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ERBY RYTÍŘE JANA ZE CHVAL – VÝSTAVA DĚTÍ Z HORNOPOČERNICKÝCH ŠKOL
VÝSTAVA NÁDRAŽÍ NA ZÁMKU, ZAPOMENUTÉ OBJEVY A VYNÁLEZY

CHVALSKÝ ZÁMEK
CHVALSKÝ ZÁMEK

VÝSTAVA STATEČNÁ FARUZA – FILMOVÝ LOUTKOVÝ ATELIÉR NA ZÁMKU

CHVALSKÝ ZÁMEK

18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY I. MOTTLOVÉ

GALERIE 14, ČERNÝ MOST

19.30 DVA NA KANAPI

DIVADLO H. POČERNICE

15.00 ČARODĚJNÁ POHÁDKA

DIVADLO H. POČERNICE

17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY PETR SCHEL: SOCHY A MIROSLAV KONRÁD: OBRAZY

KOČÁROVNA CH. ZÁMKU

14.00 SETKÁNÍ SENIORŮ V KLUBOVNĚ

ÚMČ PRAHA 20

18.30 –20.30 HOMEOPATIE PRO DĚTI

RC MUM, MEZILESÍ 2058

19.30 POZVÁNÍ NA VEČÍREK

DIVADLO H. POČERNICE

10.00 –11.00 ZÁKLADY BYLINNÉ LÉČBY

RC MUM, MEZILESÍ 2058

15.00 NA KOUZELNÉM PALOUČKU

DIVADLO H. POČERNICE

10.00 –17.00 VÝSTAVA PRO KOČKU - PODZIMNÍ UMÍSŤOVACÍ VÝSTAVA

ŠPEJCHAR A STODOLA

16.00 –17.30 VÝKLUB: KERAMIKA

SBOR CB, VE ŽLÍBKU 168

14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S CESTOVATELEM ROMANEM VEHOVSKÝM

CHVALSKÝ ZÁMEK

19.00 –22.00 KURZ PRVNÍ POMOCI

RC MUM, MEZILESÍ 2058

18.30 –21.00 PARTNERSKÉ VZTAHY

RC MUM, MEZILESÍ 2058

9.30 –12.00 ŠÁTKOVÁNÍ, VERTIKÁLNÍ ÚVAZY

RC MUM, MEZILESÍ 2058

10.00 FILUMENA MARTURANO

DIVADLO H. POČERNICE

16.00 –18.00 CHVALSKÁ ŠKOLA SLAVÍ 225 LET

ZŠ STOLIŇSKÁ 823

17.30 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. SEDLÁKOVÉ

SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ

19.00 DÁMSKÁ SVATOMARTINSKÁ JÍZDA NA ZÁMKU

CHVALSKÝ ZÁMEK

10.00 –17.00 POHÁDKOVÝ VÍKEND NA ZÁMKU SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU

CHVALSKÝ ZÁMEK

14.00 SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE A JEJÍCH PŘÁTEL

KC DOMEČEK, VOTUZSKÁ

15.00 –17.00 STRAŠIDELNÝ MAŠKARNÍ BÁL

ŠPEJCHAR CHVALSKÁ TVRZ

19.30 FILUMENA MARTURANO

DIVADLO H. POČERNICE

15.00 VODNÍKŮV SEN

DIVADLO H. POČERNICE

17.00 POČERNICKÁ SVĚTÝLKA ANEB TAJEMNÝM PODSKALÍM

CHVALSKÁ TVRZ

18.00 II. HUDEBNÍ VEČER – TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY

SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ

19.30 BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU

DIVADLO H. POČERNICE

19.30 HLEDÁM MILENCE, ZN. SPĚCHÁ!

DIVADLO H. POČERNICE

20 –22 KURZ PRVNÍ POMOCI

RC MUM, MEZILESÍ 2058

9.30 NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA: AUDIENCE

DIVADLO H. POČERNICE

17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ

SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ

18.00 NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA: ZAHRADNÍ SLAVNOST

DIVADLO H. POČERNICE

15.00 BUDULÍNEK MANDELINKA

DIVADLO H. POČERNICE

17.00 –22.00 EXPEDIČNÍ KAMERA – FILMOVÝ FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ

DIVADLO H. POČERNICE

18.00 KONCERT UČITELŮ ZUŠ

DIVADLO H. POČERNICE

19.30 NEBE

DIVADLO H. POČERNICE

TVOŘÍM, TEDY JSEM: VÝSTAVA OBRAZŮ A SOCH RADOVANA PAUCHA

DIVADLO H. POČERNICE

9.00 –12.00 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

RC MUM, MEZILESÍ 2058

16.00 –19.00 VÝROBA ADVENTNÍCH VĚNCŮ

DDM RATIBOŘICKÁ

15.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY VÁNOCE NAŠICH BABIČEK

CHVALSKÝ ZÁMEK

15.00 OTEVŘENÍ VÝSTAVY VÁNOCE NAŠICH BABIČEK

CHVALSKÝ ZÁMEK

10.00 –17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL

CHVALSKÝ ZÁMEK

10.00 – 17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE S VÍLOU OHNIVKOU A VÁNOČNÍMI TRADICEMI

CHVALSKÝ ZÁMEK

10.00 – 17.00 ADVENTNÍ TRHY

CHVALSKÁ TVRZ

.00

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Autorem fotograﬁe na titulní straně s názvem Chvalka je Josef Hampl, účastník fotograﬁcké soutěže Horní Počernice
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Slovo starostky Prahy 20
Vážení spoluobčané,
v prvním podzimním měsíci se v naší obci konalo několik významných kulturních a společenských akcí.
Začátkem října pořádala místní knihovna Den česko–polské kultury. Akce z cyklu Poznej země Evropské unie,
tentokrát věnovaná Polsku, byla dobrou příležitostí seznámit se s jeho kulturou, zajímavými lidmi a tradicemi
našich severních sousedů. Velice mě potěšilo pozvání na zajímavý odpolední program, radost jsem měla z přívětivé atmosféry
a zájmu vás, občanů Horních Počernic.
Stejně tak mě potěšil váš zájem o výstavy a doprovodné programy na Chvalském zámku, krásný byl saxofonový koncert v našem
divadle. V říjnu jsme opět vítali nové počernické občánky, koncem měsíce se špejchar na Chvalské tvrzi doslova otřásal pod náporem hudby při podzimním plesu seniorů. Byla jsem příjemně překvapena a zároveň potěšena, kolik lidí letos přišlo. Je to důkaz,
že naše úsilí vložené do aktivit pro seniory má význam a smysl.
Ráda bych se také zmínila o letošních krajských a senátních volbách. Jejich výsledky jasně ukázaly, že lidé nesouhlasí s těmi,
kdo se nám snaží vládnout. Záměrně píši „snaží“, protože mi některé kroky vlády připadají jako hra na pokus a omyl, případně
zkoušku, co ještě lidé vydrží. V krajských a senátních volbách dali občané jasný vzkaz našim politikům. Nejsem si ale jistá, zda
všichni tento vzkaz vnímají a chtějí ho pochopit. Já osobně považuji výsledek voleb za určitý druh protestu a varování, nikoliv jako
ukazatel směru vlevo. Lidé ale vsadili také na osobnosti bez politického zařazení, v mnoha krajích zvítězili ti, kteří upřímně hájili
svou pravdu navzdory obavám, že přijdou o politickou funkci. Svou volbou jim lidé tyto funkce vrátili.
Občané v městských částech mají jistou výhodu v tom, že mají blíže na radnici než na úřad vlády. Problémy u nás můžeme řešit
operativně a bezodkladně reagovat na vaše podněty. Když přicházíte do mé kanceláře s nějakým problémem, často začínáte
slovy: „Nezlobte se, že vás obtěžuji, ale…“ Slovo starosta pochází z výrazu starat se a znamená tedy starat se o všeobecné blaho
obce a jejích občanů. Takto chápu funkci starosty a jsem moc ráda, že za mnou s vašimi starostmi přicházíte. Otevřená, vstřícná
a komunikující radnice byla jedním z cílů, s nimiž jsem do obecního zastupitelstva kandidovala. Jsem ráda, když se nyní potvrzuje,
že to nebylo jen volební heslo.
Velkou devizou naší samosprávy je, a pevně věřím, že nadále bude, řešení věcí bez politického podtextu. Samozřejmě se vždycky
najde někdo, kdo vše vidí jinak, ale to tak v širším kolektivu bývá. Pevně věřím, že i ti nespokojení uznají, že jsme během uplynulých dvou let odvedli dobrou práci. Doufám, že budeme mít i nadále chuť a snahu společně udržet stávající trend a pracovat pro
Horní Počernice ku prospěchu nás všech a bez politikaření, které na radnici nepatří.
Přeji vám krásně barevné podzimní dny a těším se na setkání s vámi.
Hana Moravcová, starostka

Z DIÁŘE RADNICE
■

MIMOŘÁDNÝ SNĚM
STAROSTŮ

Byl svolán mimořádný sněm starostů Prahy 1 – 22. Řešilo se zlepšení komunikace
mezi magistrátem a městskými částmi.

■

DŮM SLUŽEB NÁCHODSKÁ

drobnostech týkajících se MÚK Beranka
jste byli informováni na setkání v rámci
projednávání strategického plánu.

AKTUÁLNĚ
■

STRATEGICKÝ PLÁN

Věřím, že se v tomto tématu už blížíme
do cíle. V posledním říjnovém týdnu
jsme schvalovali konečný kompletní
materiál, který je přílohou žádosti MČ
o bezúplatný převod této budovy, v listopadu předkládám tento záměr zastupitelstvu. Po schválení zastupitelstvem
předám tuto žádost společně s usnesením zastupitelstva na příslušný úřad.

24. října proběhlo poslední setkání
s občany v souvislosti se strategickým
plánem. Veškeré zápisy najdete na
webu Horních Počernic pod kolonkou
strategický plán. Z našich společných
setkání jsme zaznamenali i spoustu dalších užitečných podnětů rozhodli jsme
se společně s kolegyní Štrobovou, že
bude velmi užitečné se takto s občany
setkávat častěji a pravidelněji.

■

■

MÚK BERANKA

Proběhlo další jednání s ministerstvem dopravy, kde jsem obdržela další podklady
pro postup prací na tomto záměru. O po-

DOPRAVNĚ –
INŽENÝRSKÁ STUDIE

naší MČ asi nejvíc trápí otázka dopravy.
V současné době byl vybrán dodavatel
studie dopravy, která by měla řešit hlavní
problémové lokality a navrhnout možné
varianty řešení. Po ukončení této studie
plánuji veřejné setkání s občany, abyste
se mohli k této otázce opět vyjádřit. Termín je plánován na začátek prosince.

CO PLÁNUJEME
■

MŠ CHODOVICKÁ,
VYUŽITÍ TŘETÍHO PATRA

Rada MČ se zabývá otázkou efektivního
využití 3. patra nad třídami v MŠ Chodovické. Pokud budete mít nějaký nápad
v souvislosti s umístěním v budově MŠ,
můžeme váš podnět zakomponovat do
konečného využití těchto prostor.

Při veřejných jednáních v rámci strategického plánu vnímám, že obyvatele
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Informace ze školství
Dárek pro prvňáčky od ilustrátorky Věry Tataro
Známá počernická výtvarnice Věra Tataro našim prvňáčkům
dokázala nový školní rok patřičně zpříjemnit. Všichni žáci prvních tříd od ní dostali jako dárek krásnou autorskou publikaci
Obrázky do pokojíčku. Veselé obrázky udělaly radost nejen
v dětských pokojíčcích, ale hlavně ve školách. Jak jsme přímo
tam viděli, barevný podzim se pro naše nejmenší školáky stal
díky Věře ještě barevnější. Určitě je v něm nyní více fantazie
a pohody.

Sportovní den v ZŠ speciální Bártlova
V areálu hřiště ZŠ praktické a ZŠ speciální Bártlova se 12.
října od rána usilovně sportovalo. Proběhl tu už 2. ročník
akce Sportovní den žáků ZŠ speciálních. O nejlepší umístění
bojovalo celkem 75 sportovců z šesti škol z Prahy a okolí.
Akce proběhla za přispění Magistrátu hlavního města Prahy
a díky pomoci žáků ZŠ Stoliňská a učitelky Zmekové. Děti ze
ZŠ Stoliňská pomáhaly svým kamarádům v rámci projektu
Setkávání. Už více než dva roky se děti ze ZŠ Stoliňská a děti
z Bártlovky a Paprsku setkávají ve školách a při nejrůznějších
akcích. Díky tomu se dokážou navzájem přijmout, respektovat a především pochopit. Malá olympiáda byla pro děti
z chvalské školy nejen další příležitostí potkat se s kamarády,
ale hlavně jim pomoci ve výborných sportovních výkonech!

Aktivační centrum v Horních Počernicích otevřeno
ZŠ speciální Bártlova byla vybrána ministerstvem školství jako
jedna z mála škol, která může tuto sociální službu poskytnout.
„Od 1. listopadu každé úterý a čtvrtek od 15.30 hodin najdou
v našem Aktivačním centru zázemí lidé s nejrůznějším, třeba
i velmi těžkým stupněm zdravotního postižení,“ říká ředitelka
školy Mgr. Alžběta Cibochová. „Připravili jsme pro ně tři kurzy,
kde se mohou potěšit, zabavit, ale především realizovat svá
přání. Jsou to Lidová řemesla, Technické práce a Svět kolem
nás. Naším cílem je začlenit osoby s postižením do společnosti, napomoci v jejich socializaci, ale především vyjít vstříc
jejich přirozené touze být alespoň dvě odpoledne v týdnu
v kontaktu s dalšími lidmi. A víte, co mě osobně těší úplně
nejvíc? Kromě zaměstnanců naší školy se této práci budou

Dárek pro prvňáčky od ilustrátorky Věry Tataro
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Sportovní den v Bártlovce. Mezi děti z Paprsku a Bártlovky přišel
olympionik Jan Železný i během otevření dopravního hřiště na
Chvalech.

během společných odpolední věnovat i dobrovolníci. Vesměs
jde o děti z počernické ZŠ Stoliňská, které prošly naším projektem Setkávání. Dnes už základní školu ukončily, studují na
středních školách nebo v učilištích. Práci s lidmi se zdravotním handicapem se ale chtějí věnovat i nadále. Dobrovolně,
ve svém volném čase! Samy říkají, že jim najednou v životě
něco schází. Díky Aktivačnímu centru mohou ve své práci
úplně přirozeně pokračovat.“
Aktivační centrum nabízí své služby zdarma a zájemci se
mohou hlásit přímo v MŠS, ZŠP a ZSŠ Bártlova
Kontakty najdete na: www.skolabartlova.cz
Alena Štrobová, radní

Jak jsme ve školách strategicky plánovali
V říjnu probíhala v naší městské části
setkání s občany, která byla spojena
s diskuzí o dalším rozvoji Horních
Počernic. Kromě dotazníků jsou tato
setkání dalším zdrojem informací pro
tvorbu Strategického plánu rozvoje
městské části do roku 2020, který
připravujeme ve spolupráci s Místní
agendou 21. O názor na to, co jim
u nás schází a co si přejí, jsme požádali
i školáky našich škol. Menší děti malovaly obrázky, starší své postřehy napsaly. Obrázky na téma Co bys mávnutím
kouzelného proutku do Horních Počernic přičaroval, měly vítěze jasné. Snem
našich nejmenších je do Počernic do
roku 2020 umístit zoologickou zahradu,
Legoland, lesní dům na nohách, domov
opuštěných zvířat všech druhů nebo
aguapark s pořádným toboganem. Ti
nejnáročnější k nám rovnou domalovali
moře. Z pohledu našich nejmenších
dominují v obrázcích ideálních Horních Počernic sluníčko, modré hladiny
vodních ploch a spousta zvířat. Starší
děti pojmenovávaly své potřeby také
celkem jasně. Jsou jimi skatepark s U
rampou, hřiště vybavené sportovními

a posilovacími prvky, větší tělocvičny,
prostor pro jízdu na koloběžkách, bezpečná zázemí pro kola a možnost jezdit
na nich v klidu po celé městské části.
Děti si ale dokázaly povšimnout i zcela
praktických potřeb svého domova. Navrhují nutné opravy silnic, prodloužení
trasy metra B až do Horních Počernic,
zrušení heren, zlepšení bezpečnosti,
často uvádějí mezi svá přání i to, aby
bylo vidět v počernických ulicích více
policistů.
Mgr. Vladimíra Jilečková je ředitelkou
společnosti Finanční poradenství, s.r.o.,
která pro naši městskou část strategický plán dalšího rozvoje připravuje.
„Možnost seznámit se s odpověďmi
dětí ze základních škol v městské části
Praha 20 byla pro mě velmi inspirativní
a myslím, že jejich názory je určitě nutné při plánování budoucnosti Horních
Počernic brát v úvahu,“ říká. „Většina
dětí by samozřejmě chtěla věci, které
by jim přinesly nějaké potěšení, např.
vystavět nový bazén s tobogány, nová
hřiště a především skatepark. Je ale
zajímavé, že v mnoha ohledech doká-

žou reagovat velice prakticky. Všímají si
stavu silnic, bezpečnosti a také by rády
zavedly novou poštu. Nejvíce se mi
však líbila jedna z odpovědí na otázku:
Co bys udělal, kdyby ses stal starostou
Horních Počernic? Zněla velmi výstižně:
Vyměnil bych zlobivé lidi za hodné! To
by možná vyřešilo všechny problémy,
co myslíte?“ Právě odpověď na tuto
otázku přinášela odpovědi velmi zajímavé: „Vymyslel bych práci pro bezdomovce, postavil jim dům a dal zaměstnání.“
„Vyhlásila bych, že každý občan, který
pomůže vyčistit naši planetu, bude
odměněn. Poslal bych mezi lidi tento
nebo podobný dotazník, abych zjistil,
co si vlastně přejí.“ Spousta budoucích
starostů měla jasno v délce svého funkčního období: „Okamžitě bych vyhlásil
zákon, že žádný nový starosta se nesmí
příštích padesát let volit.“ Nebo: „Hned
druhý den bych rezignoval!“ Vize jednoho ze „starostů“ měla ale i mezinárodní
dopad. Napsal: „Co bych udělal jako vůbec první? Odletěl bych do Las Vegas!“
Alena Štrobová, radní

Zámecké posezení s Romanem Vehovským
V úterý 13. listopadu 2012 od 14 hodin bude naším hostem dobrodruh, cestovatel
a spisovatel Roman Vehovský. Roman, který stopem projel celý svět, právě vydal
druhý díl knihy Cestou osudu a náhody s podtitulem Návrat s podkovou. Je zaměřena na Novou Kaledonii. „Na Chvalském zámku jsem už představil svou první cestovatelskou knihu,“ říká. „Mám pro vás připravené zbrusu nové vyprávění, ale hlavně
krásné záběry z nejúchvatnějších koutů světa a ze své nové cesty po světě.
Moc se na vás všechny na Chvalském zámku těším!“
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Jubilejní dvousté Oranžové hřiště
s vlastním železničním přejezdem
u ZŠ Stoliňská
Malí koloběžkoví závodníci se 4. října pod dohledem olympionika Jana Železného poprvé projeli
po dvoustém Oranžovém hřišti u Základní školy Stoliňská v Horních Počernicích. Děti si na něm
kromě soutěžních disciplín vyzkoušely především znalosti pravidel silničního provozu a kurzy
první pomoci. Každý měsíc zaviní dopravní nehodu několik desítek dětí. Mnoha zbytečným zraněním lze předcházet právě tréninkem na dopravním hřišti. Výstavbu toho ve Stoliňské podpořila
Nadace ČEZ necelým milionem korun.

Hornopočernické děti se na novém
dopravním hřišti u ZŠ Stoliňská naučí
poznávat značky, najíždět na kruhový
objezd nebo bezpečně zdolávat železniční přejezd. Podle statistiky Policie
ČR došlo za prvních osm měsíců roku
2012 k 536 nehodám, jejichž viníky
se staly děti v roli chodců nebo řidičů
nemotorového vozidla.

sportovní zápolení na různých stanovištích. Jak správně zvládnout skok
daleký, překážkový běh, štafetu, opičí
dráhu nebo hod pěnovým oštěpem,
radil olympijský vítěz Jan Železný.
Na Oranžovém kole Nadace ČEZ si
žáci vyšlapali příspěvek na sportovní
potřeby pro Základní školu Stoliňská
a Speciální a praktickou školu Bártlova.

„Konečně máme dobře vybavený areál
pro žáky, děti ze školní družiny a vlastně pro všechny počernické děti. Výukové bloky na dopravním hřišti je seznámí
se zásadami bezpečného pohybu po
Praze. Na jejich přípravě s námi budou
spolupracovat příslušníci městské
policie i BESIP,“ vysvětlil Martin Březina,
ředitel ZŠ Stoliňská na Chvalech.

Otevření hřiště byla přítomna také
starostka městské části Praha 20 Hana
Moravcová, která s podporou Krajského
ředitelství policie hlavního města Prahy
myšlenku vybudování dopravního hřiště
dlouhodobě prosazovala. „V Horních
Počernicích máme čtyři základní, jednu
speciální a tři mateřské školy. Doprava
v naší městské části je hustá a někdy
komplikovaná, ale také tudy vede
oblíbená cyklostezka. Proto jsme chtěli
ve spolupráci s Městskou policií posílit

V den slavnostního otevření hřiště
vyměnily děti s radostí vyučování za

dopravní výchovu a přispět tak k bezpečnosti dětí v silničním provozu,“ řekla
starostka Moravcová.
Za dobu své existence Nadace ČEZ podpořila částkou přesahující 238 milionů
korun výstavbu dvou stovek dětských
a sportovních hřišť. „Dlouhodobě se
věnujeme podpoře sportovních aktivit
dětí a mládeže. Chceme pro ně vytvořit
vhodné a bezpečné prostředí. Příspěvky
na Oranžová hřiště poskytujeme od roku
2003 a zájem o ně neklesá. Mám radost,
že toto dvousté v Horních Počernicích
přispěje také ke snížení nehodovosti
dětských účastníků silniční dopravy,“ říká
Daniel Beneš, předseda správní rady Nadace ČEZ. V Praze je hornopočernické
Oranžové hřiště v pořadí už desáté.
Dana Mojžíšová

Chvalská škola
slaví 225 let
V letošním roce uplynulo 225 let, kdy
se poprvé vyučovalo v místech, kde
stojí naše škola. V roce 1787 Kašpar
Follprecht ve svém domě číslo 8 zřídil
jednotřídní školu a začala se psát její
dlouhá historie. Jako každý oslavenec
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i škola si zaslouží oslavu. A proto si
dovolujeme všechny bývalé absolventy,
pedagogy a příznivce naší školy pozvat
na den otevřených dveří a symbolickou
oslavu dne 16. 11. 2012 od 16 do 18
hodin. Zveme vás na prohlídku školy,

kde můžete zhlédnout výstavu fotograﬁí, starých učebnic, pomůcek, nahlédnout do starých kronik a podívat se na
DVD o naší škole a zavzpomínat na svá
školní léta.
ZŠ Stoliňská 823, Horní Počernice

Ukončení
vyplácení
dotací
Z důvodu dokončení výstavby kanalizace a vydání kolaudačního rozhodnutí
bude ukončeno vyplácení dotace za vývoz odpadních jímek v níže uvedených
ulicích takto:
1. Kalvodova, Trní, Javornická, Lipí,
Božanovská, Češovská a Jívanská
bude dotace vyplácena pouze do
10. 12. 2012.
2. Domkovská (úsek Božanovská - Jeřická), Zdoňovská, Hřídelecká a V Dílcích
bude dotace vyplácena pouze do
19. 2. 2013.
Po tomto datu už nebude dotace
vyplacena. Pokud majitel v této lokalitě
nebude napojen na kanalizaci, zaplatí
plnou cenu.

Termín kolaudace poslední
etapy kanalizace
Dle sdělení investora hl. m. Prahy kolaudace kanalizace v ulicích Domkovská
(úsek Jeřická - Kramolná), Chvalkovická, Kramolná, Všelipská, Podůlší, Na
Pozorce a Zájezdní proběhne v lednu
a v únoru 2013.

KDE BUDE NOVÁ POŠTA?

Dotace zde bude vyplácena po dobu
šesti měsíců po kolaudaci. O přesném
datu vás budeme informovat.
Jaroslav Píša, vedoucí OMH

V minulých číslech jsme vás informovali o harmonogramu přípravných prací na
budově České pošty. I když jsme písemně sdělili, kde se bude pošta stavět, pro doplnění informace vám poskytujeme fotograﬁi. DALŠÍ PODROBNOSTI O VÝSTAVBĚ
POŠTY A STUDII OKOLÍ ŠKOL NAJDETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ÚMČ.
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CO VÁS TRÁPÍ
Největší motokárová závodní dráha ve střední Evropě v HP
V poslední době probíhá v naší obci diskuse o strategickém plánování budoucnosti, ochraně životního prosředí, lepším
novém přístupu k občanům, zlepšení
komunikace s nimi atd. Zní to krásně,
a člověk by tomu málem uvěřil, kdyby
nezjistil jako třeba my, že MÚ v letošním roce povolil na svém katastrálním
území – v zóně nerušící výroby a služeb
– výstavbu a provoz „největší motokárové haly ve střední Evropě“ na rozloze

cca 6.000 m2! Horní Počernice, sevřené
dvěmi dálnicemi, hlučnou a přetíženou
Náchodskou, železničním provozem,
který se v dohledné době velmi rozroste,
jistě potřebují nutně na svém území další
tak hlučný a smradlavý provoz, jako je
obří závodiště motokár s celodenním
a nočním provozem!? Spoluobčané
a naši zastupitelé, jak se vám to líbí?
Barcalovi, starousedlíci z Náchodské ul.

Vyjádření odboru výstavby ÚMČ Praha 20
Stavebníkem je společnost INDOOR KART CLUB, s.r.o.
Územní rozhodnutí a stavební povolení vydal zdejší stavební úřad 17. 5. 2012, rozhodnutí nabyla právní moci dne 19. 6. 2012. Stavebník disponuje
souhlasným stanoviskem Hygienické stanice. Stavba je umístěna v průmyslovém areálu bývalého Armabetonu s vjezdem z ulice Jiřího ze Vtelna. Jedná
se o novostavbu haly, ve které bude umístěna vlastní motokárová dráha a přidružené jednopodlažní objekty restauračního zázemí. Vlastní hala bude
o rozměrech max. 82 x 70 m, výška objektu max. 14 m. Hala je tvořena lehkou ocelovou konstrukcí, obvodový plášť je řešen pomocí textilie. Na základě
požadavku MČ Praha 20 je stavebníkovi s ohledem na možnou hlukovou zátěž nařízeno provedení zkušebního provozu. Ostrému provozu bude nařízeno měření hluku. V případě nesplnění hygienických limitů bude muset stavebník zjednat nápravu. Musí vzniknout provozní řád včetně provozní doby.
Ing. Richard Měšťan

Vyjádření INDOOR KART
Velmi nás mrzí, že kvůli neznalosti pravdivých informacích nás někteří občané očerňují v očích veřejnosti. Proto pár informací: Nejedná se o závodní motokáry, ale motokáry Indoor, které se provozují v hale. Stroje jsou vybaveny čtyřtaktním motorem Subaru, určeném pro travní sekačky, které mají speciální tlumiče
s katalyzátorem proti hluku. Samozřejmě splňují emisní předpisy. Tato činnost je v Praze provozována už 15 let, bez jakýchkoliv problémů s hlukem. Náš
autoklub se dlouhodobě zabývá výchovou mládeže v motoristickém sportu a dopravní výchově. Proto jsme nabídli ÚMČ v Horních Počernicích spolupráci při
dopravní výchově žáků šestých třídy. Děti mohou v našem sportovním zařízení absolvovat kurz dopravní výchovy. Vyzkoušejí si jízdu s motokárou bez jakéhokoli rizika a po několika hodinách výuky bez problémů ovládají malá motorová vozidla. Chápeme, že někteří neinformovaní občané naši činnost nechápou.
Chceme je touto cestou ujistit, že motokárová hala nebude nikoho rušit a všechny děti z Počernic se budou od první třídy těšit, až z nich budou šesťáci.
Za INDOOR KART Lubomír Tenkl

Přinese novela poštovního zákona kvalitnější služby občanům?
Na hornopočernické poště jsem byla
nedávno svědkem ne zrovna klidné
diskuse nad způsobem organizace
České pošty v tomto regionu. Nespokojený muž se zde velmi hlasitě domáhal
reklamace způsobu doručování zásilky
a chtěl mluvit s někým kompetentním.
Paní za přepážkou se mu snažila vysvětlit, že může poskytnout pouze kontakt
na někoho z DEPA, kam spadají všichni
doručovatelé. To ale stěžovatele nezajímalo a jeho hněv i síla hlasu se neustále
stupňovaly, až nakonec velmi rozčilený
odešel. Myslím, že zbytečně, i když
oprávněně. Nikoho z občanů přece
nezajímá nějaké DEPO nebo organizační struktura České pošty, chtějí kvalitní
služby, které pošta deklaruje.
Osobně si myslím, že by se mohlo těmto

nepříjemným situacím lehce předejít. Stačil by k tomu článek v Hornopočernickém
zpravodaji, ve kterém by někdo z vedení
České pošty srozumitelnou formou popsal
její organizační rozdělení s informací, že
listonošky a doručovatelé balíků chodí
z DEPA, a co neudají, uloží na poště, kde
si zákazník zásilku může vyzvednout nebo
požádat o opakované doručení. Určitě
by bylo také vhodné, aby byly v článku
uvedeny konkrétní kontaktní telefony
v případě reklamací, informace o otevírací
době během vánočních svátků, prezentace nových služeb apod. Česká pošta by
si konečně mohla vylepšit nepříliš dobrou
pověst u obyvatel Horních Počernic.
V informacích z hornopočernické radnice
jsme si už mohli přečíst, že by se u nás
měla stavět nová pošta, resp. nová budo-

va, ve které by Česká pošta byla v nájmu.
Každopádně by se právě téma České
pošty mělo častěji objevovat v Hornopočernickém zpravodaji. Od začátku příštího
roku totiž vstoupí v platnost novela poštovního zákona. Tuto zásadní změnu slíbila
Česká republika Evropské unii, protože
podle jejích směrnic se unijní poštovní trh
musí úplně liberalizovat, aby nebyli zvýhodňováni státem vlastnění operátoři, jako
je Česká pošta, a aby konkurence přinesla lidem kvalitnější služby. S Novým rokem
2013 vyprší České republice dvouletá
výjimka, kterou si z této povinnosti vyjednala. Že by to byla jedna z cest k nápravě
současného neuspokojivého stavu?
Dana Mojžíšová

Klíněnka jírovcová a ochrana kaštanů v roce 2012
V letošním roce nebude ze strany hlavního města
Prahy zajištěna distribuce a následný svoz pytlů
s listím jírovce maďalu (kaštan koňský) napadeného klíněnkou jírovcovou, jako tomu bylo v minulých
letech. Akce byla Magistrátem hl. m. Prahy ukončena. K odložení listí napadeného klíněnkou mohou
občané využít sběrné dvory hl. m. Prahy, v případě
naší městské části je to sběrný dvůr Chvalkovická 3, tel.: 281 924 959, dále systém přistavování
velkoobjemových kontejnerů na bioodpad nebo
sběrné místo bioodpadu v Dřevčické ulici v Praze
10 - Malešicích.
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Dalším způsobem odstranění a likvidace spadaného
listí, kterým zabráníte šíření škůdce, je kompostování. Jde o způsob sice náročnější, ale šetrnější
k životnímu prostředí. Vyšší teploty v kompostu
kukly likvidují. Toho je možné dosáhnout překrytím
listí alespoň deseticentimetrovou vrstvou zeminy.
Další informace získáte na
http://envis.praha-mesto.cz,
e-mailu radim.polak@praha.eu
nebo na tel.: 236 004 376.
Ing. Marie Novotná, OŽPD

Výbor pro partnerství mezi
městy pracuje už sedm let
Dobrým příkladem fungující občanské společnosti v Horních Počernicích je Výbor pro
partnerství mezi městy, který jako orgán Zastupitelstva MČ Praha 20 funguje už sedm let
a zprostředkovává kontakty s francouzským městem Mions a německým Brunsbüttelem. Poskytuje občanům,
společenským institucím a sdružením, školám, církvím, ale též zastupitelům a zaměstnancům jednotlivých
odborů Úřadu městské části možnost zapojit se do jeho aktivit.
Konkrétní podoba spolupráce naší
Praktické výměna zkušeností se už od
samotného ustavení výboru uskutečňuje
především prostřednictvím výměnných
pobytů mezi základními a hudebními
školami, knihovnami, vzdělávacími
zařízeními a sportovními oddíly. Snahou
členů výboru je, aby se do společných
projektů zapojilo co nejvíc společenských skupin. Jak uplynulá léta ukázala,
ani poměrně velké vzdálenosti do obou
našich partnerských měst, případně
jazyková bariéra, nejsou překážkou pro
čilé kontakty mezi lidmi. Kromě pravidelných oﬁciálních návštěv nejsou dnes už
žádnou výjimkou vzájemné soukromé
návštěvy u našich francouzských a německých přátel.
Za kulturou, tradicemi a vzděláním
První kontakty vlastně zprostředkoval
Jaroslav Stára, když ještě za minulého
režimu organizoval akce pro sportovce
z Brunsbüttelu a Horních Počernic. První
oﬁciální kontakty začaly v roce 2004,
v březnu následujícího roku došlo k slavnostnímu podpisu smlouvy o partnerství
v Mions a následně k nám poprvé přijela
delegace z mionské radnice a tamního
Comité de Jumelage, v květnu 2006 se
zástupci Horních Počernic a Domu dětí
a mládeže zúčastnili svátku Mions en
Fête, na podzim pak přijeli Francouzi
k nám na Týden francouzské kultury
pořádaný místní knihovnou a slavnostní
otevření hornopočernického divadla.
Před Vánocemi 2006 byli zástupci naší
radnice a DDM pozváni do Mions na
Marché de Noël, kde prezentovali naše
vánoční zvyky. V dubnu 2007 přijeli
společně s francouzskou delegací také
členové hudebního tělesa Philorchestra
a pěvecký soubor Chorale. Na pod-

zim téhož roku jsme přivítali společně
německou i francouzskou delegaci na
Dnech německé kultury, krátce nato byli
mladí muzikanti ze ZUŠ Horní Počernice
a členové místního divadelního sdružení
hosty Týdne české kultury ve Francii.
Od roku 2008 jezdíme na prezentace
velikonočních tradic do mionských škol
a kulturního centra pravidelně. Velkou
událostí pro hosty z našich partnerských
měst bylo otevření Chvalského zámku
1. května 2008, pro nás zase Slovanský týden ve Francii. V roce 2009 jsme
s našimi přáteli oslavili 5. výročí členství
v Evropské unii a zorganizovali studijní
pobyt pro frekventanty kurzu francouzštiny. Přijeli k nám mladí fotbalisté na
mezinárodní turnaj mládeže, brzy po
nich skupina cyklistů. V roce 2010
jsme slavili pět let spolupráce s Francií.
Navštívili nás francouzští turisté, opět
zde byli mladí fotbalisté na mezinárodním turnaji, naši mladí muzikanti ze ZUŠ
Horní Počernice byli naopak pozváni na
Festival hudby do Lyonu.
V roce 2011 navázali ředitelé ZŠ a ZUŠ
Ratibořická nové kontakty s hudebními
školami v Brunsbüttelu při Schülerbegegnung v Heide, Meldorfu a v Brunsbüttelu.
Každoroční týdenní výměnné pobyty
žáků ZŠ Ratibořická v Brunsbűttelu a německých studentů u nás mají už dlouholetou tradici a jsou ve spolupráci s německým partnerským městem stěžejní.
Semináře a konference
Vloni jsme se také podíleli na Noci s Andersenem, kdy si přes webkameru děti
povídaly se starosty obou měst. Podíleli
jsme se na prezentaci Prahy na Bienále Evropy, veletrhu partnerských měst
v Lyonu, organizovali jsme debatu v SOŠ

pro administrativu EU k Evropskému
roku dobrovolnictví, návštěvu hudebníků
z Dithmarscher Musikschule a podíleli
se na semináři o sociální problematice,
které se týkal i letošní dubnový program
návštěvy z francouzského partnerského
města. K nejvýznamnějším akcím, které
výbor v posledních dvou letech připravil,
patří Mezinárodní konference Evropa pro
občany – občan pro Evropu k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu
vyloučení v září 2010 na Chvalském
zámku za účasti delegací z obou partnerských měst. Záštitu jí mj. udělili velvyslanci Francie a Německa v České republice.
Pak přišly komunální volby, a novým
vedením radnice se Francouzi setkali
v Praze, potom ve Zlíně a na folklorních
slavnostech v Uherském Hradišti.
To je jen stručný výběr z toho, co náš
zahraniční výbor organizuje nebo na čem
se podílí. Podrobný výčet akcí předkládáme v každoroční zprávě o činnosti.
Pracovní setkání
Letos koncem dubna k nám opět zavítala
delegace z Mions, byli to především
radní, zastupitelé a členové Comité de
Jumelage. Uskutečnilo se několik pracovních setkání zastupitelů v jednotlivých
resortech, součástí pobytu byl jako vždy
kulturní a poznávací program v režii členů
zahraničního výboru. Nechyběly prezentace v základních školách a SOŠ pro
administrativu EU k Evropskému roku
občanů 2013. V květnu se konal na Chvalech další ročník Festivalu studentských
orchestrů, kde kromě domácích souborů
účinkoval také Big Band z Brunsbüttelu
Dana Mojžíšová

Kalendář MČ na rok 2013 H. Počernice vašima očima je v prodeji
Kalendář je skutečně váš, občanů Horních Počernic. Všechny fotograﬁe jsou dílem účastníků
soutěže Horní Počernice mýma očima, které
se zúčastnilo 57 soutěžících s více než čtyřmi
sty fotograﬁí. Kromě krásných fotograﬁí zde
najdete také kalendář hlavních akcí, které pro
vás naše městská část společně s příspěvkovými a neziskovými organizacemi a spolky
v roce 2013 připravuje. Doufáme, že pro vás
bude příjemným průvodcem po celý příští rok.
Kalendář MČ je od září 2012 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,
Traﬁky Martin Hora v Jeřické, Ratibořické a na
Náchodské ulici č. 141, Traﬁka Marie Pupalová
v Běluňské ulici (u tří věžáků), Papírnictví na
Náchodské ulici (u pošty) a v Chodovické ulici
(u školky), Tiskárna Printea (Náchodská ulice)
a Salon Marton (Chvalkovická ulice).

kalendář

2013

Horní Počern
ice
ve vašich foto
grafiích
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Nadační fond Šance je šancí
pro mladé i pro seniory
Na Nadační fond Šance se mohou od listopadu do konce
prosince 2012 obrátit senioři či děti a mladí lidé v nesnázích prostřednictvím svých zákonných zástupců.
Nadační fond Šance vyhlašuje další výzvu k podávání žádostí
o příspěvky, které pomohou našim starším spoluobčanům
z Horních Počernic ulehčit nároky stáří. Současně je výzva určena rodičům či právním zástupcům dětí a mladých, kteří se
ocitli v nesnadné životní situaci a nemohou využít jiné formy
sociální podpory či jiných grantových výzev.
Aktuální grantové řízení má uzávěrku 31. prosince 2012.
O nadační příspěvek mohou žádat občané Horních Počernic,
kteří se ocitli v sociálně tíživé situaci a příspěvek by jim mohl
pomoci náročnou situaci řešit. Nadační fond podpoří nákup
konkrétního zařízení nebo vybavení domácnosti či související
služby, které se přímo projeví na uspokojení základních životních potřeb seniora.
Zároveň je také možné žádat o příspěvek na podporu vzdělávacích aktivit dětí a aktivit ve volném čase s ohledem na blížící
se nové pololetí (např. příspěvek na učební pomůcky, úhrada

kroužkovného, příspěvek na hudební nástroj pro talentované
dítě apod.). Zvláštní pozornost je nabízena i rodinám, jejichž
děti jsou omezeny zdravotním hendikepem a ke svému životu
potřebují speciální režim, který jim rodina není schopna ze
svých zdrojů sama zajistit (např. speciální protiroztočové
ložní povlečení pro dítě s dýchacími obtížemi, příspěvek na
lázeňský pobyt apod.).
Více informací o grantovém řízení včetně formuláře žádosti
naleznete na www.nfsance.cz.
Jsme si vědomi toho, že senioři v nouzi ani sociálně slabší rodiny se možná k této informaci nedostanou, proto žádáme vás,
čtenáře, abyste nás na své starší spoluobčany, kteří se ocitli ve
vážné nouzi, či podobně znevýhodněné děti, upozornili.
Ing. Petr Herian, předseda správní rady Nadační fond ŠANCE

Sběr víček pro Michalku nekončí
“Právě naopak! Ozývají se mi školy
a školky z celé Prahy, takže skoro nestíhám víčka svážet. Za zmínku stojí 190 kg
z Mateřské školy Chabařovická v Praze
8, ale jen jsem je uskladnil v garáži, už se
mi ozvala ZŠ Na Slovance opět z Prahy
8 a ZŠ Břečťanová v Praze - Zahradním Městě, že mají 14 kg a ve sběrném
dvoře v H. Počernicích dalších pět pytlů,
v Pekařství Moravec 23 kg, které bych si
mohl vyzvednout.“ říká koordinátor sbírky
v Horních Počernicích Ing. Milan Herian,
který v polovině října s pomocí kamaráda
už potřetí vypravil nashromážděná víčka
z Počernic do Holešova.
“Pečlivě zvážené a zaznamenané množství nám na poslední chvíli „nabourala“
nečekaná zásilka 150 kg víček až ze
Slovenska. Sečteno a podtrženo: od začátku celé akce v červenci 2012
jsem do Holešova odeslal úctyhodných 1.183 kg nasbíraných víček. Kdyby
mi někdo v počátku sbírání tvrdil, že za čtyři měsíce odešlu do Holešova
tunu, tak bych se s ním vsadil, že to není možné. Ještě že se nevsázím, ale
raději sbírám víčka,” směje se Milan Herian a zároveň vyslovuje upřímné poděkování všem, kteří do sběrného dvora nebo na další sběrná místa přinesli
třeba jen malý pytlík s víčky. “Každé víčko se počítá, a když je pak všechna
sesypeme, je z toho najednou obrovská hromada. Za všechny hornopočernické sběratele bych rád pochválil třeba děti ze ZŠ Spojenců, které dosud
nasbíraly skoro čtyřicet kilogramů víček, ZŠ Ratibořická poslala asi 5 kg a ze
sběrného místa na Chvalském zámku jsem odvezl asi 50 kg.”
Jménem nemocné Michalky a jejích rodičů děkujeme všem za výraz solidarity a prosíme, sbírejte dál. Jak říká Milan Herian, garáž má velkou a v tuto
chvíli dokonce prázdnou!
Dana Mojžíšová

Poděkování
Starostka MČ Praha 20 tímto děkuje Adéle a Janě Hyrmanovým ze ZŠ Ratibořická a Valentině Gaeblové
z Gymnázia Špitálská za to, že se perfektně postaraly dne 26. 9. o zatoulaného pejska.
Díky tomu a pomoci pracovníků úřadu se podařilo pejska vrátit majitelce.
Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

Ples seniorů jsme si užili!
„Bylo to nádherné, děkujeme, dostali jsme dnes večer úplně
novou energii,“ prohlásila radostně předsedkyně ZO Senioři paní
Ilona Juklová. Její kolegové Zdeňka Jaklová a Oldřich Abt spolu
s ní poděkovali vedení radnice za 1. Podzimní ples seniorů. Užili
jsme si ho všichni!
Předtančení nemělo konkurenci. Děti z MŠ U Rybníčku vystřihly
v doprovodu harmoniky pásmo písniček pro babičky, NatálkaBoumová ze ZŠ Stoliňská v lidovém kroji přidala krásné slovenské lidové písničky, Sahen s kamarádyz taneční skupiny BDS
Academy zase uchvátil vystoupením street dance.
Martin Hejhal s partnerkou prezentovali nejen skvělý kroužek
latinskoamerických tanců DDM, ale především vlastní taneční
sóla, která brala dech! Breakedance jako bonbonek večera zářil!
Kapela Bueno hrála k spokojenosti všech a nám nezbývá, než
poděkovat za laskavou podporu všem sponzorům: Firmám PRO.
MED.CS Praha, a.s, Janě Erbové a ﬁrmě AC-T servis, s.r.o., redakci časopisu Receptář, Pekařství Moravec, Komerční bance, Nadaci
Chvalského zámku, ZŠ Stoliňská, DDM Horní Počernice a všem
dětem, které pro účastníky plesu vyrobily krásné dárky.
-aš-

Máte problém?
Zkuste ho řešit ve skupině
Intervenční centrum Praha pro ženy
a muže ohrožené domácím násilím zve
nové zájemkyně a zájemce o socioterapeutickou skupinu. Koná se jednou
za 14 dní, trvá 90 minut a účast v ní je
bezplatná. Skupina je určena pro ženy,
které řeší nejrůznější obtíže v blízkých
vztazích a mají zájem o pomoc a podporu při postupném zvládání svých problémů. Dlouhodobý pobyt
ve skupině může vést k posílení sebedůvěry a získání dovednosti,
vedoucí k větší sebejistotě při řešení různých životních situací.
Máte-li zájem, volejte Mgr. Zuzanu Chomovou,
tel.: 739 592 066, 281 911 883.

-red-
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6. ročník cyklu Poznej země EU a skvělá
prezentace polské kultury
Kulturu, tradice a život našich severních sousedů mohl poznat každý, kdo v sobotu 6. října navštívil některou
z akcí bohatého programu Dne polské kultury v Horních Počernicích, jehož hlavním pořadatelem byla místní veřejná
knihovna ve spolupráci s Polským klubem v Praze a hornopočernickým divadlem.

Prezentace zemí Evropské unie je už
v naší městské části tradiční a velkou
událostí. “Letos je to už šesté pokračování cyklu Poznej země Evropské
unie. Začínali jsme v roce 2006 kulturou
Francie, další rok následovaly Dny německé kultury, protože v obou zemích
má naše obec uzavřené smlouvy
o partnertství mezi městy; ve francouzském Mions a německém Brunsbüttelu.
Třetí rok jsme věnovali Španělsku,
následovala Itálie a naposledy jsme poznávali Řecko a Kypr. Výběr konkrétní
země závisí částečně i na jejím předsednictví v Radě EU,” vysvětlila Božena
Beňová, ředitelka knihovny a hlavní
organizátorka akcí při oﬁciálním zahájení Dne polské kultury v Divadle Horní
Počernice. Samotnému zahajovacímu
aktu ještě předcházela dopolední mše
svatá v kostele sv. Ludmily na Chvalech
a vernisáž výstavy o dějinách Polsko-československé Solidarity na Chvalském zámku a o Polácích ze Záolží ve
foyer divadla. Soutěž počernických
škol ve znalostech o Polsku vyhrála ZŠ
Ratibořická.
Celodenní pestrý program pak nabídl
řadu akcí, na nichž mohli návštěvníci zapojit téměř všechny smysly: vidět a poslouchat vystoupení hudební i taneční,
naslouchat poezii, navštívit výstavu,
ochutnat tradiční pokrmy, ale především
blíže poznat zajímavé osobnosti a mentalitu našich severních sousedů, aniž za
nimi museli cestovat. Záštitu nad akcí
převzal polský chargé d‘affaires Marek
Minarczuk.
Při příležitosti Dne polské kultury přijeli
do Horních Počernic také další vzácní
hosté, které společně s ředitelkou místní knihovny Boženou Beňovou přivítala
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starostka Prahy 20 Hana Moravcová.
Účast vzácných hostů jen potvrdila
význam této akce. “Potěšilo nás, že
pozvání přijala vedoucí konzulárního
oddělení Marzena Krulak, velvyslanectví
Polska zde zastupovala Izabella Wołłejko-Chwastowicz, z Polského klubu
předseda Władysław Adamiec a vedoucí programového oddělení Polského
institutu v Praze Maciej Ruczaj,“ uvedla
Božena Beňová. Právě Polský klub se
ve velké míře podílel na programu a přípravě výstavy Poláci ze Záolží.
Hlavní program dne zahájila poezie
laureátky Nobelovy ceny Wisławy
Szymborské, čtená v originále Annou Kaczmarskou a poté v překladu
básnířkou Vlastou Dvořáčkovou. Verše
doprovodil nocturny Frederika Chopina
klavírista Daniel Kallmünzer.
Následovalo povídání se třemi úspěšnými Polkami žijícími v Praze: Małgorzata Ebel diskutovala s diváky především o kávě, o níž - jak sama říká - ví
opravdu všechno. Od roku 1996 se
věnuje výrobě výběrové kávy a šíření
kávové kultury. Teresa Leśniak zase
hovořila o původu jantaru z jihovýchodního pobřeží Baltského moře
a Jantarové stezce, která vedla přes
naši Moravskou bránu k Vídni až do
Středomoří. Filmová dokumentaristka
a propagátorka české dramatiky v Polsku Krystyna Krauze pochází z Gdaňska, kde v roce 1980 vzniklo hnutí
Solidarita. Posluchačům vyprávěla především o tom, jak koncem osmdesátých let dělala spojku mezi Solidaritou
a naším disentem. O tom, že všechny
tři dámy posluchače opravdu zaujaly,
svědčil fakt, že je návštěvníci zahrnuli
spoustou zajímavých dotazů i po skon-

čení akce ve foyer divadla. Písničkářka
a harmonikářka Krystyna Skalická,
narozená v polské rodině v Třinci,
zahájila hudební část programu. S polskými, českými a slovenskými písněmi
vystoupila společně s Míšou Kalašovou a Františkem Kostlánem.
Ochutnávka polských specialit provoněla celý vstupní prostor divadla.
Z talířů rychle mizel především polský
bigos, saláty, pirohy a sladkosti. Autoři
degustace si vysloužili pochvalu všech
hostů, avšak především ti zahraniční vyslovili učňům z klánovické Střední školy
hotelnictví a gastronomie uznání, že
připravené pokrmy skutečně odpovídají
polskému originálu.
Lidový tanec, hudba a zpěv z Těšínského Slezska, Slovenska, Chodska,
Valašska, ale také polské národní
regionální tance v podání folklórního
souboru Olza byly skutečným vrcholem
celého programu. Olza je už po mnoho
let zárukou vysoké umělecké úrovně.
Bohatý repertoár, vitalita a radost tanečníků si získaly upřímný obdiv a uznání

hornopočernických diváků. Nabitý
program věnovaný Polsku je za námi.
Podle uspokojivé návštěvnosti, příjemné a přátelské atmosféry a pozitivních
diváckých ohlasů a reakcí vzácných
hostů si troufám tvrdit, že se prezentace polské kultury v Horních Počernicích
vydařila. Z velvyslanectví Polské republiky v Praze přišlo do knihovny dokonce
písemně poděkování.

Polsko a pokračuje v předsednictví tria
států Polsko - Dánsko - Kypr. Že by nás
tedy příští rok čekaly Dny dánské kultury? Dáme se překvapit. Každopádně
vás už teď zveme na příjemná setkání,
jakými všechny dosavadní prezentace
zemí EU v režii dam z místní knihovny
jednoznačně byly.
Dana Mojžíšová
foto autorka a Jan Hanuš

Obohaceni novými zkušenostmi se můžeme těšit na příští ročník. Po Polsku
letos převzalo předsednictví Rady Evropské unie Dánsko. Od 1. ledna 2012
vystřídalo ve svém působení právě
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Program divadla v listopadu 2012
Do 29. listopadu

TVOŘÍM, TEDY JSEM
Výstava obrazů a soch
Radovana Paucha
Pátek 2. listopadu v 19.30

DVA NA KANAPI
Sobota 3. listopadu v 15.00

ČARODĚJNÁ POHÁDKA
Čtvrtek 8. listopadu v 19.30

POZVÁNÍ NA VEČÍREK
Neděle 11. listopadu v 15.00

NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Pátek 16. listopadu v 10.00

FILUMENA MARTURANO

POKLADNA
Předprodej vstupenek na prosinec bude zahájen v pokladně divadla v úterý 13. listopadu
v 16 hodin. První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně šest vstupenek
na osobu a představení, 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 první den předprodeje od 18 hodin.
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 17. listopadu v 19.30

FILUMENA MARTURANO
Do 29. listopadu

Sobota 3. listopadu v 15.00

VODNÍKŮV SEN

TVOŘÍM, TEDY JSEM

ČARODĚJNÁ POHÁDKA

Středa 21. listopadu v 19.30

Radovan Pauch
Výstava obrazů a soch ve foyer divadla

Divadlo Mrak Havlíčkův Brod

Neděle 18. listopadu v 15.00

BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ
JEDNOU ZEZADU
Čtvrtek 22. listopadu v 19.30

HLEDÁM MILENCE,
ZN. SPĚCHÁ!
Pátek 23. listopadu v 9.30

Pátek 2. listopadu v 19.30
Marc Camoletti

DVA NA KANAPI

NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA
AUDIENCE

Sophia-Art
Režie: René Přibil

Pátek 23. listopadu v 18.00

Příběh francouzské konverzační komedie se odehrává v bytě jednoho dobře
situovaného páru. On je známý advokát, ona je vyhledávaná zubní lékařka.
Oba dohromady 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.
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

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Sobota 24. listopadu v 15.00

BUDULÍNEK MANDELINKA
Neděle 25. listopadu od 17.00 do 22.00

EXPEDIČNÍ KAMERA – FILMOVÝ
FESTIVAL ZIMNÍCH SPORTŮ
Pondělí 26. listopadu v 18.00

KONCERT UČITELŮ ZUŠ
Středa 28. listopadu v 19.30

NEBE
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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

ÁNO
VYPROD

Neděle 11. listopadu v 15.00

NA KOUZELNÉM
PALOUČKU
Divadlo Loudadlo
Unikátní loutková revue s černo–divadelní scénou a loutkami v nadživotní ve-

likosti, která uvádí v úžas nejen děti, ale
i dospělé. Hosté představení JŮ a HELE.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Pátek 16. listopadu v 10.00
Eduardo De Filippo

FILUMENA
MARTURANO

Á
VEŘEJN A
K
L
Á
R
E
GEN

Pátek 23. listopadu v 9.30
NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA
Václav Havel

AUDIENCE
Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob

ADANÉ
AVENÍ Z
PŘEDST
SŠ
T
UDEN Y
PRO ST

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 významných
osobností disentu.

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.
Jednotné vstupné 100 Kč

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

Sobota 17. listopadu v 19.30
Eduardo De Filippo
ÁNO
VYPROD

BUDULÍNEK MANDELINKA

FILUMENA MARTURANO

Divadlo Anfas

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
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

BEZ ROUCHA ANEB
JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU
DS Právě začínáme

ZADANÉ NÍ
AVE
Ř
P EDST

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
jste srdečně zváni na setkání s pamětníky u sklenky vína.
Jednotné vstupné 150 Kč
Studenti a senioři poloviční vstupné

Audience je jednoaktová hra z roku 1975,
ve které 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.
Po představení přislíbili účast na besedě
se studenty Andrej Krob, Bohdan Holomíček, Anna Freimanová, Dana Němcová, Petr Koháček
Jednotné vstupné 70 Kč
Pátek 23. listopadu v 18.00
Václav Havel

ZAHRADNÍ SLAVNOST
Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob

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

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

Čtvrtek 22. listopadu v 19.30
Miroslav Oupic – Jindra Kriegel

KONCERT UČITELŮ ZUŠ

HLEDÁM MILENCE,
ZN. SPĚCHÁ!

Středa 28. listopadu v 19.30

Divadlo Artur
Režie: Filip Jan Zvolský
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

NEBE
Hlediště a diváci na představení v Horních
Počernicích 1. 11. 1975
Foto: Bohdan Holomíček

“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
může být pravda, protože nic není jisté,

NÁŠ TIP

Brněnské divadlo MALÉ(h)RY
Milá komedie plná pozitivní energie, na
kterou budete vzpomínat ještě v další sezóně. Sešly se (v nebi?) tři ženy
rozdílných povolání i povah – herečka,
učitelka a kadeřnice. Odlišují se nejen náturou, ale i vztahem k mužům.
Vzájemná konfrontace je postupně vede
ke zjištění, že v jejich životě bylo vlastně
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všechno jinak. A navíc se ukazuje, že
jsou jejich osudy víc propojené, než se
na první pohled zdálo. A přesto, že je
představení především o ženách a jejich
světě, muži se budou velmi dobře bavit.
Námět, scénář, režie, hrají: Daniela
Zbytovská, Barbora Seidlová, Nikola
Zbytovská
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Čtvrtek 6. prosince v 19.30
Jiří Just

MANŽELSKÉ ŠTĚSTÍ
Produkce: Umělecká agentura Harlekýn
Režie: Ondřej Kepka

Hrají: Lilian Malkina, Naďa Konvalinková,
Jan Zadražil
Vstupné 300, 270, 240 Kč
Hledáte manželské štěstí? Pořiďte si
hospodyni! Hlavní hrdinka této svěží
komedie, Vilemína Gruntorádová, přijde
jako hospodyně z agentury Manželské štěstí udělat pořádek do moderní
rodiny. Okamžitě ale vycítí, že v tomto
manželství není něco v pořádku a začne
dávat rozklíženou dvojici dohromady.
S vražednou otevřeností a se slovy: Děti
moje, řeknu to upřímně, ale s taktem.
Váš sexuální život nestojí za nic!, začne
Vilemína řešit manželské soužití a to
s bezednou zásobou léty prověřených
rad, jak krize v kuchyni a loži překonávaly naše babičky.
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová,
David Suchařípa
Vstupné 300, 270, 240 Kč

NA PROSINEC
PŘIPRAVUJEME:

Sobota 8. prosince v 15.00

KATEŘINA ADAMOVÁ –
obrazy

Klasická pohádka v podání žáků Baletní
školy BcA. Jána Nemce

Vernisáž v neděli 2. prosince v 18.00

V krásném lesním zákoutí dovádějí a tančí
víly, fauni, mušky a houby. Přicházejí
zvířátka. Náhle zazní výstřel, zvířátka se
polekají a skryjí se v houští. Z úkrytu vidí
přicházet Petrovské, známé loupežníky…
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 1. prosince v 15.00
Jiří Kahoun

PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Dramatizace: Zdeněk Tomeš
a Michaela Sajlerová
Hudba: Petr Skoumal
Texty písní: Zdeněk Svěrák
Brumda a Čmelda jsou malí čmeláci,
které většina z nás jistě zná z televizních
večerníčků.Jejich dobrodružství ožívají
uprostřed rozkvetlé louky, na které se
učí nejen létání a sběru sladkého medového prášku, ale také odvaze k překonávání nástrah lučního světa. Hrdiny
celého palouku se stanou, když dopadnou strašidelného zloděje Pučmelouda!
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI

Pondělí 10. prosince v 19.30
Arto Paasilinna, Jitka Škápíková,
Lída Engelová

STARÁ DÁMA VAŘÍ JED
Produkce: Umělecká agentura Harlekýn
Režie: Lída Engelová
Černá groteska o dámě, která už je
natolik stará, že by neměla stát v cestě zlotřilostem svého synovce a jeho
kumpánů. Přesto jednoho dne vezme
osud do vlastních rukou a začne jednat.
Vaření jedu je totiž mnohem zábavnější
činností než malování na porcelán nebo
tkaní koberečků.

Úterý 11. prosince v 19.30

PÁNSKÁ JÍZDA
NÁŠ TIP

Divadelní spolek Frída
Scénář a režie: Dodo Gombár

Děj je zasazen do prostředí vesnického
ochotnického divadla. Speciﬁkem tamního souboru je fakt, že jej tvoří pouze
chlapi. Proto je repertoár postaven čistě
na mužích a život divadla na vesnici se
stává vysloveně pánskou záležitostí.
Z tohoto stereotypu vytrhne soubor příchod mladého avantgardního režiséra,
který se rozhodne nazkoušet s místními
hvězdami přelomové představení. Jeho
volba je více než odvážná, bude zkoušet
Tři sestry od Čechova. Hlavní postavy, tři
ženy – Olgu, Irinu a Mášu ztvární tři chlapi. Představení pojednává s obrovskou
dávkou humoru a nadhledu o tomto
netradičním zkušebním období.
Hrají: Jiří Pecha nebo Barin Tichý, David
Rotter, Alexandra Jirků, Radim Novák
a Martin Trnavský
Vstupné 300, 270, 240 Kč
Čtvrtek 13. prosince v 16.00 a 18.00

VÁNOČNÍ SHOW 2012
Agentura Amfora
Výpravný vánoční pořad pro děti plný
soutěží a písniček se koná pod záštitou
starostky Hany Moravcové.
Účinkují: Petr Salava, Michal Nesvadba,

Jan Čenský, Michaela Váňová / Barbora
Šedivá
Jednotné vstupné 100 Kč
Vhodné pro děti od 5 do cca 11 let

Sobota 29. prosince v 18.00

Středa 7. listopadu

KONCERT PRO
KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ
A NEJEN PRO NĚJ

Cesta kolem světa

Sobota 15. prosince v 19.30
Eduardo Rovner

Městské divadlo Mladá Boleslav
Vstupné 100 Kč
23. listopadu v 9.30

Audience

Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová a Iva Ptáčková

Neděle 16. prosince v 15.00

O ČERTECH, ČERTICÍCH,
FOUSKOVI A SUŠENÉ
BORŮVCE
Dětský divadelní soubor Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák,
Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený
Hudební spolupráce: Gábina a Kristýna
Cincibusovy
Původní televizní pohádka o namyšleném Kájovi Fouskovi, který se v pekle
nejen napraví, ale i zamiluje. A také zjistí,
že láska a dobře míněné slovo mají větší
moc než všelijaká čarodějná zaklínadla.
Vstupné 60, 50 40 Kč

Divadlo Na tahu
Vstupné 70 Kč
Úterý 27. listopadu v 9.00 a 10.30

Zpívej, čaruj, dováděj!
Umělecká agentura Susa

Úterý 4. prosince v 9.00 a 10.30
Krásná hudba v podání umělců Jany
Bouškové (harfa), Jiřího Bouška (ﬂétna), Jiřího Kubity (housle) a nastupující muzikantské generace Filipa a Davida Kubitových.
Večerem nás provede letošní jubilantka
Libuše Váchalová. Těšit se můžeme na
překvapení v podobě hosta. Interpretační umění účinkují a přátelská atmosféra
koncertu slibují jako vždy mimořádný
zážitek a neodmyslitelně patří k vánočním
svátkům v Horních Počernicích.
Vstupné 200, 180, 160 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: 281 920 326. Školy a školky mají
při obsazování míst přednost.
Pátek 2. listopadu

Pondělí 17. prosince v 18.00

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

Pondělí 19. listopadu v 10.00

Evžen Oněgin

VRÁTILA SE JEDNOU
RA
V NOCI
PREMIÉ

Starý mládenec Manuel pravidelně
chodí ke hrobu své matky, povídá si s ní
a každý týden jí líčí, co nového se mu
přihodilo. Když jí jednoho dne oznámí,
že se konečně chystá oženit, očekává
ho po návratu domů neuvěřitelné překvapení. Energická matka se mu znovu
začne plést do života.
Vstupné 140, 120, 100 Kč

Divadlo Formela

Malované písničky
Divadlo Anfas

Malá mše vánoční

Kühnův dětský pěvecký sbor
Čtvrtek 6. prosince v 9.00 a 10.30

Kde se vzaly Vánoce
Agentura Petra Kubce
Pátek 7. prosince

Jan Neruda
Divadlo Poetik

Pondělí 10. prosince v 9.00 a 10.30

Tři pohádky na Vánoce
Divadlo Pohádka

Pátek 14. prosince

Malá mše vánoční

Kühnův dětský pěvecký sbor
Pondělí 17. prosince

Tajemství stříbrné vločky

Liduščino divadlo
Hana Čížková, ředitelka divadla

Jana Boušková

Neděle 23. prosince v 17.00

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM

Hlavní partner
Divadla Horní Počernice

Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném přírodním divadle v zahradě svépravické školy. Za více než dvě desítky
let se pro nás společné zpívání stalo
příjemným zakončením adventu a také
letos se můžeme těšit na vánoční písně
a koledy v podání Dity Hořínkové.
Vstup volný.
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Malířka a fotografka Kateřina Adamová
připravuje výstavu v divadle
Malířka a fotografka Kateřina Adamová studovala v ateliéru kresby u profesorky Jitky Svobodové na Akademii výtvarných
umění v Praze. Od roku 2000 se její život existenčně rozdělil mezi dvě země: Českou republiku a Španělsko, kde studovala
dějiny umění a hudby na Universidad del país Vasco v Bilbau. Ve Španělsku se také provdala a narodil se jí syn Simon. Od
roku 2010 pracuje v oddělení produkce výstav Galerie hlavního města Prahy. Kateřina Adamová žije v Horních Počernicích
a v listopadu vás zve na svou výstavu do foyer našeho divadla.
Jak se vyvíjela vaše cesta směřující
k malování?
Předně bych chtěla říct, že vážně jsem nemalovala už léta a maluji pouze se synem.
Ta chuť malovat ve mě byla od dětství,
pouze se měnil nátisk k práci úměrně
tomu, jak jsem rostla. Poprvé to bylo asi
na gymnáziu, rok před maturitou, kdy
jsem si uvědomila, že se chci něčemu takovému věnovat profesně. Ukončila jsem
gymnázium před maturitou a vyměnila
ho za studium na střední škole uměleckoprůmyslové, ale gymnázium mě bavilo.
Na Umprumu jsem sice studovala obor
propagační graﬁka, ale brzy bylo jasné, že
jediné, čemu jsem chtěla věnovat veškerý
čas, byly hodiny kresby a malby. Svou
energií a umanutostí pro práci mne tenkrát
velmi ovlivnil Radek Wiesner. Asi ve třetím
ročníku nastoupila na obor navrhování
Martina Pytlová, a ta se hned první hodinu
zeptala přímo, kdo chce zkoušet přijímačky na akademii. Ze třídy jsme byli celkem
tři. Ona byla první člověk, který se mi věnoval, přivedl mě na konzultace a ukázal
mi, že není tak nedosažitelná, jak vypadá.
To jsem ještě malovala. Ten rok jsem přijímačky na malbu neudělala. Udělala jsem
je až rok na to, kdy jsem jako zaměstnanec dílen Národního divadla neměla na
malování kdy a skoro všechno jsem kreslila. Tak jsem to zkusila na kresbu. Vzala
mě profesorka Jitka Svobodová a její
asistent Petrbok. Ona pro mě tu kresbu
objevila ve svých vlastních kresbách. Ona
mi ji ukázala, jak se přes ni dá jít, ale nikdy
mě k ní nenutila. Byla to pro mne jasná
volba. Myslím, že je to skvělé médium,
a je dobře, že ten ateliér existuje.
Které prostředí vás více inspirovalo,
české nebo španělské? V čem vidíte
podstatný rozdíl mezi životem ve Španělsku a u nás?
Prostředí, které mne ovlivňuje, až tak
daleko nesahá, aby se dalo říct, že mne
ovlivnil celý jeden stát. Moje prostředí je
uvnitř bytu, uvnitř rodiny, na malém městě, ve velkém městě, v práci, tam, kde
jsem sama se sebou. Inspiraci nevidím ve
Španělsku nebo v Česku, ale v tom, co
zrovna dělám, kde se pohybuju a s kým
a s čím se srovnávám. Ani nevím, jestli
ty rozdíly jsou podstatné. Rozhodně je
rozdíl v tom, že Španělsko je multikulturní země, je to obrovská země spojující
několik národů. Lidé na severu se docela
povahově liší od lidí na jihu a stejně tak
krajina. Společného mají to, že jsou sebevědomější, hrdí na to, že jsou Španělé,
rádi se pohybují ve skupinách a kamkoliv
přijdou, nesou si to Španělsko s sebou.
To není tak zcela nepodobné tomu, co
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dělali v historii. Nejsou tolik komplikovaní
jako my. Taková povaha má svoje pro
i proti a při delším soužití se s tím prostě
vyrovnáte, objevíte to v sobě a vyhovuje
vám to nebo ne. Já jsem se rozhodla
žít tady. Ta země je ale překrásná, mám
k ní velký vztah. Když jsem tam, je to pro
mě určitý doping. Něco jsem se od nich
naučila, ale žít a pracovat tam nechci.
Z vašich obrazů vyzařuje uklidnění, ale
ne prvoplánové. Spíše vyvolává pocit,
že je to energie, která vznikla jako
následek překonání nějaké bolesti.
V jednom článku o sobě jsem si přečetla, že ve zdánlivě klidných obrazech jde
o emočně nabitou třaskavou směs. Já si
taky myslím, že ten klid bude jen zdánlivý.
Když v mém životě došlo ke skutečnému
překonávání bolesti, v mých obrazech se
to odrazilo černým humorem.
Jak se vaše tvorba srovnává se starostí o rodinu?
Vůbec se s ní nesrovnává. Rodina je
úžasným zdrojem inspirace, ale k tomu,
abych všechno, co chci, taky realizovala, se prostě nedostanu. Já si ty chvíle
na kreslení opravdu kradu. Je to taková
poslední bašta, co ještě nepadla, ale
musí ustát řadu nájezdů. Na druhou
stranu čeho je moc, toho je příliš a já se
někdy strašně vzbouřím, ale ve výsledku
mi to nikdy moc nepomohlo. Když si
to potom sama se sebou srovnávám,
většinou přijdu na to, že rodina má přednost. Že to lítání s ní po venku a na kole
a výlety, že mě to vlastně baví a že je to
tak dobře. To dítě mi za chvíli vyroste, už
teď mě přestává potřebovat jako mámu
na plný úvazek. Vím, že je to jen krátký
čas, a co mu nedám teď, už mu nedám
nikdy. Přes to všechno pokračuju a někdy jsem samozřejmě k smrti unavená.

Přinesl si váš syn do života nějaké
dispozice k výtvarnému umění?
Simon má pět let, tedy je předčasné
mluvit o nějakých výrazných dispozicích,
ale teď momentálně prožíváme doma éru
grafﬁti. Když jdeme na procházku, neunikne mu jediný tag. Realizuje to potom
doma v pokoji na zdi a sprejem.Určitě je
tvořivý a já ho nechám. Asi i pomáhám,
když mi to dovolí, manuálně zručná máma
se občas docela hodí. Víc než malování
ho baví tvořit předměty. Hračky, domy,
auta, letadla nebo prostě jenom předměty.
Nejdřív to vytvoří z pásky, dřívek nebo čehokoli, teprve potom tomu hledá užitnou
hodnotu. Většinou je to dobré. Lepší, než
co jsem schopná vytvořit já. Obdivuji ho
za jeho humor v těch věcech, ten jsem se
naučila od něj.
V listopadu budete vystavovat v hornopočernickém divadle. Na co se mohou
návštěvníci těšit?
Na mě!
Dana Mojžíšová, foto autorka
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Listopad 2012
Čt 1. 11.
Koncert žáků klavírní třídy I. Mottlové
Galerie 14, Černý Most – 18.00

Pá 16. 11.
Koncert žáků pěvecké třídy
M. Sedlákové
Sál ZUŠ – 17.30

Po 19. 11.
II. Hudební večer tradiční
koncert žáků školy
Sál ZUŠ – 18.00

Pá 23. 11.
Koncert žáků klavírního oddělení
Sál ZUŠ – 17.00

Po 26. 11.
Koncert učitelů ZUŠ
Divadlo Horní Počernice – 18.00

ve čtvrtek 15.

11. od 19  21 hod.

v ul. Prachovská 1445/30,
Horní Počernice
u Hanky Jelínkové
tel. 723 855 260
email hanka@jelinkovi.eu

možnost vyrobit nebo namalovat
reprezentativní vánoční dárek,
hedvábnou šálu, šátek či obrázek do okna
+ hedvábné korále
cena: 40, kč + materiál

18– 19

Listopadová světýlka, nádraží
na zámku, statečná Faruza
a Šípková Růženka
Sychravé a tmavé listopadové dny vybízejí, abyste se u nás zahřáli a prohlédli
si nové výstavy. Výstava Nádraží na
zámku potěší všechny příznivce vláčků,
mašinek, starých strojků a hraček. Nádherné loutky výstavy Statečná Faruza
vám připomenou nejslavnější doby
české školy animovaného ﬁlmu, neboť
ji připravili mistři ve svém oboru, kteří
tvořili pro Studio Jiřího Trnky a Krátký
ﬁlm Praha. Abychom uctili rytíře Jana
ze Chval, vystavujeme všechny erby,
které pro něj nakreslily naše počernické
děti – účastníci soutěže Erb rytíře Jana
ze Chval. Všechny výstavy si můžete
projít sami, nebo počkejte na Šípkovou
Růženku, která se ráda stane vaší půvabnou průvodkyní. Počernická světýlka
vás zahřejí světýlky z lampionů i závěrečným ohněm. Na dámy z Horních Počernic se zase těšíme na Svatomartinské dámské jízdě na zámku. A dospělé
návštěvníky jistě nadchnou originální
smyslné obrazy Miroslava Konráda a sochy z pálené hlíny Petra Schela.

do Ne 6. 1. 2013

Nádraží na zámku, zapomenuté objevy a vynálezy

elektriﬁkovaného kolejiště s funkčním
vláčkem a parní lokomotivou. Uvidíte
také mechanické hračky 19. a 20. století
jako zmenšené modely technických objevů a vynálezů, poháněné hodinovým
strojkem na klíček, parním strojem nebo
elektromotorem. Určitě se vám budou
líbit dřevěné i kovové stavebnice, vojáčci
s vojenskou technikou, pohyblivé postavičky na klíček a plechové vláčky.
do Ne 13. 1. 2013

Statečná Faruza – ﬁlmový
loutkový ateliér na zámku

Vánoce našich babiček aneb
Skříňové betlémy, ozdoby
a dárky
1. 12. od 15 hod. slavnostní otevření
s pouštěním skořápkových lodiček
Tentokrát opravdu netradiční vánoční
výstava, která vás vůní jehličí, atmosférou velkých skříňových, vyřezávaných
a keramických betlémů i starodávnými
vánočními ozdobami vtáhne do té pravé
vánoční atmosféry. Nezapomeňte přijít
na slavnostní zahájení s tvůrčí dílnou pro
děti a pouštěním skořápkových lodiček.

Ne 11. 11. od 10 do 17 hod.
špejchar a stodola

Výstava pro kočku
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”.
od So 3. do Ne 25. 11. 2012

Erby rytíře Jana ze Chval –
výstava dětí hornopočernických škol

Chtěli byste vědět, jak to dříve chodilo
na nádraží? V pravé dopravní kanceláři
si můžete vytvořit staré jízdenky, které si
dobře pamatují dnešní rodiče i prarodiče. Děti si mohou pohrát se stavebnicí
Merkur a dospělí zavzpomínat. Jistě
vás zaujme velký model historického

od So 1. 12. do Ne 13. 1. 2013

Soutěž „Erb Jana ze Chval“ o nejkrásnější erb pro našeho rytíře byla vyhlášena 1. září a ukončena 10. října 2012,
zúčastnilo se jí celkem 153 dětí ve věku
od pěti do patnácti let. Obrázky i literární
práce byly natolik zdařilé a inspirativní,
že jim po tři týdny věnujeme jednu místnost zámeckého sklepení. Literární práci
Simony Spilkové „Rytíř Jan ze Chval“,
kterou jsme ocenili zvláštní cenou, publikujeme v tomto čísle HPZ.

Podzimní umísťovací výstava opuštěných koček
Vstupné: konzerva pro kočky.
Program pro děti zajištěn.
Ne 18. 11. od 17 hod,
sraz u ohniště na Chvalské tvrzi

Počernická světýlka aneb
Tajemným Podskalím
Tradiční průvod rodičů a dětí s lampiony
starými Chvaly s pohádkovými zastaveními, soutěžemi a závěrečným zahřátím
u ohně. Pořádají: Chvalský zámek,
Skauti, RC MUM, DDM HP, Společenství
Molechet a ZŠ Stoliňská.
17. a 18. 11. od 10 do 17 hod.
komentovaná prohlídka na objednávku

Pohádkový víkend na zámku
se Šípkovou Růženkou
Princezna Šípková Růženka provede
děti celým zámkem a výstavami Nádraží na zámku, Statečná Faruza a Erb
rytíře Jana ze Chval. Čekají vás soutěže
a úkoly, tajemný vstup na zámeckou

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

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

půdu i cesta točitým schodištěm.
Komentovaná prohlídka na objednávku:
tel. 281 860 130 nebo e-mail infocentrum@chvalskyzamek.cz.
Objednávky a ceny:
Šípková Růženka provází v So 17. a Ne
18. 11. mezi 10 a 17 hodinou, prohlídka trvá 40 min. Je možné přiobjednat
profesionální fotograﬁi dětí od dvorní
fotografky Walniky nebo můžete děti fotit
sami. 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,
zvýhodněné rodinné vstupné 350 Kč
(2 dospělí a max. 3 děti).
Dospělí jako doprovod dětí – běžné
vstupné 60 Kč, senioři 40 Kč (pokud
nevyužijete rodinné vstupné).

9. 12. od 10 do 17 hod.

Pohádková neděle s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi

20 a Chvalský zámek. Prosím, svou účast
potvrďte do 9. 11. na tel. čísle 281 860
130 (recepce Chvalského zámku).

Komentovaná prohlídka na objednávku,
ukázky vánočních tradic za asistence
nezbedné víly Ohnivky, tel. 281 860 130
Ne 9. 12. od 10 do 17 hod.
areál Chvalské tvrze

od Čt 6. 11. do St 2. 12.

Adventní trhy

Petr Schel: Sochy a Miroslav
Konrád: Obrazy

Tradiční vánoční trhy vás vytrhnou ze spěchu všedních dní, přinutí zpomalit, vypít si
svařáka a koupit něco hezkého. Akce se
bude konat za příznivého počasí venku
v areálu Chvalské tvrze, jen za nepříznivého počasí (sněhová kalamita) ve stodole.
POZOR, kolem 14 hodiny přijde návštěva
z dávných dob – Lucie, která zkontroluje
hygienu na trzích.
POZOR, v kočárovně Chvalského zámku
bude připraveno vánoční slavení a zdobení, pořádané rodinným centrem MUM.

Slavnostní vernisáž 6. 11. v 17 hod

Prodejní výstava vás provede výběrem
z tvorby dvou umělců, jejichž spolupráce je
oboustranně přínosná. Akademický malíř
Miroslav Konrád (foto) je absolventem AVU
– speciální školy ﬁgurální a krajinářské malby a držitelem ceny Salvator Dali International. V galerii Chvalského zámku vystavuje
akvarely ze Champagne a olejomalby.
Sochař Petr Schel vás zaujme originálními
sochami z pálené hlíny.

Pá 16. 11. od 19 hod.
8. 12. od 10 do 17 hod.

Pohádková sobota na zámku s rytířem Janem ze Chval
komentovaná prohlídka na objednávku,
zapůjčení meče a výcvik mladých rytířů,
tel. 281 860 130

Dámská svatomartinská jízda na zámku aneb Se zastupitelkami na víno
Přijďte si vypít sklenku dobrého vína a příjemně si popovídat na neformální, čistě
dámské setkání zastupitelek a občanek
Horních Počernic. Akci pořádá MČ Praha

Těšíme se na vás na Chvalském zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka

RYTÍŘ JAN ZE CHVAL
Píše se rok 1629 a já, obyčejný a nevýrazný mladík, sedím v malé
sednici, ve které se mihotá jen plamínek svíčky. Právě píši zápis,
co se mi toho dne událo. Venku strašně prší a zuří plískanice.
Toto nevlídné počasí trvá už nějaký ten den. Vždy když jsem se
zuřivě drápal po tom, dosáhnout něčeho, co by mi zajistilo slávu,
můj plán jako by doslova pohasl na úplné maličkosti. Po nějaké
době jsem se prostě a jednoduše přestal snažit.
Konečně! Usínám únavou, zraky se mi klíží a já se ukládám do
příjemného snu, ve kterém nejsem bezvýznamný chlapec, nýbrž
neohrožený a statečný rytíř. Ano, často mívám živé sny o křičejících, zoufale prosících ženách v nebezpečí, ale tento křik mne
tak neúprosně trhá ze snu. Posadím se na posteli a poslouchám. Už zase! Tak sním, či bdím?
Jdu si vzít svůj černý plášť. Opatrně vcházím do nevlídné noci,
černá a hustá tma padá na vše. Snad – ale támhle se něco
pohnulo ve tmě. Přísahám, že jsem se s úplně čistým úmyslem
vydal na to místo. Hrklo ve mně, když proti mně vyskočil jakýsi
muž, jenž míříc na mě nožem držel pod svou paží ubohou a bezbrannou dívčinu, která byla velmi krásná. Těkala svýma ustrašenýma očima a zřejmě čekala, co se bude dít. Po pravdě - taky
jsem čekal. Chvíli jsme jen tak stáli a dívali se sobě do očí. Poté
dal zločinec dívce nůž ke krku... Musel jsem už něco udělat! Vzal
jsem opodál ležící klacek a prudce jím mrštil po hlavě útočníka.
Ozvalo se zapraskání a on se mi bezvládně sesul nohám.

Krásná dívka mi děkovala se slzami v očích, přiskočila a poznamenala mne polibkem, potom však zizela do noci. Ráno, když
jsem se vzbudil, ještě mě bolela hlava po nočním dobrodružství.
Slyšel jsem však, jak bubeník cosi nového sdělit ráčí. Začal hlásit: „Na vědomost se dává, že ten, kdo zachránil pannu Johanku
před zákeřným lapkou, ať se dostaví na Chvalský zámek.“
Najednou jsem byl, jako kdyby do mě blesk uhodil. Vzal jsem si
svůj nejlepší oblek a šel jsem na zámek. Byla tam řada zájemců,
teprve až když na mě přišla řada, zvolal dívčí hlas: „To je on!“
Celý potěšen jsem přišel před Jana Daniela Kapra z Kaprštejna,
nynějšího vlastníka Chvalského zámku.
Srdečně mi děkoval za zachránění dcery a sliboval mi odměnu. Hned na začátku jsem věděl, co chci! Řekl jsem mu tedy:
„Jediné, co bych chtěl, je - pokud by chtěl pán někdy přistavět
ke svému zámku kostel, který by byl… Nevím, zda to není moc
smělé, pojmenován po mé matce, kteráž se zove Ludmila.“
Jana Daniela Kapra to dojalo a pasoval mne na rytíře. Ano,
konečně jsem dosáhl lesku slávy. Potomci Jana Daniela Kapra
z Kaprštejna po více než sto letech splnili rytíři Janovi ze Chval
jeho přání a kostel svaté Ludmily stojí na Chvalech dodnes.
Povídka Simony Spilkové z 9. A ZŠ Chodovická byla oceněna
Zvláštní cenou v soutěži Erb rytíře Jana ze Chval
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VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE O

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY
Y ZA ZÁŘÍ 2012

Září bylo měsícem, kdy končily výstavy Ráj hraček... a Historické kočárky a děti skutečně
v hojném počtu přicházely, aby tuto úspěšnou výstavu ještě mohly vidět. Ředitelka zámku
Alexandra Kohoutová vylosovala novou výherkyni, kterou je Jevgenija Bubnova, žákyně
2. třídy ZŠ Vybíralova z Prahy 14, která získala hezkou cenu a ručně šitou panenku-vílu Ohnivku. Blahopřejeme!
V září se soutěže zúčastnilo 341 dětí, z toho jen 3 odpovědi byly nesprávné. Otázka ohnivé
víly zněla: „Jakou barvu má kočárek, který má jen dvě kolečka?“ Děti si mohly vybrat mezi
modrou a červenou, ale správná barva byla modrá. Těšte se na další otázky – a pozor, v prosinci vyhlásíme soutěž, která se bude týkat vašeho ztvárnění naší ohnivé víly. A samozřejmě
na vás čeká další zvědavá otázka víly Ohnivky.

Milé děti, připravte si pastelky, tužky a barvičky, v příštím čísle Hornopočernického zpravodaje (12/2012) vás
čeká vyhlášení výtvarné soutěže. Vaším úkolem bude ztvárnit mě, vílu Ohnivku. Počkejte na podmínky soutěže
a těšte se, já se taky těším.
Vaše víla Ohnivka

Víla Ohnivka je ohnivá a nezbedná a přiznejme si to, zapalování ohýnků jí trochu chybí. Občas se jí na zámku stýskalo,
že nemůže svůj plamínek rozhořet naplno. Ale dočkala se: jedné listopadové neděle se jí splnil sen. Stojí si takhle před
Chvalským zámkem, když tu přicházejí další a další děti s rodiči. A kdyby jen to! Každé dítko drží v ruce jakési světýlko na
dlouhé tyči - jakýsi malý ohýnek. Ohnivka zvědavostí jen hořela: co to je? Zeptala se jedné malé holčičky a ta jí řekla: „To je
přece lampion! Ty neznáš Počernická světýlka? Každý z nás nese lampion s malým ohýnkem, chodíme po Horních Počernicích a potkáváme pohádkové bytosti.“ Víla Ohnivka byla nadšená! Konečně se může jaksepatří rozhořet! Po celou dobu
lampionového průvodu pobíhala před zámkem a na Chvalské tvrzi, osvětlovala dětem cestu a na úplném konci zapálila
ohniště, aby se děti mohly ohřát. Víla Ohnivka se pro ten večer stala nejkrásnějším a živým lampionem.

CHVALSKÝ ZÁMEK PŘIPRAVUJE VÝSTAVU O HORNÍCH
POČERNICÍCH – POMŮŽETE NÁM?
Vážení hornopočerničtí,
vzhledem ke skutečnosti, že na 1. května 2013 připadá 5. výročí otevření Chvalského
zámku pro veřejnost, chtěli bychom při té příležitosti náležitě oslavit naše Horní Počernice. Dovolte mi, prosím, požádat vás o pomoc. Rádi bychom připravili výstavu o historii
Horních Počernic, dávné i nedávné, až po 90. léta 20. století. Bez vaší pomoci ale výstavu
neuskutečníme. Určitě mnozí z vás vlastníte staré fotograﬁe, pohlednice, obrázky, zajímavé
dokumenty, nahrávky, ﬁlmy, deníky, zapsané vzpomínky, předměty denního užití, případně
věci související se slavnými osobnostmi, které žily a žijí v Horních Počernicích. Budeme
vám velmi vděční za pomoc.
Všechny věci k zapůjčení přijímá Ondřej Sedláček, který má na starosti zámecké výstavy.
Můžete přijít osobně, nejlépe po předchozí domluvě na tel.: 281 911 004, 281 860 130
nebo 725 745 396. Můžete také napsat na e-mail: ondrej.sedlacek@chvalskyzamek.cz
a ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Všechny věci přijmeme 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,
protože výstava se uskuteční na jaře roku 2013.
Děkujeme vám za pomoc.
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

Foto Ing. Libor Klikar

RODOVÝ ERB RYTÍŘE JANA ZE CHVAL
Jak jsme oceňovali výtvarnou soutěž za účasti rytíře
Soutěž Erb rytíře Jana ze Chval byla
vyhlášena 1. září a ukončena 10. října
2012. Své obrázky s návrhy erbů pro
rytíře zaslalo celkem 153 dětí ve věku
od pěti do patnácti let. Soutěžilo se ve
třech kategoriích:
I. kategorie (předškolní děti)
II. kategorie (1. až 5. třída ZŠ)
a III. kategorie (6. až 9. třída ZŠ)

Komise ve složení ředitelka zámku
Alexandra Kohoutová, rytíř Jan ze Chval,
produkční Růžena Beránková a kurátor výstav Ondřej Sedláček nakonec
z velkého počtu skutečně výjimečně
zdařilých prací ohodnotila níže uvedené
vítěze. Vzhledem k vysoké kvalitě všech
zaslaných prací jsme rozhodli, že práce
všech účastníků soutěže vystavíme na
zámku od 3. do 25. listopadu v samostatné místnosti zámeckého sklepení.
Děti zaslaly i zajímavé a originální literární
práce, z nichž jsme jako nejlepší ocenili
Simonu Spilkovou, jejíž povídku pro rytíře
si můžete přečíst na str. 21.
A jak probíhalo samotné vyhlášení?
V neděli 14. října byli vítězové slavnostně
vyhlášeni, odměněni věcnými cenami,
aby je následně do svých rukou převzal
samotný slovutný rytíř Jan ze Chval.
Rytíř provedl děti s rodiči i sourozenci
celým zámkem, výstavami a především
vyučil v umění šermířském na nádvoří
Chvalského zámku. Nyní bude na rytíři,
aby ze všech oceněných prací vybral
jeden erb, který bude zdobit jeho rytířský
štít. Děkujeme všem účastníkům soutěže.
Nezapomeňte se přijít od 3. do 25. 11.
podívat do sklepení na navržené erby pro
rytíře Jana ze Chval.
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka

3. místo: Lucie Kopecká
(FZŠ Chodovická)
Filip Kubíček
(ZŠ Stoliňská)

III. kategorie:
1. místo: Anastázie Pelykh
(ZŠ Ratibořická)
2. místo: Tereza Křížová
(ZŠ Ratibořická)
3. místo: Veronika Brachtlová
(ZŠ Ratibořická)
Denisa Pouchová
(FZŠ Chodovická)

Zvláštní ocenění:
Simona Spilková (FZŠ Chodovická)
Děkujeme všem účastníkům soutěže
a učitelům výtvarné výchovy všech
hornopočernických základních škol
i vychovatelům v družinách, které děti
k soutěži motivovali.

Vítězné návrhy soutěže:
I. kategorie:
Martinka Kopecká ze Šestajovic

II. kategorie:
1. místo: Jana Hyrmanová
(ZŠ Ratibořická)
2. místo: Matěj Březina
(ZŠ Spojenců)
Fotograﬁe Michal Kubíček

Chvála pečení
aneb jak se peče v Horních Počernicích
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ
Praha 20 a Pekařstvím Moravec vyhlašuje druhý ročník soutěže Chvála pečení
aneb jak se peče v Horních Počernicích.
Podmínky soutěže:
Zúčastnit se může každý, kdo žije nebo
pracuje v Horních Počernicích. Soutěží
se ve dvou kategoriích: O nejchutnější
cukroví a O nejkrásnější cukroví.
Soutěžíci představí porotě kolekci
složenou minimálně ze tří druhů cukroví
v minimálním celkovém počtu 15 ks.
Druhy cukroví záleží čistě na vás.
Co se hodnotí?
Dojem kolekce, chuť a originalita.

Komise:
Bohumil Moravec – předseda, Hana Moravcová, Alexandra Kohoutová a dva radní.
Přihlášky do soutěže:
do 14. prosince na recepci Chvalského
zámku osobně, telefonicky nebo
e-mailem (tel.: 281 860 130,
infocentrum@chvalskyzamek.cz)
Příjem pečiva:
16. 12. od 9 do 13 hodin, recepce
Chvalského zámku
Slavnostní vyhlášení:
16. 12. 2012 v 15 hodin v obřadní
síní Chvalského zámku

Co získá vítěz?
Vítěz každé ze dvou kategorií získá poukázku na 2000 Kč do hypermarketu.
Pozor – každý účastník soutěže dostane krásně vypečenou vánočku od
Pekařství Moravec.
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka
Chvalského zámku
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Mikulášská
zábava pro děti

materiálu na zdobení.
Počet míst je maximálně 20. Účast je
možná pouze po předchozí rezervaci
na tel. čísle 281 925 264 a 605 700 772,
e-mail farkasova@ddm-hp.cz, volfova@ddm-hp.cz nebo v kanceláři DDM.
Uzávěrka rezervací je dva dny před
konáním akce, tedy 28. 11.

sova@ddm-hp.cz,volfova@ddm-hp.cz
nebo v kanceláři DDM.
Uzávěrka rezervací je 2 dny před konáním volného klubu.
Klub bude probíhat při minimálním
počtu tří účastníků. Maximální počet
účastníků je 6.
Termíny: 13. 11. 2012 Tiffany 50 Kč +
materiál, 11. 12. 2012 Pedig – zvonek,
vánoční dekorace 100 Kč, 15. 1. 2013
Pedig – miska 150 Kč + dno.

Lyžařský
a snowboardový
výcvik

V pátek 7. 12. 2012 od 16 hodin zveme
vás a vaše děti na Mikulášskou zábavu.
Na Chvalskou tvrz do špejcharu přijdou
s Mikulášem také čert a anděl a budou
dětem rozdávat balíčky dobrot. Děti si
zaskotačí při hudbě na diskotéce, k tanci jim zahraje Duo ŠarPet. Vstupenky
budou v prodeji od pondělí 1. 11. 2012
v kanceláři DDM.
V ceně dětské vstupenky 120 Kč, je balíček v hodnotě 110 Kč. Počet dětských
vstupenek je omezen na 70 balíčků,
zajistěte si proto včas dětskou vstupenku. Cena dospělé vstupenky bez balíčku
je 30 Kč.

Adventní věnce

Oblíbený symbol blížících se Vánoc si
můžete přijít vyrobit v pátek 30. 11. od
16 do 19 hodin do DDM. Cena kurzu
je 50 Kč + cena vybraného materiálu.
Máme pro vás nakoupen široký výběr
korpusů, svícnů, mašlí i vánočního
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Keramika
pro mládež
a dospělé
Klub ve čtvrtek 17:30 – 19 hodin (1 x za
14 dní). Cena je 150 Kč včetně hlíny,
glazury a výpalu. Účast na klubu je
možná pouze po předchozí rezervaci
na tel. čísle 281 925 264 a 605 700 772,
na e-mail farkasova@ddm-hp.cz,volfova@ddm-hp.cz nebo v kanceláři
DDM. Uzávěrka rezervací je 2 dny před
konáním volného klubu.
Klub bude probíhat při minimálním
počtu pěti účastníků, maximální počet
účastníků je 10.
Termíny: 8. a 22. 11., 6. 12. 2012, 3.,
17. a 31. 1. 2013.

Výtvarná
řemesla pro
mládež a dospělé
Každý měsíc v úterý od 17:30 do 19:30
hodin. Účast na klubu je možná pouze
po předchozí rezervaci na tel. čísle 281
925 264 a 605 700 772, na e-mail farka-

Tradičně připravujeme pro vaše děti
pobyt na horách v podobě lyžařského
a snowboardového výcviku o jarních
prázdninách od 16. do 23. 2. 2013 na
Masarykově chatě v Deštném v Orlických horách.
Děti si opět mohou vzít lyže i snowboard /případně boby/, se kterými jim
pomohou naši instruktoři s osvědčením
akreditovaným MŠMT.
Cena je stejná jako v loňském roce:
3100 Kč, peníze na vleky nejsou do ceny
zahrnuty. Vlek – kotva přímo u chaty se
sjezdovkou cca 500 m dlouhou – by měl
stát 150 Kč na celý den. Je zde 16 sjezdovek na polské straně, z nichž nejdelší
měří 1800 m. Celodenní permanentka se
pohybuje kolem 350 Kč.
Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM
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Čtyři zlaté medaile gymnasty
ONDŘEJE KALNÉHO z Mistrovství
ČR a ještě čerstvá z Kolína
Možná si vzpomenete, že jsme před dvěma lety v Hornopočernickém zpravodaji
psali o nadějném počernickém gymnastovi Ondřeji Kalném. A jak se mu daří dnes?
Ve svých jedenácti letech má už pět titulů Mistra České republiky ve sportovní
gymnastice.

V Cottbusu na Juniorstrophy 2012 byl Ondřej
nejmladším závodníkem. Start mu byl povolen na žádost České gymnastické federace.

mu zrovna nedaří. Také jemu patří velký
dík za Ondrovy úspěchy,”
říká Stanislava Svobodová.
Ondra s čerstvou medailí z Kolína s kluky z SK
Hradčany Praha a trenérem

Ondřej je velice skromný a sám o svých
úspěších skoro nemluví, přestože už jezdí i na velké mezinárodní závody, kde se
ve velké konkurenci rozhodně neztrácí.
Letos v březnu se zúčastnil jako nejmladší závodník Atila Pinter cupu v rakouském
Innsbrucku, kde obsadil krásné 7. místo
v konkurenci 37 závodníků z dvanácti
států. V květnu 2012 vyhrál závody v Košicích, vyhrál také v belgickém Verviers.
“Letošní červen byl pro Ondru velice
náročný. Zvítězil ve velmi náročném
závodě dvojic o cenu Prostějova, 23. 6.
odjel jako nejmladší člen reprezentačního družstva do rakouského Klagenfurtu,
kde v kvaliﬁkaci obsadil 6. místo a probojoval se do ﬁnále na třech nářadích.
Ve ﬁnále pak vyhrál přeskok i prostná,
na bradlech byl čtvrtý. První den prázdnin si na mistrovství České republiky
v Praze v Tyršově domě došel pro zlatou
medaili hned čtyřikrát!
“Prázdninový odpočinek byl krátký,
na konci července už byl Ondra opět

Těsně po uzávěrce tohoto čísla přišla
e-mailem další skvělá zpráva od Ondrovy
maminky: “Právě jsme se vrátili ze závodů z Kolína, z Memoriálu Karla Hartiga,
odkud si Ondra přivezl zlatou medaili
a krásný pohár. Poprvé zde provedl nový
prvek na koni a hned uspěl.”
Ondřej Kalný s trenérem
Jaromírem Labonkem

v tělocvičně. Letní přípravu zakončil mezinárodním soustředěním v Chorvatsku
a 21. září odjel reprezentovat Českou
republiku do německého Cottbusu na
Juniorstrophy 2012. Byl zde nejmladším
závodníkem a start mu byl povolen na
žádost České gymnastické federace.
Ondra nezklamal a v konkurenci 37 závodníků z jedenácti států skončil v kvaliﬁkaci osmý a probojoval se do ﬁnále
na dvou nářadích. Na přeskoku získal
bronzovou medaili a na koni na šíř byl
šestý,” vypočítává Ondřejovy úspěchy
jeho maminka Stanislava Svobodová.
V konkurenci kanadských, japonských
nebo francouzských gymnastů se Ondřej Kalný rozhodně neztratil a dal jasně
najevo, že do budoucna je třeba počítat
také s gymnasty z České republiky.
Nejčerstvějším Ondřejovým úspěchem
je vítězství v Grand Prix Praha 2012
a vítězství ve ﬁnále na prostných začátkem října.
Konec roku bývá vždycky hodně náročný a mladého gymnastu ještě čeká
šest velkých závodů. Ondra je ale velice
pracovitý a tvrdě dře v tělocvičně, aby
byl nejlepší. “Změnil školu a každé ráno
jezdí hodinu z Horních Počernic do
Břevnova, aby to měl blíž do tělocvičny
na Dlabačově a mohl trénovat i dopoledne, místo tělocviku ve škole. Trenér
Jaromír Labonek se mu obětavě věnuje
dopoledne i odpoledne. Jezdí s ním na
soustředění a závody a dokáže Ondru
motivovat, povzbudit i podržet, když se

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

Gratulujeme!
Dana Mojžíšová
foto archiv Ondřeje Kalného

Ondřej Kalný (5. 4. 2001) začal
závodit už v prosinci 2005, hned
získal první medaili a stal se členem
družstva nejmladších gymnastů SK
Hradčany Praha. V roce 2008 už
mohl závodit v kategorii, kde byli
kluci už jen o dva roky starší než on,
a opět stál nejednou na stupních
vítězů. V současnosti je několikanásobným mistrem ČR ve své kategorii.
Za skvělé sportovní výsledky vděčí
nejen rodičům, ale především trenérům Ferdinandu Danišovi a Jaromíru
Labonkovi, který Ondřeje zasvětil do
velké gymnastiky.

Podzimní závody ve sportovní
gymnastice
Dne 7. října se pět nejmenších závodnic našeho oddílu
zúčastnilo tradičního závodu Dráček v SK Velká Ohrada v Praze – Stodůlkách. Nejlepší umístění – stříbrnou
medaili – vybojovala Nikolka Kurfürstová. Za vítězkou
měla ztrátu pouhých 33 tisícin bodu.
V neděli 21. října se konal v Horních Počernicích Podzimní přebor jednotlivkyň hlavního města Prahy ve sportovní
gymnastice žen. Závodilo se celkem v šesti kategoriích
a náš oddíl měl ve všech svá želízka v ohni. Nejcennější
příčku obsadila Kateřina Švábová (žákyně A). Čtyři stříbrné medaile získaly Kateřina Sýkorová (žákyně A), Tereza
Křížová (VS2 starší), Pavla Peluňková (VS1starší) a Julie
Pastrňáková (základní stupeň). Na bronzový stupínek si
vyskočily Nela Formanová (VS2 starší) a Karolína Gilarová (VS1 starší). Celkem závodilo 13 našich děvčat.
1. místo L. Bohatová

Odpolední program pokračoval Závodem gymnastických nadějí (ročník narození 2005 – 2008), ve kterém předvedlo
celkem 37 děvčátek své první sestavičky
ve dvou kategoriích. V obou kategoriích
se naše děvčátka umístila nejlépe na
6. místě: Adélka Kalinová v kategorii I.
a Viktorie Brožová v kategorii II. Závod
ve šplhu vyhrála naše závodnice Laura
Bohatová.
Podrobné výsledky najdete na
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz
Mgr. Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu AE a SG
T. Křížová, K. Sýkorová, K. Švábová, N. Formanová,
K. Spitzerová, vzadu L. Zahradníčková a A. Černická
2. místo P. Peluňková,
3. místo K. Gilarová

Dráček: N. Bartůšková, N. Kurfürstová, L. Bohatová s trenérkami
M. Řehořovou a L. Šotolovou

2. místo J. Pastrňáková
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Milí naši čtenáři,
na webových stránky naší knihovny vás
informujeme nejen o tom, co se u nás
děje, ale chceme také zkvalitnit naše
služby a komunikaci s vámi.
Rezervace knih a čtenářské konto
Ráda bych vás upozornila, že máte možnost mít neustále přehled o vámi hledaných nebo vypůjčených knihách. Na
webových stránkách knihovny je On-line
katalog, kde všechny knihy vyhledáváte
a zjišťujete, zda jsou k dispozici, nebo je
má právě jiný čtenář. V tomto případě si
knihu můžete rezervovat.
V posledním řádku s označením Další
možnosti najdete také vaše čtenářské konto.
Po jeho vyplnění, tedy číslo průkazky a PIN,
který obsahuje vaše data narození (aby nedošlo ke zneužití), postupujte následovně:
vyplňte poslední dvojčíslí roku narození,
měsíc a den. Kliknete na příkaz “odešli”.
Poté se vám objeví přehled vašich výpůjček,
zjistíte aktuální stav vašich rezervací a další
užitečné informce. Nezapomeňte se odhlásit, až budete odcházet od počítače.

Biograﬁe Ramsese II., velkého biblického
faraona, který žil téměř sto let. Pod jeho
vládou byly děti Izraele odvedeny do
otroctví. Egypt si protrpěl sedm hubených
let, ale pak říše na Nilu zažila největší
rozkvět a blahobyt ve svých dějinách.
Ramses II. jako velký stavitel vybudoval nesčetné památníky a neuvěřitelně
mnoho skalních chrámů a měst. Zároveň
patřil k nejbojovnějším, ale i k nejpožitkářštějším egyptským panovníkům.

Mazetti Katarina
Šťastně až do smrti

Otto Hans-Dieter
Neodpykané zločiny

Další možnost na webových stránkách
Napište nám! Postrádáte v knihovně
určitou knihu? Napište nám svůj tip,
námět či připomínku. Podle našich
možností se budeme snažit vyhovět
vašemu přání. Knihovna je tu přece
pro vás, naše věrné čtenáře.
Provoz v knihovně o vánočních
prázdninách
Ve dnech 24. 12. 2012 až 4. 1. 2013
bude knihovna zavřená. První výpůjční
den je úterý 8. 1. 2013
Božena Beňová, ředitelka knihovny

NOVINKY V NAŠÍ KNIHOVNĚ

Philipp Vandenberg
Ramses Veliký
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Agatha Raisinová, úspěšná londýnská
podnikatelka, se ze dne na den rozhodne skoncovat se svým dosavadním
životem. Prodá nejen svou PR ﬁrmu, ale
i londýnský byt a odstěhuje se do poklidné anglické vesničky Carsely, kde si chce
užívat předčasný důchod. Jenže po krátkém čase si uvědomí, že Carsely je na ní
až moc poklidné a že se jí nedaří navázat
přátelské vztahy s místními. Rozhodne se
proto zúčastnit tamější soutěže o nejlepší koláč, a to přestože za celý život tak
nanejvýš ohřívala jídlo v mikrovlnce. Aby
měla šanci vyhrát, koupí koláč v jednom
z nejlepších londýnských lahůdkářství
a hodlá ho vydávat za svůj výtvor. Jenže
soutěž se nakonec nevyvine podle
jejích představ, arbitr se na ni dívá skrz
prsty a po ochutnání jejího koláče navíc
zemře. Agatha je tedy najednou podezřelá z vraždy, a nadto musí přiznat, že
podváděla. Aby mohla očistit své jméno,
nezbývá jí nic jiného než sama vypátrat,
kdo skutečně vraždil.

Humorný román vypráví o nečekané lásce mezi lidmi z různých vrstev
společnosti a o tom, jak je těžké rozdíly
překonat a žít spolu šťastně až do smrti.
Mladý bohatý počítačový expert Janne
žije bujarým a bezstarostným životem
donchuána, dokud ho při procházce po
pláži netrefí do hlavy Tarzanka houpající
se v leopardích bikinách na laně. Ani
ve snu by ho nenapadlo, že se zamiluje
zrovna do ní – chudé ženské po třicítce
se dvěma otravnými dětmi, které má neustále v patách

M. C. Beaton
Agatha Raisinová
a otrávený koláč

Sporné rozsudky, neodhalené
vraždy, neobjasněné případy

Autor knihy již řadu let, po celém
světě a napříč časem neúnavně
pátrá po zločinech, jež nebyly nikdy
objasněny. V napínavých reportážích líčí spektakulární případy vražd
a mylných soudních rozsudků, a čtenář se tak stává očitým svědkem
děsivé reality, jež předčí všechny
ﬁktivní románové příběhy a ﬁlmové
scénáře.

NAŠI JUBILANTI NAROZENI V LISTOPADU
VACKOVÁ IRENA

KŘÍŽ ZDENĚK

LEDVINKA JAROSLAV

KONRÁD VÁCLAV

SOUKUPOVÁ HANA

PTÁČKOVÁ HELENA

SKLENÁŘOVÁ EMILIE

ČURDOVÁ VĚRA

SEDLÁČKOVÁ VLASTA

ŠPANVIRTOVÁ MARIE

CHYLÍK BOHUMÍR

VÉBROVÁ PAVLINA

ERLEBACHOVÁ VLASTA

ZAJÍČKOVÁ MARIE

JANÁČEK STANISLAV

KAVÁLEK JOSEF

FÜRBACHOVÁ JANA

RÝPAROVÁ ANNA

KEJLA MILOŠ

RAKOVÁ JITKA

STRNADOVÁ HELENA

MAKALOVÁ ANNA

HAJER JIŘÍ

VONDRÁČEK OLDŘICH

TACHECÍ ALENA

Františka Lettla

Vzpomínka na
Dne 11. listopadu 2012 by se dožil sta
let pan František Lettl, Stále vzpomíná
rodina Lettlova.

Martu Dörnerovou

Vzpomínka na
Dne 12. listopadu 2012 by se dožila sta
let naše maminka, paní Marta Dörnerová. S láskou vzpomínají dcery s rodinami

Vládǔ Rálka

Vzpomínka na
Dne 16. listopadu 2012 uplyne jeden smutný rok, kdy nás opustil Vládǎ Rálek. Stále
moc vzpomíná jeho rodina a kamarádi.

Pavla Houšku

Vzpomínka na
Obracím se na všechny, kteří znali Pavla
Houšku, aby si dne 16. 11. 2012 s námi
vzpomněli, že už je tomu 10 let, co nás
navždy opustil. Děkuje rodina a přátelé.

Jana Hnízdila

Vzpomínka na
Dne 17. listopadu 2012 uplynou tři roky,
kdy nás navždy opustil Jan Hnízdil.
Vzpomíná rodina a přátelé.

PROGRAM ZO SENIOŘI
V LISTOPADU 2012
středa 7. listopadu ve 14.00
SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ
Beseda, organizační záležitosti
úterý 13. listopadu ve 14.00 hod.
ZÁMECKÉ POSEZENÍ
s cestovatelem a spisovatelem
Romanem Vehovským
čtvrtek 22. listopadu
POCTA JAPONSKÉMU MEČI
výstava a přednáška v muzeu Policie ČR
sraz ve 14.00 v metru Černý most
středa 28. listopadu ve 14.00 hod.
PŘEDNÁŠKA PRAŽSKÉ PLYNÁRENSKÉ
na téma Podomní prodej
Nabídka produktů se seniorskou slevou
středa 5. prosince ve 13.00
ZHOTOVENÍ VÁNOČNÍ VÝZDOBY
s lektorkou J. Doušovou
POZOR, změna místa konání:
v Diakonii na Křovinově náměstí
Za výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová a Libuše Frouzová
Tel.: 721 002 992

Poděkování
Dne 18. října se na špejcharu Chvalské tvrze
konal 1. Podzimní ples seniorů. Strávili jsme
nádherný večer, na který budeme dlouho vzpomínat. Moc děkujeme vedení radnice Horních
Počernic a zejména starostce Haně Moravcové
za krásný podzimní dárek.
Senioři Horních Počernic

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE
V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJÍCH PŘÁTEL
se koná v sobotu 17. listopadu 2012 od 14 hodin v Domečku.
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Historie dávná i nedávná 53

Zemědělství
Zemědělský charakter většiny katastrálních obcí Karlínského
okresu, kam patřily i obce tvořící naši městskou část, potvrzoval
podíl výměry orné půdy. Její rozloha kolísala od 120 do 1.039
hektarů. Nejmenší byla obec Čeňkov a největší Horní Počernice.
Nejméně Luk měly Třeboratice /0,34 ha/, nejvíce Libeň /43 ha/,
Chvaly 34 ha. Nejvíce zahrad měla Libeň /87 ha/ a naše původní
obce dohromady celkem 22 ha. Pouze v pěti obcích z okresu
byly vinice, nejvíc v Troji /21 ha/ a sousedních Vysočanech
/5 ha/. Nejvíce pastvin měla obec Máslovice /63 ha/, naše obce
dohromady 14 ha. Lesy mělo celkem 20 katastrálních obcí okre-

su, nejvíce Malý a Velký Bášť /107 ha/. Největší vodní plochou
byl Dolnopočernický a Kyjský rybník napájený Rokytkou. Jako
menší byl uváděn ještě rybník v Čertousích, historické Jezero
univerzitní, dnešní Podsychrovský rybník.
Největší zastavěnou plochu měl Karlín /37 ha/, naše obce dohromady téměř 15 ha. Největší náves měla Libeň /3 ha/, která měla
také největší plochu silnic a cest /40 ha/. Obec Horní Počernice
s Čertousy měla 28 ha silnic a cest, Chvaly se Svépravicemi
16 ha. Neplodná a nevyužívaná půda se nejvíce vyskytovala
podél skalnatých břehů vltavských.
Orná půda byla ve všech obcích okresu obdělávána s velkou
pečlivostí a tehdy nejmodernějším nářadím, mezi kterým nechyběl ani parní pluh umožňující hlubokou orbu. Téměř polovina
plochy orné půdy byla využívána k pěstování obilovin /asi 33%/
k pěstování okopanin - brambor, řepy a čekanky, na 12% se pěstovaly pícniny /jetel, vojtěška a další/, asi na 4% luštěniny /hrách,
čočka, bob/ a přibližně na 2% obchodní rostliny /řepka, mák/.

V našich obcích byla v r. 1890 pozemková držba následující /v hektarech/:
Orná půda
Louky
Zahrady
Pastviny
Rybníky a potoky
Silnice a cesty
Zastavěná plocha
Náves
Celková výměra

Chvaly
445,20
34,12
7,24
6,20
0,65
11,43
4,85
2,92
512,61

H. Počernice a Čertousy
1038,70
16,58
10,85
4,45
1,24
28,40
8,03
2,72
1110,97

Svépravice a Xaverov
213,72
21,99
4,30
3,04
0,57
4,50
1,95
1,36
251,43

Celkem
1697,62
72,69
22,39
13,69
2,46
44,33
14,83
7,00
1875,01

%
90,55
3,88
1,19
0,73
0,13
2,36
0,79
0,37
100,00

V rámci okresu se na orné půdě pěstovala hlavně pšenice, žito, ječmen, oves, cukrovka, brambory, cukrovka na semeno, řepka
a luštěniny. Pěstované odrůdy pšenice byly celookresně vysoce kvalitní. Sladovnický ječmen byl po cukrovce nejdůležitější pěstovanou plodinou, cukrovka od samého počátku zaujímala vždy velké plochy. Pro její odbyt sloužily v rámci okresu čtyři cukrovary
a dalších šest bylo v blízkosti jeho obvodu. Semenářská stanice ve Větrušicích napomohla rozšíření pěstování cukrovky na semeno u výnosných a na obsah cukru bohatých odrůd. Brambory se pěstovaly zejména v odrůdách ranných /Jánovky/ a chutných
/Rohlíčky/ pro přímou spotřebu, pouze v malém množství pro další zpracování na škrob nebo líh.
V našich původních obcích se v roce 1890 pěstovaly následující plodiny /v hektarech/:
Plodina
Pšenice
Žito
Ječmen
Oves
Řepka
Čočka
Hrách
Vikev
Směska
Jetel
Vojtěška
Cukrovka
Brambory
Cukrovka na semeno

Chvaly
30,4
40,8
143,8
32,7
6,9
2,3
4,6
5,2
61,0
8,6
84,0
24,7
-

H. Počernice a Čertousy
89,2
172,6
189,9
103,6
24,1
2,8
3,4
6,9
10,3
120,8
8,7
247,4
57,5
0,8

Obilovinám byla v rámci okresu věnována celkem polovina
plochy orné půdy. Nejvíce se pěstoval ječmen 40,8%, pšenice 26,1%, žito 18,5% a oves na 14,6% plochy. Největší plocha
pšenice byla v Ďáblicích, následovaly Líbezníce a H. Počernice
s Čertousy. Největší plocha žita byla v H. Počernicích, stejně tak
i ječmene a ovsa. Podíl obilovin z orné půdy byl v H. Počernicích
53,5%. Ještě větší byl tento podíl v obci Svépravice a Xaverov,
celkem 63,6%, což bylo nejvíce v celém okrese.
Luštěniny včetně řepky a kukuřice na zrno se pěstovaly na
4,6% orné půdy. Největší podíl zaujímala vikev 38,5%, bob
14,2%, hrách 5,7%, čočka 5,2%, řepka 31,3% a kukuřice na
zrno 5,1%. Na největší ploše se pěstovaly v Ďáblicích. Řepka
měla největší plochu v H. Počernicích, čočku pěstovalo 16 katastrálních obcí, hrách 12, vikev 15, bob 24 a kukuřici na zrno
14 obcí. Pěstování pícnin byla v rámci okresu věnována plocha
12,4% z orné půdy. Největší plochu zaujímal jetel 77,3%, dále
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Svépravice a Xaverov
25,9
48,9
37,5
24,2
2,9
1,8
5,8
26,6
23,1
17,3
-

Celkem
145,5
262,3
371,2
160,5
30,0
8,0
5,2
17,3
15,5
208,4
17,3
354,5
99,5
0,8

směska 9,7%, vojtěška 7,5% a vičenec 5,5%. Největší plocha
jetele v rámci okresu byla v H. Počernicích.
Okopaninám včetně zeleniny bylo věnováno 33% z plochy orné
půdy. Největší podíl z toho činila cukrovka 84,8%, brambory
13,2%, cukrovka na semeno 1,1%, řepa krmní 0,4% a zelenina
0,9%. Největší plocha cukrovky byla v H. Počernicích, pak ve
Zdibech a Vysočanech. Také plocha brambor byla největší v H.
Počernicích, po nich v Kyjích a Velké Vsi. Méně příznivé vodní
podmínky byly jednou z příčin, proč se zelenina pěstovala pouze
v sedmi obcích okresu. Největší plochy byly v Troji, nejvíce se
pěstovalo zelí, květák, celer a křen. Větší pozornost získávalo v posledních letech rychle se rozvíjející květinářství, např. velké závody
na ostrově Štvanici, v Troji, Libni a na Střížkově, které se zabývaly
zejména pěstováním růží, karaﬁátů, violek, ﬁal, konvalinek apod.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Jak šel podzim u nás v mateřské
škole Chodovická

Po organizačně náročném startu do
školního roku se život ve “staronové“ MŠ Chodovická rozjel naplno.
Kuchyně už vaří všem dětem, noví
zaměstnanci se zorientovali a učitelky svědomitě, stejně jako každý rok,
připravují program pro své svěřence.
Vlastně dělají i trochu více...
Naše školka získala počátkem října
na mezinárodní konferenci Asociace
lesních mateřských škol a university
v německém Lüneburgu titul Školka
blízká přírodě, který dává původnímu
standardu nový rozměr.

Ve třídách Delfínek a Brouček proběhlo
„moštování“, kdy si děti z vlastnoručně
nasbíraných jablíček vyrobily mošt
a nasušily křížaly. U Žabiček a Dráčků
pekli štrůdly a dokonce i vařili jablečný kompot. V dalších dvou třídách
se rodiče nadchli a podpořili projekt
Motýlí farma, při němž mohly děti po
dobu čtyř týdnů na vlastní oči sledovat
proměnu housenky v motýla. Babočky
bodlákové pak slavnostně vypustily do
přírody k přezimování. Třída Brouček
po loňském experimentu pokračuje
v tzv. terénních dnech, kdy děti každou
středu vyrážejí s batůžky na zádech na
celé dopoledne mimo školku, většinou
do přírody.

Díky ochotným rodičům se velmi
vydařil První počernický dobročinný
bazar, jehož výtěžek 10.600 Kč směřuje k vybavení učebny v přírodě.
Za tvořivé účasti rodičů se jedna část
školkové zahrady pozvolna proměňuje na hřiště v přírodním stylu, kde si
mohou děti klidně vylézt s kamarádem
na lezací strom, pohrát si ve stanu,
nebo stavět z kamenů, hlíny, písku
i dřevěných špalíků. Vše je teprve ve
zrodu, ale nadšení dětí i jejich tvořivost
nás jenom utvrzují v tom, že jsme se
vydali správným směrem. A nejsme
v tom sami, stále se přidávají noví
a noví rodiče, kteří pochopili, že dítě
se nemusí vzdělávat pouze ve třídě.
Ušpiněné oblečení už je nerozhází;
vědí, že praktickým poznáním si malý
človíček osvojuje trvalé vědomosti
a dovednosti, učí se poznat své síly,
věřit sám sobě a nést odpovědnost
za svá rozhodnutí. A to bude jednou
v životě opravdu potřebovat!
Text a foto Katka Trutnovská,
MŠ Chodovická

Zlatá svatba v Bethesda
Dne 18. října 2012 oslavili zlatou svatbu manželé Kotovi, klienti domova Bethesda. Slavnostní ceremoniál
uvedla starostka Hana Moravcová hezkým proslovem
a přáním všeho dobrého do dalších společných let.
Společenské akce, která se vydařila, se účastnili skoro všichni klienti domova.
Š. Jeřábková

30– 31

Mladé Běchovice s FZŠ Chodovickou
Prvním sportovním měřením sil v novém školním roce byly běžecké závody Mladé Běchovice, kterých se naši žáci zúčastnili už podeváté.
Své síly v běžeckých disciplínách přišlo za
naši školu změřit šestnáct mladých sportovců.
Radost ze všech dosažených výsledků umocnilo 3. místo Pavla Lišky z 8. B, který si za zvuku
fanfár převzal na stupních vítězů bronzovou
medaili v běhu na 1000 metrů. Důkazem kvality
této sportovní akce bylo i to, že nikoho nemrzelo sobotní časné vstávání.
Mgr. Jiřina Lišková

Sportuje se i v družině
V 5. oddělení školní družiny proběhl koncem
září s napětím sledovaný turnaj ve fotbale. Že se
přihlásilo hodně kluků, nikoho nepřekvapilo, ale ani
děvčata nezůstala pozadu. Nemusela se bát pádů
ani šrámů, protože šlo o fotbal stolní. Mezi děvčaty
byla nejúspěšnější Verča ze 4. A a ostatní kluky
přehrál Petr ze stejné třídy.
Ivana Lacinová, vychovatelka ŠD

Kondiční
soustředění
v jižních Čechách
Žáci 6. B, nové sportovní třídy na FZŠ Chodovická, se druhý
týden v září zúčastnili úvodního kondičního soustředění. Spolu
s několika staršími spolužáky absolvovali pětidenní pobyt spojený s pohybem na čerstvém vzduchu v krásném prostředí jižních
Čech. Cílem soustředění bylo nejen ověřit dobrou kondici našich
nových sportovních talentů, ale i vzájemně se poznat, protože
ve sportovních třídách naší školy se scházejí žáci z různých škol.
Atletické disciplíny na venkovních sportovištích, míčové hry,
plavání a relaxace v bazénu, sauna, závody a soutěže, to vše
spojené s výbornou kuchyní a dobrou náladou všech zúčastněných, splnilo všechny předpokládané cíle této sportovní akce.
Těšíme se na další úspěšnou práci nového kolektivu.
Mgr. Jiřina Lišková

English Extra: anglické týdny
na FZŠ Chodovická
V letošním školním roce navázala FZŠ Chodovická spolupráci s lektorkou angličtiny
pro cizince Fran Shutlar. Tato příjemná mladá Angličanka pochází z hrabství Kent na
jihovýchodě Anglie a je držitelkou certiﬁkátu CELTA. Již řadu let učí angličtinu v Anglii
i v zahraničí. Žákům 2. stupně naší školy nabízí intenzivní jazykové kurzy. Pětidenní kurzy budou zaměřeny především na rozvoj komunikačních dovedností. Děti se
budou učit ve třiceti vyučovacích hodinách používat angličtinu plynuleji a přesněji.
Každý týden uzavře anglická prezentace a školní představeni absolventů kurzů pro
rodiče, učitele a spolužáky, samozřejmě v angličtině. První dva kurzy proběhnou
u nás v listopadu. Hlavním cílem této spolupráce je zlepšit angličtinu našich žáků
a zvýšit jejich sebedůvěru při používání angličtiny.
Mgr. Jana Remešová
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Putování za
pitnou vodou
V rámci začleňování témat EVVO do
výuky se osmé třídy vydaly na cestu za
pitnou vodou do staré čističky odpadních vod v Bubenči. Toto zařízení sloužilo svému účelu více než sto let. Dnes
již unikátní technická památka byla
uvedena do provozu v roce 1906 a v té
době byla nejmodernější čističkou
odpadních vod v Evropě. Do čističky
ústí více jak sto kilometrů odpadních
stok. Díky důmyslnému řešení a kvalitě
provedení se její koncepce a velká část
stok používá dodnes. Původní čistička
s parními stroji byla v provozu až do
roku 1967 a dones je plně funkční.
Součástí prohlídky byla i cesta do
podzemí provozní budovy čistírny, kde
jsme prošli asi 90 metrů dlouhý kanál
a seznámili se s historií stokování a čištění odpadních vod. Ve strojovně jsme si
prohlédli parní stroje z roku 1903, které
jsou při zvláštních příležitostech uváděny do chodu. Exkurze do čističky byla
mimořádným zážitkem.
Ing. Vlasta Kurucová a žáci 8. ročníku

Dny USA a EU s naší účastí
Už podruhé byli studenti SOŠ pro administrativu Evropské unie
pozváni na mezinárodní konferenci Dny
USA a EU, která se
pravidelně koná v paláci Žofín. I letos zde
vystoupili významní
současní i bývalí politici z USA a Evropy.
Konferenci zahájil premiér české vlády Petr Nečas, následovalo
vystoupení bývalého viceprezidenta USA Richarda B. Cheneyho. Ten zaujal svým hodnocením hrozby terorismu a postojem
Obamovy administrativy k tomuto problému. Celý sál si svým
vystoupením získal skvělý rétor Lawrence H. Summers. Zabýval se transatlantickým spojenectvím mezi USA a EU a rozebral
velmi srozumitelně makroekonomické výzvy nutně podpořené
strukturálními změnami ekonomiky.
Po obědě se ve svých vystoupeních vystřídali Vladimír
Jakunin, Robert Edward Rubin, Petr Žaluda nebo Miroslav
Lajčák, slovenský místopředseda vlády. Pak už jsme všichni

Svatováclavská
pouť
V září k nám jako každý
rok zavítaly děti ze Speciální základní školy Bártlova
na Svatováclavskou pouť. Měli jsme pro
ně připraveny soutěže, které prověřily
jejich dovednosti a znalosti, ale zároveň
děti také pobavily. Mohly si vyzkoušet
zdobení perníčků, malování poslepu,
skládání puzzlí nebo hod na cíl. Samozřejmostí bylo
i malé občerstvení.
Myslíme si, že děti,
studenti i vychovatelé byli spokojení
a všichni se těší na
další spolupráci
a nové zážitky.
K. Nováková
a J. Zmítková

netrpělivě čekali na Jamese Gordona Browna, bývalého
britského premiéra. Přestože byl posledním vystupujícím,
sál jeho projev odměnil zaslouženým potleskem.
Také druhý den konference byl zajímavý. Promluvili především čeští politici, z nichž byl podle hodnocení studentů
nejlepší a nejsrozumitelnější ministr průmyslu a obchodu
Martin Kuba.
Účast na takové akci je pro studenty nepochybně velmi
přínosná. Zažít atmosféru mezinárodní konference, vidět
politiky zblízka, mít možnost položit jim otázky a vyslechnout
jejich nepřipravené odpovědi, to všechno jsou zkušenosti,
které přispívají k utváření názorů na svět, ke
schopnosti diskutovat,
formulovat myšlenky
a argumentovat. A to
všechno od mladých lidí
požadujeme.
Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Babí léto na jihu Francie
Na přelomu září a října se studenti SOŠ pro
administrativu EU vydali za poznáváním krás
jihu Francie. Po nočním průjezdu Německa
a Švýcarska jsme se prošli Ženevou, zvláště starým městem, nábřežím a parky. Cesta
pokračovala do městečka Annecy v centru
Savojských Alp, následoval přejezd do Grenoblu. Následující den jsme se vydali úrodným
údolím řeky Isere do Provence. Navštívili jsme
Orange, Avignon a Pont du Gard se světoznámým římským akvaduktem. Viděli jsme Nîmes s krásným
amﬁteátrem i středověké Arles. Dech nám vyrazil regionální
park Camargue i skalní městečko v Les Baux de Provence.
Vypluli jsme z přístavu v Marseille na ostrov If a prohlédli
si Aix-en-Provence. Poslední den začal u ﬁlmového paláce
v Cannes, pokračoval návštěvou výrobny parfémů, poté
prohlídkou Nice. Posledním bodem našeho programu bylo
úchvatné Monako.
Monika Duchková, studentka SOŠ

Návštěva partnerské školy v Popradu
Srdečné bylo přivítání s našimi přáteli, slovenskými studenty, kteří už naši školu navštívili
v červnu. Moc nás překvapilo příjemné prostředí a vůbec celá budova školy. Během
našeho pobytu jsme se vydali na Štrbské Pleso za krásami hor a na pěší túru. Ve výšce
2 200 metrů na Velké Svišťovce jsme zůstali doslova ohromeni nádherným pohledem.
Další den jsme jeli na výlet do Červeného Kláštora, pak sjížděli Dunajec na raftech. Po
takovém výkonu byla odměna v podobě brynzových halušek skutečně zasloužená.
Karolína Hanková

Fotky, které vedou k zamyšlení
Studenti navštívili výstavu World Press Photo v pražském Karolinu. Z nejlepších novinářských fotograﬁí se dozvídají další informace
o světovém dění, probíhajících konﬂiktech i životě obyčejných lidí v různých zemích. Velkou kapitolu tvořily fotograﬁe vztahující se k tzv.
arabskému jaru, ale nahlédli jsme i za pevně staženou oponu Severní Koreje. Velmi silné emoce v nás vyvolaly obrazy zkázy z Japonska
zasaženého tsunami i snímky zachycující boj drogových gangů ve střední Americe. Uklidňující jsou vždy fotograﬁe ze světa sportu či
magické přírody.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ
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Škola v přírodě v Krkonoších
aneb milé překvapení
Chceme se podělit se čtenáři HPZ o úžasné zážitky z naší školy v přírodě, která se konala v Krkonoších, kde nás přivítala opravdu krásná
příroda. Autobus nás vysadil před pořádným kopcem. Výšlap byl
pro většinu z nás krutý a po náročném výstupu jsme byli zadýchaní
a unavení. Bylo jasné, že na tohle nejsme zvyklí, když pořád sedíme
před počítačem a někdy tak trávíme celé odpoledne. Ale ocenili jsme
čistý vzduch a příležitost trochu si pročistit hlavy. Také jsme se lépe
seznámili, což byl účel celého výletu.Ubytováni jsme byli v chatě
Štumpovka.
Po celý týden jsme se dopoledne učili a kreslili mapy, odpoledne
chodili na výlety. Navštívili jsme známá místa: Růženčinu zahrádku,
Krakonošovu snídani, Kotelní jámy nebo pramen Labe. Nejdelší výlet
byl také nejhezčí. Šli jsme nejprve z kopce k Ručičkám, potom dlouho
do kopce přes rozcestí Zadní Plech ke Krakonošově snídani, kde na
nás čekal krásný výhled. Všechno bylo pro nás velmi zajímavé. Hodně jsme se dozvěděli a hlavně se opravdu dobře navzájem seznámili.
Škola v přírodě nás mile překvapila. Splnila seznamovací účel a taky
nás naučila, jak lépe chránit přírodu, či dobře pracovat s dechem,
když jdeme někam dál než jen od zastávky autobusu domů.
N. Jiráková a A. Boudová, prima A

V Biogradu
na Moru
V září jsme si prodloužili prázdniny
o dalších deset dnů pobytem v Chorvatsku. Kromě koupání a slunění jsme
také vyrazili do přístavu. Nalodili jsme se
na krásnou, téměř sto let starou výletní
loď, kterou jsme měli celou pro sebe
a dokonce ji mohli zkusit i kormidlovat.
Veselá nálada nás ani po třech hodinách
kolíbání na moři neopustila. Na Kornatech jsme se vydali na skalnaté útesy,
podívat se na širé moře a osvěžit se
koupáním ve slaném jezeře. Deset dnů
uteklo jako voda, tak snad nám školní
rok uteče stejně rychle a příští Chorvatsko bude zase bezva.
Anna Šrytrová, Hedvika Nová a Lucie
Laušmanová, sekunda A

Pohár J. Masopusta v kopané
V říjnu se uskutečnilo okresní ﬁnále v kopané chlapců středních škol na stadiónu Pražačka. Náš tým složený ze studentů
vyššího stupně gymnázia obsadil krásné třetí místo. Podlehl
pouze v jednom zápase SOU Jarov, které zastupovali členové
velkých fotbalových pražských klubů.
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Za vzornou reprezentaci školy patří poděkování studentům
Žitnému, Žalčíkovi, Nguyenovi, Sklářovi, Vejrovi, Pytlounovi,
Andrasovi, Krebsovi, Balovi, Medovi, Oubrechtovi, Kadeřábkovi
a Doležalovi.
Mgr. Tomáš Dvořák, vyučující TV

Nikoli vzletné programy, ale starost o blaho obce
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si vám
oznámit, že dne 15.
10. 2012 vznikla v
Horních Počernicích Místní organizace Strany práv
občanů Zemanovci
(SPOZ). Jsme
politická strana,
kterou politologové
označují v českém politickém spektru
za levostředovou.
Proč má v Horních Počernicích působit
nová politická strana?
Tuto otázku jsme si sami položili
v okamžiku, kdy jsme se rozhodli místní
organizaci SPOZ založit. Došli jsme
k závěru, že u nás v Horních Počernicích bychom se neměli starat jen
o vzletné programy politických stran
(na to nám stačí velká politika), ale členové zastupitelstva by se měli zajímat
zejména o blaho Horních Počernic.
Starat se o místní problémy, napříč
polickými stranami a hnutími, které
v zastupitelstvu působí. Tady neplatí
žádná stranická disciplína. U nás zná
soused souseda a hodnotí se postoj
a důvěryhodnost každého z nás.

Situace v posledních letech je taková,
že problémy velké politiky, zejména klientelismus a rozhádanost stran, osobní
zájmy a nekompetentnost padají stále
na nižší úroveň. Přes kraje se dostávají až na místní zastupitelstva. Stačí
navštěvovat veřejná jednání zastupitelstva, podívat se do Hornopočernického
zpravodaje, případně sledovat další
dostupné veřejné informace, a běžný
občan jasně vidí, že tyto problémy se
objevují i u nás. Ukázkou této tendence
byla nakonec i zcela zbytečná a ze strany těch, kdo ji vyvolali, také neomluvitelná krize na naší radnici počátkem
roku 2012.
Jak chceme svých cílů dosáhnout?
V naší městské části je nutné začít
s jinou politickou kulturou. Naslouchat
občanům a respektovat jiné politické
názory. Uznávat politické partnery a to
nejen ty, kteří jsou momentálně v koalici.
Prosazovat rozumné návrhy a postoje,
i pokud je předkládají oponenti. Být
korektní a slušní.
Mnozí z nás, kteří jsme se rozhodli založit místní organizaci SPOZ,
máme zkušenosti z práce na radnici
a v zastupitelstvu. Chceme představit

počernickým spoluobčanům alternativu levicové strany, s níž je možné
v budoucnu spolupracovat, která
chce naplňovat svůj program a jejím
záměrem není jen bořit a zpochybňovat kvalitní práci těch druhých. Jsme
naopak ve vztahu k vedení radnice
připraveni k dialogu a spolupráci.
Jsme strana, která je připravena vyjít
maximálně vstříc potřebám a přáním
obyvatel Horních Počernic.
Neděláme si patent na jediné správné názory a postoje, ale pokud vás
alespoň část našich myšlenek oslovila,
pojďte to zkusit s námi. Zveme vás do
řad MO SPOZ, ale také bychom rádi
poznali naše příznivce a sympatizanty.
Můžete se přihlásit na adrese
miro.franek@seznam.cz a později na
našich webových stránkách, které brzy
zveřejníme.
Přejeme všem čtenářům společný
příjemný a klidný život v Horních Počernicích.
Mgr. Miroslav Franěk,
pověřený předseda MO SPOZ
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Proč houkají sirény?
sirény spouštěny na celém území hl.
města. Jde o trvalý tón v délce trvání
140 sekund. Zkouška systému neproběhne pouze v případě již nastalé
mimořádné události, kdy by hrozila
dezinformace občanů, či v případě možných bezpečnostních rizik. Z takového
důvodu byla například zrušena zkouška
sirén 7. května 2010 při státní návštěvě
prezidentů USA a RF.

Pro případ hrozící či nastalé mimořádné
události, např. povodeň nebo dopravní
nehoda s únikem nebezpečné látky,
je v Praze vybudována síť sirén, které dokážou obyvatele akusticky včas
varovat. Celkově je na území hlavního
města rozmístěno 420 sirén, z toho 222
rotačních (pouze houkají) a 198 elektronických (vybaveny modulem pro vysílání
tzv. verbální informace). Společně tvoří
součást celorepublikového jednotného
systému varování a vyrozumění. Sirény
je možné ovládat z operačních středisek Hasičského záchranného sboru
ČR (dále HZS) a operačního střediska
Krizového štábu hl. m. Prahy.
Při akustické zkoušce sirén, zpravidla
první středu v měsíci ve 12 hodin, jsou

V případě varování je možné sirény
spouštět jednotlivě nebo po skupinách
podle ohrožení konkrétní části města. Pro
varování obyvatelstva byl zaveden jediný
varovný signál „Všeobecná výstraha“.
Jedná se o kolísavý tón v délce trvání
140 sekund. U elektronických sirén uslyší
občané po zaznění signálu navíc verbální
informaci s obsahem: „Všeobecná výstraha“, „Nebezpečí zátopové vlny“, „Chemická havárie“ nebo „Radiační havárie“
a budou současně vyzváni ke sledování
vysílání Českého rozhlasu, České televize
a regionálního rozhlasu.
V případě, že je občan varován rotační
sirénou bez následné verbální informace
a je zřejmé, že nejde o povodeň, kde je
základní ochrannou činností evakuace,
měl by vždy dodržet níže uvedené tři pokyny: 1. Okamžitě se ukrýt, tzn. vyhledat

úkryt v nejbližší budově a raději ve vyšších
patrech z důvodu
ochrany před šířením
nebezpečných látek, z nichž většina je
těžší než vzduch – drží se při zemi. 2.
Uzavřít dveře a okna, vypnout klimatizaci
a nejlépe ji utěsnit navlhčenou látkou
(v případě úniku nebezpečných látek). 3.
Zapnout rádio nebo televizi, kde se občan
dozví, co se stalo a jak postupovat dále.
Varování obyvatelstva prostřednictvím
sirén bylo v podmínkách hlavního města
s úspěchem použito při povodních 13.
srpna 2002. Během jediného dne byl varovný signál spuštěn celkem 33krát. Ve
všech případech byla občanům přímo či
následně poskytnuta též verbální informace. Díky systému včasného varování
se podařilo z vodou ohrožených oblastí
evakuovat ca 48 000 osob, z toho ca
5 000 osob pomocí evakuace řízené,
ca 43 000 osob evakuací neřízenou.
Co říci závěrem? Snad jen to, abychom
zvuk sirény měli i nadále spojený především s první středou v měsíci a zároveň
nezapomněli, že štěstí přeje připraveným.
por. PaedDr. Luďka Palzerová, por. Bc.
Jakub Růžička, DiS., HZS hl. m. Prahy

Poděkování do Studia 66
Chtěl bych poděkovat společnosti Studio 66 z Náchodské
ulice v Horních Počernicích. Při objednávání informační cedule
jsem byl mile překvapen ochotou i odborností personálu. Ještě větší překvapení mne čekalo při vyzvednutí zakázky za neuvěřitelně krátkou dobu a vůbec nejvíc mě šokovala informace,
že objednaná práce je pro naší farnost zcela zdarma.
I když personál graﬁckého studia blíže neznám, jsem přesvědčen, že s takovým přístupem má tato ﬁrma budoucnost.
Podnikání jistě nezchudne podobným gestem k neziskovkám
a všechny ostatní obohatí. Třeba o víru, že jsou ještě (nebo už?)
ﬁrmy, kterým nejde za každou cenu o výdělek na zákazníkovi.
Hospodin vám bohatě požehnej.
Richard Novák, kazatel ECM farnosti Horní Počernice

krásné a kvalitní
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10 - 18
9 - 12

Iva Rosová
Běchorská

1124

Jinak po předchozí domluvě na tel. 776 208 281
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platba kartou možná

spodní a noční prádlo
ve všech velikostech nabízí

Placená inzerce

Dětem ze základní školy v ulici Spojenců:
Barborka nám otevřela hřiště

Jen útržkovitě si vybavuji svoje první
dětské vzpomínky na předvánoční chvíle
a adventní dobu. Co si však vybavuji
dobře, je nejen pocit zvláštního příjemného tajemna a bezpečí domova, ale také
naši hodnou paní učitelku Gabrielovou,
která nám v roce 1969 říkala, abychom
ji neoslovovali soudružko, protože by se
to mohlo plést třeba s „držkou“. Bylo mi
tehdy sedm let, chodil jsem do druhé třídy,
a bylo krátce po okupaci Československa Sovětskou armádou. Vyrůstal jsem
v malém krkonošském městečku, kde se
všichni dobře znali, všichni byli tak trochu
smutní a báli se, co se bude dít. Kdo to
zažil, dobře ví, že doma se mluvilo jinak,
ale na veřejnosti si člověk musel dát pozor
na pusu. Jenom Jenda Šustek, který měl
papíry na hlavu, mohl říkat, co si myslí.
Třeba to, že přistání Američanů na Měsíci
je úspěch, že Rusové za války postříleli
celou důstojnickou elitu polského národa,
nebo že Slováci měli fašistický Slovenský
štát a že nemáme náboženskou svobodu.
Bohužel, vývoj v naší zemi nás nutil lhát,
a já se musel stydět tak trochu i za své
rodiče a hlavně za tátu, který před Vánocemi lítal do kostela a učil se vánoční mší
Jana Jakuba Ryby. Cvičil doma a sousedi
tloukli na zeď, ať už nezpívá, tak chodil do
ordinace na polikliniku.
Pamatuji si jako dneska, když babička
utíkala za války před němci z Varnsdorfu,
kam se už pak nikdy nevrátila. Pamatuji,
jak maminka běhala po malém služebním bytě v Levínské Olešnici v Krkonoších, a hledala punčocháče pro Barborku
za okno. To se tehdy dávala ponožka

za okno, nebo ještě lépe punčocháče,
a druhý den ráno tam byl pomeranč
a banán, které tenkrát běžné vůbec nebyly. Byla to tedy asi Barborka, která mi
přinesla dárky a věděla, že jsem trochu
zlobil, protože jsem také dostal v Rudém
Právu zabalené uhlí. A není toho uhlí
moc?, ptal jsem se táty a mámy. Vždyť
jsem tolik zase nezlobil... Ve škole jsem
to pak probíral se spolužáky, ale ti také
nějaké to uhlí dostali, takže nakonec jsem
byl celkem spokojený. Pak to ale přišlo.
Jak jsem rostl, dozvídal jsem se postupně, že žádná Barborka nechodí, a že ty
banány, bonbóny, čokoládu a mandarinky dávají rodiče nebo babička. Takže
vlastně je to takový podvod pro děti, aby
nás zastrašili a my byli hodní. Taky nás
přesvědčovali, že Bůh není a chození do
kostela a Vánoce by bylo možná dobré
vymazat, protože děda mráz je lepší.
Koledy jsme taky moc nezpívali, jen ty
doporučené. Takže všechno to chození
a ministrování v kostele, kdy jsem slyšel
zpívat svého tátu rok co rok vánoční mši,
je podvod a povede mě to jenom do
záhuby, a Barborka, Milkuláš a Ježíšek,
to jsou takový báchorky pro děti.
Ti, kteří to všechno pamatují, jistě vědí, že
jako syn lékařů, kteří chodili do kostela,
a jejich chlapec ministroval, nemohl jít
na vysokou školu. Taky to tak dopadlo:
po gymnáziu mi pan ředitel napsal do
posudku, že jsem nevyzrálý na studium
medicíny, a tak jsem šel jako sedmnáctiletý do nemocnice so Hradce vozit mrtvoly, protože na to jsem už vyzrálý asi byl.

Po roce jsem se na medicínu dostal, ale
studia jsem měl po tři roky zpestřené pravidelnými návštěvami Státní bezpečnosti.
Protože jsem jí ale nic nepodepsal, tak
jsem na rozdíl od těch, co to podepsali, ve
svazcích StB nevyšel. Až vyrostete, možná
budete mít jednou stejně jako velké děti.
Naučil jsem je, jako to babička i rodiče
učili mě, dávat jim punčocháče nebo
ponožku za okno. Teď už s námi naše děti
nebydlí, ale pořád jim za okno punčochu
dávám a sleduji, jestli jsou hodní. Podle
toho přidám nebo uberu uhlí... Taky už
vím, že Barborka není podvod, ale že
skutečně k mým dětem chodí. Vím, že je
to její láska a víra, kterou rodičům dává
a kontroluje, abychom byli ke svým dětem
spravedliví a řekli jim, až budou větší, jak
to s tou Barborkou opravdu je. Teď tedy
vím, že rodiče mi nelhali a že Barborka
skutečně chodí, vím, že její smysl pro
spravedlnost a obdarování patří k cílům naší výchovy nejen u dětí, ale taky
u dospělých. Já vás, milé děti, všechny
neznám, ale moje ﬁrmy a moji zaměstnanci, kterých je více než padesát, pracují
v Horních Počernicích. A protože chceme,
aby děti tady byly hodné a něco o Barborce věděli, dali jsme vám 500 tisíc korun na
vaše školní hřiště.
Je tedy trochu symbolické, že na nás při
rozbalování dárku pro vás – při předávání vašeho hřiště – nikdo nepočkal ani
deset minut. Jak se později ukázalo,
někteří rozbalovači ani nevěděli, že ten
dárek je od nás, od Oční kliniky v Horních Počernicích. Zřejmě ještě trpí tou
schisofrenií, které se v minulosti museli
učit, a zapomněli, že už mohou mluvit
pravdu. Nebo něco skrývají. Taky se to
možná nemůžou naučit.
Proto vás prosím, jestli nám chcete poděkovat, a to by nám udělalo taky radost,
stejně jako jste vy měly z nového hřiště,
tak vězte, jsme z Oční kliniky u nádraží
v Horních Počernicích. Budu moc rád,
když se třeba za rok znova sejdeme,
a jestli se nám bude dařit, tak vám zase
nějaký dárek od Barborky dám, a pak
jí můžeme společně poděkovat. Mimochodem, když si na Barborku ulomíte
větvičku třešně a dáte ji doma do vody,
tak vám na Vánoce pěkně vykvete.
Hodně štěstí a radost ze hry vám přeje
za Oční kliniku v Horních Počernicích
MUDr. Richard Havránek,
majitel a vedoucí lékař.
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PRODÁM RD V HOR. POČERNICÍCH
3+1 PATROVÝ, GARÁŽ, POZEMEK
380 M, VEŠKERÉ SÍTĚ, STUDNA.
TEL.: 602 269 624
VÝZVA ŠIKOVNÝM LIDEM HP. UMÍTE
NĚCO, CO JINÍ NE? RÁDI SVŮJ UM
UKÁŽETE OSTATNÍM?
T: 281 923 531, RC PERLA
RC PERLA PRONAJME PROSTORY
NA MASÁŽE A TERAPIE ZA ÚČELEM
ROZŠÍŘENÍ NABÍDKY SLUŽEB.
TEL.: 605 289 420
NOVĚ V RC PERLA:
H. SAFFINOVA – ŽENSKÁ SESTRA,
MASÉRKA – RELAX MASÁŽE, DETOX.
ZÁBALY – SEMINÁŘE, PŘEDNÁŠKY,
KONZULTACE.
TEL.: 603 101 514
PRONAJMU OBCHOD 32 M2
V UL. NÁCHODSKÁ, TEL.: 775 223 925
PRODÁM BYT 2+1 60 M2, DANDOVA
UL, OV, VČETNĚ GARÁŽOVÉHO STÁNÍ,
2,69 MIL. KČ, DOHODA MOŽNÁ.
TEL.: 724 947 173
HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ, PODLAHÁŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE. ODVOZ SUTI
ZAJIŠTĚN. REKONSTRUKCE BYTŮ,
DOMŮ, NEBYTOVÝCH PROSTOR.
TEL.: 777 670 326

SLUŠNÍ MANŽELÉ KOUPÍ RD
V H. POČ. TEL: 605 158 858
REGENERAČNÍ A SPORTOVNÍ MASÁŽE V POHODLÍ VAŠEHO DOMOVA
TEL: 777 241 960
MAIL: MASAZSPORT@GMAIL.COM
WWW.MASAZSPORT.WEBPARK.CZ
!! VYKLIDÍME VÁŠ BYT, POZŮSTALOSTI, SKLEP ČI PŮDU. TEL: 777 227 840
MIN. 5000 KČ ZAPL.
ZA ZL. SV. VÁCLAVSKÝ DUKÁT, DÁLE
ST. ZLATÉ ŠPERKY S BRIL. I BEZ NICH,
EV. I POŠKOZENÉ. INTERANTIK PRAHA 9, POD PEKÁRNAMI Č. 3, T: 283
593 334, EV. 605 829 440 A 604 477 771
DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY ZŠ, SŠ,
PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM.
TEL.: 602 350 055
AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. AM, A1, A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL.: 603 418 333, 281 920 134
VÝPRODEJ NOVÉHO DĚTSKÉHO
OBLEČENÍ Z ANGLIE VE VĚKU 1–12
ROKŮ. VOLEJTE NA TEL.: 777 160 141
PRODÁM DRUŽSTEVNÍ BYT 4+1
V H. POČERNICÍCH, LODŽIE, KOMORA, SKLEP, ZDĚNÉ JÁDRO, PLOVOUCÍ
PODLAHY. PODLAŽÍ 3 (4). CENA DOHODOU. 605 233 521

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ-JUNKERS,
BUDERUS, DAKON, PROTHERM,
VIADRUS, VIESSMAN. SERVIS, REVIZE,
MONTÁŽE, REGULACE. PLYNTECH KALÁT, WWW.PLYNTECH.CZ, 608 626 496
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
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
KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU
TEL.: 606 527 091
PRONAJMU SKLAD 27 M2 –
DVOJGARÁŽ 2 600 KČ/M.
T: 777 263 261

PRODEJ MOR. SUDOVÉHO VÍNA VIN.
KUBÍK – VELKÉ BÍLOVICE. PRODEJNA
BOŽANOVSKÁ 89.
T: 604 731 198, PO-NE DO 20 H.
ELEKTROSERVIS
ÚDRŽBA, OPRAVY, INSTALACE
608 027 677
PRODÁM RD V HP. CENA
K JEDNÁNÍ JE 4.500.000 KČ.
TEL: 777 127 424
PRONAJMU NOVÝ 1+KK 45 M2 ZA
8.000 / MĚS., UL. VE ŽLÍBKU BLÍZKO
ST. AUTOB. TEL: 602 371 351
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 60., listopad 2012
/vychází měsíčně, kromě letních prázdnin/
VYDAVATEL: Úřad MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy
pod číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192
REDAKCE: Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, 193 21
Tel.: 281 860 130, e-mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz
REDAKTORKA:
Dana Mojžíšová, e-mail: dana.mojzisova@seznam.cz

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2012

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@
chvalskyzamek.cz, andrea_spackova@pocernice.cz,

Uzávěrka tohoto čísla: 17. 10. 2012
Uzávěrka příštího čísla: 16. 11. 2012
Příjem inzerce do dalšího čísla do 16. 11. 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 – listopad 2012

