££¡¤¢£¥
6£

Kalendář akcí v Horních Počernicích v
do 24. 11.
od 2. 11. do 12. 1.
od 5. do 30. 11.
2. 11.
3. 11.
4. 11.
5. 11.
6. 11.
7. 11.
8. 11.
8. 11.
8. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
9. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
10. 11.
12. 11.
14. 11.
15. 11.
15. 11.
16. 11.
16. 11.
16. 11.
17. 11.
19. 11.
21. 11.
21. 11.
21. 11.
22. 11.
22. 11.
24. 11.
25. 11.
27. 11.
27. 11.
30. 11.
1. 12.
1. 12.
1. 12.
1. 12.
1. 12.
od 1. 12. do 12. 1.
5. 12.
6. 12.

listopadu 2013

DEVATERO POHÁDEK KARLA ČAPKA
CHVALSKÝ ZÁMEK
NAHLÉDNUTÍ DO RÁJE EMMY A BARBORY SRNCOVÝCH
CHVALSKÝ ZÁMEK
KLUSÁK, FELGR, MUSIL, ROLNÍK: OBRAZY, GRAFIKY A PLASTIKY
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 a 19.30 LEDOZEM
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
16.00 –21.00 SNOW FILM FEST 2013
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.30 FRANTIŠEK ŠTVERÁK A HORNÍ POČERNICE
CHVALSKÝ ZÁMEK
19.30 TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ A POKROČILÉ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
11.15 –11.45 DIVADÝLKO POHÁDKA O DĚDEČKOVI
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19.30 UHERSKÁ A FLANDERSKÝ PŘÍBĚH
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
15.00 –18.00 BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB
RC MUM, MEZILESÍ 2058
17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZY, GRAFIKY A PLASTIKY
CHVALSKÝ ZÁMEK
19.30 PAST NA MYŠI
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
9.00 –12.00 BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH A DĚTSKÝCH POTŘEB
RC MUM, MEZILESÍ 2058
10.00 –17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU SE ZLATOVLÁSKOU
CHVALSKÝ ZÁMEK
10.00 –15.00 WORKSHOP PRÁCE S ŘEZACÍM PLOTREM
RC MUM, MEZILESÍ 2058
5.00 ZELENINOVÁ POHÁDKA
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
19.30 LIBUSHE
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
10.00 –17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S PRINCEZNOU KOLOBĚŽKOU I.
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
15.00 VERNISÁŽ: NAHLÉDNUTÍ DO RÁJE EMMY A BARBORY SRNCOVÝCH
CHVALSKÝ ZÁMEK
17.00 POČERNICKÁ SVĚTÝLKA ANEB TAJEMNÝM CHVALSKÝM PODSKALÍM
CHVALSKÝ ZÁMEK
19.30 PRÁZDNINY SNŮ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S JIŘÍM DIENSTBIEREM ML.
CHVALSKÝ ZÁMEK
19.30 Z LOUŽE POD OKAP
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
10.00 –12.30 MARKETING PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
RC MUM, MEZILESÍ 2058
18.00 NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA: VERNISÁŽ + PĚT TET
CHVALSKÝ ZÁMEK
9.00 –13.00 BURZA OBLEČENÍ, SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A HRAČEK
DDM RATIBOŘICKÁ 1899/32
10.00 –17.00 DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, BENEFIČNÍ AKCE
KC DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12
20.00 BENEFIČNÍ TANČÍRNA
KC DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12
15.00 DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
19.30 MÁRIO BIHÁRI & BACHTALE APSA & BÁRA HRZÁNOVÁ J.H.
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
10.30 –12.00 ZÁKLADY BYLINNÉ LÉČBY V PODZIMNÍM OBDOBÍ
RC MUM, MEZILESÍ 2058
17.00 S RADNÍMI NA PIVO
RESTAURACE U BOBRA XAVEROV
19.30 ŽENA VLČÍ MÁK
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
19.00 DÁMSKÁ SVATOMARTINSKÁ JÍZDA ANEB SE ZASTUPITELKAMI NA VÍNO
CHVALSKÝ ZÁMEK
19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
15.00 HRA KOUZEL A MAGIE
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 KONCERT ZUŠ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 –21.00 STRACH: JAK FUNGUJE A JAK S NÍM PRACOVAT
RC MUM, MEZILESÍ 2058
19.30 BENÁTKY POD SNĚHEM
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
10.00 –17.00 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A VÝSTAVA
DDM RATIBOŘICKÁ 1899/32
10.00 –17.00 ADVENTNÍ TRHY
CHVALSKÁ TVRZ
14.00 –17.00 MUM DĚTSKÉ DÍLNY NA VÁNOČNÍM VESELÍ
KOČÁROVNA, CHVALSKÝ ZÁMEK
10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE S VÍLOU OHNIVKOU
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY VÁNOČNÍ KRÁLOVSTVÍ
CHVALSKÝ ZÁMEK
16.00 JEŽÍŠKOVA POŠTA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
CHVALSKÁ TVRZ
VÁNOČNÍ KRÁLOVSTVÍ ANEB DŘEVOŘEZBY PANOVNÍKŮ A BETLÉMY
CHVALSKÝ ZÁMEK
10.00 –12.00 MIKULÁŠ V MUMU
RC MUM, MEZILESÍ 2058
16.00 MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA PRO DĚTI
DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně: Milada Seemanová vyfotografovala Marcela Veselého ze ZŠ Bártlova,
šťastného nálezce neobvyklého hřibu, z jehož klobouku vyrůstal další.
Fotograﬁe Jáchyma Lukáše z rybářských závodů poslal do redakce Martin Pachta.
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Slovo starostky
S nadějí na lepší časy
Poslední říjnový víkend přinesl nejen teplotní rekord a ukončení letního času, ale
především výsledky mimořádných voleb
do Poslanecké sněmovny. Jak dopadly
v celostátním měřítku, už všichni víme, na
str. 4 vám ještě nabízíme přehled o tom,
jak se volilo v Horních Počernicích. Při
volební účasti 66,72 % zde s 1.435 hlasy
zvítězila TOP 09. Občanům děkuji za
účast a členům volebních komisí za skvělou práci.
Mimořádné volby byly především soubojem mezi parlamentními stranami, které se zoufale snažily udržet své pozice, a novými subjekty, které je z těchto pozic chtěly odstranit. Dosavadní
politická elita mnoho lidí zklamala a každá nová strana byla pro
voliče určitou nadějí, že by to mohlo být lepší.
Meteorologové nám slibují, že babího léta si v listopadu ještě
užijeme a výrazné ochlazení zatím nehrozí. Doufejme, že k němu
nedojde ani při vyjednávání o povolební koalici, či se dokonce

neoctnou na bodu mrazu. Větší počet stran ve
Sněmovně by totiž mohl přinést problémy při
sestavování vlády a jejím udržení. Očekávání české značně rovnostářské společnosti od státu a politiků jsou příliš velká. U nás
se na stát spoléháme mnohem více než ve vyspělých západoevropských zemích, kde si uvědomují, že řadu úkolů může místo
státu převzít občanská společnost. Dokud se ale nenaučíme
fungovat jako aktivní občané a demokraté, budou se s politikou
dál spojovat naprosto nereálná očekávání a budou opakovaně zklamávána, protože většina nových stran u nás nevznikla
organicky z občanské společnosti, která je podmínkou zdravého
fungování demokracie. Hezky to po vzniku našeho státu vyjádřil
T. G. Masaryk, když řekl: „Demokracii bychom už měli, teď ještě
nějaké ty demokraty.“
Pokud šli v těchto volbách do politiky lidé s přesvědčením,
že chtějí posouvat věci správným směrem, třeba se nakonec
dočkáme lepších a vlídnějších časů. Do té doby se těšme alespoň z vlídného podzimního počasí.
Hana Moravcová

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ VE ŽLÍBKU
Po schůzce na Technické správě komunikací jsme stanovili termín jednání
hodnotící komise pro výběrové řízení na
zhotovitele rekonstrukce komunikace Ve
Žlíbku. Vzhledem k tomu, že lhůtu pro
jeho výběr musíme dodržet, začnou práce
až v březnu 2014.

■ ČERTOUSY
Z důvodu komplikací ve výběrovém
řízení, které provádí Odbor městského investora Magistrátu hl. m. Prahy,
a nutnosti pořízení znaleckého posudku,
se realizace rekonstrukcí komunikací
v Čertousích přesouvá na jaro 2014.

■ BEZDOMOVCI
Opětovně jsem společně s Městskou
policií a OMH procházela místa, kde
by mohli nelegálně přespávat lidé bez
domova. Musím říci, že se nám podařilo
tato místa redukovat a nově zjištěná byla
ihned zlikvidována.

■ MĚSTSKÁ POLICIE
Řešili jsme průjezd ulicemi Stoliňskou a Tikovskou, kontrolu okolí škol v odpoledních
hodinách, kdy chodí děti ze školy. Rušení

nočního klidu v ulici Bártlova, výskyt vandalismu a kontrolu občanů bez domova.

■ KOMISE STARTOVACÍ BYTY
Na ÚMČ Praha 20 vznikla komise, která
se bude zabývat možností vybudování
tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny
s dětmi. V současné době vybíráme
vhodný pozemek v majetku MČ.

CO VÁS TRÁPÍ
■ AKTIVNÍ ZÁPLAVOVÁ ZÓNA
Zúčastnila jsem se jednání u náměstka
primátora pro oblast infrastruktury
a životního prostředí Ing. Jiřího
Nouzy, který nám přislíbil pomoc při
řešení lokality ve Svépravicích, kde
je aktivní záplavová zóna. Stanovili
jsme harmonogram kroků, které musí
městská část společně s vlastníky
pozemků učinit, aby byl proveden nový
výpočet záplavového území. Tento
posudek bude hrazen z prostředků hl.
m. Prahy, jak náměstek Nouza slíbil.

DOPRAVA
■ SETKÁNÍ STAROSTŮ
Starostové a zástupci městských částí,
kteří se zúčastnili setkání 11. října,

konstatovali naléhavost a nutnost
řešit tranzitní dopravu ve východní
části Prahy, včetně vyřešení obchvatů
radiálních komunikací procházejících
středy mnohých městských částí.
Dopravní situaci je třeba řešit do realizace
Pražského okruhu.

PŘIPRAVUJEME
■ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Jak jsme vás už informovali, intenzivně
pracujeme na tvorbě nových webových
stránek ÚMČ Praha 20. Po důkladné
analýze našich potřeb a stanovení cílů
nových internetových stránek jsme vybrali graﬁcký webdesign, který odpovídá
zaměření budoucího webu, tzn. především přehlednost a snadnou orientaci pro
občany jako uživatele, aby byly stránky
poutavé, obsahovaly všechny potřebné
informace a na první pohled zaujaly
všechny, kteří je navštíví. Nyní jsme
ve fázi copywritingu a naši informatici
zpracovávají veškeré graﬁcké a textové
podklady. Před samotným uvedením
stránek do provozu zajistí odborné
uživatelské testování. To nejlépe prověří
váš nový web na všechny situace, které
mohou při běžném provozu nastat.
Hana Moravcová

Kalendář na rok 2014 Horní Počernice známé neznámé v prodeji
Stolní kalendář vydala MČ Praha 20 a fotograﬁemi ho dotvořili občané Horních Počernic prostřednictvím fotograﬁcké soutěže.
Graﬁcky a produkčně kalendář realizoval
tým Chvalského zámku. Je nejen plný
krásných fotograﬁí známých i méně známých míst naší městské části, ale obsahuje
i hlavní akce pořádané MČ, příspěvkovými
a neziskovými organizacemi a spolky
v roce 2014. Děkujeme společnostem, které ﬁnančně přispěly na výrobu kalendáře.
Doufáme, že pro vás bude příjemným

průvodcem po celý příští rok.
Kalendář MČ za 65 Kč je v prodeji na
těchto místech: ÚMČ Praha 20 (pokladna),
Chvalský zámek, Divadlo a KC Domeček
Horní Počernice, Pekařství Moravec, Traﬁky
Martina Hory na Náchodské a v Jeřické, Traﬁka Marie Pupalové v Běluňské (u tří věžáků), Traﬁka Richarda Pučelíka v Božanovské
(u stanice MHD), Traﬁka Martina Vrzala na
Náchodské 141, Papírnictví na Náchodské
ulici (u pošty), Papírnictví v Chodovické
(u školky), Tiskárna Printea (Náchodská uli-

ce), Salon Marton (Chvalkovická) a prodejna Citi-tabák v supermarketu Albert.

2– 3

ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ
A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND
Jak volili Počerničtí do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky

Ing. Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA
Předvolební vandalismus
Upřímně doufám, že občan, který nesnesl v předvolební kampani pohled na Karla Schwarzenberga a postupně odcizil čtyři plachty o rozměrech 2 x 1 metr a dokonce billboard z Černého Mostu o rozměrech 6 x 3 metry, je alespoň hodil do tříděného odpadu.
Alena Šefčíková, radní pro životní prostředí

Koho by volili studenti?
SOŠ pro administrativu EU se už potřetí
zapojila do Studentských voleb (SV),
projektu Člověka v tísni. Letos se uskutečnily na více než třech stech středních
škol po celé České republice a daly
studentům možnost vyjádřit svůj názor.
Člověk v tísni poskytuje školám podklady a zajišťuje volební lístky, organizaci mají v režii samotní studenti a pod
dohledem pedagogů připravují volební

místnost a urnu, zasedají ve volební
komisi, sčítají hlasy a podle přesných
pravidel posuzují jejich platnost. Volby
probíhají téměř jako ty reálné.
Účast na SV v naší škole stoupá, stejně
jako zájem studentů o jejich organizaci.
Letos se zúčastnilo 522 studentů a nejvyšší počet hlasů získalo politické hnutí
ANO. Druhou příčku obsadila TOP 09,
loňský vítěz SV, třetí byla Česká pirátská

Od voleb na bazárek pro knížky
V první den voleb se v divadelní kavárně konal už IV. Počernický bazárek knih. Spousta těch, kteří odcházeli z volební místnosti ve foyer
divadla, přišli pak do kavárny na kávu a ještě si odnesli knížky. Vy,
kteří náš bazárek ještě neznáte, vězte, že stačí přinést knihy, které jste
už přečetli a o kterých si myslíte, že by se líbily také někomu jinému,
a můžete si odnést knížky jiné. Útulné prostředí kavárny je ideální
k hovorům o knihách s ostatními vášnivými čtenáři. Srdečně vás zvou
organizátoři Eva Cudlínová, Alena Štrobová a Pavel Kohout. Datum
dalšího bazárku včas oznámíme.
dm
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strana. V celostátním součtu
pak zvítězila TOP 09 s devíti
tisíci hlasy. V Poslanecké
sněmovně by podle hlasování mladých
voličů nedostali prostor komunisté, Strana
svobodných občanů, Strana zelených ani
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury.
Nikola Bečanová, studentka P4A
a členka volební komise

INFORMACE ZE ŠKOLSTVÍ
Podzim je v plném
proudu a na školách se to aktivitami
jen hemží. K událostem mimořádného významu určitě patří
třeba fakt, že na Sportovní den v rámci
Odznaku všestrannosti olympijských
vítězů dorazil za počernickými školáky
do FZŠ Chodovická olympijský vítěz
v moderním pětiboji z OH v Londýně
2012 David Svoboda.

Sympatický olympionik Svoboda
ve FZŠ Chodovická
Za projektem OVOV stojí dva olympijští vítězové v desetiboji Roman Šebrle a Robert
Změlík. Vadilo jim, že děti se dnes málo
hýbou a často tráví volný čas jen nečinným
posedáváním u počítače. Připravili proto
spolu se svými kolegy projekt, jehož náplní
je atraktivní pohybový program pro školáky
a cílem inspirace pro všechny, kteří hledají
smysluplné prožití volného času. Žáci
z FZŠ Chodovická už nás výborně reprezentovali na atletických závodech v rámci
OVOV a Sportovní den s Davidem Svobodou byl dalším pokračováním projektu.
Do tělocvičny v Chodovické přišly soutěžit děti ze všech našich škol. Sympaťák
David dorazil hned po ranním tréninku, spontánně si s dětmi zasportoval,
besedoval, ale hlavně se všem podepisoval v takovém množství, že má ruku
natrénovanou na půl roku dopředu. Děti
byly nadšené, když se s vítězným olympionikem mohly i vyfotit. Starostka Hana

Moravcová spolu s Davidem Svobodou
předala ceny všem přítomným vítězům.
Den s Davidem Svobodou ve FZŠ Chodovická stál za to!

Jarmark řemesel
Příjemnou a pro žáky 8. a 9. tříd základních škol i velmi inspirativní akci
uspořádala Hospodářská komora ČR
společně s MČ Praha 14 a Centrum
odborné přípravy technicko-hospodářské v Poděbradské ulici. Přímo v areálu
školy prezentovaly střední odborné
školy a střední odborná učiliště svá
zařízení, nabízené možnosti studia, ale
především šanci a profesní uplatnění
absolventů do budoucna. A je třeba
říci, že i v dnešní době, kdy zejména
absolventi škol nemají na trhu práce
zrovna nejvyšší šance, jsou možnosti
odborných škol a učilišť daleko reálnější. SOŠ v Poděbradské ulici poskytla
akci příjemné zázemí, u všech stánků
předváděli výsledky své práce studenti.
Návštěvníci viděli práci kadeřníků, vlásenkářů, ﬁlmových maskérů, zlatníků,
rytců nebo zeměměřičů, ochutnat mohli
kulinářské speciality studentů gastronomických oborů SOU Čakovice.
Ilona Picková, zastupitelka a předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání MČ
Praha 14, věnovala přípravě Jarmarku
řemesel spoustu energie. „Mám radost,
že se zde prezentuje 24 škol. Návštěvníci se mohou studentů zeptat na možnosti studia, jeho náročnost a představy
o budoucím
uplatnění. Je
škoda, že význam učňovských oborů
a odborných
škol je v dnešní
době nedoceněný. Tady si
uvědomíte, jak
zajímavé jsou
jejich možnosti,“
uvedla.
Akce se zúčastnila také

ZŠ Stoliňská, jejíž žáci Soňa Skořepová,
Anna Koplová, Nikola Průchová Dominik
Švec se skvěle umístili v soutěži, která na
Jarmarku řemesel probíhala.
Mgr. Alena Štrobová, radní
Foto: Martin Březina

Úvahy o respitním centru
Před časem jsme informovali o nápadu vybudovat respitní – odlehčovací centrum pro
klienty s těžkým mentálním nebo fyzickým
zdravotním postižením v areálu ZŠ praktické
a speciální v Bártlově ulici. Momentálně tu
probíhá projekt Aktivačních center, kde dvě
odpoledne v týdnu nacházejí prostor pro
aktivity zdravotně postižení dospělí klienti.
Respitní centrum by mělo být přirozeným

pokračováním poskytování péče zdravotně
postiženým dětem i dospělým klientům
a jejich pečujícím rodinám. Výrazně akci
podpořil i místní Klub podnikatelů. Zejména
jeho představitel Ing. Miloš Smolík s velkým
pochopením a vstřícností podporuje nejen
různé aktivity v rámci Horních Počernic, ale
lhostejné mu nejsou ani osudy dětí, které
z důvodů zdravotního postižení nebo soci-

álního znevýhodnění nemají v životě zatím
příliš velké štěstí. Prvotní ideu vybudovat
centrum vlastními silami se bohužel zrealizovat nepodařilo. Z těchto důvodů proto jednáme o vybudování centra s novým partnerem.
Pevně věřím, že zázemí pro odlehčovací péči
se u nás vybudovat podaří a pečující rodiny
se dočkají potřebného pomocného zázemí.
Alena Štrobová, radní
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Nové učebny v ZŠ Ratibořická už slouží dětem
Budova školy v Ratibořické ulici prošla od svého otevření 1. září 1959 mnoha rozsáhlými úpravami. Pro
nedostatek peněz začala tehdy fungovat bez tělocvičny a školní jídelny. Po padesáti čtyřech letech vypadá
dnes největší hornopočernická škola úplně jinak. Přestože je park před ní plný vzrostlých stromů a keřů,
ze všech stran nad nimi vyčnívá nová půdní vestavba se zázemím pro školní družinu a moderní jazykovou
laboratoří. Od roku 1989 je totiž ZŠ Ratibořická zařazena do sítě škol s rozšířenou výukou jazyků.

„Několik měsíců před hlavními prázdninami byly pro školu i pro stavební
ﬁrmu velmi náročné, protože přípravné
a hlavně hlučné a prašné práce se
musely skloubit s vyučováním. Během
letních prázdnin měla ﬁrma celou školu
konečně prázdnou. Letošní horké léto
určitě vyhovovalo dětem, ne však stavbařům v nejvyšším odkrytém patře budovy.
Proto ještě dva týdny po zahájení nového
školního roku probíhaly dokončovací
práce, od rána do noci se tu střídali
stavbaři a dělníci nejrůznějších profesí,“
říká Mgr. Jana Neudertová, ředitelka ZŠ
Ratibořická, která celou přestavbu čtvrtého nadzemního podlaží hlavní budovy
koordinovala.

V roce 1995, kdy byl ředitelm školy Miloslav Podzimek, se hlavní budova zateplovala a rekonstrukcí prošel celý topný
systém. „K největším změnám ale došlo
až za ředitelky Jany Neudertové, která
je ve funkci od roku 1996. Přestavovala
se malá budova školy, nových prostor
se dočkala také školní družina a jídelna,
mezi oběma budovami vznikl praktický
spojovací tunel. V roce 2008 proběhla
ještě rekonstrukce šaten a příprava na
půdní vestavbu v hlavní budově. Tato
velká investiční akce se uskutečnila od
dubna do září 2013 podle projektu Ing.
Kamila Kubánka z RIPS projekt s.r.o.,
práce prováděla stavební ﬁrma Genel Invest, s.r.o.,“ rekapituluje průběh modernizace školy starostka Horních Počernic
Hana Moravcová.
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Dokončením stavby se výrazně zlepšily
prostorové podmínky školy, kde nyní
přibyly dvě kmenové třídy, dvě jazykové
učebny a nádherné podkrovní prostory
pro školní družinu a klub. Slavnostní
otevření za účasti prvního náměstka
primátora hl. města Prahy Jiřího Vávry,
radní magistrátu pro školství Ludmily
Štvánové, starostky Prahy 20 Hany
Moravcové, zdejších radních, zastupitelů
a dalších hostů proběhlo 3. října 2013.
„Těšilo mě, jak byli všichni překvapeni
těmi nádhernýmy novými učebnami
a krásným výhledem do okolí školy. Těší
mě taky, že původni rozpočet z r. 2010 ve
vyši 41 mil. Kč se novému vedení radnice po kontrole a úpravě projektové dokumentace podařilo snížit na 12 milionů
korun. I když se na stavbě objevily práce
spojené s dalšími náklady, přesto činila
konečná úspora oproti původní částce
více než 29 mil. Kč. Praha 20 hradila celou investici z vlastního rozpočtu. Naším
cílem je uvést postupně všechny budovy
škol a školek do pořádku, aby byly nejen
hezky opravené, ale taky energeticky
nenáročné a pro děti i učitele příjemné.
Dlouhodobě plánujeme na každý rok
jednu větší investici a několik menších,
abychom naše plány a sliby nejen splnili,
ale rozpočet obce zůstal přitom vyrovnaný,“ uvedla Hana Moravcová při slavnostním otevření.

„Ráda bych za naše žáky a zaměstnance
školy poděkovala zřizovateli školy MČ
Praha 20, že jsme díky ﬁnanční podpoře
získali potřebné nové prostory a jejich
vybavení, odboru investic, technickému
dozoru, projektantovi a panu školníkovi
Skopalovi za spolupráci, stavební ﬁrmě
za rychlost a vstřícnost,“ uzavírá ředitelka školy Jana Neudertová.
Dana Mojžíšová, foto archiv školy

O aktuálním dění v Praze 20
se starostkou Hanou Moravcovou
Koncem září se na Chvalské tvrzi
uskutečnil charitativní koncert
Čechomoru. Jak tento nápad vznikl?
Vznikl v Nadačním fondu Šance, který
úspěšně funguje už tři roky a jehož
cílem je podpora občanů Horních Počernic, kteří se ocitli v tíživé situaci. Nadací
a nadačních fondů je hodně, často bojují s důvěryhodností a transparentností.
Chtěli jsme proto ten náš zviditelnit
a ukázat, jak dobře funguje. Dokázat, že
jsme sami schopni zorganizovat velkou
akci, pobavit lidi a ještě pomoci těm,
kteří to potřebují. A to vše se povedlo
díky týmu přátel a dobrovolníků, kteří se
přípravou koncertu zabývali zhruba půl
roku a vše dělali bez nároku na honorář.
Ráda bych všem poděkovala za tu obrovskou práci, především lidem z Chvalského zámku. Naopak mě mrzí absolutní nezájem většiny našich zastupitelů,
což ale platí obecně. Většinu z nich totiž
nevidím na žádné akci.
Kdo určil, kam peníze poputují?
Nadační fond Šance vypisuje čtyřikrát
ročně grantové řízení s konkrétními tématy a speciﬁkací, kdo může příspěvek
dostat. V případě koncertu Čechomoru
měla správní rada jasno od začátku,
protože v té době měl ﬁnanční problémy
Jedličkův ústav, takže jedna třetina byla
určena jemu, další na výcvik asistenčních psů pro hendikepované lidi, třetí
část připadla Nadačnímu fondu Šance.
Prodalo se 1063 vstupenek, výtěžek
činil 197.311 Kč. Od sponzorů bylo
přislíbeno a podpisem na darovacích
smlouvách stvrzeno 490.000 Kč, náklady k dnešnímu dni dosáhly 391.230
Kč. Chtěla bych tedy poděkovat i všem
sponzorům a ﬁrmám, především těm po-

černickým. Jejich loga byla umístěna na
bannerech po obou stranách pódia.
Kdo projíždí Náchodskou ulicí, musel
si už všimnout, že budova bývalého
sklenářství v areálu Chvalské tvrze už
nemá střechu, ani krovy.
Celý objekt projde rekonstrukcí za 7
milionů korun hrazenou z rozpočtu naší
městské části a z grantu Magistrátu hl.
m. Prahy ve výši 800 tis. Kč. Poté sem
bude přemístěna tiskárna a pohřební
služba z budovy, kde má sídlo knihovna,
protože i tento objekt čeká rekonstrukce. Další prostory nabídneme drobným
podnikatelům a službám, kterým obec
vyjde vstříc přiměřenou výší nájemného.
Chystáte něco nového
v předvánočním čase?
Do Vánoc je sice ještě daleko, ale letos
bychom chtěli zahájit novou tradici otvírání
adventu. V Horních Počernicích je každoročně v předvánočním čase spousta akcí,
ale advent by měl být od začátku naplněn
krásnými setkáními, počínaje společným
rozsvícením vánočního stromu, koledami,
mikulášskou nadílkou a také Ježíškovou poštou. Náchodská ulice má nové
vánoční osvětlení, manželé Alena a Pavel
Tůmovi z Běchorské ulice darovali obci
vánoční strom, dokonce i Ježíšek slíbil,
že do Horních Počernic pošle anděla, ale
otvírání adventu, které letos připadne na
neděli 1. prosince, nám dosud chybělo.
Zpestříme ho zpěvem, vánočním trhem
s punčem, svařeným vínem a dobrotami,
abychom se svátečně naladili. Nejen pro
rodiny s malými dětmi může advent začít
setkáním na Chvalské tvrzi od 16 hodin,
v krásném prostoru s nezaměnitelným
kouzlem a poetikou. Anděl bude od dětí

přijímat dopisy pro
Ježíška, ti mladší mu mohou svůj vysněný
dárek i nakreslit. Příjem pošty bude potvrzen speciálním razítkem.
Hana Moravcová je občankou Horních
Počernic jako každý jiný. Také někdy
nadává, když se problémy neřeší tak
rychle, jak by si představovala. Jsme
na konci třetího roku našeho funkčního
období, za rok jsou komunální volby
a naše možnosti omezené. Rozvoj naší
městské části je ale postupný a důležité
je, aby se nezastavil. „K řešení každého
problému i na komunální úrovni vede
několik cest a právě v její volbě se odráží i politický názor. Komunální úroveň
proto vyžaduje maximální zodpovědnost
všech zastupitelů, bez ohledu na jejich
politickou příslušnost. Je rozhodnutím
každého jednotlivce, zda je pro něj
prioritní zájem obce, jejích obyvatel
a odpovědnost k budoucím generacím, nebo prosazování témat, která mu
možná pomohou v politické kariéře, ale
do budoucna mohou mít fatální dopad
na fungování městské části,“ uzavírá
starostka Hana Moravcová.
Dana Mojžíšová

Otevření naučné stezky
V slunečném sobotním dopoledni 19. října byla otevřena naučná stezka Horních
Počernic, kterou vytvořila Mgr. Vladimíra
Jílečková za ﬁnančního přispění hl.
města Prahy a ve spolupráci s MČ Praha
20. Na deseti místech všech původních
obcí byly instalovány tabule s texty od
kronikáře Ing. Huberta Antese o zajímavostech daného místa. Před Chvalským
zámkem sehráli Růžena Beránková a Jaroslav Kočí st. historickou scénku o setkání poutníka praotce Chvaly a Anny
Kaprštejnové, pak se všichni vydali po
trase stezky přes chvalský hřbitov, železniční stanici, park s památníkem obětem
2. světové války, divadlo, Křovinovo
náměstí až do Čertous. Vynechali pouze
zastavení u kapličky ve Svépravicích
a na Xaverově, protože u praotce Chvaly
se projevila únava. Po občerstvení na
zahradě hotelu Čertousy začalo zábavné
odpoledne se skákáním v pytlích a zahrabáváním v hromadě spadaného listí.

Poděkování patří Chvalskému zámku,
paní Klímové ze SRPMŠ Chodovická za
výrobu razítek s plamínky víly Ohnivky,
farmě Chaloupka za ﬁnanční příspěvek,
panu J. Stárovi za občerstvení.
Mapku naučné stezky obdržíte v infocentru na Chvalském zámku.
Bc. Lenka Tomsová,
referentka OMH

Foto: Hana Kočí
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Sluníčko probudilo ryby
Za husté ranní mlhy se třetí říjnovou
sobotu začali scházet mladí rybáři a rybářky v klubovně místní organizace, aby
poměřili své síly při dětských rybářských
závodech na Koupališti. Závodit přišlo
šest dívek a deset chlapců z pěti organizací. Po sedmé hodině si vylosovali čísla
svých úseků a připravovali nářadíčko
a krmení. V první hodině rozhodčí moc
práce neměli, protože záběry přicházely
pouze sporadicky. Okolo desáté se však
mlha rozpustila a ryby začaly závodníkům
pěkně brát dobroty, které jim nastražili
na háčky. Mezi úlovky převažovali kapři,
ale ulovilo se i několik cejnů a plotiček.
Celkem se podařilo ulovit 54 ryb.

Nejlépe se vedlo Václavu Tomičovi 336
cm/10 ks, druhý se umístil Jáchym Lukáš
335 cm/8 ks, který je teprve žadatelem
o rybářský lístek s povolenkou, třetí skončil Petr Altman 298 cm/7 ks. Tentokrát
jsme kromě ceny za největší rybu vyhlásili i cenu za rybu nejmenší a za nejlepší
rybářku, protože nám pan Vojtěch Tomi
přispěl do závodu spoustou hodnotných
cen (děkujeme!). Po obědě, který pro
závodníky i jejich početný doprovod
připravili členové našeho výboru, jsme
předali poháry, diplomy a ceny, které si
děti za své výkony opravdu zasloužily.
V průběhu celého závodu jsme viděli,
jak se mladí rybáři rok od roku zlepšují.

Nejvíc nás těší,
že nám vyrůstá
nová generace
rybářů a budou
pokračovat
v tradici, kterou
zde už hezkou řádku let
budujeme. Zima
uteče jako voda
v řece a na jaře se sejdeme na Koupališti
při závodech už po sedmadvacáté. Hezký zbytek roku, pořádného kapra na váš
vánoční stůl a žádnou kost v krku vám
všem přejí počerničtí rybáři.
Za výbor MO Martin Pachta

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Komunitní plánování sociálních služeb
Pozvánka na další setkání pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb v Horních Počernicích
Setkání pracovní skupiny rodina, děti a osoby ohrožené
závislostmi se bude konat v pondělí 11. listopadu 2013
v 17.00 v kanceláři vedoucí odboru OSVŠ Ing. Moniky Brzkovské na ÚMČ Praha 20, Jívanská 635. Setkání pracovní
skupiny senioři a zdravotně postižení proběhne ve čtvrtek
14. listopadu 2013 ve 14.00 v zasedací místnosti ÚMČ Praha
20, Jívanská 635. Pro případné podněty nebo dotazy v oblasti

plánování sociálních služeb můžete kontaktovat koordinátorku
komunitního plánování Michaelu Vedralovou
(michaela_vedralova@pocernice.cz, 271 071 774)
nebo radní pro školství a sociální oblast Alenu Štrobovou
(alena_strobova@pocernice.cz, 271 071 661).
-aš-

Zámecké posezení
Zveme vás v úterý 12. listopadu 2013 od 14 hodin na

Zámecké posezení s Jiřím Dienstbierem ml.
Narodil se ve Washingtonu, kde jeho otec působil jako korespondent Československého rozhlasu, byl jedním z organizátorů studentského pochodu ze 17. listopadu
1989. Vystudoval právnickou fakultu, pracoval v advokacii. Dnes je senátorem za
ČSSD a působí v ústavně právním výboru Senátu ČR.
Těšíme se na setkání s vámi na Chvalském zámku.

DÁMSKÁ SVATOMARTINSKÁ
JÍZDA NA ZÁMKU ANEB SE
ZASTUPITELKAMI NA VÍNO
Pá 22. 11. od 19 hod.
Přijďte si vypít sklenku dobrého vína a příjemně si popovídat na
neformální, čistě dámské setkání zastupitelek a občanek Horních Počernic. Akci pořádá MČ Praha 20 a Chvalský zámek.
Vstupné 100 Kč
Prosím, svou účast potvrďte do 15. 11.
na tel. čísle 281 860 130 (recepce Chvalského zámku),
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz
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Nadační fond Šance rozdělí příspěvky
počernickým občanům
Nadační fond ŠANCE vypisuje nové grantové řízení s tématy:
1. Děti a mládež a 2. Tíživá sociální situace. První z nich je
zaměřené na podporu dětí a mladých lidí, kteří mohou podávat
žádosti prostřednictvím svých rodičů či zákonných zástupců.
Je možné žádat o podporu na úhradu poplatků souvisejících
s volnočasovými aktivitami či pomůckami do školy, o podporu
na zdravotní pomůcky apod. Druhé grantové téma se zaměřuje na pomoc občanům v produktivním věku žijícím na území
Horních Počernic, kteří se dostali do tíživé sociální situace.
Bližší informace o vyhlášeném grantovém řízení s uzávěrkou
31. prosince 2013 naleznete na www.nfsance.cz.

Děkujeme všem, kteří nejsou
lhostejní k našim spoluobčanům a sami doporučují
vhodné příjemce nadačního
příspěvku. Rovněž děkujeme
za spolupráci sociálnímu odboru MČ Praha 20 a všem dárcům,
kteří se rozhodli pravidelnými ﬁnančními částkami pomoci
konkrétním lidem z naší obce.
Ing. Petr Herian, předseda Nadačního fondu Šance

Pavel Herian: Dáváme mladým lidem
prostor a odpovědnost
Předseda počernického Salesiánského hnutí mládeže Pavel Herian
shrnuje aktivity sdružení jednoduchým heslem: Mladí pro mladé
Během tradičního počernického
posvícení, které provázela řada akcí
na Chvalech, se na zahradě chvalské
fary objevil volně přístupný nafukovací
hrad a lezecká stěna s vaším logem,
co to bylo za akci?
Chtěli jsme zábavným odpolednem
přispět ke sváteční atmosféře. Zapůjčili
jsme skákací hrad a lezeckou stěnu,
pro menší děti byly připraveny soutěže
o ceny a pro všechny domácí koláče
a bábovka. Atrakce byly volně přístupné
veřejnosti, ale malé děti, které chtěly
skákat, lézt či soutěžit, musely mít s sebou doprovod.
Tahle akce je součástí široké škály aktivit
našeho sdružení. Pořádáme týdenní
letní tábory, které se tradičně nazývají
chaloupky, výlety a víkendové akce
během školního roku. Mládež jezdí společně na Silvestra či na brigády. Pořádáme sportovní dny. Během roku se také
scházejí holčičky předškolního a mladšího školního věku na tanečky, mládež
hraje pravidelně fotbal, ﬂorbal nebo jiné
míčové hry v tělocvičně a větší děti mají
kapelu a pravidelně cvičí, aby mohly hrát

o Vánocích na veřejnosti a občas také
v kostele na Chvalech a další podobné
aktivity. Například letošních chaloupek
se zúčastnilo 157 dětí z Počernic a okolí.
Všechny akce můžeme podnikat jedině
díky zapojení asi šestadvaceti mladých
dobrovolníků.
Říkáte v kostele na Chvalech?
Salesiánské hnutí je církevní
organizace?
Salesiánské hnutí mládeže je klasické
občanské sdružení, od svého založení
v devadesátých letech ale vychází z koncepce preventivní výchovy italského
kněze Giovanniho Boska. Ta je postavená na myšlence, že je lepší věnovat
se mladým lidem a povzbuzovat je, dát
jim prostor a spolu s ním i odpovědnost,
spíš než je nechat být, aby šli svou cestou a pak pro některé z nich třeba stavět
detoxikační centra.

spoluodpovědností, spoluprací s druhými, pomocí mladším či slabším se člověk
sám stává bohatším a svět, ve kterém žijeme, lidštějším. Tyto křesťanské hodnoty
jsou blízké mnoha lidem, aniž by se cítili
věřící. Vždy se však snažíme, aby akce
byly cenově dostupné i pro děti početnějších či nebohatých rodin.
Kde získáváte ﬁnanční prostředky
na činnost sdružení?
Jak už jsem řekl, tábory a jiné dlouhodobější akce nejsou zadarmo, vybíráme malé členské příspěvky a hlavně
sháníme dotace. Tady musím poděkovat
i naší městské části, Magistrátu hlavního
města Prahy a MŠMT, a především našim mladým spolupracovníkům, kteří se
na činnosti sdružení podílejí bez nároku
na nějakou ﬁnanční odměnu.
Josef Beránek, foto Anna Herianová

Nicméně akce jsou určeny věřícím?
Akce jsou otevřeny pro všechny, komu
bude mezi námi dobře a kdo přijme za
své naše motto mladí pro mladé. Tedy že
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V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež HoPo to žije
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež HoPo v ulici Božanovská 2098
zahájilo podzimní sezonu plnou atraktivních akcí. Koncem září uspořádali
pracovníci NZDM HoPo pro klienty
turnaj v počítačové hře Bomberman
v rámci celorepublikového Týdne
nízkoprahových klubů. Zapojilo se i o.s.
Neposeda, které bezplatnou sociální
službu HoPo zřizuje. Turnaje se zúčastnilo přes dvacet dětí ze základních škol
v Počernicích a vítězové byli odměněni
věcnými cenami a diplomy. V maličkém
klubu vládla příjemná atmosféra a hrálo
se bez podvádění. Finále turnaje provázelo i skandování a fandění diváků. Pro
velký úspěch se bude určitě podobná
akce v budoucnu opakovat.
Začátkem října vyrazili pracovníci
a klienti ven za sportem. Ve spolupráci
s Azylovým domem pro rodiny Střediska křesťanské pomoci v Horních
Počernicích se podařilo uspořádat
fotbalový turnaj. Hrály proti sobě dva
věkově smíšené týmy počernické mládeže, zápas se obešel bez zbytečných
faulů a všichni si odnášeli dobrý pocit
z férové hry.

rotách pochutnali. Do klubu nakoukli
i rodiče a prarodiče klientů, seznámili
se s pracovníky i činnostmi, kterým se
děti věnují.
Konec října byl v NZDM ve znamení
turnaje ve stolním fotbálku, který patří
spolu s počítači a deskovými hrami
mezi jedno z nejpoužívanějších vybavení klubu.
Všechny akce přilákaly do nízkoprahového klubu, kam mohou během
otevírací doby nezávazně a zdarma přijít
děti ve věku od 11 do 18 let, hodně spokojených návštěvníků. Klub je otevřený
v pondělí, v úterý a ve čtvrtek od 14:00
do 18:00, Sledujte dění na
www.facebook.com/NZDMHoPoBc.
Jarka Bednářová a Mgr. Jiří Mataj,
pracovníci NZDM HoPo-

Další akcí byl Týden otevřených dveří
v organizaci Neposeda, který odstartoval kulinářským odpolednem pro
veřejnost, kde se vyráběly různé druhy
pomazánek na chlebíčky a jednohubky.
Mladší návštěvníci se naučili správně
strouhat na struhadle nebo krájet zeleninu, všichni si pak společně na dob-

Pracovníci Komunitního terénního programu o. s. Neposeda
Od dubna letošního roku se Komunitní
terénní program (KTP), který provozuje Neposeda, o. s., rozšířil o dalšího
pracovníka a tedy o možnost pracovat
s širším spektrem cílových skupin. Pracovníky KTP můžete potkat v lokalitách
Horní Počernice, Běchovice a Újezd nad
Lesy každý všední den. Usilují o to, aby
zprostředkovali v komunitě různorodých
lidí dialog a byli oporou pro všechny,
kteří se na životě komunity podílejí. Cílem KTP je, aby byl pracovník dobře seznámen s lokalitou, kde službu poskytuje, znal její obyvatele, a stejně tak by jej
měli znát lidé, kteří zde žijí. Také z tohoto
důvodu se o sobě pracovníci rozhodli
říci pár slov prostřednictvím HPZ.
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Mgr. Jana Škodová
Vystudovala obor
sociální pedagogika
na Filosoﬁcké fakultě
UK v Praze. V oboru
se zaměřuje na práci
s dospívajícími, experimentátory s návykovými látkami a mladými uživateli. Zajímá
ji práce s komunitou jako celkem.
Ráda zkouší nové věci a nejraději je na
horách. Výborně se odreaguje u hudby
a na procházkách se svým psem.
Mgr. Martin Novák
Vystudov religionistiku na Filosoﬁcké
fakultě v Pardubicích
a bakalářský obor na
ZU. V Neposedovi
pracuje čtvrtým rokem
a zaměřuje se na práci

s mládeží, mladými dospělými a nově
na osoby bez přístřeší. Baví ho hory,
cestování, snowboarding a knihy.
Barbora
Zvoníčková, Dis.
Vystudovala VOŠ pedagogickou a sociální.
V Neposedovi pracuje
od dubna tohoto roku,
zaměřuje se na práci
se seniory a rodinami.
Ráda jezdí na výlety do
přírody, poznává nové
lidi a získává nové zkušenosti.
Mgr. Jana Škodová, vedoucí programu

Strážníci okrskáři v Horních Počernicích
V okrskové služebně Obvodního ředitelství Městské policie Praha 14
na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích slouží nyní celkem deset strážníků,
které vám představujeme a můžete se ně kdykoliv s důvěrou obrátit.

David Šprincl

GSM: 607 938 795
Hranice okrsku:
nejsou určeny k.ú. Praha 20

Gustav Brodák

GSM: 721 895 337
Hranice okrsku:
Ve Žlíbku, Olomoucká,
hranice k.ú. Klánovice,
hranice k.ú. Běchovice

Jan Kníže

GSM: 721 895 352
Hranice okrsku:
Novopacká, vlevo k hranici k.ú.
Satalice,
hranice k.ú. Satalice (Bystrá),
hranice k.ú. Radonice, Ve Žlíbku,
Náchodská, Mezihoří, Březecká,
železniční trať k Novopacké

Michal Švec

GSM: 721 895 350
Hranice okrsku:
Olomoucká, Ve Žlíbku,
Komárovská, Náchodská,
hranice k.ú. Šestajovice

Petr Burian

GSM: 721 895 338
Hranice okrsku:
Náchodská, Komárovská, Ve
Žlíbku,
hranice k.ú. Dolní Počernice,
hráz rybníku Barbora, Na
Svěcence, Zdoňovská,
Zájezdní, Hřídelecká, Jasenná,
Češovská, Kramolná, Jívanská

Petr Dorážka

GSM: 721 895 340
Hranice okrsku:
Náchodská, Božanovská,
Březovická,Spojenců,
Prachovská, Domkovská,
Jeřická Jasenná, Češovská,
Kramolná, Jívanská

Petr Kotrla
Jan Vintrlík

GSM: 721 895 351
Hranice okrsku: Ve Žlíbku,
hran. k. ú.Radonice,
hranice k.ú. Šestajovice, Náchodská

GSM: 721 895 345
Hranice okrsku:
Na Svěcence, hráz rybníka
Barbora, hranice k.ú. Dolní
Počernice (U Hvozdu, Do
Svépravic),
hranice k.ú. Praha 14,
Stolíňská, Slatiňanská,
Božanovská, Březovická,
Spojenců, Prachovská,
Domkovská, Jeřická, Zájezdní,
Zdoňovská

Marek Chlaň

GSM: 721 895 344
Hranice okrsku:
k.ú. Praha 14 (Východní spojka,
Chlumecká), k.ú. Satalice rovně na ul.
Novopacká, Novopacká, železniční
trať směr Březecká, Mezihoří,
Božanovská, Slatiňanská, Stolíňská

Rudolf Hasoň

GSM: 607 938 751
Hranice okrsku:
nejsou určeny k.ú. Praha 20

Zuzana Gašpar, tiskové oddělení Městské policie
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Slovince a Čechy spojuje společná historie
středoevropského prostoru
Dny slovinské kultury v Horních Počernicích
Styčné body česko-slovinských vztahů sahají do dávné historie. Některá území dnešního Slovinska vlastnil Přemysl Otakar II., působil zde Petr Vok z Rožmberka, za husitských válek přijaly slovinské kláštery mnoho našich exulantů. Výraznou
stopu zde zanechali vynálezce Josef Ressel nebo fotograf Josip Pelikan, známé je i přátelství básníků France Prešerena
a Karla Hynka Máchy. Z novodobých dějin nelze pominout architekta Jože Plečnika, který proslul přestavbou interiérů
a zahrad Pražského hradu. Spolupráce mezi Slovinci a Čechy zkrátka vždycky dobře fungovala a oba národy se politicky
i umělecky vzájemně ovlivňovaly po staletí.
nesly Alenka Jensterle Doležalová,
Ingrid Lemut Vostrá a Ajda Balderman
Plesnik, české překlady četla Vladislava Kužílková. Recitál Voda pouště
a monodrama Vlny v podání slovinské
dramatičky a herečky Nataši Burger,
s hudebním doprovodem Andraže
Poliče z divadla Kampa, uzavřely
hudebně-poetický večer. Ochutnávku
slovinské kuchyně tentokrát připravila
Střední škola hotelnictví a gastronomie
v Klánovicích.
Příkladem vynikajících vztahů a bohaté kulturní spolupráce byly i říjnové
Dny slovinské kultury, které už v sedmém pokračování cyklu Poznej země
Evropské unie organizovala ředitelka
místní knihovny Božena Beňová se
svými kolegyněmi.
Program začal 1. října geograﬁckým
večerem o Slovinsku ve farním sále na
Chvalech, kde Michal Kůra ze Slovinského informačního centra hovořil
o zajímavostech této nádherné země.
Následující den nás lektoři slovinštiny
v Praze seznámili se stoletou historií
lektorátu slovinského jazyka na Karlově
univerzitě. Hlavní program dnů spojených se Slovinskem, Slovinci a jejich
kulturou začal ve 2. října v kostele sv.
Ludmily, kde na varhany ze Slovinska
zahrála Veronika Kohoutová. Oﬁciálnímu zahájení rozsáhlé výstavy Slovinsko aneb šperky, krajky a fotograﬁe
na Chvalském zámku byla přítomna
velvyslankyně Slovinské republiky J. E.
Smiljana Knez, která celé akci udělila
záštitu, první sekretář Slovinského
velvyslanectví v Praze Simon Konobejl
a starostka Prahy 20 Hana Moravcová.
„Na přípravě Dnů slovinské kultury se
podílelo mnoho lidí, ale je třeba říct, že
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duší celého projektu byla Helena Poche,
místopředsedkyně Slovinského spolku
Jože Plečnika,“ říká Božena Beňová.
„Díky jejím kontaktům a obětavosti byla
prezentace Slovinska velmi bohatá, ze
Slovinska k nám dokonce přijely krajkářky ze spolku Cvetke ze Žiri, aby předvedly své umění. Mohli jsme obdivovat
zlaté a stříbrné šperky Ajdy Balderman
Plesnik inspirované rukopisem Josipa
Plečnika, nádherná svítidla z jejího ateliéru, obrazy a kresby malířky Katariny
Vladimirov Young, rozsáhlá byla i turistická prezentace představující Slovinsko
ve fotograﬁích a textech.“ Slavnostní
večer v prostorách Chvalského zámku
končil ochutnávkou slovinských specialit, které připravili Meti Kosec a Primož
Škerjanec ze slovinské restaurace Nenasyta, víno na slavnostní večer darovalo
slovinské velvyslanectví.
Třetí den byl věnován především poezii
a hudbě v hornopočernickém divadle.
Ředitel nakladatelství Emona Servis
a propagátor slovinské literatury v ČR
Radek Novák zde představil slovinskou
a balkánskou překladovou literaturu
a nejnovější antologii současné slovinské poezie Padesáti hlasy hovořím.
Ukázky ze své básnické tvorby před-

„Chtěla bych poděkovat organizátorům a vedení Prahy 20, že jsme měli
možnost představit u vás Slovinsko.
Byla to první příležitost, ještě nikdy před
tím se Slovinci žijící v Praze nezapojili
do tak velkého společného projektu.
Doufám, že to nebyla poslední akce našeho spolku. Objevili jsme celou řadu
zajímavých Slovinců, o nichž jsme dřív
nevěděli. Také krajkářky, které přijely ze
Slovinska, se vracely domů s pocitem,
že je Česká republika je země, ke které
mají v mnoha ohledech velice blízko.
Jsem rada, že jsem v Horních Počernicích našla celou řadu lidí, které spojuje
nadšení pro společné projekty. Bylo
mi s nimi moc dobře,“ uvedla Helena
Poche, místopředsedkyně Slovinského
spolku Jože Plečnika.
Také Božena Beňová oceňuje perfektní spolupráci nejen s Velvyslanectvím
Slovinské republiky v Praze, ale i Chvalským zámkem, divadlem a vystavovateli.
„Byla to velká, úspěšná akce, na níž se
podílelo mnoho lidí. Je potěšitelné, že si
počernické příspěvkové organizace vzájemně nekonkurují a dokážou společně
vytvořit zajímavé věci,“ dodala.
Dana Mojžíšová,

Foto: Dana Mojžíšová a Jan Hanuš
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NAŠI JUBILANTI V LISTOPADU
VACKOVÁ IRENA
SKLENÁŘOVÁ EMILIE
ŠPANVIRTOVÁ MARIE
MAKALOVÁ ANNA
KEJLA MILOŠ
VONDRÁČEK OLDŘICH
ERLEBACHOVÁ VLASTA
KAVÁLEK JOSEF
SOUKUPOVÁ HANA
KŘÍŽ ZDENĚK
CHYLÍK BOHUMÍR

ZAJÍČKOVÁ MARIE
ČURDOVÁ VĚRA
RAKOVÁ JITKA
FÜRBACHOVÁ JANA
TACHECÍ ALENA
HAJER JIŘÍ
LEDVINKA JAROSLAV
PTÁČKOVÁ HELENA
VÉBROVÁ PAVLINA
SEDLÁČKOVÁ VLASTA
FOJTOVÁ HANA

Vzpomínka na Vladislava Rálka
Dne 16. listopadu jsou tomu dva roky,
kdy zemřel Vlád´a Rálek.
Stále moc vzpomínají dcera Renata
s manželem, vnuci Davídek a Honzík.

Vzpomínka na Karla Puszka
Dne 7. 11. uplyne smutných pět let, kdy
nás opustil náš milovaný manžel, otec
a dědeček pan Karel Puszka. Za tichou
vzpomínku děkuje rodina Puszkova.

ŠULCOVÁ JULIE
NOVÁK VÁCLAV
BUDSKÁ VĚRA
SLANINA MILOSLAV
DVOŘÁKOVÁ VĚRA
KRÁLÍČKOVÁ JAROSLAVA
ŠTICKÝ KAREL
WÁGNER JAN

PROGRAM ZO SENIOŘI
v listopadu 2013
Středa 6. 11. ve 14.00

BURZA: Nabídněte, darujte, nebo prodejte, co nepotřebujete nebo co vám
doma překáží.
Úterý 12. 11. v 14.00, Chvalský zámek

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
s Jiřím Dienstbierem ml.
Úterý 12. 11.

MUZEUM V JÍLOVÉM U PRAHY
Sraz ve stanici metra Č. Most v 7.45, vede
V. Fleišerová, na místo srazu L. Frouzová.

Zpráva ZO SPCCH
Horní Počernice o akcích
MČ Praha 20 pro nás připravil cvičení v KC Domeček každé úterý od 10
hodin a vždy ve čtvrtek vycházky s holemi. ZO SPCCH Prosek pořádala
ozdravný pobyt v Chlumu u Třeboně, kterého se zúčastnili i naši členové.
Od 14. do 19. září jsme si užili krásný týden ranních rozcviček, cvičení na
lehátkách i vycházek po okolních lesích a kolem rybníků. Jako vždy jsme
naše pobyty končili tombolou a tanečním večírkem. Celý program výborně připravil předseda ZO SPCCH Prosek Ivan Georgiev. Byli jsme také
na zájezdě s pečovatelskou službou v Jindřichově Hradci a s diakonií na
zámku v Dobříši. Posezení na zámku, které připravuje Mgr. Štrobová, bylo
tentokrát s Marií Retkovou. Scházíme se vždy v úterý ve 14 hodin v zasedací místnosti MÚ. Všichni jste srdečně zváni, přijďte mezi nás.
Za výbor ZO SPCCH Horní Počernice

PŘEDSTAVENÍ Žena Vlčí mák
V DIVADLE HORNÍ POČERNICE
Pátek 22. 11.

HAVLÍČKOVY SADY A GRÖBEHO VILA
Sraz na Č. Mostě v 12.35, vede Mgr. Fadrný.
Středa 27. 11. v 14.00

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Vede lektorka z LRS Chvaly.
Středa 4. prosince

SVÍČKÁRNA ŠESTAJOVICE
Zdeňka Jaklová, předsedkyně

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ
SKAUTSKÉ ORGANIZACE
V HORNÍCH POČERNICÍCH
A JEJICH PŘÁTEL
V SOBOTU 23. 11. 2013 ve 14.00 v DOMEČKU
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Čtvrtek 21. 11. v 19.30

Návštěva dílny a podnikové prodejny
Odjezd v 13.45 BUS 303 ze st. Nádraží HP,
vede L. Frouzová.
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, Libuše Frouzová
Tel.: 721 002 992, 607 172 008

Milí naši čtenáři,
v listopadu si připomínáme dvě smutná
výročí známých a čtenáři velmi oblíbených spisovatelů: 9. listopadu by se
85 let dožila Ilona Borská a Miroslav
Horníček 95 let.
Ilona Borská je
známa především
knížkami pro mládež
a životopisnými
příběhy z oblasti
literatury faktu. Vystudovala sociologii,
v 60. letech byla
redaktorkou Čs.
rozhlasu a příležitostně i v Čs. televizi, učila sociologii na
Stavební fakultě ČVUT, odkud ji v roce
1970 v důsledku normalizace vyhodili.
Pracovala v nakladatelství Albatros, poté
se věnovala spisovatelské a novinářské
práci. Zemřela ve věku 79 let.
Napsala asi třicet knih. V naší knihovně
si můžete půjčit Dekameron z nočního
letiště, Dobrodruzi s polopenzí, Doktorka
z domu Trubačů, Kdo zachránil jeden
život, zachránil celý svět, Letci v bouři,Menuet v hangáru, Na letišti kdesi v mlze,
Osud jednoho Čecha, Poutník mezi hvězdami, Praha má tajemná a Troufalý autor
osud. Pro dětské čtenáře máme od této
autorky v naší knihovně pět titulů.
Miroslav Horníček
se narodil před 95.
lety, 10. listopadu
1918. Herec, spisovatel, dramatik, režisér,
výtvarník, glosátor
a divadelní teoretik
výrazně projevil svou
hravost, zvídavost,
smysl pro humor a fantazii snad ve všech
uměleckých profesích.
Sympatie čtenářů si získal už prvotinou
Dobře utajené housle. Některé z jeho
knih vyšly i ve zvukové formě; jednalo se
o autorská čtení či autorské dramatizace, napsal také řadu divadelních her.
V naší knihovně si můžete tohoto
skvělého autora připomenout knihami
Dobrý den soho, Dobře utajené housle,
Hovory s Janem Werichem, Chvalozpěvy, Chvilky s Itálií, Jablko je vinno, Jak
hledat slunce, Julius a Albert, Klaunovy
rozpravy, Listy z Provence, Poznámky
o divadle, Trialóg, Trojhlas a Zpověď na
konci cesty.
Krásné chvíle s dobrou knihou vám za
kolektiv knihovny přeje
Božena Beňová

Síla věcnosti Olgy Havlové
Anna Freimanová
Sborník vzpomínkových textů a rozhovorů
k nedožitým osmdesátým narozeninám
Olgy Havlové se snaží
poskládat co nejreálnější obraz zakladatelky
Výboru dobré vůle, první
porevoluční první dámy,
uznávané osobnosti disentu a manželky
Václava Havla. Dočtete se o překážkách,
které museli mladí manželé zpočátku
překonávat. Jádro sborníku tvoří mozaika
vzpomínek spisovatelů a publicistů,
doplňuje ji několik nových rozhovorů
s lidmi Olze blízkými. Důležitá kapitola
je věnována Výboru dobré vůle, kam
směrovala značnou část své energie.
Svazek uzavírá vzpomínka na Olžiny
aktivity v prostředí přátelského disentu
a na svéráznou Svépomocnou lidovou
knihovnu Hrobka.

Tichá srdce
Kláštery a jejich lidé
Alena Ježková
Exkluzivní publikace,
vyčerpávající a současně čtivý exkurs do dějin
působení šesti řeholních
řádů u nás: benediktinů,
cisterciáků, premonstrátů,
františkánů, dominikánů
a boromejek. Tématem
jsou kláštery známé
a znovuoživené, ale i opomíjené a chátrající. Působivé jsou výpovědi pětadvaceti
řeholníků. V jejich vzpomínkách ožívají
otřesná svědectví z 50. let minulého století,
kdy komunistický režim kláštery zrušil
a řeholníky poslal do internačních táborů
nebo je odsoudil ve vykonstruovaných
monstrprocesech k dlouhým letům ve
věznicích a pracovních lágrech. Nejde
však jen o fakta, ale především o otevřené výpovědi lidí, kteří žijí skromně, podle
pevných hodnot a prací pro druhé. Hovoří
o zvláštnostech života v komunitě, stejně
jako o hlubokých duchovních zážitcích,
jaké představuje povolání k řeholnímu
životu či kontemplace.

A hory odpověděly
Khaled Hosseini
Khaled Hosseini se vydává do rodného
Afghánistánu, ale zavede nás i do Paříže

či Kalifornie. Vypráví
příběh sourozenců
rozdělených v dětství.
Abdullah vyrůstá v chudobě afghánského
venkova a nepřestává
toužit po ztracené
sestře, zatímco Pari,
která zapomněla, že
kdy měla nějakého bratra, vychovává bohatá rodina v Kábulu
a Paříži. Na pozadí téměř šedesáti let
dramatické afghánské historie se odehrává příběh lásky, ztrát i obětí.

Druhý dech
Philippe Pozzo
Borgo
Philippe Pozzo di
Borgo, zástupce ředitele vinařských závodů
Champagne Pommery,
měl v životě ve všem
štěstí, až do osudného
pádu při paraglidingu,
po němž zůstal zcela
ochrnutý. Po úmrtí milované ženy zůstal sám na výchovu dvou
adoptovaných dětí. Z invalidního vozíku
diktuje své vzpomínky, touhy a úvahy
o světě. Celých deset let ho při životě,
který střídáním dramatických momentů
a groteskních situací občas připomíná
horskou dráhu, udržuje přistěhovalec
Abdel.

Otroctví v Novém světě
od 15. do 19. století
Markéta Křížová
Tématem knihy je
otroctví a jeho propojení s evropskou
zámořskou expanzí
v 15. až 19. století,
zejména s kolonizací
Nového světa. Zde byli
zotročováni domorodí
obyvatelé (Indiáni),
především ale černoši
násilím dovezení z Afriky. Rozvoj otroctví
na americkém kontinentu patří k nejvýznamnějším fenoménům moderních
dějin. Vyústilo v největší masovou
migraci všech dob, která významně
ovlivnila demograﬁckou strukturu Afriky
i Ameriky. Hospodářství založené na
obchodě s otroky a na otrocké práci
zároveň podnítilo budování koloniálních
říší i rozvoj evropských metropolí.

14– 15

Anděla Kulhánková:
Odsun Němců mi připadal stejný jako odsun Židů
Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích
V dalším pokračování cyklu Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích, který je součástí celoevropského projektu
Paměť národa, nabízíme vzpomínky učitelky Anděly Kulhánkové. Také její život, stejně jako tisíců dalších, poznamenaly
dramatické události naší novodobé historie.

Anděla Kulhánková (1924) se narodila v Unhošti, odkud se její rodina přestěhovala do Kyjí, kde měl tatínek stejně jako
v Unhošti pekařství. Když začala druhá světová válka, měl s živností potíže, a tak pekařství prodal a koupil v Horních
Počernicích bývalý pivovar pod Chvalským zámkem, kam se s rodinou přestěhoval v roce 1939.
Za okupace
Po obsazení republiky nacistickým Německem skončily pro rodinu klidné časy
a zasáhlo ji několik osudových ran. V té
době chodila Anděla do rodinné školy,
a protože zrovna vykonávala praxi v nemocnici, bydlela u tety v centru Prahy. Ta
v době po atentátu na Heydricha ukrývala jednoho z odbojářů, kteří pomáhali
hledaným parašutistům. Když do jejich
domu přišlo gestapo, ten člověk se
schoval ve větrací šachtě a jen naštěstí
nebyl objeven. „Kdyby ho bývali našli,
tak nás všechny postříleli. Ale o několik
měsíců později buď na to stejně přišli,
nebo tetu někdo udal, nevím. Zavřeli ji
a poslali do Ravensbrücku, odkud se už
nevrátila,“ vzpomíná Anděla Kulhánková
na období protektorátu.
Zanedlouho stihla rodinu další rána,
když si gestapo přišlo taky pro tatínka.
„Zavřeli ho proto, že v místní hospodě vyprávěl, co slyšel v rádiu Moskva
a Londýn. Hostinský ho udal. Když
tatínka zavřeli, zavolali mne do Pečkova
paláce. Maminka umírala hrůzou dole
ve vestibulu, nahoru ji se mnou nepustili. Mně zavedli do kanceláře, nějaký
gestapák na mě mluvil německy, jenže
jak jsem byla tak rozrušená, že jsem mu
vůbec nerozuměla a povídám: ´Copak
neumíte česky?´ Uměl, protože to byl
asi Sudeťák.
Andělu Kulhánkovou tehdy předvolali
nejen kvůli otci, ale proto, že i ji hostinský udal za to, že mu na dveře hospody
údajně nalepila pytlík s nápisem Pozor,
Češi, udavač! Bylo to křivé obvinění,
a dcera politického vězně musela přímo
na místě dokázat, že písmo není její. Naštěstí byla brzy propuštěna a k dalšímu
výslechu už jít nemusela.
Totální nasazení
Krátce potom začala Anděla Kulhánková
pracovat v jedné rodině v centru Prahy
jako vychovatelka, kde konečně našla
klid a zabezpečení. Po necelém roce,
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když přišel rozkaz k totálnímu nasazení, musela zase opustit svůj domov.
„Patnáctého ledna roku 1944 jsme
odjížděli z Hlavního nádraží v Praze.
To bylo pláče! Maminka a moje sestra,
které tehdy bylo dvanáct, šly se mnou
na nádraží, kde jsme se loučily. S našimi
ranci jsme jely ve vlaku tři dny a v tom,
co jsme měly na sobě; spaly jsme, kde
se dalo, než jsme dorazili do Geradstettenu nedaleko Stuttgartu. Tam jsem
pak s ostatními pracovala v prachárně,
v továrně na výrobu světelných bomb.“
Přestože v Německu prošla Anděla
Kulhánková stejně jako všichni ostatní
mnoha útrapami, vzpomíná raději na
hezké okamžiky. „Ze samotného pobytu se mi vybavuje především život okolo
kamen. Bylo nás tam dvacet děvčat
z Čech, Francouzi a taky ruská děvčata, která musela plnit kartony střelným
prachem v dílnách jen po dvou nebo
po třech, aby v případě výbuchu nebylo
moc lidí pohromadě. Pamatuju si třeba,
jak čekáme, až se ohřeje voda na mytí,
protože v lágru byla jen jedna velká
kamna a pouze jediné umyvadlo pro
všechny. Také jsme si s děvčaty vařily,
protože jsme neměly potravinové lístky
a často jsme měly hlad. Tak jsme si
u řeky udělaly ohniště, kluci nám našli
nějaký plech, a na tom jsme vařily.
Většinou nám to ale Němci rozkopali
a nadávali do böhmische Hunde, takže
jsme zase musely přejít na to hrozné
jídlo v kantýně, které patřilo k prachárně. Ráno byla většinou černá káva
nebo spíš jen tak trochu obarvená
voda. Kluci vždycky křičeli: Holky, nepijte to, je v tom brom! S kluky byla aspoň
legrace,“ vzpomíná Anděla Kulhánková
na totální nasazení v Německu.
Západní fronta od Francie se rychle
blížila, nálety byly stále častější, a tak
se sice Anděla vrátila domů do Čech,
ale znovu na nucené práce, tentokrát
na třísměnnou práci do báňské a hutní
výroby v Kolíně, kde to pro ni bylo paradoxně mnohem horší než v Německu.
Ostatní Češky i Češi pohlíželi na ty, kteří

se vrátili z Německa, jako na méněcenné a neustále je šikanovali. „Když i sem
začaly dopadat bomby a Kolín byl
značně poničen nálety, pustili nás, ale
my jsme v podstatě utekli domů. V té
době se můj tatínek vrátil z koncentráku, takže jsem měla velký strach, abych
mu svým útěkem z totálního nasazení
neuškodila. Naštěstí už krátce potom
přišel konec války.“
V pohraničí
Anděla Kulhánková se konečně mohla
vrátit k rodině, ale dlouho doma nevydržela. Především z touhy pomáhat
a znovu budovat svou válkou zničenou
vlast přihlásila se do kurzu pro učitelky
mateřských škol a ještě na podzim 1945
odjela do pohraničí.
Ať už budeme vyhnání Němců, které
vedlo po druhé světové válce k zásadním změnám v rozložení obyvatelstva ve
střední Evropě, nazývat jakkoliv, navždy
bude patřit mezi nejcitlivější místa
v českých dějinách. Její reﬂexe je často
redukována pouze do morální roviny, na
otázky o vině, trestu a odškodnění. Lépe
by bylo zdůrazňovat, že nejde pouze
o samotný akt odsunu, který byl sice

velmi dramatický, ale pro dnešní společnost daleko méně relevantní než to, co
se dělo po něm, tedy osidlování pohraničí. Tento příběh se osobně dotkl také
Anděly Kulhánkové v Dubé na Českolipsku. Přes prvotní ohromný zápal se u ní
brzy objevily velké pochybnosti o tom,
zda chce v pohraničí zůstat. „Nejprve
mě velice zasáhl nucený odsun Němců,
na ten si pamatuji moc dobře. Přestože
jsem do té doby od Němců nezažila nic
dobrého, bylo mi jich strašně líto. Když
jsem viděla všechny ty mladé i staré lidi
v dlouhých řadách s kufry, připadalo mi
to stejné jako předtím s Židy za války.
Vždyť to byli většinou zemědělci z místních chalup, udření muži a ženy, jejichž
rodiny tu přece žily po staletí a poctivě
pracovali… Nikdy jsem se nevyrovnala
ani s odsunem Židů, ani a s vyhnáním
Němců. Člověk to v sobě nosí pořád.“
Brzy po odsunu začaly do pohraničí
přijíždět výpravy Čechů, kteří vykrádali
německé domy a vůbec vše, co tady
našli. Ti z nich, kteří pak přijeli skutečně
osídlit, museli si zajistit úplně základní věci, přestože až do odsunu byla
všechna stavení původních obyvatel
dobře vybavena. Mezilidské vztahy zde
také nebyly nejlepší, ale přes všechny
překážky tu Anděla Kulhánková vydržela čtyři roky. Starala se o děti, o školu,
zařizovala knihovnu, pomáhala panu
řídícímu s agendou a ve vesnici vlastně
všechno budovat úplně od začátku. Většinu volného času trávila v přírodě. Nejvíc ji bavilo být s dětmi na procházkách,
povídat si s nimi, učit je něčemu novému
nebo dělat herbáře. V nelehké době jí
pomáhala přítelkyně, jedna z mála spřízněných duší v tomto nehostinném kraji.
Nakonec ale stejně z pohraničí odešla,
když se v roce 1949 provdala a odstěhovala zpátky do Horních Počernic.
Znárodnění
„Když se tatínek vrátil z koncentráku,
polovinu pivovaru prodal, aby pro syna,
mého bratra – vyučeného pekaře a mlynáře – koupil starý mlýn u Mníšku pod Brdy.
Byla to jakási odměna za to, že se bratr
v době otcova věznění staral o maminku a mé mladší sourozence. Když bratr
zcela nefunkční mlýn dal do pořádku,
přišla další osudová rána a komunistická
znárodňovací politika tvrdě dopadla také

na naši rodinu. Vzali nám nejen dílnu
v Horních Počernicích, ale i mlýn u Mníšku
pod Brdy, který bratr úplně přestavěl a na
tehdejší dobu dokonale vybavil novými
technologiemi. Byla tam dokonce i vodní
turbína, namísto do té doby běžného
mlýnského kola. Když začal mlít, přišel rok
1948. V padesátých letech se už musel vystěhovat a postupně nám sebrali všechno.
Pole ukradly státní statky a mlýn prodali
komunisti na rekreační bydlení. Dodnes
ten objekt stojí na hezkém místě na
samotě mezi Líšnicí, Bojovem a Klíncem.
Na našich polích, též rozprodaných na
parcely, je nyní padesát šest chat. Ještě
nám také patřil rybník, dva hektary lesa
a nějaké menší lesy s chatami. Z našich
dvou hektarů polí nemáme vůbec nic,
dodnes si tam každý dělá, co chce.“

kresby Anděly Kulhánkové z totálního
nasazení v Německu

Život mezi dětmi
Anděla Kulhánková učila po válce
v mnoha mateřských školách nejen
v Horních Počernicích. Nachodila nebo
později autem najezdila stovky kilometrů
v době, kdy ještě neexistovalo žádné
spojení třeba z Počernic do Satalic.
Na nejrůznějších místech v okolí Prahy
se pak dětem v mateřských školách
věnovala desítky let a učila i v penzi.
V Horních Počernicích si ji pamatují
snad všichni; od poválečných generací
až k té mé. Když jsem paní Andělku
viděla po dvaceti letech, abych doplnila
záznam ze vzpomínek jejího dramatického života, okamžitě si vzpomněla na
mé děti a řekla: „Vím, vím, Markétka
a Vláďa, ty jsem přece měla ve školce,
která se teď jmenuje U dráčka, to bylo
těsně před tím, než jsem šla do penze…
Pamatuju si taky, jak jsem tam nějakého chlapečka učila, jak si má správně
mýt ruce. On mě pozoroval a pak řekl:
´Babičko učitelko, proč máš tak staré
ruce?´ V té chvíli jsem si řekla, že už
opravdu musím skončit a jít do penze.
Ale víte dobře, že jsem pak učila ještě
dlouho, protože učitelky v mateřských
školách pořád chyběly.“
Dana Mojžíšová,
foto autorka a archiv Anděly Kulhánkové

Bourání pivovarského komína

Poděkování ředitelce místní knihovny Boženě Beňové a Mikuláši Kroupovi z Post
Bellum za podklady k textu z portálu
www.pametnaroda.cz a svolení k jejich
publikaci. Celoevropský projekt Paměť
národa je unikátní digitální archiv, který
v roce 2008 vytvořily tři české instituce:
sdružení novinářů a historiků Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium
totalitních režimů.

16– 17

Otakar Hodek: I pro zahrádkáře platí,
že kdo si hraje, nezlobí.
Tradiční výstava výpěstků ze zahrádek a osad
Hornopočerničtí zahrádkáři uspořádali 12. a 13. října tradiční výstavu ovoce a zeleniny ve špejcharu na
Chvalské tvrzi. Kromě místních se zde představili také ovocnáři z Tuchoraz, z Výzkumného a šlechtitelského
ústavu ovocnářského v Holovousech nebo ﬁrma Europlant šlechtitelská s odrůdami brambor.
ni přišlo podívat přes pět set návštěvníků, byla tu spousta dětí z místních
škol, a z toho máme radost,“ spokojeně
dodává Otakar Hodek.

Už popáté byla součástí výstavy
i soutěž pro děti v kreslení s tematikou
zahrádkaření. Děti se jí zúčastnily ve
dvou kategoriích – mateřské školy a 1.
až 5. třídy. Obrázky, které namalovaly,
zhodnotila zvolená komise a autory
těch nejhezčích ocenili zahrádkáři spolu se starostkou obce.
Zahrádkářství má v českých zemích
dlouholetou tradici. Od svého počátku
až do současnosti představují zahrádky možnost odpočinout si od ruchu
velkoměsta a příležitost vypěstovat si
vlastníma rukama zeleninu, ovoce nebo
květiny. „Ne jinak je tomu v Horních Počernicích,“ říká předseda Otakar Hodek,
„kde zhruba devadesát členů z osad č.
3 a 4 a 5 ve Svépravicích tvoří základ
z celkových sto třiceti zdejší organizace
Českého zahrádkářského svazu. Výstavu pořádáme každoročně už mnoho let
s výjimkou roku 2009, kdy byla velká
neúroda a nebylo vlastně co vystavovat.

Po změnách před více než dvaceti lety
to vypadalo, že zahrádkáři skončí, ale
dnes se mu zase naopak začíná věnovat
hodně mladých lidí. S oblibou říkám,
že kdo si hraje, nezlobí, a to platí i pro
zahrádkáře. Těší nás také zájem veřejnosti o naši výstavu. Už první den se na
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Jablka, hrušky, ořechy – i když všechny krásné, nic neobvyklého, řeknete
si možná. Ale na letošní výstavě byly
k vidění také opravdové rarity, třeba
kdoule, mangold žlutý nebo obří vinné
hrozny. „Kdouloň už pěstuji dvacet let,“
říká zahrádkář Laco Kováč a ukazuje
plody tvarově podobné jablku a příjemně vonící. “Její původ sahá do oblasti
Iránu a Kavkazu, najdete ji třeba na jihu
Evropy nebo v Asii, ale u nás je vidět
jen zřídka. Je to škoda, protože kdoule
je ovoce léčivé a našemu tělu velmi
prospěšné,” dodává. Hned vedle jsou
vystaveny obrovské modré hrozny odrůdy Kardinál, které už řadu let pěstuje
ve skleníku Ing. František Šonka, další
zvláštností je mangold žlutý. “Nepatří
mezi běžnou zeleninu našich zahrádek,
i když se jedná o zdravou a u nás stále
opomíjenou listovou zeleninu. Známější
je mangold s červenými řapíky, ale můj
soused Jiří Kozlok vypěstoval žlutou
verzi,” ukazuje Laco Kováč.
Plni dojmů odcházeli z výstavy také žáci
z FZŠ Chodovická, kterým se kromě
ovoce a zeleniny líbily i výrobky z medu,
obrázky jejich spolužáků a taky tombola, kde mohli vyhrát sáček jablek nebo
brambor, kytičky v květináči jako překvapení pro maminky a cukrovinky.
V současnosti je v Praze téměř tři sta
zahrádkářských osad. Myšlenka zahrad,
ve kterých mohou lidé z měst trávit čas
na čerstvém vzduchu a ještě si vypěstovat vlastní potraviny, k nám přišla ze
západu. První zahrádkářské osady vznikaly v Čechách od 20. let 20. století. Evropská liga zahrádkářů sdružuje přes tři
miliony členů ve čtrnácti zemích Evropy.
Český zahrádkářský svaz, největší česká
zájmová organizace, sdružuje téměř 170
tisíc členů ze zahrádkových osad i z přídomních zahrádek a specializovaných
klubů v téměř třech tisícovkách místních
organizací. Ne každý zahrádkář je ale
členem svazu, proto je u nás skutečný
počet zahrádkářů daleko vyšší.
“Zahrádkaření je opravdu široce rozšířený koníček, který není omezen na
jednu společenskou vrstvu nebo profesi.

Věnují se mu lidé všech věkových kategorií. V posledních letech i v naší kolonii
přibývá mladších lidí, kteří mají správný
vztah k přírodě a těší je, když něco
vypěstují,” uzavírá Otakar Hodek.
Dana Mojžíšová, foto Vladimír Mojžíš jr.

Orchestr Dithmarscher Musikschule koncertoval v Praze
Na pozvání ředitele ZUŠ Horní Počernice Libora Zíky a Výboru pro partnerství
mezi městy přicestovali do Horních
Počernic na pětidenní návštěvu členové
orchestru Dithmarscher Musikschule ze
severoněmeckého Heide s ředitelem
školy Richardem Ferretem. V sobotu 19.
října si mladí muzikanti prohlédli Chvalský zámek, ostatní čas věnovali zkouškám na večerní koncert v hornopočernickém divadle, kde zahráli společně se
smyčcovým orchestrem pod taktovkou
Věry Matějákové. Do programu přispěly
pěvecké sbory Paleček a Mozaika pod
vedením Zdeny Hejlíkové.

Praha je pro německé hosty vždy velkým lákadlem, a tak se muzikanti ještě
večer rozjeli do centra projít se večerním
Václavským náměstím, v neděli pak na
Pražský hrad a Karlův most, odkud se
vydali do divadla Broadway na nový
muzikál Mata Hari. V pondělí dopoledne
hráli v našem divadle pro žáky Základní školy Ratibořická, večer v klášteře
Emauzy opět se smyčcovým orchestrem
a pěveckými sbory Malíček Černý Most
a Horní Počernice (sbormistryně Marie
Sedláková a Šárka Mistrová). Poslední
den strávili němečtí hosté v Praze, kde
navštívili Národní technické muzeum, Ži-

Pozvánka na koncerty v listopadu
Po 4. 11.

I. Hudební večer

tradiční koncert žáků školy
Sál ZUŠ – 18.00

Po 18. 11. II. Hudební večer

tradiční koncert žáků školy
Sál ZUŠ – 18.00

Po 25. 11. Koncert učitelů ZUŠ

Divadlo Horní Počernice – 18.00

Pá 29. 11. Koncert žáků klavírního oddělení
Sál ZUŠ – 18.00

dovské muzeum a večer operu Le nozze
di Figaro ve Stavovském divadle.
-dm-

Úspěchy žáků
výtvarného oboru
Veronika Šefrnová z výtvarné třídy
Soni Zíkové získala 1. místo ve
druhé věkové kategorii v celostátní
výtvarné soutěži Voda pro život,
kterou vyhlásil Klub ekologické
výchovy, Zelený kříž ČR a Česká
komise pro UNESCO.
Aneta Domináková z výtvarné
třídy Michaely Vaněčkové získala
v mezinárodní dětské výtvarné soutěži v Hong Kongu Čestné uznání.
Zúčastnilo se 11.543 soutěžících
z 52 států.
Blahopřejeme oceněným mladým
výtvarnicím.
Libor Zíka, ředitel ZUŠ
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Program divadla v listopadu 2013
Přehled představení
Sobota 2. 11. v 15.00 a v 19.30
LEDOZEM
Neděle 3. 11. od 16.00 do 21.00
SNOW FILM FEST 2013
Úterý 5. listopadu v 19.30
TANEČNÍ HODINY PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ
Čtvrtek 7. 11. – neděle 11. 11.
ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM
Čtvrtek 7. 11. v 19.30
UHERSKÁ A FLANDERSKÝ PŘÍBĚH
Pátek 8. 11. v 19.30
PAST NA MYŠI
Sobota 9. 11. v 15.00
ZELENINOVÁ POHÁDKA
Sobota 9. 11. v 19.30
LIBUSHE
Neděle 10. 11. v 15.00
MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA
Neděle 10. 11. v 19.30
PRÁZDNINY SNŮ
Čtvrtek 14. 11. v 19.30
Z LOUŽE POD OKAP
Pátek 15. 11. v 18.00
NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA:
VERNISÁŽ + PĚT TET
Neděle 17. 11. v 15.00
DLOUHÝ ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Úterý 19. 11. v 19.30
MÁRIO BIHÁRI & BACHTALE APSA
& BÁRA HRZÁNOVÁ j. h.
Čtvrtek 21. 11. v 19.30
ŽENA VLČÍ MÁK
Pátek 22. 11. v 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Neděle 24. 11. v 15.00
HRA KOUZEL A MAGIE
Pondělí 25. 11. v 18.00
KONCERT ZUŠ
Středa 27. 11. v 19.30
BENÁTKY POD SNĚHEM
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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK NA PROSINEC
ZAČNE V POKLADNĚ DIVADLA V ÚTERÝ 12. LISTOPADU V 16.00.
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na
osobu a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci
Chvalského zámku. Pokladna v divadle: pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin
a hodinu před začátkem všech představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku: denně od 10.00 do 16.00
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00
na www.divadlopocernice.cz, e-mail: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknou v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Darujte svým přátelům a blízkým návštěvu divadelního představení.
Poukázky v libovolné ceně jsou v prodeji od 12. listopadu.
DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dopolední představení zadaná pro školy a školky mohou maminky s dětmi navštívit
po domluvě na tel.: 281 920 326. Přehled představení na www.divadlopocernice.cz

Sobota 2. listopadu v 15.00 a v 19.30
Klára Šimicová

LEDOZEM
Režie: Klára Šimicová a Jana Sůvová
Hraje DS Počerníčci
Příběh čtyř dětí, které při hře na schovávanou objeví starou skříň a projdou jí do
Ledové země, kde vládne zlá královna.

Podle proroctví jenom děti mohou Ledovou zemi zachránit. Starý a věčný střet
mezi dobrem a zlem zde ožívá v napínavém příběhu.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 3. listopadu od 16.00 do 21.00

SNOW FILM FEST 2013
Pět hodin špičkových ﬁlmů: sníh, led,
adrenalin, extrémní lyžování, zimní

lezení, snowkiting, skaplinismus a další
šílenosti. Jednotné vstupné 80 Kč

Neděle 10. listopadu v 19.30

Úterý 5. listopadu v 19.30
Bohumil Hrabal, Josef Dvořák,
Václav Nývlt

DS Vojan Libice

TANEČNÍ HODINY PRO
STARŠÍ A POKROČILÉ
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Režie: Josef Dvořák
Nová divadelní úprava hry Bohumila
Hrabala, která křehce a srozumitelně
zprostředkovává texty pábitelských
historek, objevuje pravdu o životě, lásku
v mnoha podobách a ﬁlosoﬁcky znamenitě podložený humor autora.
Hrají a zpívají: Josef Dvořák, Karel Gult,
Rostislav Trtík, Dagmar Schlehrová,
Markéta Hrubešová, Adéla Zejfartová
Vstupné 300, 280, 260 Kč
Čtvrtek 7. listopadu –
neděle 11. listopadu

ČECHŮV
DIVADELNÍ PODZIM
Pokračování festivalu ochotnických
divadelních souborů pořádá Divadelní
sdružení Horních Počernic, o.s. Festival
je věnován památce scénografa Milana
Čecha.
Vstupné 60 Kč, snížené vstupné 30 Kč
Čtvrtek 7. listopadu v 19.30

UHERSKÁ A FLANDERSKÝ
PŘÍBĚH
DS Dipona Srbín
Pátek 8. listopadu v 19.30

PAST NA MYŠI

PRÁZDNINY SNŮ

Čtvrtek 14. listopadu v 19.30
Zora Kostková

Z LOUŽE POD OKAP
Fanny Agentura
Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, uplácelo a není tomu jinak ani
dnes. Námět komedie má svůj původ
v mnoha kauzách, které se v posledních
letech vyrojily v našem českém prostředí a které nás zvedají ze židlí. My se
ovšem na příběh paní Anděly, majitelky
rozlehlých pozemků, která bojuje o svou
pravdu se zastupitelem Heřmanem
Korýtkem, díváme s humorem, vtipem
a s nadhledem. Neřekneme vám, jak
náš příběh dopadne, ale slibujeme, že
bude hlavně k smíchu.
Fanny agentura v našem divadle uvedla
v říjnu divácky velmi úspěšné představení Zmýlená platí.
Hrají: Vladimír Kratina, Dana Homolová,
Michaela Dolinová, Filip Tomsa
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Pátek 15. listopadu

NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA
Spolu s Divadlem na tahu a redaktory
rozhlasových Hovorů z Lán si připomeneme uvedení Havlovy Žebrácké opery
v restauraci U Čelikovských v listopadu
1975.
Pro studenty středních škol zahraje
dopoledne Divadlo na tahu představení
AUDIENCE. Po jeho skončení budou
mít diváci možnost povídat si o hře a autorovi s režisérem Andrejem Krobem
a pracovníky Českého rozhlasu.
Jednotné vstupné 50 Kč

DS Ucho Uhříněves
Sobota 9. listopadu v 15.00

ZELENINOVÁ POHÁDKA
DS Učitelky hrají dětem Nový Bydžov
Sobota 9. listopadu v 19.30

LIBUSHE
DS Nové divadlo Mělník
Pátek 15. listopadu v 18.00
Neděle 10. listopadu v 15.00

MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA
DS Vojan Libice

VERNISÁŽ + PĚT TET
Podvečerní představení pro širokou veřejnost s následným posezením a vzpomínáním u sklenky vína.
Vstup volný, doporučujeme rezervaci
místa.

Neděle 17. listopadu v 15.00

DLOUHÝ ŠIROKÝ
A BYSTROZRAKÝ
Hálkovo městské divadlo Nymburk
Klasická pohádka o princi, který si šel
hledat do světa princeznu z obrazu a díky
svým novým přátelům ji dokázal vysvobodit ze zakletí zlého černokněžníka.
Úterý 19. listopadu v 19.30

MÁRIO BIHÁRI
& BACHTALE APSA
& BÁRA HRZÁNOVÁ j. h.
Bachtale Apsa patří v současnosti k nejlepším romským kapelám v České Republice. Jejím frontmanem a zakladatelem je nevidomý akordeonista, pianista
a zpěvák Mário Bihári, který v minulosti
proslul zejména spoluprací se Zuzanou Navarovou v kapele KOA. Skvělé
vokály a brilantní muzikantské výkony ve
strhujících rytmech jsou přednosti, které
z této skupiny činí romskou hudební
klasiku v nejlepším slova smyslu.
Obsazení kapely: Mário Bihári - akordeon, zpěv, Petr Horváth - kytara, zpěv,
František Raba – basa, Tokhi – perkuse,
Bára Hrzánová j.h. - zpěv
Jednotné vstupné 150 Kč
Čtvrtek 21. listopadu v 19.30
Noëlle Châtelet

ŽENA VLČÍ MÁK
Režie: Jaromír Janeček
Žena vlčí mák je hereckým koncertem
Hany Maciuchové. Oblíbená a cenami
ověnčená herečka běhá hodinu a půl po
jevišti a hraje nečekané citové vzplanutí,
neuvěřitelnou, ostýchavou, dychtivou
a stejně intenzivně opětovanou lásku
stárnoucí vdovy k muži ještě o deset let
staršímu. Jedinou oporou na jevišti je jí
zvuk, většinu dialogů musí parafrázovat,
ale její hlasová paleta je tak barevná, že
by mohla dabovat celý ﬁlm.
Sice se uvádí, že hra je kritikou kultu
mládí, kdy věk a zkušenost jsou handicapem, ale svou hloubku má i pro mladého
člověka. Třeba si uvědomíte, jaké je štěstí
poznat lásku mladý, nebo vás nabije novou důvěrou v to, že jednou musí přijít.
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Pátek 22. listopadu v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová a Iva Ptáčková
Hudba: Jiří Hubený a staré židovské
písně

20– 21

Text: Petr Urban Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Scéna: Petr Kořínek, Martin Pařízek,
Eva Bartoňová, Petr Šimral
Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda
a svépomocí
Pouto lásky mezi rodiči a dětmi může
být někdy velmi silné. Zvláště pak mezi
matkou a synem, kteří žili v domácnosti bez otce. Starý mládenec Manuel
pravidelně chodí ke hrobu své maminky
a povídá si s ní. Když jí oznámí, že se
konečně chystá oženit, očekává ho po
návratu domů neuvěřitelné překvapení.
Hrají: Jana Sůvová, Jiří Špaček, Zdena
Víznerová, Michal Král, Michal Klich,
Eva Bartoňová, Stanislav Tomek, Renata
Sýkorová, Ondřej Krásný
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Neděle 24. listopadu v 15.00

HRA KOUZEL
A MAGIE

ÁNO
VYPROD

Pondělí 25. listopadu v 18.00

KONCERT ZUŠ
Středa 27. listopadu v 19.30
Gilles Dyrek

BENÁTKY POD SNĚHEM
Divadlo Kompanyje
Režie: Milan Schejbal

Když zakokrhá kohout, znamená to, že
začíná den. Sluníčko slíbí měsíčku, že
když už půjde spinkat, bude mu pak
vyprávět, co se zatím na paloučku odehrálo.Těší se na vás tančící slunečnice,
kamáradi žabáci Kvik a Kvak a neodolatelný šoumen myšák Kiko, který se vám
rád předvede v plné parádě. Podíváte se
také na pohádkové rybičky a proletíme
se s papírovými draky. Hosté pořadu JŮ
a HELE.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 3. prosince v 19.30
Miroslav Oupic a Jindra Kriegel

MŮŽU K TOBĚ?
Divadlo Artur
Děj komedie se odehrává v psychiatrické ordinaci a v místním bistru před
ordinací, které slouží jako čekárna pro
pacienty.
Přichází sem místní politik trpící stihomamem, dealerka kreditních karet a úvěrů,
těžce se vyrovnávající s nevěrou svého
muže, promiskuitní nymfomanka, vrcholový hokejista, který má problémy s volným časem a nedávný vítěz reality show,
který trpí depresemi, že o něj už média
ztratila zájem. Všichni tito pacienti se
v ordinaci postupně střídají, ale předtím
se v čekárně setkávají s paní Kubíčkovou, která jim nabízí nejen výbornou
kávu, ale také vřelé slovo zkušené ženy.
Hra přibližuje s humorem a ironií zamotané mezilidské vztahy a věřte, nebudete
se nudit od prvních okamžiků až do
samého závěru.
Hrají: Lukáš Langmajer, Jindra Kriegel,
Jaroslav Šmíd / Petr Semerád, Mirek
Šimůnek / Braňo Polák, Míša Kuklová,
Vanda Karolyi / Kristýna Podzimková,
Veronika Nová / Věrka Vodičková, Bára
Mottlová / Věrka Vodičková
Vstupné 280, 250, 220 Kč
Sobota 7. prosince v 15.00

Svižná komedie založená na jemném vtipu a malém nedorozumění, které vede
až k absurdním situacím, nás zavede do
jednoho pařížského bytu, kam si milenci
krátce před svatbou pozvou na večeři
kamaráda s přítelkyní Patricií. Hosté se
však krátce před návštěvou pohádali
a tak Patricie během večera mlčí. Hostitelé se domnívají, že jim nerozumí, že
je cizinka a snaží se zřetelně artikulovat.
Patricie využije této situace k neobvyklému triku...
Hrají: Markéta Plánková, Petr Halberstadt, Kristýna Janáčková a Jiří Ployhar
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Neděle 1. prosince v 15.00
Peter Ďurica, Ernest Vaľko

NA KOUZELNÉM
PALOUČKU
DS Loudadlo
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rybu, i když je to nad jeho síly, je však
nesmrtelný. Svědčí o tom nejen to, že
získal v roce 1954 Nobelovu cenu, ale
hlavně v něm může každý člověk poznat
obraz vlastního zápasu a získat naději.
Strhující zápas rybáře s mocnou přírodou na vratké bárce unášené mořem
vyznívá jako oslava lidské vůle, odvahy
a nezlomnosti.
Hrají: Josef Somr, Marek Holý
Hudba: Emil Viklický
Vstupné 200, 180, 160 Kč, pro studenty
poloviční vstupné

POPELKA
Ve známém pohádkovém příběhu účinkují žáci Baletní školy BcA Jána Němce.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Sobota 7. prosince v 19.30
Ernest Hemingway

STAŘEC A MOŘE
Produkce divadlo Viola
Režie: Lída Engelová
Příběh rybáře Santiaga z povídky
Stařec a moře vznikl jako tresť několika
rybářských příběhů, do kterého Hemingway promítl sám sebe, svoji odvahu,
nezlomnost a posedlost lovem. A také
svůj zápas se stárnoucím tělem, které
si začínalo vybírat svou daň za léta
divokého života. Příběh starého rybáře,
kterému se podaří ulovit svoji životní

Neděle 8. prosince v 15.00

POHÁDKOVÝ BETLÉM
Liduščino divadlo
O Andělce, která chce dělat radost dětem, ale musí napřed vysvobodit zlatého
kapříka a splnit tři přání čertíka Mydlifouska. Společně s Andělkou sestaví děti živý
betlém a zazpívají si vánoční koledy.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 10. prosince v 19.30
Luc Chaumar

MAFIE A CITY
Produkce: SophiaArt
Režie: Ivan Vyskočil
Překlad: Jaromír Janeček
Francouzská komedie ze současnosti,
jejímž obsahem není obligátní manželský trojúhelník. Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem milencem jeho dcery,
je záležitost delikátní. Zejména pak, je-li
on kmotrem maﬁe. Co myslíte, jak byste
reagovali na skutečnost, že chodí s vaši
dcerou o dost starší muž? Jaké myslíte,
že jsou praktiky sicilské maﬁe při řešení
těchto delikátních rodinných záležitostí?
Ideální téma pro úspěšnou komedii.
Hrají: Lukáš Langmajer, Josef Laufer,
Veronika Nová, Karel Zima
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Středa 11. prosince v 16.00 a 18.00

VÁNOČNÍ SHOW 2013
Agentura Amfora
Výpravný vánoční pořad pro děti s atmosférou přímého televizního přenosu plný
soutěží, písniček a dárků se koná pod
záštitou starostky Hany Moravcové.

Účinkují: Petr Salava, Michal Nesvadba,
Jan Čenský, Michaela Váňová/ Barbora
Šedivá
Vhodné pro děti od 5 do cca 11 let
Jednotné vstupné 100 Kč
Sobota 14. prosince v 15.00

BOB A BOBEK
NA CESTÁCH

RA

PREMIÉ

Neděle 15. prosince v 20.00

NAĎA VÁLOVÁ – S ÚCTOU
EVĚ OLMEROVÉ
Písně Evy Olmerové v netradičním
podání Nadi Válové a Hany Robinson.
Hvězdný host jako dárek a překvapení
pro věrné příznivce
Vstupné 180 Kč
Pondělí 16. prosince v 18.00

Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska

KONCERT ZUŠ

Bob a Bobek, králíci z klobouku kouzelníka Pokustóna, se tentokrát vydávají na
cestu kolem světa. Jaké příhody je asi
čekají na divokém Západě, za polárním
kruhem či na Měsíci? Známé večerníčkové postavičky ožijí ve veselém
představení plném písniček na motivy
knih Pavla Šruta a procestují ve svém
létajícím klobouku celý svět.
Hrají: Martina Venigerová, Veronika
Bajerová, Petr Mikeska
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 17. prosince v 18.00

Neděle 15. prosince v 15.00
Božena Němcová

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Mladá scéna Ústí nad Labem
Pohádka, která patří k nesmrtelným
dílům našich klasiků, je svým ztvárněním určena zejména nejmenším dětem.
Kouzlem černého divadla mění mrazivý
Leden zimní tvář lesa na jaro, léto a podzim, aby pomohl Marušce splnit těžké
úkoly.Inscenace plná písniček, kouzel,
světelných a zvukových efektů určitě
okouzlí dětské diváky i jejich doprovod.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

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. Také
letos se můžeme těšit na vánoční písně a koledy v podání Dity Hořínkové.
Vstup volný
Sobota 28. prosince v 18.00

JANA BOUŠKOVÁ –
KONCERT PRO KRÁLOVSKÝ
NÁSTROJ

FIT STUDIO D
Středa 18. prosince v 18.00

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Teátr Víti Marčíka
Scénář a režie: Vítězslav Marčík
Neobyčejné představení se odehrává
v kruhu několika přátel, kteří se sejdou
ke společnému slavení Vánoc. Zahrají
si lidový příběh o narození Ježíše, aniž
by tušili, kolik pravdy o nich samých je
v něm skryto. Nálada příběhu je umocněna zajímavě zpracovanými koledami.
Kulisu částečně tvoří kopie nejstaršího
českobudějovického Betléma. Pokud
jste ještě žádné představení Víti Marčíka
neviděli, tak doporučujeme napravit.
Hrají: Vítězslav Marčík, Pavel Šmíd,
Jitka Weinerová a Eva Juříčková
Vstupné 160, 140, 120 Kč
Neděle 22. prosince
v 17.00

ZPÍVÁNÍ POD
VÁNOČNÍM
STROMEM

Koncert světoznámé harfenistky Jany
Bouškové je pokračováním Koncertů
pro dvě harfy a nejen pro ně… Tradice
těchto vánočních koncertů Libuše
Váchalové, Jiřího Bouška a jejich dcery
Jany se v Horních Počernicích datuje
od roku 1985.
Letos si Jana Boušková pozvala vzácného hosta, slavného světového violoncellistu Jiřího Bártu a na podiu se
objeví i oba její synové Filip a David.
Interpretační umění účinkujících
a přátelská atmosféra koncertu slibují
jako vždy mimořádný zážitek a neodmyslitelně patří k vánočním svátkům
v Horních Počernicích.
Vstupné 240, 220, 200 Kč
Hana Čížková, ředitelka divadla

Vernisáž výstavy Národ
sobě dne 28. října 2013
V letošním roce slaví Národní divadlo tři významná jubilea - 145. výročí
položení základního kamene, 130.
výročí otevření Národního divadla
a 30. výročí otevření Nové scény. Při
příležitosti zahájení výstavy poslal počernickému divadlu krátkou zdravici
ředitel ND MgA. Jan Burian a na své
působení v ND zavzpomínal herec
Luděk Munzar.
Foto Andrea Prudilová

22– 23

Ponuré listopadové dny prosvětlí
výstavy a akce Chvalského zámku.
Výstava Nahlédnutí do ráje Emmy
a Barbory Srncových prozáří
zámek půvabnými obrázky, které
vás přenesou do pomyslného
ráje. Výstava Devatero pohádek
Karla Čapka nabízí hry a soutěže,
a pokud si počkáte na pohádkový
víkend 9. a 10. listopadu, může
vás výstavami provést krásná
Zlatovláska nebo veselá a rošťácká princezna Koloběžka I. se
svou koloběžkou. Počernická
světýlka čekají na vaše lampiony
a lucerničky a pomalu se budeme
těšit na Vánoce, protože už 1. 12.
otevřeme vánoční výstavu, uspořádáme adventní trhy, vybereme od
dětí dopisy pro Ježíška a zažijeme
prohlídku s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi.

Do neděle 24. 11.

Devatero pohádek Karla Čapka
na Chvalském zámku

Interaktivní výstava a herna v zámeckém
sklepení, na které si bude hrát, tvořit,
kreslit a soutěžit celá rodina. Prostorové
dekorace a krátké Čapkovy pohádky vás
vtáhnou do neopakovatelné atmosféry
této vtipné knihy. Soutěžní otázky, pozorovací kvízy a hádanky vám dají pocit, že
jste v Devateru pohádek naživo. Můžete
pobýt v loupežnickém domečku, zahrát
si na doktora, házet kroužky do vody,
bloudit v tuláckém bludišti, vyzkoušet si
práci s pošťáckou agendou, převléknout
se za hejkala, vodníka, čaroděje, pošťáka
či princeznu. Ve výtvarné dílně porovnáte
své schopnosti s jedním z nejlepších
a nejznámějších českých ilustrátorů
Josefem Čapkem. Pro školy a dětské kolektivy nabízíme komentované prohlídky
všech výstav s průvodkyní či historickou
postavou Annou Kaprštejnovou.
Od 2. 11. 2013 do 12. 1. 2014

Nahlédnutí do ráje Emmy
a Barbory Srncových
V neděli 10. 11. v 15.00
Slavnostní otevření a setkání s malířkou Emmou Srncovou a herečkou
a výtvarnicí Barborou Srncovou
Výstava půvabných obrázků s motivy
ráje, lásky a pohody se bude líbit dětem
i dospělým. Pojďte se zasnít a nahlédnout do pomyslného ráje. Pro děti je
připraven interaktivní koutek s domečkem, kde si mohou hrát a kreslit.

Pondělí 4. 11. v 18.30

František Štverák
a Horní Počernice
Od 17.30 mše v kostele sv. Ludmily
Přijďte zavzpomínat na katolického kněze a vězně politických režimů Františka
Štveráka prostřednictvím knihy Stanislavy Vodičkové I zvíře mělo více útrpnosti
než člověk na besedě s autorkou knihy
a biskupem Václavem Malým. Poté budete mít možnost si knihu koupit.
Vstup zdarma.
Sobota 9. 11. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku se
Zlatovláskou, Devaterem pohádek
a Nahlédnutím do ráje.
Krásná princezna Zlatovláska provede
děti interaktivními výstavami Devatero
pohádek na Chvalském zámku, výstavou obrazů Nahlédnutí do ráje Emmy
a Barbory Srncových, celým zámkem
a sklepením. Děti budou plnit úkoly jako
statečný Jiřík a hrát si, dozvědí se také
mnoho zajímavého. Prohlídka trvá 40 min,
začíná vždy v celou hodinu od 10 do 17
hod., poslední prohlídka v 16 hod. Informace a rezervace na tel.: 281 860 130.

Od 1. 12. 2013 do 12. 1. 2014
slavnostní otevření 1. 12. v 15 hod.

Vánoční království aneb
dřevořezby českých panovníků
a tradiční betlémy
Vánoční výstava unikátních dřevořezeb
českých panovníků a jejich manželek vám
dá pocit, jako byste vešli do vánočního
království. Dřevořezby vytvořila malířka,
ilustrátorka a řezbářka Jarmila Haldová
a zahrnují české krále, císaře, knížata
a jejich manželky od Bořivoje po Leopolda.
Vánoční atmosféru dokreslují vyřezávané
dřevěné betlémy, keramické glazované
betlémy i betlémy malované a vystřihované
od téže autorky. Zámecké sklepení bude
prosyceno vůní vánočních stromečků
a dozdobeno tradičními ozdobami.

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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Neděle 10. 11. od 10.00 do 17.00

Pohádková neděle na zámku
s princeznou Koloběžkou I.,
Devaterem pohádek
a Nahlédnutím do ráje
Zbrusu nová, veselá a nezbedná princezna Koloběžka I. je zde, aby zaujala i větší
děti kolem 10 let, ale samozřejmě i ty
malé. Děti budou soutěžit, prohánět se
na koloběžce a hrát si. Princezna provede děti všemi výstavami na Chvalském
zámku a sklepením. Prohlídka trvá 40 min,
začíná vždy v celou hodinu od 10 do 17
hod., poslední prohlídka v 16 hod. Informace a rezervace na tel.: 281 860 130

Foto Josef Hampl, Walnika a František Jakubec

Pá 22. 11. od 19 hod.

Dámská svatomartinská jízda
na zámku aneb se zastupitelkami
na víno
Přijďte si vypít sklenku dobrého vína,
ochutnat vynikající sýry a příjemně si
popovídat na neformální, čistě dámské
setkání zastupitelek a občanek Horních
Počernic. Akci pořádá MČ Praha 20
a Chvalský zámek. Vstupné 100 Kč.
Prosím, svou účast potvrďte do 15. 11.
na tel. čísle 281 860 130 nebo e-mailu
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz.

vánoční tvoření, zdobení a zpívání v kočárovně s rodinným centrem MUM
• od 15 hod. Otevření Vánoční výstavy
na Chvalském zámku s vyprávěním
o dřevořezbách českých panovníků
a betlémech
• od 16.00 hod. Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu v areálu
Chvalské tvrze: akce MČ Praha 20, kde
vám zahraje a zazpívá skupina Boží nadělení a anděl bude vybírat dětská přání
pro Ježíška. Nenechte si ujít rozsvícení
vánočního stromu!

Neděle 1. 12. od 10.00 do 17.00

Adventní trhy na Chvalské tvrzi

Neděle 10. 11. od 17.00

Počernická světýlka aneb
Tajemným chvalským podskalím
Pojďte s námi v listopadovém nedělním
podvečeru na procházku starými Chvaly
s lucerničkami a lampiony. Těšit se můžete na pohádková zastavení, tajemná
zákoutí s překvapením a závěrečné
zahřátí u ohně. Sraz v 17 hodin u ohniště v areálu Chvalské tvrze.
Čeká vás i setkání s vílou Ohnivkou
a ukázka šermířského vystoupení
u ohně.
Akci pro vás připravují Skauti, Chvalský
zámek, ZŠ Stoliňská, Společenství Molechet, RC MUM a DDM Horní Počernice.

Přijďte se vánočně naladit, nakoupit
a dát si svařené víno na tradiční adventní trhy v půvabném venkovním areálu
Chvalské tvrze.
Bohatý doprovodný program:
• od 10.00 do 17.00 Pohádková neděle
na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními tradicemi:
komentovaná prohlídka s nezbednou ohnivou vílou, která provede děti
výstavami a vyzkouší si s dětmi některé
vánoční tradice.
Rezervace na tel.: 281 860 130.
• ve 14 hod. Návštěva Lucíí na trzích:
záhadné postavy z minulosti budou
kontrolovat čistotu a hygienu na trzích
a na zámku.
• od 14 hod. Vánoční veselí RC MUM
na Chvalském zámku:

Od 5. do 30. 11.
Vernisáž 8. 11. od 17.00

Ladislav Klusák, Daniel Felgr,
Karel Musil, Petr Rolník:
Obrazy, graﬁky a plastiky
Přijďte se podívat na zajímavé ukázky
moderního umění od čtyř výtvarníků.
Ladislav Klusák žije a pracuje v Horních Počernicích a představí se s tématem Tvary, číslice a písmena.
Daniel Felgr tvoří krajinářské motivy
i abstraktní obrazy.
Petr Rolník je sochař, což se odráží
i v jeho malířském díle.
Karel Musil se tematicky zaměřuje
především na ﬁgurální tvorbu, tvoří také
exlibris pro české a zahraniční sběratele.

24– 25

O nejlepší zámecké strašidlo, vílu či skřítka
Výtvarná soutěž pro dětské kolektivy
Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž pro dětské kolektivy O nejlepší zámecké strašidlo,
vílu či skřítka. Jejím cílem je podpořit kolektivní práce školních tříd či jiných dětských kolektivů od
jejich plánování až po samotnou realizaci.
Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěže se mohou zúčastnit pouze dětské kolektivy (není
určena pro jednotlivce). Kolektivem se rozumí dílo minimálně tří autorů.
Výtvarné kategorie: 1. kategorie – kresba/malba/koláž, 2. kategorie – trojrozměrný objekt
Technika: libovolná
Formát: kresba/malba/koláž – formát A2, A1 nebo A0, trojrozměrný objekt – formát bez omezení
Hodnotící komise: Martin Velíšek, akademický malíř, Věra Tataro, ilustrátorka a malířka,
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku, Ondřej Sedláček, kurátor, Růžena
Beránková, produkční
Výtvarná díla odevzdejte nejpozději do 31. prosince 2013 na recepci Chvalského zámku
(Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9) s těmito údaji: název kolektivu, kontaktní adresa, věk
autorů a zařazení do výtvarné kategorie, kontaktní telefon a e-mail.
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů soutěže proběhne v sobotu 18. ledna 2014 v 15.00
na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy Strašidelný zámek. V každé výtvarné kategorii budou oceněna tři vítězná díla. Zástupci autorských kolektivů budou pozváni na
slavnostní vyhlášení.
Těšíme se na vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí společnou práci.
Více informací: Růžena Beránková, ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz, tel.: 601 388 902
Alexandra Kohoutová

Chvála pečení aneb jak se peče v Horních Počernicích
Chvalský zámek vyhlašuje třetí ročník
soutěže Chvála pečení aneb jak se peče
v Horních Počernicích. Akce se koná za
podpory MČ Praha 20 a pod záštitou
Pekařství Moravec.
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 20 ks,

druhy cukroví záleží jen na vás.
Co se hodnotí? Dojem kolekce, chuť,
originalita a nápaditost.
Ocenění: V každé kategorii bude vylosován absolutní vítěz, který získá nabitou kartu do Hornbachu v ceně 2000 Kč.
Komise: Bohumil Moravec (předseda),
Hana Moravcová, Alexandra Kohoutová
a dva radní
Přihlášky do soutěže do 20. 12.
na recepci Chvalského zámku osobně,
tel.: 281 860 130 nebo
infocentrum@chvalskyzamek.cz

Příjem pečiva 22. 12. od 9 do 13 hodin, recepce Chvalského zámku
Slavnostní vyhlášení vítězů 22. 12.
v 15 hodin v obřadní síni Chvalského
zámku. Každý účastník soutěže dostane
krásně vypečenou vánočku od Pekařství
Moravec.
Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Přišel listopad a s ním velké mlhy a chladno. Ohnivka se ve svých šatičkách třásla zimou, což je u ohnivé víly co říct.
Pozorovala děti, které přicházely do zámku, a líbily se jí jejich krásné kulichy, šály a svetry. Jak ale tak hezké oblečení
získat, když neměla žádné peníze? Hledala ve starých truhlicích, ale našla jen klubíčko vlny a jehlice. Věděla, že se dá
plést, ale netušila jak. Sedla si a zkoušela to tak dlouho, až si upletla nádherný měkoučký svetr. To byste nevěřily, děti, že
ohnivá víla umí plést svetr!
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VÝHERCE SOUTĚŽE O

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ZÁŘÍ 2013

Milé děti, v září jste mohly ještě naposledy vidět výstavu Poklady na Chvalském zámku, kterou
koncem měsíce vystřídala neméně hezká interaktivní výstava Devatero pohádek Karla Čapka, kde si
taky můžete hrát a soutěžit.
Víla Ohnivka vám v září dala opravdu těžký úkol, protože se ptala, co si můžete prohlédnout v místnosti
zvané kočárovna. A nejsou to kočáry, kdepak! V kočárovně vystavujeme obrazy.
Odevzdali jste 269 kuponů, z nichž bylo tentokrát 15 odpovědí nesprávných. Tu správnou odpověď
však uhodlo 254 dětí a ředitelka zámku z nich vylosovala novou výherkyni. Jmenuje se Julinka
IIlczyszyn , je jí 7 let, bydlí v Brandýse nad Labem a na naše výstavy chodí pravidelně i se svou
sestřičkou a bratrem. Julinka získala krásnou cenu – prohlídku zámku se Šípkovou Růženkou a taky
malou panenku vílu Ohnivku. Měla z výhry velkou radost.
Přijďte se podívat na výstavy Devatero pohádek a Nahlédnutí do ráje a štěstí se tentokrát usměje
třeba i na vás.

Lesní pedagogika
V říjnu se třídy Lvíček a Beruška vydaly na první společný výlet do lesa. V blízkosti
Káraného na nás čekaly lektorky z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů s krásným
programem.
Prošli jsme zvířecí stezkou, viděli jelena i srnce a mohli si prohlédnout a potěžkat jejich
paroží. U obrázku kance si děti mohly sáhnout na jeho hrubou srst na stažené kůži
a pohladt si kožíšek lišky. U obrázku zajíce si zaskákaly a jako ježek se zahrabávaly do
listí. O veverce se dozvěděly, že za den vyloupe až 150 šišek. Děti pak nanosily stejný
počet šišek na hromadu, aby měly představu, jak velké je to množství. Zkusily zahoukat jako sova nebo klacíky ťukat do stromu jako datel.
V další části výletu jsme poznávali lesní stromy a zbylo i dost času na hru na lišku a na
zajíce. Pro velký úspěch připravujeme další výlet, tentokrát do zimního lesa. Děkujeme
lektorkám z ÚHÚL Kristýně Skupienové a Evě Dynybylové za nádherný den.
Text a foto Michaela Záhumenská

Jenom bazar?
Začátkem října proběhl v MŠ Chodovická už druhý dobročinný bazar ve prospěch zahrady a její přírodní učebny. Ceny byly mírné, dary rozmanité, ale převážně oblečení. Mnozí
si domů odnesli neuvěřitelné skvosty. Akce byla spojena se zahájením výmalby obřího
obrazu na zeď trafostanice. Hned se přihlásili další nadšenci, kteří slíbili pomoc.
Po celodenním maratonu, už téměř za tmy, jsme nacpali zbylé oblečení do pytlů,
se kterými jsme pak nejistě zazvonili v azylovém domě Diakonie. Místo avizovaných
šesti pytlů jsme jich totiž přivezli dvě auta. Přivítala nás ochotná mladá žena a měla
ze všeho takovou radost, že jsme přivezli ještě plyšáky a potřebné nádobí.
Povedlo se. Počerničtí si uklidili ve skříních a použité věci dostaly nový smysl. Nejvíce
nás ale zahřálo, že ještě existuje spousta lidí, kteří se umí jen tak pro radost sejít
a udělat spolu nezištně dobrou věc.
Děkujeme všem dobrovolníkům a dárcům a těšíme se na příští rok.
Kateřina Trutnovská, učitelka

DC Paprsek přijímá nové uživatele
Nabízíme kvalitní péči v rámci základních činností a pestrou nabídku denních
volitelných aktivit od pondělí do pátku v čase od 7.00 do 17.00. DC Paprsek –
Středisko Hloubětín poskytuje sociální služby více než 40 uživatelům s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 7 – 35 let a jejich rodinám.
Děti a mladí dospělí k nám docházejí do
denního stacionáře na muzikoterapii,
arteterapii, výtvarné a pracovní dílny,
tanečně-pohybovou dílnu, kavárnu,
sporty Speciální olympiády, hipoterapii
a canisterapii. Součástí naší nabídky jsou
i Montessori terapie, psychologická, logopedická péče a fyzioterapie s možností
rehabilitace ve vířivé vaně.Každoročně
jezdíme na týdenní pobyty v přírodě na
různá místa zejména v Čechách a účastníme se zahraničních projektů v rámci integrace a inkluze v Polsku a v Německu.

Děti mohou plnit povinnou školní docházku v ZŠS Bártlova, jejíž detašované
pracoviště je součástí areálu Paprsek.
Sídlíme v krásné zelené zahradě v Šestajovické 580/19 v Praze - Hloubětíně
(metro B).
Kontakty: 281 866 654, 281 045 933,
724 985 403
nada.solaja@dcpaprsek.org
zuzana.ﬁnková@dcpaprsek.
org www.dcpaprsek.org
DC Paprsek
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MIKULÁŠSKÁ
ZÁBAVA PRO DĚTI

Počet míst maximálně 20. Nutná rezervace předem, závěrka rezervací 27. 11.
2013.

Kurz proběhne při počtu 5 – 10 zájemců. Nutná rezervace předem. Uzávěrka
rezervací je 19. 11. 2013.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY
A VÝSTAVA V DDM

VÝTVARNÉ DÍLNY

V sobotu 30. 11. 2013 od 10.00
do 17.00 vás zveme na vánoční
výstavu a výtvarné dílny.
Od 10.00 do 12.30 a od 13.30 do 17.00
budou pro návštěvníky připraveny kreativní výtvarné dílny (vánoční dekorace –
věnce, svícny, koule, korálkové ozdoby,
hvězdy, andílci, skládané vánoční
dekorace, vatové skládané ﬁgurky, přáníčka, medové svíčky, drobné keramické dárečky, ﬁlcové stromečky a dětmi
oblíbená jízda na autodráze). Drobné
vánoční dárky najdete v našem prodejním stánku. Ani letos nebude chybět
posezení při kávě nebo čaji a drobné
pohoštění.
Srdečně všechny zveme.

PODZIMNÍ BURZA
V sobotu 16. 11. 2013 od 9.00 do
13.00 zveme na burzu oblečení,
sportovního vybavení a hraček.

Letos se sejdeme v pátek 6. 12.
2013 v KS Domeček (Votuzská
322/12). Od 16.00 hraje živá
hudba ŠarPetky.
Děti si zaskotačí na diskotéce a zasoutěží s Mikulášem, čertem a andělem, který
rozdá dětem balíčky.
V ceně dětské vstupenky 150 Kč je
balíček sladkostí. Cena vstupenky pro
dospělé je 50 Kč. Zajistěte si včas dětskou vstupenku, jejich počet je omezený
a v prodeji budou už od pondělí 4. 11.
2013 v kanceláři DDM.

ADVENTNÍ VĚNCE
Oblíbený symbol blížících se Vánoc si
můžete přijít vyrobit v pátek 29. 11.
2013 od 16.00 do 19.00 do DDM.
Máme pro vás připravený široký výběr
korpusů, svícnů, mašlí a vánočního
materiálu na zdobení. Cena kurzu je 50
Kč + cena vybraného materiálu.
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Každý si své zboží prodává sám. Rezervace prodejního místa je nutná předem,
místo je bez poplatku.

SOBOTNÍ TIFFANY
PRO DĚTI OD
12 LET, MLÁDEŽ
A DOSPĚLÉ
Přijďte 23. 11. 2013 od 14.00 do 17.00
a naučte se této technice. Základem
zpracování skla tiffany technikou je
skládání a spojování kousků skla
pomocí pájky do různých tvarů a vzorů.
Pod vedením Hany Volfové se naučíte
výběru vhodného motivu, jeho sestavení
a vyřezání, obroušení, lepení měděnou
páskou a cínování. K dispozici budou
motivy, skleněné střepy, speciální řezáky
na sklo, bruska, potřeby k cínování,
bižuterní komponenty a kleště k dokončení výrobků.
Cena: 200 Kč + cena materiálu (dle
rozměru 10 x 10 cm 120 Kč)

Keramika pro mládež a dospělé
Čtvrtky 18.15 - 19.40, termíny v 1.
pololetí: 7. 11., 21. 11., 5. 12. 2013, 16.
1. a 30. 1. 2014
Termíny v 2. pololetí: 13. 2., 13. 3., 27.
3., 10. 4., 24. 4. a 22. 5. 2014
Cena: 200 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu. Nutná rezervace předem.

ŘEMESLA
Tiffany
12. 11. 2013 od 18.00 do 20.30
Cena: 50 Kč + materiál, rezervace
předem

Pedig – zvonek a vánoční
dekorace
10. 12. 2013 od 18.00 do 20.30
Cena: 100 Kč, rezervace předem

Pedig – miska + dno
14. 1. 2014 od 18.00 do 20.30
Cena: 150 Kč, rezervace předem
Všechny rezervace na tel.: 281 925 264
a 605 700 772, farkasova@ddm-hp.cz,
volfova@ddm-hp.cz nebo v DDM
Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Historie dávná i nedávná 64

Události
Počasí se do historie nového tisíciletí zapsalo katastroﬁcky v roce 2002 rozsáhlými povodněmi. Rozsah záplav a způsobených škod včetně ztrát lidských životů
přesáhl všechny předcházející povodně.
Povodeň se svými důsledky dotkla i života občanů naší městské části, jako už
nedílné součásti hlavního města Prahy.
Pro oživení vlastních zkušeností a přetrvávajících vzpomínek na tuto událost
připomeňme některé momenty tehdejší
situace.
Po vytrvalých deštích v jižních a západních Čechách započaly záplavy už 7. 8.
2002. Předpokládané ohrožení pouze
omezené oblasti území se však nesplnilo, když 12. 8. po deštích přišla druhá
vlna, která si vynutila evakuace obyvatel
z ohrožených a zaplavovaných míst.
Přes varování odborníků byl vzestup
hladiny Vltavy v Praze očekáván jen
na úrovni padesátileté vody. Bylo sice
uzavřeno nábřeží a tři stanice metra,
jimiž soupravy jen projížděly, ale rychle
stoupající hladina Vltavy už před půlnocí
téhož dne ukázala, že půjde o průtok
vody nejméně stoleté.
Byla proto zahájena evakuace z níže
položených oblastí Karlína, Smíchova,
Holešovic a Malé Strany. Následující
den byla zaplavena Trója včetně ZOO,
Stromovka a Karlín. Dne 14. 8. bylo
evakuováno Staré Město a Josefov. V té
době už bylo zaplaveno přes 5 % plochy
města. Jedna třetina všech stanic metra
byla pod vodou a jeho provoz zastaven.
Dne 15. 8. 2002 Vltava kulminovala na
úrovni pětisetleté vody. V zaplaveném
Karlíně se zřítil první podmáčený dům.
Hlavním dopravním prostředkem z naší
oblasti do centra byl vlak s dojezdem
až do stanice Masarykovo nádraží. V té
době se škody na majetku odhadovaly
až na dvě miliardy korun. Po opadnutí
vody byly odstraňovány škody a současně město začalo budovat zábrany
proti podobným povodním v budoucnu.
Teprve 22. 3. 2003 byly zprovozněny
poslední ze zatopených stanic metra,

Invalidovna a Křižíkova, záchrana dokumentů ze zaplavených archivů nebyla
ještě dodnes dokončena.

V Klementinu byl přepsán rekord ve
dnech 31. 5. na 32,4 °C, 29. 7. na 33,0 °C
a 21. 10 na 21,5 °C.

Období od roku 2003 je z hlediska počasí bohaté na výskyt teplotních rekordů.
Klementinská řada pozorování mohla
být například v tomto roce upravována
pro dny 5. 5. na 28,4 °C,6. 5. na 25,9 °C,
8. 5. na 28,3 °C, 12. 6. na 32,5 °C, 13. 8.
na 36,8 °C, 21. 9. na 29,9 °C a 22. 9. na
29,2° C.
V roce 2004 byly upraveny rekordy 4.
2. na 14,8°C, 5. 2. na 14,0°C a 6. 2. na
14,5°C, 18. 3. na 21,6°C. V roce 2005 byl
v Klementinu poprvé přepisován rekord
pro den 8. 1. na 13,7°C, když tentýž den
bylo v Českých Budějovicích naměřeno
dokonce 16,0°C. Rekordy byly přepisovány ještě pro dny 28. 5. na 31,8 C, 29.
5. na 32,5°C a 30. 5. na 31,7°C. Následující den přinesl do Čech silné bouřky,
z nichž jedna, která přecházela přes
Prahu a naše území, byla doprovázena
sice řídce padajícími zato však až 4,5
cm v průměru velkými kroupami, které
rozbíjely skla v oknech a sklenících,
poškozovaly auta a krytiny střech.

V roce 2009 se 1. 7. mezi 18. a 19.
hodinou přehnala přes naši městskou
část silná bouře s poryvy větru lámajícími i silnější větve a srážejícími nezralé
ovoce. Během této hodiny napršelo
32 mm vody na metr čtvereční. Přes
ucpané odpadní kanály se dostala voda
do Mateřské školy a Fakultní základní
školy v Chodovické ulici, natekla také do
některých sklepů a garáží v níže položených místech.

V roce 2006 postihla naši městskou část
po osmé hodině večerní bouře s vichřicí
trvající téměř 40 minut, která napáchala mnoho škod na střechách domů,
rozbíjela nezajištěná okna, lámala větve
okrasných i užitkových stromů a několik jich v našich parcích a u koupaliště
vyvrátila.
V roce 2007 byl na extrémy počasí nejbohatší měsíc leden. Hned 1. ledna byl
v Klementinu naměřen rekord s teplotou
12,1 °C. Ve čtvrtek 18. ledna se přes
Evropu přehnal orkán Kyrill. Největší
nárazy větru byly naměřeny odpoledne
a večer v Praze na Karlově 162 km za
hodinu. Orkán způsobil mnoho škod na
střechách, v zahradách a parcích lámal
větve a vyvracel celé stromy, létající
předměty rozbíjely okna. Na majetku
městské části způsobil škodu za téměř
jeden milion korun. V rámci celé České
republiky byli usmrceni čtyři lidé a v celé
Evropě 46. Dne 20. 1. byl naměřen opět
teplotní rekord 14,1°C, aby naopak 26.
1. napadlo 20 cm sněhu a až do konce
měsíce mrzlo s teplotami -3 °C až -10 °C.

Nejteplejším obdobím tohoto roku byl
měsíc srpen, během kterého polední
teploty přesahovaly 20°C. Také tohoto
roku byly přepisovány v Klementinu rekordy: 10. 4. na 23,7°C, 11. 4. na 22,5°C,
23. 7. na 36,3°C, 17. 11. na 16,3°C a 25.
11. na 14,5°C.
Leden roku 2010 nám připomenul
zasněžené zimy malíře Lady, když u nás
napadlo 71 cm sněhu, z toho nejvíce ve
dnech 8. – 11. 1. 2010, tj. 41 cm. Podvečerní bouřka 8. června byla doprovázena nárazovým větrem a kroupami o velikosti až 2 cm v průměru. Během jedné
hodiny napršelo celkem 43 mm na metr
čtvereční. Voda u nás zaplavila desítky
sklepů a garáží. Vítr lámal větve a okrasné keře v parcích a kroupy spolu s ním
ničily zeleninu a ovoce v zahradách.
V roce 2011 byl podle dlouhodobého
pozorování v Klementinu nejteplejším
měsícem označen říjen z posledních
padesáti let. Dne 2. 10. byl také zaznamenán rekord 26,9°C a 3. 10. 25,7°C.
Nejsilnější letní bouřka byla 13. 7. mezi
21. a 22. hodinou s nárazy větru srážejícími nezralé ovoce a lámající drobné
větve a letorosty. Napršelo při ní 35 mm
vody.
Tímto dílem opouštíme události týkající
se počasí, i když pro letošní rok budou
opět zaznamenány ničivé záplavy s obrovskými škodami. V příštím pokračování se dočtete o událostech z dalších
úseků života našich předků.
Ing. Hubert Antes. kronikář

V prvním dni měsíce března v roce
2008 přecházel přes Evropu orkán
Ema. U nás se projevil v 9:40 bouřkou
provázenou vichřicí s deštěm a kroupami. V půl hodině trvající bouřce klesla
teplota z + 8°C na 0°C, přitom napršelo
jen 5 mm na metr čtvereční. Vichřice
opět poškozovala stromy a střechy.
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Jak sladit práci a rodinu poradí v RC MUM
Je to téma, které se týká většiny mladých rodin. Mnohé z nich navíc dokáže pořádně potrápit, když před nimi stojí
otázka, jak po rodičovské dovolené zvládnout návrat do zaměstnání. Jak ideálně sladit pracovní nároky s běžným
provozem rodiny? Jak postupovat, pokud se chci věnovat profesní kariéře a přitom neodsouvat děti na druhou kolej? Jak zvládnout spoustu problémů, které v takové chvíli nastanou?
Řada rodičů si v té chvíli uvědomí, že
se nejspíš do původního zaměstnání
z časových důvodů vrátit nemůže. Nebo
může, ale s optimálně nastaveným pracovním úvazkem. Jiní mají rovnou chuť
zkusit něco nového. Radu a cennou pomoc jim nabízí RC MUM, kde nedávno
otevřeli výborné Coworkingové centrum
MUMRAJ, jehož zázemí mohou využít
rodiče, kteří si chtějí vyzkoušet budoucí
podnikání. K dispozici mají dílnu s šicím
strojem, kancelář s internetem, studio
s vybavením pro masáže, pedikúru a to
vůbec nejdůležitější – jistotu, že po dobu
jejich práce v centru jim jiné maminky
v herně pohlídají děti.
V RC MUM jsem se zúčastnila semináře Slaďování práce a rodiny – bariéry
a příležitosti, který probíhá v rámci cyklu
Jak založit živnost. Projekt je ﬁnančně
podpořen z Evropského sociálního
fondu a státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Praha - Adaptabilita a vedla ho lektorka Jana Klampflová. V průběhu rodičovské dovolené
a při péči o dvě děti dokázala spolu se
svou kolegyní Kateřinou Kaňokovou
založit dnes velmi úspěšnou expertní
poradenskou a vzdělávací společnost
Gender Consulting. Zaměřují se na

rovné příležitosti žen a mužů ve společnosti, pomáhají ﬁrmám i jednotlivcům
v orientaci v genderové problematice.
Povzbudivé je, že ﬁrma dvou mladých
žen si vede velice úspěšně a v povědomí ﬁrem i státních institucí získává stále
větší respekt. Po semináři mohu říci, že
plným právem. Příběhy matek – účastnic
semináře měly vesměs stejný průběh.
„Jsem na rodičovské a uvažuji o tom, co
dál... do původního zaměstnání se z časových důvodů vrátit nemohu… vždycky
jsem chtěla zkusit podnikání, ale nemám
k tomu odvahu…“ Jana Klampﬂová jim
k tomu kultivovaně a zároveň s hlubokou znalostí tématu nabízela možnosti
dalšího postupu. Upozorňovala na
nedostatek sebevědomí, který je pro ro-

diče vracející se po delší pauze k profesi
typický. Uváděla praktické rady a tipy,
jak odbourat stereotypy a nastartovat
úspěšnou etapu rodinného i profesního
života. Nejen Jana, ale vůbec celé RC
MUM si zaslouží za svou práci velké
uznání. V dnešním období společenské
frustrace jsou svým nadšením a chutí
měnit věci pro mnohé z nás nadějí. Pro
všechny z nich určitě platí motto společnosti Gender Consulting: Dokážeme
vše, co chceme! Nemůžeme zastavit
vlny, ale můžeme se naučit surfovat.
Mgr. Alena Štrobová, radní
Foto Lucie Krausová

Lektorka Jana Klampﬂová

Dobrovolnictví: v Horních Počernicích to umíme
Dobrovolník je někdo, kdo ve svém
volném čase nezištně pomáhá tam, kde
je pomoci zvenku potřeba. Už jste to někdy zkusili? Možná máte obavy a nebo
si říkáte: "nemám čas". Ale věřte, že
u nás v Horních Počernicích je to běžná
věc, jen o tom třeba nevíte.
Například v říjnu proběhla v Rodinném
centru MUM burza dětského oblečení.
Bezmála 200 rodičů přineslo desítky
kil dětského oblečení do prodeje. 30
dobrovolníků z řad členů a přátel MUMu
pracovalo po dobu 40 hodin při zajištění
této burzy oblečení, tj. příjem oblečení,
příprava burzy, prodej při burze, úklid,
třídění a výdej neprodaného oblečení
a utržených peněz. Rodinné centrum
MUM díky této akci získalo 35.000 korun
pro naplnění svého poslání, tj. pro
podporu rodin s dětmi. Rovněž během
burzy bylo přijato mnoho oblečení jako
charitativní zásilka pro místní Azylový
dům ve Středisku křesťanské pomoci.
Bez pomoci 30 dobrovolníků by akce
byla neproveditelná, patří jim za to velký

dík! Do nezištné pomoci se ale zapojila
širší veřejnost, tím, že maminky přinesly
obrovskou hromadu na charitu do azylového domu.
Je to dětský maškarní bál a tančírna pro
dospělé, nebo třeba Dětský pohádkový
les ke dni dětí - to vše pořádá RC MUM
na dobrovolnické bázi. Dobrovolníci si
užijí velkou legraci, mají ze své pomoci
dobrý pocit, mohou jít příkladem svým
dětem a v tom všem pomoci dobré věci,
mnohdy postačí pomoci třeba jen dvě
hodiny.
Ostatně přidejte se k listopadovému
lampionovému průvodu a posviťte si na
dobrovolníky místních spolků pro podporu společenského rodinného života
v Horních Počernicích.
Barbora Zálohová, RC MUM
foto Gabriela Kutalová
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Nový ﬁtness club na Náchodské ulici
Začátkem podzimu jsme pro vás otevřeli
ﬁtness club na Náchodské ulici. Průběh rekonstrukce jste mohli sledovat
a komentovat na www.facebook/pulseﬁtnessclub.cz, kam jsme pravidelně
vkládali fotograﬁe a novinky. Doufáme, že
všichni, kteří jste se zaregistrovali v průběhu léta, vyzkoušeli jste naše nové stroje značky Lifeﬁtness nebo kardiozónu,
kde jsou k dispozici například oblíbené
balanční pomůcky či závěsné systémy,
případně jste využili osobního tréninku
pod dohledem některého z našich osmi
profesionálních trenérů, kteří jsou vám
kdykoliv k dispozici a rádi poradí.
Těšíme se na vás v přátelském prostředí
Pulse Fitness Clubu, kterým od začátku

výstavby a rekonstrukcí prakticky žijeme
a podle toho také přistupujeme k naší
práci. Pokud jste se před otevřením ﬁtness
clubu 24. 9. 2013 stihli zaregistrovat na našich webových stránkách, máte do konce
října garantován jeden vstup zdarma.
V současné době připravujeme rozšíření
posilovny a výstavbu sálů na skupinové
lekce. Ze současných 250 m2 rozšíříme
posilovnu o 134 m2, čímž vzniknou dva
sály na skupinové lekce. Termín dokončení je naplánován na začátek prosince.
Náplň skupinových lekcí budeme od
konce října nabízet na našem facebookovém proﬁlu a webových stránkách.
L. Buriánek

Anička Činková mistryní světa
Ve dnech 14. – 18. 10. se v srbském Bělehradu konalo MS ve sportovním aerobiku. V těžké konkurenci závodníků z Austrálie, Ruska,
Belgie, Finska, Švýcarska nebo Jihoafrické
republiky a Indie zvítězily po třídenním boji
kategorii kadeti trio A. Činková, K. Michková a T. Uhlová, reprezentantky ČR z klubu
FITNESS CENTER Báry a Hanky Šulcové,
a jejich zásluhou zazněla při slavnostním
ceremoniálu česká státní hymna.
Anička Činková, žákyně 7.B sportovní třídy
FZŠ Chodovická, navíc přidala do sbírky
svých úspěchů stříbrnou medaili v kategorii
singl ženy.
Blahopřejeme!
Mgr. Anna Vavřincová

Pracovní příležitosti pro všechny
S hledáním zaměstnání jsou na tom
nejhůře lidé přes padesát, absolventi škol
a ženy vracející se z rodičovské dovolené.
Přitom právě tito lidé mohou najít širokou
škálu uplatnění ve službách pro rodinu.
Ženy po RD mají bohaté zkušenosti s dětmi a jen tak něco je nepřekvapí. Navíc
spoustu mladých maminek preferuje ke
svým dětem i chůvy starší, které mnohdy
působí spíše v roli babičky. Studenti se
osvědčují nejen v úklidových službách, ale
také je mnoho těch, co studují obory se
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zaměřením na sociální činnost a mohou
se velice dobře uplatnit jako chůva, osobní asistent nebo pečovatel.
Všichni tito uchazeči o práci nebo brigádu
mají nyní možnost zdarma se registrovat
v rodinné databázi kontaktů, která se zaměřuje na služby pro rodinu a domácnost
jako je hlídání dětí, úklid, péče o seniory
a osobní asistence u hendikepovaných
osob. Rodinná databáze kontaktů má
hned několik výhod: funguje on-line a ce-

lorepublikově, registrace i založení proﬁlu
je zcela zdarma a platí ve více nabízených
službách a lokalitách, zájemci o služby
kontaktují poskytovatele služeb sami bez
zprostředkovatelské agentury. Dohodnutá
odměna náleží přímo poskytovateli služeb
(žádné zprostředkovatelské poplatky).
Poskytovatel dané služby si sám dohodne
veškeré pracovní podmínky.
Zájemci se mohou registrovat
na www.rodako.cz

Říjnové závody sportovních gymnastek
V neděli 6. 10. uspořádal oddíl sportovní gymnastiky SK Velká
Ohrada ve spolupráci se ZŠ Jánského závody pro nejmenší gymnastky pod názvem Dráček. Z našeho oddílu se zúčastnilo devět
holčiček. Nejlépe nás reprezentovala Julie Brožová, která vyhrála
kategorii mimi – gymnastky narozené v roce 2008 a mladší.
O čtrnáct dní později se konal v Horních Počernicích Podzimní
přebor jednotlivkyň hlavního města Prahy ve sportovní gymnastice ženských složek a Závod gymnastických nadějí. Nejlepších
výsledků dosáhla tato děvčata:
Základní stupeň:
VS 1:
VS 1 starší:
Starší žákyně VS2:
VS 2 starší:
VS 3 starší:
Žákyně A VS 3:
Závod g. nadějí I.:
Závod g.nadějí II.:

2. Máša Malko, 3. Natálie Vopálenská
3. Julie Pastrňáková, 5. Julie Ohanková
4. Karolína Gilarová, 5. Alexia Antoči
4. Natálie Králová
1. Veronika Válková, 2. Karolína Spitzerová
1. Tereza Křížová
1. Lucie Zahradníčková, 2. Adéla Zedková
3. Nikola Kurfürstová
8. Emílie Zervanová

Závod gymnastických nadějí družstva: 4. Nikola Kurfürstová
a Emílie Zervanová
Ve vložených závodech ve skoku do dálky z místa i ve šplhu
obsadila Lenka Tikmanová 2. místo.
Celkem startovala 120 gymnastek, z toho 35 počernických. Závod
byl opravdovým maratonem, trval celkem 9 hodin, účast rodičů,
rodinných příslušníků a přátel gymnastiky byla bohatá a atmosféra závodu úžasná.
Ráda bych poděkovala všem zúčastněným trenérům, rozhodčím
a funkcionářům za jejich dobrovolnou a obětavou práci. Dík patří
všem, kteří se starali o občerstvení a samozřejmě také maminkám, které napekly spoustu dobrých koláčů a cukroví.
Mgr. Lenka Barešová, předsedkyně oddílu SG

Závody 20. 10.

K. Kučerová., L. Bohatová, B. Chaloupková,
V. Brožová , P. Sedláčková

Závody 20. 10.

J. Brožová, V. Pechanová

Závody 20. 10.

L. Česneková, N. Fulemová s trenérkou
a hl. rozhodčí závodu ing. L. Šotolovou
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Nevšední přednášky o extremismu
a diváckém násilí
Rád bych upozornil na vysoce odborně
zpracované přednášky o. s. Imperativ,
které naši žáci absolvovali během výuky
v závěru minulého a začátkem letošního
školního roku. Na začátku byla nabídka
Mgr. Michaely Hánové, koordinátorky
prevence kriminality z Magistrátu hl. m.
Prahy, na možnost přednášek: Extremismus, Divácké násilí, Období vzdoru,
tedy témata, která jsou v dnešní době
velmi aktuální. Přiznám se, že jsme
při nabídce přednášek zdarma lehce
pochyboval o jejich realizaci na naší
škole, ale Ing. Brzkovská OSVZ kvalitu
nabízených služeb vždy garantovala,
a tak jsme přednášky objednali.
Výklad o extremismu a diváckém násilí
zaujaly pedagogy a hlavně naše žáky
už v loňském roce. Pod prvním tématem
letošního školního roku - období vzdoru,
si mnozí z nás starších spíše představovali únikové aktivity části populace
v šedesátých letech, ale byli jsme
příjemně překvapeni, že se tím rozumí
vlastní hledání mladého člověka na prahu dospělosti, tedy velmi aktuální téma
pro naše nejstarší žáky. Přednášející

bratři Lebedovi byli excelentní. Během
výkladu se doplňovali v názorech na
jednotlivé příběhy, a přestože pohled
bývalého policisty a rockera je často
diametrálně odlišný, podstata zůstává
stejná: identiﬁkace jedince a jeho snaha
příslušet k nějaké sociální skupině, pocit
sounáležitosti, snadnost manipulace
i schopnost ovládat své jednání a nést
za něj odpovědnost. Když například
o tetování vypráví učitel v kravatě, zní to
dost neosobně. Když ale za katedrou
stojí někdo s kšiltovku na hlavě, potetovanými pažemi a postavu zápasníka,
tak o jeho slovech o odpovědnosti za
tetování nikdo z žáků nepochybuje.
To bylo také patrné z reakcí dětí: jindy
tradiční „rušiči“ Martina Lebedu hltali
očima a neodvážili se ani „pípnout“.

extremistických
skupin, takže
každý z žáků měl
možnost se zeptat, co který symbol
představuje a co to pro mladého člověka znamená, když se bude s danou
skupinou identiﬁkovat.
Už jsme objednali další přednášky:
Judaismus a rasismus a Extremismus
a media. S bratry Lebedovými připravujeme návštěvu pracovního tábora, abychom dětem výuku o historii 20. století
doplnili. Moc děkujeme a jsme rádi, že
podobné aktivity můžeme pro naši školu
zajistit.

David Lebeda celou přednášku vedl
a promítal policejní záběry z pouličních
bitek znepřátelených extremistických
skupin. Děti tak měly možnost vidět,
že k hrdinství má chování těchto lidí
skutečně daleko a že úcta k zákonu je
nezbytná. Na přednášce nechyběl přehled symboliky levicových a pravicových

Nejen o bezpečném pohybu v silničním provozu
Děti ze školní družiny vyslechly přednášku strážníků Městské policie o bezpečnosti v silničním provozu, ale nechybělo
i téma kyberšikany, šikany, ubližování,
vyhrožování, nátlaku, zkrátka mluvilo
se o všem, s čím se mohou děti setkat.
Následnou besedu vedli strážník Dušan
Vybíral a strážník Petr Dorážka, který
naše žáky denně usměrňuje na přechodu přes Náchodskou ulici a některé
zná i jménem či přezdívkou. Ten hned
v úvodu děti poučil o nebezpečích, která
plynou z na první pohled nevinných
dětských her na nesprávném místě.

Rád bych poděkoval ředitelce MP
Městské policie Prahy 14 Ing. Bc. Daně
Hetzlové i oběma strážníkům za velmi
pěkně připravenou přednášku a besedu. Podle dětských reakcí víme, že se
moc povedla. Doufám, že se probíraná
témata a udílené rady neminou účinkem a naše děti budou více dbát o svoji
bezpečnost.
PhDr. Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská

Vysazení stromu republiky
U příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československého státu jsme u ZŠ Stoliňská zasadili lípu, náš
národní strom. Pozvání na slavnostní událost s kulturním
programem přijali radní Prahy 20 se starostkou Hanou
Moravcovou a řada dalších hostů. Budoucím generacím
jsme ke kořenům lípy uložili vzkaz v zapečetěné láhvi.
Děkujeme všem, kteří si společně s námi připomněli
významné výročí našeho státu. Za odbornou pomoc
děkujeme Lence Tomsové a Magdě Svojanovské.
Eva Březinová, foto Petra Skůpová
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Pozvánka na dny otevřených dveří
na FZŠ Chodovická
Ve středu 11. prosince od 10.00 do 17.00 bude škola otevřena pro všechny zájemce s možností nahlédnout do výuky tříd na 1. a 2. stupni (10.00 – 12.35), navštívit jednotlivá oddělení
ŠD (13.30 – 15.00), besedovat s vedením školy, výchovnou poradkyní a učitelkami 1. tříd
na téma úspěšný prvňáček (v 16.00), prohlédnout si prostory školy (12.35 – 17.00) a školní
jídelny (14.00 – 16.00).
Ve středu 8. ledna od 10.00 do 11.40 pozveme do školy už jen předškoláky a jejich rodiče,
aby se přišli podívat, případně se alespoň na chvíli posadit do školní lavice a vyzkoušet si
školu nanečisto.

Drakiáda

Mladé Běchovice
V sobotu 21. září jsme se zúčastnili
48. ročníku přespolního běhu Mladé
Běchovice. Cílem proběhlo 542 závodníků, z nichž 20 bylo z naší školy.
Výborně nás reprezentovali čtyři chlapci
a šestnáct dívek. Starší žáci běželi
1000 metrů. Pavel (9. B) obsadil 3.
místo a čtvrtý Filip (8. B) byl jen o setinu
vteřiny pomalejší (3:25). V nejmladších
žácích nás reprezentoval Kuba (5. B),
který trať dlouhou 600 metrů uběhl za
2:53 a skončil na 21. místě. Výborně
si vedly naše deváťačky ze sportovní
třídy Soňa, Markéta, Kristýna a Vitka
obsadily 8. – 11. místo v běhu na
800 metrů. Sportovní nadějí FZŠ
Chodovická je i Bára (8. B), která
v nabitém závodě mladších žákyň
na 600 metrů obsadila 9. místo.
Úspěšně jí sekundovaly Alena (7. B),
Anička (7. B), Kristýna (7. B), Šárka
(8. B) i Nikol (6. B). V nejmladších
žákyních si dobře vedla Lucka (5. A),
která obsadila 6. místo. Od medaile
ji dělilo pouhých 9 sekund! Bára,
Míša a Sára z 6. B svůj závod na

500 metrů rovněž úspěšně dokončily.
O sportovní budoucnost se naše škola
bát nemusí. Závod vyzkoušeli a úspěšně školu reprezentovali naši nejmladší:
Vašek z 2. C na trati dlouhé 300 metrů
obsadil 49. místo, Martinka z 1. B a Eliška z 3. A běh na 200 metrů dokončily na
27. a 32. místě. Všem našim žákům za
vzornou reprezentaci školy děkujeme.
Jiřina Lišková

Odznak všestrannosti olympijských vítězů
V říjnu se na FZŠ Chodovická konal sportovní den a beseda s olympijským vítězem
v moderním pětiboji z Londýna 2012 Davidem Svobodou. Akci zahájili ředitel sportovního dne Radek Zavřel a radní pro školství Alena Štrobová. Soutěžilo se ve skoku přes švihadlo, v hodu medicinbalem a v trojskoku. Akce se zúčastnily ZŠ Stoliňská, ZŠ Ratibořická, ZvŠ Bártlova, ZŠ Spojenců a FZŠ Chodovická, v závodě
testovali svoje dovednosti žáci 4. - 8. tříd. Děti dostaly kartičky
se zaznamenanými výkony a na konci sportovního dne
starostka Hana Moravcová, olympijský vítěz David Svoboda
a ředitel naší školy Pavel Wild vylosovali výherce.

V říjnu se sešli draci, dračice, soutěžící i pomocníci i rodiče, aby rozfoukali
mraky nad hřištěm naší školy. Ani pár
dešťových kapek nemohlo nikomu
zkazit radost z Drakiády. Hodnotila se
vytrvalost dostat draka do oblak i výškové rekordy.

Plavecké závody
Žáci FZŠ Chodovická se zúčastnili 13
ročníku Dětských plaveckých závodů
o putovní pohár starosty MČ Prahy 14.
Zlatou medaili v plavání 50 m volným
způsobem vyhrál Kryštof ze 7. B a stříbrnou medaili získala Eva z 5. A v plavání
25 m volným způsobem.
Příspěvky poslali J. Remešová, Daniela
Veselá, Tomáš Vodička, Věra Růžková
a vedení FZŠ Chodovická.
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Studentky na praxi v Německu
Studium a práce v zahraničí jsou jedněmi
z nejpřínosnějších zkušeností, které může
člověk za svůj život získat. Nenaskytne se
ale každému, proto jsme byly velmi rády,
když se naše škola rozhodla zapojit se
do programu Evropské unie Leonardo da
Vinci Na praxi k sousedům. Jeho cílem
je prohloubení a zatraktivnění mezistátní
spolupráce na úrovni odborného vzdělání
a nabízí studentům odborných škol z celé
EU možnost vykonat odbornou praxi
v cizí zemi, přičemž většinu nákladů hradí
Evropská unie.

takže už za pár dní jsme pocítily výrazné
zlepšení našich znalostí řeči.
Během pobytu jsme navštívily Brémy,
Hamburg, Bremerhaven, Oldenburg
a další zajímavá místa v severním
Německu. Účast na zahraniční praxi
pro nás byla nejen velkou příležitostí
zlepšit se v němčině a poznat styl života
i pracovní prostředí v jiné zemi, ale také
obrovskou zkušeností a zážitkem, na
který nikdy nezapomeneme.
Za studentky Jana Vlášková, P4A

První čtyři dny s námi šesti studentkami zůstala v severoněmeckém města
Rotenburg i naše učitelka Mgr. Petra Bílá,
aby nás nás uvedla na pracovní místa,
pomohla s úvodní orientací po městě
a aklimatizací. Pracovaly jsme například
se speciálními počítačovými programy pro
účetnictví, vytvářely tabulky a databáze,
pomáhaly s psaním obchodních dopisů
a prováděly elektronické platby bankám,
prodávaly v informačním centru, zadávaly
data pro občanské průkazy apod.
Velice příjemně nás překvapil přístup zaměstnanců, kteří nám umožnili plně se
zapojit do pracovního procesu a snažili
se nám naše působení na pracovištích
zpříjemnit a zatraktivnit. Veškerá naše
komunikace probíhala pouze v němčině,

Spokojená
třída ještě
spokojenější
Na víkendovou akci s názvem Spokojená třída vyjela třída A2A do Dolních
Míseček. Studenti zde utužovali kolektiv
a vyzkoušeli si mnoho aktivit, ve kterých se ukázaly jejich skryté vlastnosti
i dovednosti. Jsme rádi, že jsme měli
možnost poznat sami sebe, vedení školy, naši třídní a ostatní pedagogy i z jiné
stránky, než jak je známe ze školy. Cíl
- udělat z naší spokojené třídy třídu ještě
spokojenější - se zcela vydařil.

Svatováclavská
pouť
Evropská unie
trochu jinak
SOŠ pro administrativu Evropské unie
navštívil bývalý europoslanec a senátor Vladimír Železný. Během hodinové
přednášky seznámil studenty se svým
pohledem na strukturu a fungování EU
a shrnul své pětileté zkušenosti z práce
v Evropském parlamentu. Vladimír Železný se nikterak netají svým euroskeptickým postojem, takže se studenti mohli
do “evropské kuchyně” podívat z druhé
strany.Setkání bylo zakončeno krátkou
diskusí, v níž studenti i učitelé pokládali
bývalému europoslanci otázky vztahující
se k jeho předcházející přednášce.

Příspěvky zaslali učitelka Mgr. Petra Bergmannová, studenti Tomáš Petružálek,
K. Šustová, Pokorná a Lucie Spěváková.
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V září se v domově mládeže SOŠ pro
administrativu EU uskutečnila každoroční Svatováclavská pouť pro děti ze
ZSŠ Bártlova. Stejně jako v předchozích
letech jsme pro naše malé kamarády připravili mnoho různých atrakcí,
například kreslení poslepu, shazování
kuželek nebo malování perníčků. Děti si
také vyzkoušely hru na africké bubny.
Všichni byli stateční a dokázali projít
naším strašidelným hradem. Po splnění
jednotlivých úkolů čekala na soutěžící
sladká odměna. Doufáme, že jsme děti
pobavili. Příští rok jim zase připravíme
pěkné odpoledne plné zážitků a radosti.

FZŠ Chodovická
pomáhá
hendikepovaným
dětem už deset let
Už desátý rok se naše škola zapojuje do
veřejné sbírky občanského sdružení Život
dětem. Žáci i dospělí si předměty s logem
o.s. Život dětem kupují s vědomím, že pomáhají dobré věci a naše peníze jsou použity na
pomoc hendikepovaným dětem. Za uplynulých 10 let jsme vybrali úctyhodných 111.918 Kč. Snad se
nám podařilo proměnit alespoň pár dětských slz v úsměv, což
je motto sbírky. Za účast na letošních podzimních Srdíčkových dnech a ﬁnanční částku 3.413 Kč obdržela FZŠ Chodovická o.s. Život dětem certiﬁkát s poděkováním. Částka bude
použita především na částečnou úhradu invalidních vozíčků,
rehabilitačních a kompenzačních pomůcek apod.
Více na www.zivotdetem.cz
Mgr. Pavel Wild, ředitel FZŠ Chodovická

OS Zajíček na koni zve na tradiční akci

SVATÝ MARTIN NA BÍLÉM KONI
v sobotu 9. listopadu 2013 od 15.00
ve Voticích na Komenského náměstí
Program: Děti povozíme na koních, uvidíte dogdancing,
navštívit mžete výtvarnou dílnu a vyrobit si lampiónek.
V 16.00 přijede sv. Martin na bílém koni a my ho doprovodíme průvodem s lampiónky. Přineste si svíčku nebo hotový
lampión.Informace na tel.: 774 939 662
Vybíráme dobrovolný příspìvek na Zajíčkův projekt
Terapeutické jízdy na koních pro handicapované děti.

v
www
. amf o íce na
r a . cz

2012
2013
Tradiční vánoční poad pro dti do 11 let

KLUCI VERSUS HOLKY
Soutže, hry a písničky

Středa 11. prosince
v 16.00 a 18.00

Krásné dárky pro soutžící dti

Divadlo Horní Počernice
Bára Šedivá

Míša Váová

Petr Salava

Jan Čenský

Michal Nesvadba

Generální partner
Speciální prémie pro celou rodinu
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Fair Credit | FAJN půjčka
půjčte si od 4 000 do 50 000 Kč
• Rychlost v pohodlí
Vašeho domova
• Profesionální jednání
• Férovost

800 888 120

Hornopočernický zpravodaj – listopad 2013

• On-line přehled nad svým
účtem
• Transparentnost

www.faircredit.cz
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Inzerce
PRONAJMU 2+KK V HP, NEZAŘÍZENÝ.
TEL.: 728 547 555
AUTODOPRAVA ZELENÝ MILAN AVIA
75 4,5T, VALNÍK 6,40M, 18 KČ/1KM.
PO PRAZE 390KČ/1HOD.
TEL.: 732 741 822
NABÍZÍME ELEKTRO OPRAVY
A MONTÁŽE V BYTECH
I DOMECH. PROVÁDÍM TAKÉ
REVIZE ELEKTROINSTALACÍ
A ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ,
CENA DOHODOU. TOMÁŠ KANĚRA,
TEL.: 723 256 575,
E-MAIL: TOMAS.KANERA@ EMAIL.CZ

BIOFREKVENČNÍ LÉČBA PLAZMOVÝM
GENERÁTOREM ÚČINNĚ ZBAVÍ VAŠE
TĚLO BAKTERIÍ, VIRŮ, PARAZITŮ,
PLÍSNÍ (AKNÉ, HERPES, BORELIE,
CHLAMYDIE, BOLESTI, CYSTY,
HEMEROIDY, DEPRESE, CHŘIPKA,
ARTRITIDA...) H. POČERNICE
TEL.: 602 295 182.
1 APLIKACE = 21 MIN = 210 KČ
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN.
CENA 15 KČ/M2. DOPRAVA ZDARMA.
TEL.: 605 567 053.
KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ.
TEL.: 606 527 091

!!!VYKLIDÍME VÁŠ BYT,
POZŮSTALOSTI, SKLEP. ODVOZ
STARÉHO NÁBYTKU AJ. ODPADU
K LIKVIDACI. TEL. 777 227 840

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY
PROVEDE RYCHLE SOUDNÍ ZNALEC
ING. SMETANA.
TEL. 281 924 588, 602 970 835

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. SK. A,
B, KONDIČNÍ JÍZDY.
WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,
TEL.: 603 418 333, 281 920 134

!!STĚHOVÁNÍ!!
STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU. ODVOZ
NEPOTŘEBNÝCH VĚCÍ K LIKVIDACI.
DOPRAVA PO PRAZE ZDARMA.
TEL. 777 227 840

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ, AUDIT, EK.
PORADENSTVÍ
(ZA ROZUMNÉ CENY)
WWW.UCETNICTVI-MIKULAS.CZ,
TEL: 602 395 677
ČISTÍRNA ODĚVŮ V SEKEŘICKÉ
ULICI 21 V HORNÍCH POČERNICÍCH
VÁM STÁLE NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY.
PO–PÁ 8–12, 14–18 H. TĚŠÍME SE NA
VÁS HELENA ŠVARCOVÁ A KOL.
KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400
KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY,
ČIŠTĚNÍ, REVIZE, T. 775 132 921
HÁJEK-ZEDNÍK – MALÍŘ. PROVÁDÍM
VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ,
MALÍŘSKÉ A BOURACÍ PRÁCE
REKONSTRUKCE BYTU, DOMŮ
A NEBYTOVÝCH PROSTOR.
TEL.: 777 670 326

Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12, Praha 9-H.P.
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 25 27 67
Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech práva:
Právo nemovitostí, občanské právo,
zákon o rodině, obchodní právo, správní právo,
zastupování před soudy, advokátní úschovy,
ověřování podpisů
Pracovní doba: 9,00 – 18,00 hod.,
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 61., listopad 2013
/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
REDAKČNÍ RADA: Hana Moravcová (předseda),
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Dana Mojžíšová (zástupce), Ing. Jana Jelínková,
Mgr. Alexandra Kohoutová, PhDr. Pavel Wild,
Mgr. Alena Štrobová, Ing. Alexandra Janáčková,
PhDr. Zuzana Foglarová, Jan Kotouč, Martin Drlička,
Tomáš Kádner, Mgr. Alena Naidrová,
Ing. Daniel Kardoš Ph.D.
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

Uzávěrka tohoto čísla: 18. 10. 2013
Uzávěrka příštího čísla: 15. 11. 2013
Příjem inzerce do dalšího čísla do 15. 11. 2013
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.
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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)
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NABÍZÍM

majitelům nemovitostí:






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

zájemcům o nemovitost:







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

oběma stranám:





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

✆ 606 796 657

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

Martin Drlička

Váš realitní makléř pro tuto oblast
Bydlím zde s Vámi

martin.drlicka@re-max.cz

PRODEJ nového bytu
4+kk/108m2,
Domínská ul., Újezd nad Lesy

PRODEJ – velmi luxusního
RD, Domkovská,
Horní Počernice

PRODÁ

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

Vaše
nemovitost
mohla být
i zde.

P

AJ
RON

AT O

PRONÁJEM kanceláří 66m2
se skladem 56m2,
Obchodní ulice, H. Počernice

NO

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

PRODEJ bytu 3+kk/B 69m2
po rekonstrukci, ul. Třebešovská,
Horní Počernice

PRONÁJEM - obchodní
prostory 103m2, Náchodská
ulice, Horní Počernice

