť vše. Žádný závěs nebo
náznak opony, žadná dekorace, jen bílé zdi. Vzhledem k tomu, že
MÚ vybírá poplatek za pronájem „kaple“ na konání pohřbu, nebylo
by od věci trochu ji zkulturnit. Vždyť i poslední rozloučení s našimi
nejbližšími má být hezké a hlavně důstojné. Věřím, že úprava je
možná a nijak významně nezatíží rozpočet obce.
Maria Zemková

Také toto léto, stejně
jako každý rok, byli skauti a skautky na táborech.
V čem byl ale letošní rok
jiný než ty ostatní? Tábor
skautů (1.– 21. 7.) byl
jiný v tom, že začal už
v Horních Počernicích,
odkud jsme odjeli na kolech na naše tábořiště u Aše, doprovázeni jen jedním autem,
které vezlo naše věci. Cesta nám trvala šest dní a během ní
jsme hostovali v kempech či skautských klubovnách. Jízdu
na kolech jsme pojali jako doplouvání do Nového světa – do
Ameriky. Na našem tábořišti – novém kontinentě – si skauti
museli poradit s místním obyvatelstvem, domovským státy
nebo nepřízní počasí, ale vše úspěšně zvládli a vybojovali si
nezávislost a zvolili ze svých řad prezidenta, který pak jmenoval vládu. Tak končila táborová hra a samotný tábor potom
slibovým ohněm a následným odjezdem domů. Tábor
skautek se konal od 14.
do 28. 7. Tentokrát si dívky
vybraly tábor u zabitého ve
Smraďavce nedaleko Buchlovic a etapovou hrou Divoký
západ. Počasí skautkám
sice moc nepřálo, ale to je
neodradilo a navštívily hrad
Buchlov, zámek Buchlovice
a také aquapark v Uherském
Hradišti.
Elenka Wágnerová
a Jan Haken
skautské středisko Oheň
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PROSAZ, o.s. si vás dovoluje informovat o volných kapacitách služeb, které poskytuje na celém území města Prahy. Jedná
se o pečovatelskou službu, osobní asistenci a domácí zdravotní
péči, služba je poskytována 24 hodin denně včetně víkendů a svátků. Podrobnosti na www.prosaz.cz nebo na tel.: 251 614 469.
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DARUJEME 2 ČISTOKREVNÉ FENKY
(12, 8 LET). MAJITELKA ZEMŘELA.
SPĚCHÁ. TEL.: 737 915 432.

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ,
PRAXI V RODINÁCH MÁM.
TEL.: 602 865 425

REGENERAČNÍ CENTRUM PERLA VÁS
ZVE DO NOVÝCH PROSTOR
NA NÁCHODSKÉ 442/149.
TEL.: 605 289 420, MASAZE-PERLA.CZ

REST. V HP PŘIJME SAMOSTATNOU
VYUČENOU SERVÍRKU NA KR. A DL.
TÝDEN. TEL.: 728 607 652

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ-JUNKERS,
BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN.
SERVIS, REVIZE, MONTÁŽE,
REGULACE. PLYNTECH KALÁT,
WWW.PLYNTECH.CZ, 608 626 496
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 4+1
V H. POČERNICÍCH, LODŽIE, KOMORA,
SKLEP, ZDĚNÉ JÁDRO, PLOVOUCÍ
PODLAHY. PODLAŽÍ 3 (4).
CENA DOHODOU. 605 233 521
PRONAJMU GARÁŽ. STÁNÍ, UL.
ŠTVERÁKOVA. TEL.: 608 542 625
DOUČÍM NĚMČINU. NĚMECKÁ
KONVERZACE. T: 731 349 954
HLEDÁM BRIGÁDNÍKA
PRO DŮM A ZAHRADU
V HP. T: 603 532 030
VÝPRODEJ NOVÉHO DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ Z ANGLIE VE VĚKU 1-12
ROKŮ. VOLEJTE NA TEL.: 777 160 141
PŘENECHÁM Z RODIN. DŮVODŮ
ZA ODSTUPNÉ ZAHRÁDKU V ZAH.
OSADĚ CHVALKA. TEL.: 739 458 593
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AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. AM, A1, A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL.: 603 418 333, 281 920 134
DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY
ZŠ, SŠ, PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM.
TEL.: 602 350 055
PRONAJMU 30 M2
NEBYTOVÝCH PROSTOR S VÝLOHOU,
LOKALITA PRAHA HORNÍ POČERNICE.
CENA 6000 KČ MĚSÍČNĚ.
TEL.: 602 292 615
ŽEHLENÍ NA ZAKÁZKU
VYZVEDNU, VYŽEHLÍM A DOVEZU
ZPĚT. RYCHLE, LEVNĚ!
KONTAKT: OLGA BENTSA 776 738 587,
OLHA.BENTSA@SEZNAM.CZ
!!! AKCE !!!
ÚRAZ. POJIŠTĚNÍ PRO DĚTI
I SPORTOVCE ZA MIMOŘÁDNOU CENU
DO 30. 10. FAIN FINANCE
BOŽANOVSKÁ 10, T.: 774 229 979
KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU
TEL.: 606 527 091

REDAKČNÍ RADA: Hana Moravcová (předseda),
Dana Mojžíšová (zástupce), Ing. Kateřina Lusková,
Ing. Jana Jelínková, Mgr. Alexandra Kohoutová,
PhDr. Pavel Wild, Mgr. Alena Štrobová,
Ing. Alexandra Janáčková, PhDr. Zuzana Foglarová,
Jan Kotouč, Mgr. Martina Kryšpínová, Tomáš Kádner
TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Petra Vodičková, Studio 66
Není-li uvedeno jinak, fotograﬁe pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE:
po, st, pá: 9 – 11 a 14 – 16 hod., jinak po telefonické
domluvě na tel.: 281 860 130, andrea_spackova@
pocernice.cz, andrea_spackova@pocernice.cz

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮSTALOSTI,
SKLEP ČI PŮDU. TEL.: 777 227 840
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400
KOMINICTVÍ NĚMEC ČIŠTĚNÍ, REVIZE,
OPRAVY. KONTAKT: 775 132 921
PRANÍ A ŽEHLENÍ VYPEREME,
VYŽEHLÍME, RYCHLE, LEVNĚ.
T.: 777 252 831
HÁJEK - ZEDNÍK - ŽIVNOSTNÍK
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, BOURACÍ A MALÍŘSKÉ
PRÁCE, ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN. REKONSTRUKCE BYTU, DOMKU, NEBYTOVÝCH PROSTOR AJ. 777 670 326
MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
A ČALOUNĚNÍ TEL.: 604 609 641
ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY
PROVEDE RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC
ING. SMETANA.
TEL.: 281 924 588, 602 970 835
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN
CENA 15 KČ/1M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL.: 605 567 053
DO NOVÉ POBOČKY PŘIJMEME
JEŠTĚ 2 FIN. SPECIALISTY.
PRACOVIŠTĚ BOŽANOVSKÁ 844
(NAD SOLNOU JESKYNÍ) 2. P.
K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ ZAŠLETE
CV NA KARIERA@FAINFINANCE.CZ
VÍC NA FAINFINANCE.CZ

Uzávěrka tohoto čísla: 17. 9. 2012
Uzávěrka příštího čísla: 18. 10. 2012
Příjem inzerce do dalšího čísla do 18. 10. 2012
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
Příspěvky nemusí odrážet názor redakce.
Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze se
souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky
a fotograﬁe se nevracejí.
TISK: NAVA Tisk, spol. s r.o.
Hankova 6, 301 33 Plzeň
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)

38– 39

Hornopočernický zpravodaj – říjen 2012

