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Krásné Vánoce
a úspěšný nový rok
vám přeje
vedení MČ Praha 20
a redakce HPZ
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ANDĚLÉ A JINÉ BYTOSTI ŠÁRKY GRUNTOVÉ
CHVALSKÝ ZÁMEK
VÁNOČNÍ KRÁLOVSTVÍ ANEB DŘEVOŘEZBY A TRADIČNÍ BETLÉMY
CHVALSKÝ ZÁMEK
NAHLÉDNUTÍ DO RÁJE EMMY A BARBORY SRNCOVÝCH
CHVALSKÝ ZÁMEK
10.00 – 17.00 ADVENTNÍ TRHY S BOHATÝM DOPROVODNÝM PROGRAMEM
CHVALSKÁ TVRZ
10.00 – 17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE S VÍLOU OHNIVKOU
CHVALSKÝ ZÁMEK
14.00 – 17.00 VÁNOČNÍ VESELÍ A DÍLNY RC MUM
KOČÁROVNA CHVALSKÉHO ZÁMKU
15.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY VÁNOČNÍ KRÁLOVSTVÍ A TRADIČNÍ BETLÉMY
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 NA KOUZELNÉM PALOUČKU
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
16.00 – 17.00 JEŽÍŠKOVA POŠTA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
CHVALSKÁ TVRZ
18.00 III. HUDEBNÍ VEČER – KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
17.30 VERNISÁŽ ÝSTAVY ANDĚLÉ A JINÉ BYTOSTI ŠÁRKY GRUNTOVÉ
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 KONCERT SAXOFONOVÉ TŘÍDY T. KRÁLOVÉ, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
19.30 MŮŽU K TOBĚ?
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 MIKULÁŠSKÝ KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ
GALERIE 14, ČERNÝ MOST
10.00, 11.00, 12.00 MIKULÁŠ V MUMU
RC MUM, MEZILESÍ 2058
18.00 KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY M. SEDLÁKOVÉ, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
10.00 –12.00 MONTESSORI HERNA PRO VŠECHNY
RC MUM, MEZILESÍ 2058
15.00 POPELKA
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
CHVALSKÝ ZÁMEK
19.30 STAŘEC A MOŘE
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
15.00 POHÁDKOVÝ BETLÉM
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
MODLITEBNA CÍRKVE BRATRSKÉ
18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. CHMELAŘOVÉ, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY A. AMBRUŠOVÉ, ZUŠ
ČERNÝ MOST
14.00 VÁNOČNÍ ZÁMECKÉ POSEZENÍ S IVOU HÜTTNEROVOU
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 KONCERT FLÉTNOVÉ TŘ. Z. BANDÚROVÉ A KLAVÍRNÍ TŘ. M. ČERMÁKOVÉ
SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
19.30 MAFIE A CITY
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
16.00 A 18.00 VÁNOČNÍ SHOW 2013
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY: PĚVECKÉ SBORY ZUŠ PALEČEK A MOZAIKA
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
18.00 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ: PĚVECKÉ SBORY ZUŠ PALEČEK A MOZAIKA
STAROMĚSTSKÉ NÁM.
18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ, ZUŠ
GALERIE 14, Č. MOST
10.00 – 18.00 VÁNOČNÍ JARMARK
RC MUM, MEZILESÍ 2058
11.15–11.45 DIVADÝLKO: VÁNOČNÍ POHÁDKA
RC MUM, MEZILESÍ 2058
14.00–16.00 VÝROBA VÁNOČNÍHO SVÍCNU
RC MUM, MEZILESÍ 2058
17.00–18.30 NEPEČENÉ CUKROVÍ
RC MUM, MEZILESÍ 2058
18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. BACHŮRKOVÉ, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
15.00 BOB A BOBEK NA CESTÁCH
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
10.00 –17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S PRINCEZNOU KOLOBĚŽKOU I.
CHVALSKÝ ZÁMEK
15.00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
20.00 NAĎA VÁLOVÁ S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
17.30 KONCERT TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. PEREMSKÉHO, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY K. RAŠKOVÉ, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
18.00 FIT STUDIO D
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
18.00 KONCERT HOUSLOVÉ TŘÍDY V. MATĚJÁKOVÉ, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
15.00–18.00 VÁNOČNÍ TRHY
ZŠ STOLIŇSKÁ 2440
17.00 KONCERT KYTAROVÉ A AKORDEONOVÉ TŘÍDY Z. STIBORA, ZUŠ
SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ
15.00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE CHVÁLA PEČENÍ
CHVALSKÝ ZÁMEK
17.00 ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
DIVADLO V PŘÍRODĚ
14.00 –16.00 ŽIVÝ BETLÉM A BETLÉMSKÉ SVĚTLO
CHVALSKÝ ZÁMEK
18.00 JANA BOUŠKOVÁ - KONCERT PRO KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
14.00–16.00 ZAVÍRÁNÍ VÁNOC SE TŘEMI KRÁLI
CHVALSKÝ ZÁMEK
110.00 –12.00 MONTESSORI HERNA PRO VŠECHNY
RC MUM, MEZILESÍ 2058
14.00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÝSTAVY STRAŠIDELNÝ ZÁMEK
CHVALSKÝ ZÁMEK
Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně Eva Kotová: Jezírko u Bethesdy s ledňáčkem
(fotograﬁcká soutěž Horní Počernice známé neznámé)
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Slovo starostky

Vážení Hornopočerničtí,
vstoupili jsme do adventního času,
jehož prvotní význam z myslí mnohých
z nás zvláště v posledních desetiletích
téměř vymizel. Poválečná léta nahradila
adventní rozjímání honbou za dárky
a nejkrásnějšími stromečky, přitom
právě advent a čas Vánoc nám nabízí
možnost ohlédnout se a více přemýšlet
o tom, jak se vypořádat s minulostí.
I nedávné výročí 17. listopadu 1939 a 1989 bylo příležitostí
k ohlédnutí a zamyšlení. Odvaha studentů, kteří stáli v obou
případech u spuštění laviny významných událostí ve společnosti, je výzvou pro mladou generaci. Uvědomila jsem si to
v listopadu při několika příležitostech: nejdříve na Chvalském
zámku při prezentaci knihy pamětí patera Františka Štveráka,
vězně nacistického a komunistického režimu, o týden později
pak při udílení Cen Paměti národa hrdinům, kteří se vzepřeli
totalitní moci. Pociťovala jsem hrdost, že mohu být udílení
přítomna a symbolicky tak poděkovat těm, kteří byli stateční.
Těší mne, že i v Horních Počernicích jsou lidé, kteří na minulost
nezapomínají a snaží se ji také mladým lidem připomínat. Ať
už dramatickými osudy našich spoluobčanů, které otiskujeme
v HPZ ve spolupráci s organizací Post Bellum, nebo každoroční připomínkou Havlovy premiéry Žebrácké opery a představeními Divadla na tahu pro studenty, nebo právě už zmíněnou
knihou o pateru Štverákovi.

Události dávné i nedávné minulosti je třeba
připomínat různými způsoby a ty naše k nim
rozhodně patří. Denně se přesvědčujeme, že lidská paměť je
krátká, jak ostatně ukázaly i nedávné volby. Vždyť právě komunisté nesou plnou odpovědnost za dlouholeté a systematické
falšování historie a devastaci morálních hodnot ve společnosti. Je dobře, že dnes už mladí lidé nacházejí podporu také
u svých učitelů, kteří si uvědomují, že v mladé generaci je budoucnost i naděje společnosti. Je správné ukazovat na vzory
z naší historie, které mohou i přes desetiletí stále mluvit svým
jasným příkladem k naší současnosti a inspirovat nás. Minulost
nás zavazuje. Lidé, na nichž se minulý režim dopouštěl zločinů
a křivd, mají právo na to, aby se jejich osudem někdo zabýval,
spravedlivě ho posuzoval a aby se díky zájmu o jejich život
dočkali alespoň částečné satisfakce. My, kteří jsme tuto dobu
zažili, máme povinnost vůči těm, kteří se narodili později. Předejme jim naše zkušenosti, nenechávejme si je pro sebe.
I když se třeba na původní náplň adventního času nerozpomenete, přeji vám v předvánočním čase mnoho okamžiků radosti.
Ať jsou pro vás Vánoce časem, kdy se na chvíli zastavíte
a zamyslíte nad tím, co je v životě opravdu důležité, co nás činí
šťastnými a spokojenými.
Krásné svátky a vše dobré do nového roku 2014 vám ze srdce
přeje
Hana Moravcová, vaše starostka.

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ OTOVICKÁ
Rekonstrukce zbývající části ulice
Otovické a opravy jejího povrchu se
konečně blíží do cíle.
Doufám, že už tomu nebudou bránit
žádné překážky, jakými byly mnohé
personální změny na magistrátu nebo nečekané povodně. Po příslibu 1. náměstka
primátora Jiřího Vávry a náměstka Jiřího
Nouzy věřím, že přes zimu se tato stavba
vysoutěží a na jaře začne její realizace.

■ ROZVOJOVÉ PROJEKTY
Od roku 2013 funguje v Praze, v Opletalově ulici 22, kontaktní centrum pro podnikatele, kde naleznou pomoc začínající malí
a střední podnikatelé a živnostníci, nebo
ti, kteří se dostali do problémů a potřebují
poradit. Podrobnosti naleznete na
www.rprg.cz a v lednovém čísle HPZ.

■ MAKRO
Společnost Makro darovala pro hornopočernické školky a školy šek v hodnotě

100 tisíc korun. Peníze budou rozděleny
podle počtu dětí do jednotlivých škol
a jsou určeny na nákup potřebných pomůcek. Společnosti Makro touto cestou
ještě jednou děkuji.

■ KONCESE NA ALKOHOL
Dle novely zákona je každý provozovatel,
který prodává alkohol v maloobchodě
nebo v restauraci, povinen vlastnit koncesní listinu. Více v rozhovoru na str. 4.

■ ROZPOČET
Vzhledem k tomu, že není schválen rozpočet hl. m. Prahy a Zastupitelstvo HMP
bude zasedat až 12. 12. 2013, tedy po
našem Zastupitelstvu, musíme vstoupit
co rozpočtového provizoria.

CO VÁS TRÁPÍ
■ OHŇOSTROJE
V posledních měsících se v naší městské části objevil nešvar v podobě domácích ohňostrojů při soukromých akcích.
Ráda bych upozornila občany, že MČ

Provoz Úřadu MČ Horní Počernice
V době vánočních svátků:
ÚMČ bude dne 27. 12. 2013 uzavřen.

nemůže tyto akce povolovat ani zakazovat. Podmínky jsou stanoveny Vyhláškou č. 42/1999 Sb. hl. m. Prahy. Průběh
soukromých akcí a okamžitých řešení
stížností je zcela v pravomoci Policie ČR.
Upozorňuji tímto všechny pořadatele
oslav, že provozováním ohňostrojů porušují uvedenou vyhlášku, dopouštějí se
přestupku a ubližují tím nejen citlivějším
spoluobčanům, ale také psům a ostatním zvířatům v blízkém okolí.

■ BEZPEČNOST V HORNÍCH
POČERNICÍCH
Na pravidelných schůzkách s Městskou
policií jsme v listopadu řešili volné pobíhání psů v lokalitě Canaba a u Biofaktorů,
parkování vozů v blízkosti přechodů pro
chodce na sídlišti Mezilesí, parkování vozů
v ulici Štverákova a projevy vandalismu
v parku u divadla. Strážníci se budou uvedenými problémy intenzivněji zabývat.
Hana Moravcová

Zastupitelstvo
MČ Praha 20 se koná
9. prosince 2013 v 17.00
na Chvalském zámku.
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O aktuálním dění v Praze 20 se starostkou Hanou Moravcovou
Paní starostko, řada vašich jednání se
týká dopravy, například řešení situace
u LRS Chvaly, v minulém čísle jste
informovala o výběrovém řízení na rekonstrukci ulice Ve Žlíbku. Co je v této
oblasti nového?
Novinkou a naším velkým úspěchem
je, že po třech letech jednání a shánění
ﬁnancí začne TSK na jaře příštího roku
konečně opravovat zdevastovanou ulici
Ve Žlíbku v úseku od Náchodské ke
konečné zastávce autobusu 273, včetně
chodníků, které jsou ve správě naší MČ.
Do výměny podloží, nového povrchu
a chodníků investujeme 5 mil. Kč z našeho rozpočtu, magistrát hl. m. Prahy
13 milionů. Od konce listopadu 2013
zde bude také zakázán vjezd nákladním
automobilům nad 3,5 tuny.
Vzhledem k rostoucím požadavkům na
dopravní obslužnost v oblasti výzkumných ústavů Běchovice mě navštívil
zástupce ﬁrmy EGU - HV Laboratory. Informovala jsem ho o postupu jednání při
řešení dopravní situace v lokalitě Beranka, která je i pro tuto ﬁrmu klíčová. EGU
- HV Laboratory se zabývá zkušebnictvím pro energetiku a elektrotechnický
průmysl, proto jsem ráda přijala nabídku
na exkurze pro žáky ZŠ Ratibořická,
která se právě zapojila do projektu Elixír
do škol se zaměřením právě na fyziku.

V souvislosti s křižovatkou u LRS jsme
požádali o ﬁnanční prostředky na výkup
pozemků v této lokalitě. Až bude křižovatka postavena, může pokračovat další
výstavba v areálu LRS, které nám na
oplátku nabídlo modernizaci a rozšíření
počernického hřbitova, výstavbu smuteční síně, přístupovou cestu a parkoviště v hodnotě cca 50 mil. Kč.
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti
novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, která reguluje
prodej lihu a lihovin. Byli o ní živnostníci informováni?
Důležité je, aby si podnikatelé uvědomili,
že novela se vztahuje na všechny, kteří
se zabývají distribucí lihu nebo lihovin
a prodejem těchto produktů, tedy nejen
na obchodníky, ale i restaurační
zařízení. Měli by se informovat o tom,
že od 17. října, kdy zákon nabyl účinnosti, mohou sice v prodeji lihovin
pokračovat po dobu šesti měsíců, ale
zároveň musí v této lhůtě požádat na
odboru živnostenském o koncesi pro
tento druh prodeje.

s ﬁrmou MAKRO Praha Černý Most,
kam jsem byla pozvána na slavnostní
otevření nového distribučního centra.
Při této příležitosti jsem od ředitele
společnosti převzala šek v hodnotě 100
tis. Kč určený pro základní a mateřské
školy v Horních Počernicích. A víte, že
Centrum Černý Most získalo ocenění za
nejlepší český projekt roku 2013 v soutěži Best of Realty? Díky zdařilé renovaci
původního centra a po jeho významném
rozšíření se tak zařadilo mezi nejmodernější nákupní komplexy v České republice. Myslím, že blízkost nákupního centra
je pro naše občany také výhodou.
Dana Mojžíšová

Naznačila jste, že sousedství s nákupní zónou přináší kromě dopravní zátěže i věci pozitivní, jaké?
Například příjemná spolupráce

Kalendář na rok 2014 Horní Počernice známé neznámé v prodeji
Po loňském úspěchu vyhlásil Chvalský zámek za podpory
MČ Praha 20 také v tomto roce fotograﬁckou soutěž Horní
Počernice známé neznámé, jejíž účastníci a výherci se představí v novém kalendáři na rok 2014. Graﬁcky velmi zdařilý

kalendář je plný krásných fotograﬁí a informuje o hlavních
akcích, pořádaných městskou částí, příspěvkovými a neziskovými organizacemi a spolky v roce 2014. Děkujeme společnostem, které svým ﬁnančním přispěním podpořily vydání
kalendáře. Doufáme, že vám bude příjemným průvodcem po
celý příští rok.
Kalendář MČ je v prodeji za 65 Kč na těchto místech:
pokladna Úřadu MČ Praha 20, Chvalský zámek, Divadlo
Horní Počernice, KC Domeček, Pekařství Moravec, Traﬁky
Martin Hora na Náchodské a v Jeřické, Traﬁka Marie Pupalová
v Běluňské u tří věžáků, Traﬁka Richard Pučelík v Božanovské
u stanice MHD, Traﬁka Martin Vrzal na Náchodské č. 141,
Papírnictví na Náchodské u pošty, Papírnictví v Chodovické
u školky, Tiskárna Printea na Náchodské, Salon Marton ve
Chvalkovické, Prodejna Citi-tabák v supermarketu Albert

Krásné vánoční svátky a vše
nejlepší do nového roku přeje
všem občanům sdružení
nezávislých kandidátů
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Informace z ÚMČ Praha 20
ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ
Komunitní plánování sociálních služeb a setkání pracovních skupin
Na minulém setkání obou pracovních
skupin senioři a zdravotně postižení
a rodina, děti a osoby ohrožené závislostmi představil člen jedné ze skupin RNDr.
Václav Exner tematické okruhy Strategického plánu rozvoje MČ Praha 20, jimiž
se v rámci plánování budou obě skupiny
zabývat. Projednala se i jednotlivá opatření, která se stanou podkladem pro další
práci obou skupin, tj. zařazování témat
do ročních akčních nebo investičních
plánů, monitoring uskutečňování opatření
nebo dílčích úkolů podle akčního plánu
do roku 2014.
Vedoucí OSVŠ Ing. Monika Brzkovská
a Michaela Vedralová, koordinátorka
KPSS, prezentovaly účastníkům vyhodnocení dotazníku Bezbariérové
Počernice. Celkem odevzdalo vyplněné
dotazníky 263 občanů, 18 z nich se

účasti v anketě vzdalo, protože v Horních
Počernicích nemají trvalé bydliště. Zájem
o anketu měli nejen lidé se zdravotním
postižením, ale i rodiče, kteří se v naší
městské části pohybují s kočárky. Z dotazníku bohužel vyplývá, že k Počernicím
bez bariér máme zatím dost daleko.
Pokud jde o bariéry na komunikacích
a veřejných plochách, největší problém
nám podle odpovědí působí vysoké
obrubníky a nerovný povrch komunikací,
dále přerušení chodníků, nedostatek zpomalovacích pásů a přechodů pro chodce, nedostatečné nájezdy u přechodů,
auta parkující na nájezdech nebo rozbité
obrubníky. Kamenem úrazu jsou i vstupy
do budov. Neblahý je v tomto ohledu
např. vchod do budovy pošty, kde je
vozíčkář při snaze o vstup naprosto bez
šancí. Ve veřejných budovách schází

obecně výtahy, velmi palčivě vnímají
jeho nepřítomnost pacienti zdravotního
střediska ve Lhotské ulici, ve veřejných
budovách nám chybí i prostory pro
uložení kočárků. V této době se k problémům, které z dotazníku vyplývají, vyjadřují vedoucí Odboru výstavby a územního
rozvoje MČ Praha 20 Ing. Richard Měšťan
a odboru místního hospodářství Jaroslav
Píša. Některá z témat jsou zařazena do
projektů Odboru městského investora
MHMP, jinde oba kolegové upozorňují,
že je třeba informace získané dotazníkovým šetřením upřesnit. Pracovní skupiny
Komunitního plánování sociálních služeb
se tématy, která z dotazníků vyplývají, budou na svých setkáních nadále zabývat.
Mgr. Alena Štrobová, radní

Provoz mateřských škol v MČ Praha 20 v období vánočních prázdnin
Od 23. 12. 2013 do 1. 1. 2014, tj. v pracovní dny 23., 27., 30. a 31. 12. 2013,
bude v MČ Praha 20 zajišťovat provoz
pro všechny přijaté děti v MŠ Chodovická 1900, Praha 9 – Horní Počernice
(budova Kostička).
Od 2. 1. 2014 bude opět zahájen
provoz ve všech hornopočernických

mateřských školách. Rodiče, kteří
budou mít zájem o prázdninový provoz,
nahlásí tuto skutečnost ve své mateřské
škole, ve které byly děti přijaty. Dle školního řádu je povinností rodičů nahlásit
každou nepřítomnost dítěte v MŠ, jinak
jsou děti automaticky počítány do stavu
strávníků a rodiče jsou povinni řádně
neodhlášené stravné uhradit. Odhláš-

ky stravného přijímá MŠ osobně nebo
telefonicky nejpozději do 8.00 v den nepřítomnosti dítěte. Telefonický kontakt
MŠ Chodovická 1900 a školní jídelnu:
281 922 738, linka 34 a 35,
mobil 731 038 064.

Dny otevřených dveří v základních školách
Odbor sociálních věcí a školství MČ
Praha 20 zve srdečně rodiče s dětmi
na dny otevřených dveří v základních
školách v Horních Počernicích v následujících termínech:
ZŠ Ratibořická 1700
9. 12. 2013 od 10.00 do 17.00
ZŠ Stoliňská 823
2. 12. – 6. 12. 2013 od 8.00 do 16.00
Škola nanečisto: od 9. 12. – 13. 12.

2013 od 15.00 do 15:45, projekt pro
rodiče a budoucí prvňáčky, nezávazná
příprava na školu. Přihlášky elektronickou formou.
FZŠ Chodovická 2250
11. 12. 2013 od 10.00 do 17.00, 8. 1.
2014 od 10.00 do 11:40 pro předškoláky
ZŠ Spojenců 1408
8. 1. 2014 od 13.00 do17.00

Rodiče i budoucí prvňáčci si při dnech
otevřených dveří mohou prohlédnout
prostory školy a sledovat průběh hodiny,
prezentaci dovedností, které už prvňáčci
od začátku školního roku získali. Podrobné informace o jednotlivých školách
najdete na www.pocernice.cz v rubrice
Městská část - školy v městské části.
Helena Víchová,
odbor sociálních věcí a školství

Klub seniorů SKP HOPO
Konec roku je příležitostí k ohlédnutí.
Náplní našeho klubu jsou hlavně ruční
práce, besedy s hosty a promítání ﬁlmů.
Díky příspěvku z ÚMČ Praha 20 jsme
mohli podniknout dva zájezdy - v červnu
na zámek Jemniště u Benešova, v říjnu
na Dobříš. Potřetí jsme se zúčastnili
celostátní soutěžní výstavy Šikovné ruce
našich seniorů v Lysé nad Labem.
Chceme poděkovat Ing. Pelnařové

a vedení SKP HOPO za vyřizování žádostí pro náš klub. Scházíme se každou
středu od 13 hodin v klubovně Diakonie
na Křovinově náměstí. Přijďte se podívat
a přidejte se k nám.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a do
nového roku 2014 hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti.
J. Doušová, Klub seniorů SKP HOPO
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INFORMACE ZE ŠKOLSTVÍ
Prosinec je i ve
školách obdobím
očekávání.
V atmosféře
obecného
těšení na Vánoce jsme v Horních
Počernicích zaznamenali dva
velice výrazné sportovní úspěchy
a v různých odvětvích jsme získali titul
mistrů světa.

Místo, kde se rodí mistři světa
Na nedávném Mistrovství světa ve sportovním aerobiku v srbském Bělehradě
zazářila žákyně 7. B. sportovní třídy FZŠ
Chodovická Anička Činková. Spolu s kolegyněmi z klubu Fitness Center zvítězila
v kategorii kadeti – trio a získala světový
mistrovský titul v této kategorii. Vzápětí
ohromila svým vystoupením i v ženské
kategorii a přidala stříbrnou medaili
v kategorii singl ženy.
Krátce nato následoval Aničku i mladý
nohejbalista Tomáš Macurek z Horních
Počernic, člen klubu TJ Avia Čakovice.
Stejně jako vloni i letos se svými spoluhráči vybojoval titul mistra světa juniorů
v Košicích. Anička i Tomáš naši městskou část výborně reprezentují a oba
přispěli k tomu, že sportovní bilancování
vychází pro nás naprosto skvěle. Mladým mistrům světa k velkému úspěchu
blahopřejeme a přejeme spoustu sil
a radosti do příštích sportovních sezon!

Den pro dobrý skutek
v ZŠ Bártlova
S výborným nápadem přichází v rámci
svého dobrovolnického programu společnost T-Mobile. V rámci Dne dobrých
skutků rozdávají její zaměstnanci na
nejrůznějších místech radost. Tentokrát
se tým Procesů péče o zákazníky a uživatelského testování zaměřil na naši ZŠ
praktickou a speciální v Bártlově ulici.
Den pro dobrý skutek využili členové
týmu k organizaci sportovního dne pro
žáky této školy. Dnem D se stal 7. listopad, a protože bylo krásné počasí, děti
se vyřádily venku. „K realizaci připravených aktivit jsme s povděkem využili nabídky Českého svazu atletiky, který pro
podobné účely půjčuje atletické pomůcky zdarma,“ uvedla Jana Hájková, jedna
z organizátorek akce. „Potěšilo nás, že
více než padesát dětí ve čtyřech družstvech soutěžilo s nesmírným nadšením
v hodu oštěpem, raketkou a medicinbalem, v běhu přes překážky a přes žebřík,
ve slalomu a skoku do dálky. Pokud
děti nesoutěžily, povzbuzovaly ostatní.
Vrcholem bylo vyhlášení výsledků. Snažily se úplně všechny děti, proto se na
každého dostal diplom a malý dárek od
T-Mobile,” dodala Hájková.
Sportovní den v Bártlovce udělal dětem
ohromnou radost. Jejich bezprostřední
nadšení se zjevně přeneslo i na členy
týmu. Při loučení jeden z chlapců volal:
Tak zas za rok, pánové! Bylo jasné, že
Den pro dobrý skutek se vydařil.
Přeji vám všem krásné Vánoce a spoustu dní plných dobrých skutků.
Mgr. Alena Štrobová, radní

Sportovní den v Bártlovce

Tým „dobrých skutků“
ze společnosti T-Mobile

Mistryně světa Anička Činková

Zveme vás na vánoční Zámecké
posezení na Chvalském zámku
v úterý 10. prosince 2013 od 14.00

Naším milým hostem bude
herečka a výtvarnice Iva
Hüttnerová
Její výtvarný svět má své osobité
kouzlo, ale i realitu dokáže tato
dáma vylíčit s nenapodobitelným
humorem a šarmem.
Těšíme se na vás na Chvalském zámku.
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
Převoz vánočního stromu na Chvalskou tvrz

Vánoce se blíží a 17. listopad je už
tradičně dnem, kdy na Chvaly přivážíme vánoční strom. Tentokrát nám ho
darovali manželé Tůmovi z Běchorské

ulice, protože jim vzhledem k vysokému
vzrůstu poškozoval dům. Bezpečný
převoz stromu na Chvalskou tvrz zajistili
pracovníci místního hospodářství za
asistence Městské policie. Bezplatně
spolupracovala také ﬁrma Matyska,
která zajistila uříznutí stromu, jeřábnické práce zdarma poskytl pan Obst.
Osazení a výzdobu vánočního stromu
zajišťují pracovníci odboru místního hospodářství ve spolupráci s ﬁrmou Eltodo.
Děkujeme všem za vstřícnou pomoc
a spolupráci.

Komunitní kompostárna po prvním roce provozu
Naše komunitní kompostárna, která
zahájila činnost na podzim 2012, má za
sebou první rok provozu. Ze sběrného
dvora a údržby zeleně v naší městské
části bylo po zpracování vyprodukováno celkem 452 tun zeleného kompostu
- substrátu, který je využíván k úpravě
a zkvalitňování obecní zeleně. Materiál
poskytujeme bezplatně také obča-

nům MČ Praha 20 pro jejich zahrádky.
Během letošní sezóny od dubna do
poloviny listopadu využilo této možnosti
celkem 241 občanů.
Irena Dorňáková,
asistentka odboru místního hospodářství

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Svoz odpadu v době
vánočních svátků
V období vánočních a novoročních
svátků bude zajišťován svoz směsného
a tříděného odpadu Pražskými službami, a.s. tak, aby nedocházelo k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich
nepořádek.
Svoz směsného odpadu v období
24. 12. 2013 – 5. 1. 2014
24. 12. – 31. 12. 2013 bude zajištěn
standardní svoz jako v běžných pracovních dnech.
1. 1. 2014 standardní svoz odpadu
neprobíhá.
2. 1. 2014 dokončení středečních
svozových programů + část čtvrtečních
svozových programů
3. 1. 2014 zajištění čtvrtečních svozových programů + část pátečních svozových programů
4. 1. 2014 kompletní dorovnání všech
svozových programů

Svoz tříděného odpadu

Svoz vánočních stromků

22. – 31. 12. 2013 standardní svoz
zajištěn v plném rozsahu dle příslušných
programů.
17. – 31. 12. 2013 bude zajištěn jeden
mimořádný svoz skla, jinak svoz komodit dle příslušných svozových programů.
1. 1. 2014 standardní svoz tříděného
odpadu neprobíhá, náhradní svoz proběhne v následujících dnech.
2. 1. – 5. 1. 2014 zajištěn standardní
svoz s možným časovým posunem
(max. 1 den).

Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným komunálním odpadem
budou Pražskými službami, a.s. odváženy při pravidelném svozu od 25. 12.
2013 do 28. 2. 2014. Prosíme občany,
aby vánoční stromky odkládali pouze
vedle venkovních nádob na směsný
komunální odpad, aby nedocházelo ke
snižování kapacity objemu nádob pro
ostatní odpad. Vánoční stromky nepatří
na stanoviště tříděného odpadu, ani na
stanoviště nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech,
popřípadě vnitroblocích, kde se provádí
vynáška nádob přes prostory objektu.
Ing. Marie Novotná, OŽPD
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Jaroslav Fojt: Pomocnými technickými prapory prošlo
v 50. letech asi šedesát tisíc mužů!
Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích jsou součástí projektu Paměť národa
V dalším pokračování cyklu Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích, který je součástí celoevropského projektu
Paměť národa, zveřejňujeme vzpomínky Jaroslava Fojta. Jeho život, stejně jako tisíců dalších, poznamenaly dramatické
události naší novodobé historie. Téměř symbolicky se scházíme v předvečer dvou výročí 17. listopadu: v roce 1939
započala likvidace českého vysokého školství a masový teror fašismu, rok 1989 byl naopak počátkem pádu totalitního
komunistického režimu a mnoha společenských změn. Události před 64 lety byly tragické pro tisíce lidí, kterým nejprve
válka a poté komunistický režim život vzal, nebo ho změnil tak, že se s následky nikdy nevyrovnali a dodnes se hluboce
dotýkají všech oblastí našeho života. Společným znakem obou událostí je ale snaha vymanit se z nesvobody a zařadit se
mezi svobodné demokracie.

Mládí v Vraném
Jaroslav Fojt vyrůstal s rodiči a dvěma
bratry na statku ve Vraném nad Vltavou.
Po komunistickém puči v roce 1948 jim
byly všechny polnosti zabaveny a převedeny pod nově založené JZD, z celé
rodiny se okamžitě stali nepřátelé lidu.
Rodiče se museli odstěhovat do Kladna,
pak do Nouzova a Kyšic, a do svého
bývalého statku se mohli vrátit až ke
stáří jako podnájemníci. Přesto Jaroslav
Fojt vzpomíná na své dětství rád. Vrané
nad Vltavou patřilo mezi bohaté vesnice
s několika statky a každodenní život
jeho obyvatel byl neoddělitelně spjatý
se zemědělstvím. Měl pevně stanovený rytmus, řídící se děním v přírodě.
„Když jsem do Vraného přišel po létech,
nenašel jsem nic z doby mého mládí.
Původní maminčin rodný dům je v ruinách. Ve vsi zůstal jen můj bratranec,
taky pétépák, který má dodnes problémy s vyřízením odškodnění za ukradený
majetek. Snažím se mu s tím pomoci,
ale je to těžké. Zůstala mi jen zahrada,
kde jsem pěstoval ovocné stromy, ale už
na to nemám sílu,“ říká pan Fojt, který
letos oslavil pětaosmdesáté narozeniny.

Nástup k pétépákům
Z Vraného odešel v patnácti letech
studovat Zemskou vyšší hospodářskou
školu v Roudnici nad Labem, protože
rodiče předpokládali, že bude pokračovat v hospodaření na statku. Nástup
komunistů k moci však změnil i plány
Jaroslava Fojta. Na vysokou zemědělskou školu v Suchdole ho nevzali a dostal umístění nejdříve do pastvinářského
družstva v Turnově, potom u Chebu
a na statek. „Tam mě to ohromně bavilo,
statek fungoval jako před válkou, ale
v padesátém roce přišlo povolání na vojnu do Chomutova a se vším byl konec.
Jako politicky nespolehlivá osoba jsem
byl okamžitě zařazen k pomocným technickým praporům s politickou klasiﬁkací
„E“, kde se pracovalo při těžbě v povrchových a hlubinných dolech. Nejprve
nás nahnali na šachtu do Hrdlovky,
vedle dolu Nelson na Litvínovsku, kde
v roce 1934 došlo ke strašivé katastrofě, při níž zahynulo 142 lidí. Těžili jsme
hnědé uhlí, které patřilo k nejkvalitnějšímu na světě. Do té doby jsem v životě
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neviděl šachtu, a najednou jsme fárali,“
vzpomíná Jaroslav Fojt.

V dolech
Práce v dole byla extrémně náročná
nejen zde, ale i na Karvinsku a Ostravsku, kam byl odvelen po půl roce. Muži
pracovali na šachtách, které už byly
nebezpečné anebo málo výdělečné, že
v nich havíři nechtěli pracovat. Nikdo je
neučil, jak se v tomto extrémním prostředí orientovat, a tak často docházelo
k nehodám, zraněním či dokonce závalům. Dozorci s nimi zacházeli jako se
skutečnými nepřáteli lidu. Lidé většinou
bez vzdělání, ale o to více krutější s cílem mukly /muž určený k likvidaci, pozn.
red./ zlomit fyzicky i psychicky. „Nikdo
z naší dvacetičlenné party předtím na
šachtě nebyl, a teď jsme tam museli být

tři, ale například hrabě Zdeněk Sternberg celých pět let. Neměli jsme ani šanci se vzbouřit, pracovali jsme v jednom
kuse, ranní, odpolední a noční směny.
Ale nezlomili nás, drželi jsme pevně
pohromadě. Mezi námi neexistovala
žádná šikana, pomáhali jsme si. Bylo to
společenství rozumných lidí, často velmi
vzdělaných, i vyhozených z univerzit,“
odpovídá pan Jaroslav na otázku, jak
mohli tak těžkou práci a kruté zacházení
vydržet, a zároveň odmítá názory, které
situaci pétépáků zlehčují a tvrdí, že se
neměli špatně.
Přestože si něco málo vydělali, celou polovinu mzdy jim armáda srážela za ubytování a stravu, druhou polovinu pak opět
rozdělila, jednu část jim vložila na vkladní
knížku a teprve poslední čtvrtinu dostali
na ruku. Když pak přišla v roce 1953 mě-

Ve stavebnictví
Po propuštění se Jaroslav Fojt dostal do
Prahy a našel uplatnění ve stavebnictví. Mnoho let pracoval v Konstruktivě,
stavěl třeba Ústřední vojenskou nemocnici ve Střešovicích nebo hotel Juliska.
O jeho svatbě v roce 1955 se psalo
i v novinách, protože se ženil zároveň se
svými dvěma bratry Vladimírem a Miloslavem. S manželkou Helenou vychovali
dvě děti. Do Horních Počernic se přestěhovali v roce 1957, kde se pan Fojt jako
velký sportovec a sokol angažoval mj.
na stavbě hornopočernické sokolovny.
Po celý život zůstal v kontaktu s přáteli,
které stmelilo společné strádání v pracovních táborech. „Tam se mezi námi
vytvořilo velmi pevné pouto, a scházíme se dodnes. Z naší čtyřicetičlenné
skupiny jsme ale zůstali už jen čtyři.
Představte si, že pomocnými technickými prapory prošlo v letech 1950 až 1954
asi 60 000 mužů!“

nová reforma, nezbylo jim z úspor téměř
nic, protože právě příslušníci PTP měli
ze všech občanů nejhorší kurz. Protože
se vláda bála možné vzpoury, doprovázely její členy po nějakou dobu do práce
jednotky ozbrojené samopaly. Žádná
vzpoura se nekonala, neboť po několika
letech tvrdé práce, extrémně vyčerpávajících směnách a šikaně ze strany dozorců
neměli pétépáci na odpor jednoduše
energii. Kromě ustavičného ponižování
nemohli jezdit ani za svými blízkými. Za
celé tři roky byl pan Fojt na návštěvě své
rodiny pouze čtyřikrát.

Celý život se Jaroslav Fojt zabývá myšlenkou, proč nikdo nikdy jemu a stejně
postiženým lidem neřekl, co provedli, že
je stihl takový osud. „Jak mohl někdo
souhlasit s tím, co se dělo v padesátých letech a dál? To komunisté nikdy
oﬁciálně neřekli, proč nás zařadili do
skupiny nepřátel státu a připravili nás
o život, který měl fungovat úplně jinak.“
Komunisté se mu nikdy neomluvili, přesto k nim nenávist necítí. Jen nechápe,
proč se každé nové svědectví o jejich
zrůdnostech snaží zlehčovat.

Jaroslav Forj se svým otcem

Kdo z mladých si dnes dovede představit, jakým utrpením prošla generace
válečná, kolik lidí přišlo po nástupu
totalitního režimu v roce 1948 o život,
domov a majetek, kolik jich poznalo v padesátých letech československé pracovní
tábory, uranové doly a věznice s obdobnou, ne-li horší brutalitou novodobých
věznitelů. Brutalitou horší nejen s ohledem na hrubé fyzické zacházení, ale bez
známky tolerance k lidem jiných názorů.
Poděkování ředitelce místní knihovny Boženě Beňové a Mikuláši Kroupovi z Post
Bellum za materiály a fotograﬁe 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.
Dana Mojžíšová, foto autorka
a archiv Jaroslava Fojta

Učíme se prožitkem
Motto: “Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou, a ne násilnou, plnou lásky, a ne nenávisti. Když totiž někoho chci vést, nehoním ho, nestrkám ho, neválím
s ním po zemi a necloumám jím, nýbrž vezmu ho jemně za ruku a jdu s ním nebo na volné cestě
kráčím před ním a lákám ho, aby šel za mnou.”J. A. Komenský
Kdo si myslí, že učení musí být nuda, velice
se mýlí. Učení se prožitkem klade důraz
na aktivitu žáků a výchovný a vzdělávací
proces staví především na vlastní zkušenosti - prožitku. Ten pak vede k předem
stanovenému pedagogickému cíli. Činnosti
a poznávací aktivity, které vycházejí ze
zkušeností žáků a ze situací jim blízkých,
je většinou zaujmou natolik, že je vnímají
jako hru a zábavu. Hlavním cílem je zapojit
co nejvíce smyslů. Nejen sluch a zrak, ale
i hmat, čich, chuť a neméně důležitý tzv.
šestý smysl, jakým je empatie a intuice.
Mezi oblíbené aktivity patří dramatizace,
hraní rolí, rozhovory, práce ve skupinách,
třídní projekty, pozorování a práce v terénu, společné řešení problémů. Při prožitkovém vyučování žáci mohou pracovat

podle individuálního tempa, vyjadřovat
své názory, objevovat nové poznatky,
formulovat závěry. Co si žáci sami prožijí,
zůstává v nich uloženo daleko déle než
pouhé mechanické učení se z knih. Trvalá paměť se rozvíjí a potřebným obsahem
se tak zásobuje mnohem efektivněji.
Žáci získávají daleko větší sebedůvěru,
tvořivost i myšlenkovou nezávislost.
Uvědomují si vlastní pokrok, sami se učí
hodnotit svou práci. Učí se pracovat samostatně i ve skupinách, poznávají okolní svět a následně i sami sebe. Vytváření
příležitostí k učení a poznávání znamená
i vytváření bohatého a podnětného prostředí, a to nejen z hlediska racionálního,
ale i emocionálního.

Považuji za nezbytný také citový vztah
mezi učitelkou a žáky, který se při tvořivém
vyučování prohlubuje oboustranně daleko
více a intenzivněji. Zejména u žáků na
prvním stupni je důležité vyjadřovat důvěru a nešetřit pochvalou. Láskyplná slova
a projevy pochopení jsou nejdůležitějšími
pozitivními stimulanty všech dětí.
“Takové sny, jako měl Komenský, neodlétají na měsíc, ale zůstanou na zemi,
a až přijde čas, dozrají v činy,” řekl J. G.
Herder.
Mgr. Petra Žáková, ZŠ Ratibořická
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NAŠI JUBILANTI V PROSINCI
BÖHMOVÁ MARIE
GROSSOVÁ MARIE
KUBELKOVÁ JIŘINA
SEDLÁČKOVÁ VLASTA
HOLOUBEK OLDŘICH
PROCHÁZKOVÁ ŠTEFANIA
SEDLÁČEK JAROSLAV
TRILLSAM JAN
ČERVENKA VÁCLAV
KŘÍŽOVÁ JIŘINA
KULHÁNKOVÁ ANDĚLA
AMBROZ OTAKAR
MOTTLOVÁ VLASTA
BEDNÁŘ FRANTIŠEK
MAŇÁKOVÁ MARIE
ZELENKOVÁ MARIE

MATYSKOVÁ HANA
STRNAD JOSEF
VAJZR MIROSLAV
ZOUZAL VLADIMÍR
CIHELKA MIROSLAV
CHLÁDKOVÁ MARIE
VAJZROVÁ VLASTA
JEŘÁBEK MILOŇ
KONIAKOVSKÁ JINDŘIŠKA
KOSTELECKÝ VLADIMÍR
KUBEC MILOSLAV
FRANCOVÁ VĚRA
HLADÍKOVÁ MILUŠE
CHROUSTOVÁ ZDEŇKA
KOŠINA MIROSLAV
PAZDEROVÁ ZDENKA

Vzpomínka na Jitku Ernstovou
Dne 13. prosince 2013 uplynuly čtyři roky,
kdy zemřela paní Jitka Ernstová. Kdo jste ji
znali, věnujte jí tichou vzpomínku. Děkují
manžel Radovan a synové s rodinami.

Vzpomínka na Antonína Krále
Dne 9. prosince 2013 uplyne deset let, kdy
nás opustil můj manžel, otec a dědeček
Antonín Král. Za tichou vzpomínku děkuje
manželka Eva s rodinou.

Vzpomínka na Jiřího Vopěnku
Dne 24. prosince 2013 uplyne smutných
sedm let, kdy mě opustil můj milovaný
manžel, otec a dědeček Jiří Vopěnka. Za
tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery
s rodinami.

VOLKOVÁ HELENA
FIRSOVOVÁ STANISLAVA
KUČEROVÁ MARIE
PAULÍKOVÁ ALENA
PRINC FRANTIŠEK
VAŇKOVÁ MARIE
VOLAVKA ANTONÍN
DVOŘÁKOVÁ JAROMÍRA
FIDLEROVÁ MILADA
PETŘÍKOVÁ EVA
BÁRA LADISLAV
BÄUMLOVÁ EVA
BERNÁŠEK JIŘÍ
LIŠKOVÁ MARIE
SÝKORA LUBOMÍRV
OJTĚCH VÁCLAV

PROGRAM ZO SENIOŘI
v PROSINCI
středa 4. prosince
SVÍČKÁRNA ŠESTAJOVICE
Návštěva výrobní dílny a podnikové prodejny
Odjezd v 13.45 BUS 303 ze st. Nádraží HP
Vede L. Frouzová.
sobota 7. prosince
MIKULÁŠSKÝ JARMARK
V TOULCOVĚ DVOŘE
Sraz ve st. metra Č. Most, odjezd v 10.00
Vede L. Frouzová.
úterý 10. prosince v 14.00
VÁNOČNÍ ZÁMECKÉ POSEZENÍ
S HEREČKOU IVOU HÜTTNEROVOU
středa 11. prosince v 14.00
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
S LEKTORKOU RYBOVOU
pondělí 16. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT HUDBY
HRADNÍ STRÁŽE A POLICIE ČR
V MUZEU POLICIE ČR
Odjezd z metra Č. Most v 15.30, zpět pěšky
na Karlovo náměstí. Vede I. Juklová.
středa 18. prosince v 14.00
PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ

Vzpomínka na Karla Pokorného
Dne 28. prosince 2013 uplyne pět let ode
dne, kdy zemřel milovaný manžel, tatínek
a zet´ Karel Pokorný. Stále vzpomíná
Jitka, Karel a František. Kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.

Všem seniorům přejeme klidné svátky vánoční a pevné zdraví v roce 2014. Stejné přání
a poděkování posíláme i na radnici Prahy 20
a našim příznivcům.
Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice Ilona
Juklová, Libuše Frouzová
Tel.: 721 002 992, 607 172 008
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Milí naši čtenáři,
když ještě v listopadu počasí lámalo teplotní rekordy, nechtěli jsme ani věřit, že
už za měsíc budou Vánoce. Posledním
dnem, kdy si v knihovně můžete vypůjčit
knihy, je 23. prosinec. Po Novém roce
se na vás těšíme opět ve čtvrtek 2. ledna
2014.

Zdeněk Lukeš
Psí vycházky
Od Čechova mostu k Muzeu
Za moderní architekturou Prahy

O Vánocích si připomeneme 75. výročí
úmrtí Karla Čapka, který zemřel ve věku
48 let. Čapkovu uměleckou osobnost
formovalo jeho ﬁlozoﬁcké a estetické
vzdělání a dlouholetá činnost novinářská. Hlásil se k mladé generaci a k jejím
snahám o moderní umění. Připomeňte
si jeho dílo některou z mnoha knih, které
najdete v naší knihovně.

Druhá Psí vycházka
v knižní podobě nás
nejdřív zavede do
katastru svérázného
Josefova – pražské
čtvrti, která vyrostla až na přelomu
devatenáctého
a dvacátého století
v oblasti bývalého
židovského ghetta.
Navštívíme Pařížskou ulici, jež leží na rozhraní Josefova
a Starého Města, podíváme se na
nové stavby Staroměstského náměstí,
Melantrichovy ulice a uličky Na Můstku
a pak se přesuneme do katastru Nového Města. Podrobně si prohlédneme
jeden z jeho ústředních prostorů –
Václavské náměstí s řadou působivých
dominant moderní architektury – od
historismu a secese přes prvorepublikovou avantgardu až po současnou
architekturu.

Vánoce s knihou Johna Powela
Štěstí začíná uvnitř

Hana Whitton
Třetí pečeť

„Cesta za štěstím je
úkol na celý život.
Nejde o jednoduché
věci, které jde udělat
jednou a provždy.
Za léta práce s lidmi
jsem získal zkušenost s tím, jak hledat
štěstí. Kromě toho,
že jde o můj profesionální zájem, i já
sám hledám své
štěstí. Štěstí je v dosahu každého člověka. Jediný problém
je v tom, že když se za ním vydáme ven,
jdeme špatným směrem.Štěstí začíná
– a vždycky začínalo – uvnitř. Cesta ke
štěstí je jako most, který musíme přejít,
ne roh, za který se dá zahnout.“

V příběhu zasazeném do středověké
Anglie po roce 1180
se opět setkáme
s některými protagonisty předchozího románu Sedmý
hřích se trestá
smrtí. Vedle Grace
je to její manžel
Simon de Wallray,
rodina Cliffordových
a abatyše kláštera
Godstow. V jeho okolí dojde k vraždě
a další na sebe nenechá dlouho čekat.
Smrt půvabné dvorní dámy královny
Eleanor připisují všichni zpočátku
jejímu milenci. I smrt královského rádce
vypadá jako loupežnému přepadení.
Ale zločiny se začnou množit a Grace,
která se ze své pravomoci ujme vyšetřování, záhy zjistí, že za nimi stojí předivo podlých intrik namířených proti králi.
Trvá jí ale nějakou dobu, než odhalí
složitou síť motivů několika vražd, které
ji dovedou k pachateli, jímž je nositel
třetí královské pečeti.

O knižních novinkách na
www.knihovnapocernice.cz
Nyní můžete na uvedené adrese sledovat informace o všech novinkách v naší
knihovně, které jsme pro vás připravili
během posledních čtrnácti dnů.

Literární výročí

K letošním vánočním svátkům vám
přejeme vše dobré, prožijte je pokojně
a radostně. Krásné chvíle s dobrou
knihou také o Vánocích vám za kolektiv
knihovny přeje Božena Beňová.
Prodloužení výpůjčky je nyní možné
také na adrese
knihovnahp.prodlouzeni@seznam.cz.

Agnete Friisová,
Lene Kaaberbolová
Chlapec v kufru
Nestává se každý
den, aby někdo na
kodaňském hlavním nádraží vyzvedl
z úschovny kufr
a našel v něm asi
tříletého chlapečka
v bezvědomí. Právě
to se však přihodilo
Nině Borgové: neměla se do zavazadla
dívat a neměla by se
ani starat o osud jeho obsahu, ale to
by nesměla být sama matkou dvou dětí
a navíc zanícenou dobrovolnicí Červeného kříže. Záhy zjistí, že o neobyčejnou „zásilku“ je velký zájem – až příliš
velký, a smrtelně nebezpečný… Dá se
v dnešním civilizovaném světě lidský
život koupit, prodat, vyměnit? Dánský
thriller roku byl přeložen do 27 jazyků.

Kristin Harmel
Sladké zapomínání
Se šestatřicetiletou
Hope se život zrovna
nemazlil: nedávno
jí zemřela matka,
manžel ji opustil kvůli
dvaadvacetileté blondýnce, její účet zeje
prázdnotou a ona se
ze všech sil snaží vychovávat dospívající
dceru a zároveň udržet krachující pekárnu. Na dobré konce
ale není nikdy pozdě: stačí jen trocha
odvahy, víry a neutuchající naděje…

Michaela Klevisová
Kocour z Montmartru
Druhá sbírka povídek
o kočkách a jejich
lidech z pera známé
autorky detektivek
Michaely Klevisové vypráví veselé
i dojemné příběhy
kočičích hrdinů, které
se proplétají s těmi
lidskými.
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Pozvánka na koncerty v prosinci
Po 2. 12. v 18.00, sál ZUŠ
III. Hudební večer
Tradiční koncert žáků školy

St 11. 12. v 18.00,
Staroměstské náměstí
Česko zpívá koledy

Út 3. 12. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků saxofonové
třídy T. Králové

Unikátní projekt regionálních deníků,
při kterém se zpívají stejné koledy
ve stejnou dobu na různých místech
v ČR. Pěvecké sbory Paleček a Mozaika

St 4. 12. v 18.00, Galerie 14,
Černý Most
Mikulášský koncert žáků klavírního
oddělení

Čt 12. 12. v 18.00,
Staroměstské náměstí
Vánoční zpívání

Pá 6. 12. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků pěvecké
třídy M. Sedlákové

Pěvecké sbory Paleček a Mozaika
vystoupí v rámci vánočních trhů na
Staroměstském náměstí.

Po 9. 12. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků třídy dechových
nástrojů P. Chmelařové

Čt 12. 12. v 18.00,
Galerie 14, Černý Most
Vánoční koncert žáků

Po 9. 12. v 18.00, Černý Most uč. č. 7
Koncert žáků houslové
třídy A. Ambrušové

Pá 13. 12. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků pěvecké třídy
M. Bachůrkové

Po 9. 12. v 18.00,
Modlitebna církve Bratrské
Vánoční koncert žáků

Po 16. 12. v 17.30, sál ZUŠ
Koncert žáků třídy dechových
nástrojů P. Peremského

Út 10. 12. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků ﬂétnové třídy
Z. Bandúrové a žáků klavírní třídy
M. Čermákové

Po 16. 12. v 18.00,
Divadlo Horní Počernice
Vánoční koncert žáků

Út 17. 12. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy K. Raškové
Út 17. 12. v 18.00, Chvalský zámek
Vánoční koncert žáků
St 18. 12. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků houslové třídy
V. Matějákové
Čt 19. 12. v 17.00, sál ZUŠ
Koncert žáků kytarové a akordeonové
třídy Z. Stibora
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Sbormistryně Zdena Hejlíková a její pěvecké sbory
Paleček a Mozaika (Staroměstské náměstí 2012)

CČSH v Horních Počernicích, Náchodská 382/171,
pořádá adventně laděné literární pásmo

VŮNĚ ADVENTU A SVĚTLO VÁNOC
v úterý 10. 12. 2013 v 17.00
Program připravily a účinkují členka Obce spisovatelů PhDr. Olga Nytrová,
zakladatelka a vedoucí Dialogu na cestě,
a její zástupkyně RNDr. Markéta Hlasivková.
PROGRAM:
Ukázky z knihy Na zápraží duše a z básnické sbírky Rubín v plášti noci
Lyrická poezie i próza, fejetony, milý a laskavý humor,
zpěv koled s hudebním doprovodem

Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2013

Z redakční pošty
Centrum ALMA Neziskovkou roku 2013
Ve čtvrtek 7. listopadu proběhlo v Senátu ČR slavnostní udílení ocenění
Neziskovka roku 2013 pro nejúspěšnější
nestátní neziskovou organizaci (NNO).
O prestižní titul se ucházelo více než
120 neziskových organizací působících
v České republice. Jedním z devíti ﬁnalistů bylo i Centrum ALMA, o.p.s., pro

kterou pracuji jako fundraiser, tedy ten,
kdo shání ﬁnance na činnost neziskové
organizace a stará se o její propagaci.
Centrum ALMA se zabývá poradenskou,
konzultační a informační činností pro
ženy, které mají problém s alkoholem,
a pomáhá jim vrátit se zpět do plného života. Finanční ředitelkou Centra

ALMA je Ing. Jitka Jandáková z Horních
Počernic. „Jaké bylo naše nadšení,
když sálem zaznělo jméno Centrum
ALMA! Chtěla bych poděkovat Hornopočernickým, kteří naší organizaci dali
hlas v Ceně veřejnosti,“ říká Veronika
Zuščíková.

Zámecké posezení s Jiřím Dienstbierem
Dne 12. 11. 2013 se na Chvalském
zámku uskutečnilo zámecké posezení
se senátorem Jiřím Dienstbierem. Sál
zaplněný zejména hornopočernickými
seniory si na něj musel 10 minut počkat,
neboť senátor do Horních Počernic
vyrazil překvapivě metrem a uvízl
s autobusem v koloně. Senioři a moderátorka Alena Štrobová měli připraveno
množství zajímavých dotazů, kterými
nenechali senátora dvě hodiny vydechnout. Velký prostor byl věnován aktuální
povolební situaci, ať už pravděpodobnému vládnímu uspořádání, tak vnitrostranické krizi v ČSSD.
Nezodpovědné jednání některých
všehoschopných představitelů ČSSD
bohužel prohloubilo nestabilitu na české
politické scéně. Doufejme, že zvolení
zástupci v Poslanecké sněmovně budou
v tomto volebním období většinově
upřednostňovat zájmy svých voličů před

svými osobními motivacemi, neboť Česká republika a společnost jako taková
nutně potřebují návrat k standardnímu
fungování.
Senátor Dienstbier je znám svými přímočaře formulovanými názory, kterými
polarizuje občany na nadšené příznivce
či zapřisáhlé kritiky. Bezesporu se nejedná o šedou myš, která by se za něco či
někoho schovávala. Dle mého názoru
má trvale předvídatelné názory, které
prezentuje bez ohledu na to, jestli z nich
má momentální prospěch. Z vystoupení
některých účastníků posezení vyplynulo, že pro ně Jiří Dienstbier ztělesňuje
moderní sociální demokracii západního střihu. Nevyhýbal se jakýmkoliv
nepříjemným dotazům, např. týkající
se spolupráce s komunisty. Realisticky zhodnotil, že nelze na jedné straně
mluvit o nedemokratičnosti této strany
a na druhé straně se k ní jako k demo-

kratické chovat ve chvíli, kdy se to hodí.
Jednoznačně podpořil přijetí eura a konstruktivnější jednání ČR v rámci Evropské unie. Bohužel jsme se kvůli svému
nevěrohodnému jednání na evropské
úrovni ocitli na její periferii, kdy se i dříve
méně rozvinuté země střední a východní
Evropy (Polsko, Slovensko, pobaltské
státy) těší větší důvěře západních partnerů. Z osobního života pana senátora
jsme se mohli dozvědět, že rád včelaří,
je fanouškem Bohemians Praha a působil ve studentském protestním hnutí
v roce 1989. Má syna Jiřího, který je
čtvrtým nositelem tohoto jména v řadě.
Zámecké posezení s Jiřím Dienstbierem
proběhlo v příjemné atmosféře významně podpořené pěkným prostředím
Chvalského zámku, kvalitním organizačním zajištěním a vtipnou moderátorkou.
Dalibor Fadrný

jsem tedy na místo a cestou přivolal
městskou policii. Na místě už byl obyvatel blízkého domu, který si požáru všiml
jako první a duchapřítomně přivolal
hasiče. Sotva jsem doběhl na místo, dorazila i hlídka městské policie. Policisté
naprosto profesionálně zabránili požáru
v jeho šíření. Po chvilce dorazili na místo
i hasiči, kteří požár uhasili.

Touto cestou bych chtěl poděkovat jak
muži, který přivolal hasiče, tak hasičům
a hlídce městské policie, kteří velmi
dobře odvedli svou práci. Jsem velmi
rád, že obyvatelé Horních Počernic jsou
pozorní a složky integrovaného záchranného systému pracují skvěle.
Petr Vopalecký

Pozorný spoluobčan
V pátek 1. listopadu jsem krátce po
22. hodině cestou domů vystoupil na
autobusové zastávce Komárovská, kde
jsem si všiml doutnajícího odpadkového
koše. Nebylo v mých silách ho uhasit,
tak jsem vytáhl mobilní telefon a chtěl
přivolat pomoc. Na obzoru u křižovatky
ulic Třebešovská a Hrdoňovická jsem
spatřil požár v místech, kde se nacházejí
kontejnery na tříděný odpad. Spěchal

Beneﬁce pro azylový dům
Dne 13.11.2013 podpořili svým vystoupením 2. Beneﬁci pro azylový dům SKP
HOPO vokální skupina Yellow Sisters a herec Jaroslav Dušek. Na podiu jsme
též přivítali paní Vilmu Cibulkovou, která se stala patronkou azylového domu.
Během večera zazpívali děti z azylového domu a klienti z projektu Začleňování
osob na trh práce. Herec Jaroslav Dušek improvizoval na téma „nový kotel pro
azylový dům“. Vybraná částka 120 000 Kč bude použita na obnovu topného
systému v azylovém domě pro rodiny a matky s dětmi.
Děkujeme za podporu Městské části Praha 20, Divadlu Horní Počernice, Tiskárně Fabián, Hotelu Čertousy a dále pak ﬁrmám, které nám poskytli ﬁnanční
dar. Konhefr, Oční klinika Horní Počernice, Newton Media, Dekonta, Restaurace Sezona, ACT Servis, Otherm, Computer systém group, Veglass, Ivana
Mothejlova, Jan Harbáček, Roman Čepelák, Jaroslav Šabatka, Jiří Pek.
Za SKP HOPO Gabriela Selingerová
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Program divadla v prosinci 2013
Neděle 1. prosince v 15.00
NA KOUZELNÉM PALOUČKU
Úterý 3. prosince v 19.30
MŮŽU K TOBĚ?
Sobota 7. prosince v 15.00
POPELKA
Sobota 7. prosince v 19.30
STAŘEC A MOŘE
Neděle 8. prosince v 15.00
POHÁDKOVÝ BETLÉM
Úterý 10. prosince v 19.30
MAFIE A CITY

Předprodej vstupenek na leden začne v pokladně divadla v úterý 10. 12. v 16.00.
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu
a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 a hodinu před
začátkem všech představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do 16.00.
REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00
na www.divadlopocernice.cz a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.
Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.
E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Darujte návštěvu divadelního představení. Poukázky jsou již v prodeji.
DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ
Dopolední představení zadaná pro školy a školky mohou maminky
s dětmi navštívit po předchozí domluvě na tel.: 281 920 326.
Přehled na www.divadlopocernice.cz

Středa 11. prosince v 16.00 a 18.00
VÁNOČNÍ SHOW 2013
Sobota 14. prosince v 15.00
BOB A BOBEK NA CESTÁCH

Neděle 1. prosince v 15.00
Peter Ďurica, Ernest Vaľko

Neděle 15. prosince v 15.00
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

NA KOUZELNÉM
PALOUČKU

Neděle 15. prosince ve 20.00
NAĎA VÁLOVÁ
S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ
Pondělí 16. prosince v 18.00
KONCERT ZUŠ
Úterý 17. Prosince v 18.00
FIT STUDIO D
Středa 18. prosince v 18.00
SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Neděle 22. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Sobota 28. prosince v 18.00
JANA BOUŠKOVÁ
KONCERT PRO KRÁLOVSKÝ
NÁSTROJ
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DS Loudadlo
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, kamarádi 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 široko-daleko.
Hosté pořadu JŮ a HELE.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 3. prosince v 19.30
Miroslav Oupic a Jindra Kriegel

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 již 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

MŮŽU K TOBĚ?

POPELKA

Divadlo Artur

Ve známém pohádkovém příběhu účinkují žáci Baletní školy BcA Jána Němce.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Děj komedie se odehrává v psychiatrické
ordinaci a v místním bistru před ordinací,
které slouží jako čekárna pro pacienty.

Sobota 7. prosince v 19.30
Ernest Hemingway

STAŘEC A MOŘE
Produkce divadlo Viola
Režie: Lída Engelová
Hrají: Josef Somr, Marek Holý
Hudba: Emil Viklický
Příběh rybáře Santiaga z povídky
Stařec a moře vznikl jako tresť několika
rybářských příběhů, do kterého Hemingway promítl sám sebe, svoji odvahu
a nezlomnost, svoji posedlost lovením.
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
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 to, že 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.
Vstupné 200, 180, 160 Kč, pro studenty
zvýhodněné poloviční vstupné
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
Přiznat svému nejlepšímu příteli, že
jsem milencem jeho dcery je záležitostí
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
ÁNO
VYPROD

Sobota 14. prosince v 15.00

BOB A BOBEK
NA CESTÁCH

RA

PREMIÉ

Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
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 a Petr Mikeska.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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
Neděle 15. prosince ve 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

KONCERT ZUŠ
Úterý 17. Prosince v 18.00

FIT STUDIO D
Středa 18. prosince v 18.00

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Teátr Víti Marčíka
Scénář a režie: Vítězslav Marčík
Mimořádné 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 umoc-

něna zajímavě zpracovanými koledami.
Kulisu částečně tvoří kopie nejstaršího
českobudějovického Betléma.
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
Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném přírodním
divadle v zahradě svépravické školy. Za více než dvě
desítky let se pro nás společné zpívání stalo příjemným zakončením adventu
a také letos se můžeme
těšit na vánoční písně a koledy v podání
Dity Vích Hořínkové.
Vstup volný.
Sobota 28. prosince v 18.00

JANA BOUŠKOVÁ

KONCERT PRO
KRÁLOVSKÝ
NÁSTROJ

ÁNO
VYPROD

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2014
Úterý 7. ledna v 19.30

MUSICA DIVINA PRAGA
NOVOROČNÍ KONCERT
Vstupme společně do nového roku
s Božskou hudbou z Prahy
Markéta Večeřová – koloraturní soprán
Václav Návrat – barokní housle
Přemysl Vacek – arciloutna, theorba
Optimistický a výjimečný koncert evokuje radostnou novoroční atmosféru. Uslyšíte barokní kantáty a sonáty či fantasie,
které budou provedeny na autentické
nástroje a s ozdobami či pasážemi
v dobovém stylu. Trojice interpretů, která
si říká Musica divina Praga (tedy Božská
hudba z Prahy), osvěží staré skladby
dokonalou a pestrou hudební interpretací přesně podle dobových zdrojů
a autografů.
Koncert bude mezi skladbami zpestřen
poutavým vyprávěním. Václav Návrat
i Přemysl Vacek nadšeně popisují rozdíly mezi interpretací staré a novější hudby
a vysvětlují také obsahy textů pěveckých
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kantát. Dokážou vám, že baroko je fascinující období, které má mnoho co říci
i současnému posluchači.
Jednotné vstupné 100 Kč
Václav Návrat je jednou z významných
osobností světa staré hudby v Česku a sólistou na barokní a klasicistní
housle. Vystudoval housle na Akademii
múzických umění v Praze a už během
studií se stal členem komorního souboru České ﬁlharmonie Pražští madrigalisté. Tam se začal hluboce zabývat
problematikou autentické interpretace
staré hudby. Brzy založil vlastní soubor
Antiquarius consort Praga a v roce 1998
i Vivaldi orchestra Praga, jehož členy
jsou i obě další osobnosti účinkující na
tomto koncertě.
Markéta Večeřová studovala zpěv u prof.
Marty Schulmeisterové, doc. Jaroslava
Majtnera a MgA. Jany Hladíkové. Jako
sólistka se představila s Moravskou ﬁlharmonií Olomouc, Filharmonií B. Martinů
Zlín a mnoha soubory staré hudby. Je
zakládající členkou Ensemble Damian,
s nímž uvádí scénická i komorní díla zejména soudobých a barokních autorů.
Přemysl Vacek je známou osobností ve
světě staré hudby, vyhledávaným hráčem na různé druhy louten a theorbu.
Patří k průkopnické generaci autentické
interpretace v Čechách, býval členem
slavného souboru Musica Antiqua Praha. Nyní je také uměleckým vedoucím
vlastního souboru s názvem Ad vocem.

nejen obhajobou jeskynního muže, ale
hlavně obhajobou inteligentního humoru. Dlouho u nás nevídanou!
Účinkují: Jan Holík/Jakub Slach
Vstupné 320, 300, 280 Kč
Neděle 12. ledna v 15.00
Podle Boženy Němcové
Kristina Herzinová

POPELKA
Mladá scéna Ústí nad Labem
Milostný tón pohádky Boženy Němcové
a drsný tón bratří Grimmů obohatila autorka o komické výstupy dvou stárnoucích sester, které usilují o ruku prince.
Věříme, že výpravná scéna a nádherné
kostýmy očarují nejen děti, ale že i dospělý divák se nechá unášet iluzí a kouzlem, které mu může dát jedině divadlo.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 12. ledna v 18.00

ZDENĚK NETOPIL
graﬁk, malíř, ilustrátor

hy beze slov, a tak se přímo nabízí,
že divadelní zkušenost v tak náročné
dramatické formě, jakou je pantomima,
se přenesla nejen do výtvarníkovy linky,
ale i do řazení barev a jejich prolínání.
Umí nakreslit velká gesta, ale navíc
umí ta gesta zbavit patosu. Najdete tu
jemnou ironii i vášeň. Byl u zrodu nové
divadelní poetiky šedesátých a začátku
sedmdesátých let a dokázal ji svojí tvorbou zúročit. Ilustroval na 300 knih, jejich
námětová škála je velmi různá, některé
publikace byly za ilustrace i oﬁciálně
oceněny. Například román Tom Jones
získal cenu v soutěži nejkrásnější kniha
roku. Jeho ilustrace navazují na tradice
nejlepších mistrů.
Středa 15. ledna v 19.30
Stefan Canev

DRUHÁ SMRT
JOHANKY Z ARKU
Produkce: Golden Archer Productions
Překlad a režie: Světlana Lazarová
Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvička, Stanislav Lehký

Vernisáž výstavy

Pátek 10. ledna v 19.30
Rob Becker

CAVEMAN
Režie: Patrik Hartl

Preludium, Zdeněk Netopil, litograﬁe

Máte chuť se rozesmát až k slzám?
Přijďte se podívat na slavnou one man
show o tom, co dělá muže mužem
a ženu ženou, o rozdílech mezi námi,
o lásce, partnerství a vtipně utajených
kvalitách obou pohlaví. Caveman je
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Zdeněk Netopil se narodil 20. 6. 1948
v Šanově. Studoval užitou graﬁku na
SUPŠ v Brně (1963 – 1967) a propagační graﬁku u E. Weidlicha na VŠUP
v Praze (1973 – 1979).
Pracoval ve Státním divadle v Brně jako
reklamní malíř a současně byl mimem
v brněnském Divadle Na provázku (1969
– 1973).
Od roku 1979 ve svobodném povolání,
věnuje se typograﬁi, kaligraﬁi, knižní
a časopisecké ilustraci. Těžiště tvorby
spočívá v kresbě, volné graﬁce a malbě.
Charakterizuje ho expresivní, emocionální způsob vyjádření, často používá
karikující zkratku. Maluje především
ﬁguru v různých pohledových úhlech,
často zobrazuje ruce. Jeho kresby
a malby jsou v pohybu, jsou to příbě-

Druhá smrt Johanky z Arku je apokryf,
tragikomedie pro tři herce. Dějový
příběh navazuje na lidovou legendu, ve
které má potulná komediantka Žaneta
nahradit historickou postavu a k tomuto převtělení jí pomáhá Bůh i Kat.
Temperamentní a prostořeká Žaneta se
musí rozhodnout, buď se bude plazit,
aby přežila, nebo si zachová sebeúctu
a hrdě půjde - na popraviště. V průběhu
hry spolu s Bohem a Katem uvažuje
o tom, co je rozumnější. Režisérka
nepochybně měla velmi šťastnou ruku,
když roli Johanky svěřila Vilmě Cibulkové, která v této roli naplno rozvíjí
svůj talent, svoji imaginaci; překvapuje
stylovými proměnami, se smyslem pro
komiku i tragiku.
V závěru hra nepostrádá jistou katarzi,
že člověk k osobnímu růstu a hrdinství
musí dozrát, postupně dospět. Žaneta
není onou výjimečnou bytostí, nevsadí
svůj život, aby dosáhla statutu hrdinky, je to obyčejná dívka, nevyznačuje
se žádnou tvrdostí a bojovností a jen
zdánlivě nezasluhuje žádný velký obdiv.
Avšak kouzlo legendární Jany z Arku,
která se stala jednou z podob hrdinského ideálu, na nás působí stále. A dost
možná, že touhu po statečné Janě tak
trochu nosí každý z nás v sobě. (Z re-

cenze Ladislavy Chateau pro rozhlasovou stanici Vltava)
Vstupné 260, 240, 220 Kč
Sobota 18. ledna v 15.00
Hana Hessová

JAK VÍLA MODROVLÁSKA
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Umělecká agentura HP Praha
Pohádkový příběh z Podkrkonoší nás
zavede do lesního království Modrovlásky, moudré a spravedlivé víly, která
Matěje s Andělkou odmění za dobrý
skutek kouzlem. Jak si Matěj a Andělka
s darem od víly Modrovlásky poradí?
Přinese jim štěstí nebo smůlu? Přijďte
a uvidíte veselý pohádkový příběh, který
v sobě skrývá ponaučení o tom, že i největší kouzlo nemá žádnou cenu, když
převládne chamtivost, lenost a sobectví
nad soucitem, dobrotou a láskou.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

ty slabší. Chceme být in, chceme poznat
sami sebe. Chceme být BIO, i když ani
nevíme co to přesně znamená. Vždycky
se ale najde něco nebo někdo, kdo nám
poradí. Když mu za to ovšem dobře
zaplatíme. Děj Biostory je zasazen do
prostředí ﬁktivního bio-kurzu, kde se
setkávají tři ženy: výživová poradkyně na
mateřské dovolené, zubní hygienistka
a psychiatrička. Pomocí praktik duchovního mistra Dušana Hunky se snaží
nalézt samy sebe a být bio. Bio totiž
nemusí označovat jen produkty ekologického zemědělství, může znamenat
i něco jiného.
Hrají: Barbora Seidlová, Daniela Zbytovská, Nikola Zbytovská
Vstupné 260, 240, 220 Kč

Neděle 19. ledna v 18.00
Vlastimil Peška

STVOŘENÍ SVĚTA
Divadelní soubor Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Výprava: Barbora Jelínková,
Kristýna Altmanová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora,
Tomáš Urban, Mirek Novák
Hudební spolupráce: Magdalena
Fendrychová a Alena Jelínková
Velmi nevážně, hravě a s nadsázkou
pojatý příběh stvoření našeho světa.
Pán Bůh se nudil, a tak se rozhodl stvořit
svět. Andělé mu pilně pomáhali, ale
pekelníci měli o životě trochu jiné představy, a tak dělali vše pro to, aby dílo
„božího ateliéru“ přetvořili podle svého
gusta. A z celého toho zmatku vznikl
náš svět... A nebo to bylo celé jinak? Co
takhle teorie velkého třesku? Nebo snad
za všechno může Wakhá Tháka? Či Eskymáci? A co když do toho všeho ještě
zamícháme letní tábor? Přijde vám to už
poněkud zmatené? Tak se raději přijďte
na naše představení podívat.
Hrají: Václav Procházka, Stanislav
Spitzer, Anna Herianová, Magdaléna
Moudrá, Alžběta Holcová, Jan Vytlačil,
Barbora Bartošová, Jana Povolná, Jakub
Matoušek, Adam Dufek, Jaroslav Spitzer,
Anežka Moudrá, Jakub Esterka j.h.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Čtvrtek 23. ledna v 19.30
Daniela Zbytovská

BIOSTORY
Divadlo MALÉhRY

Neděle 26. ledna v 15.00
Jiří Vyšohlíd

ČERNOŠSKÁ POHÁDKA
Divadlo Drak Hradec Králové

Pátek 31. ledna v 19.30
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta – premiéra
v prosinci 2013
Režie: Marie Lorencová
Ztřeštěná komedie o tom, že někdy
nestačí jen podat si inzerát a přijít na
správnou adresu.Odkvétající varietní
umělkyně Georgette pronajímá ve svém
pařížském bytě pokoje. A tak spolu
na jedné adrese bydlí ještě klavíristka
Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie-Louisa. Všechny obyvatelky
bytu se nezávisle na sobě rozhodnou
radikálně změnit život a všechny, bez
vědomí těch ostatních, si podají inzerát.
Majitelka bytu hledá nového nájemce,
pianistka žáka, malířka model pro obraz
Spartaka a služebná životního partnera.
Zájemci, čtvero mužů nejrůznějšího
ražení, se brzy dostaví, ale samozřejmě
zrovna ve chvíli, kdy není doma správná
inzerentka. Že si nakonec všichni přijdou
na své je nasnadě, i když zdaleka ne
tak, jak si původně představovali. Ve
Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí řadu vtipných situací a dialogů. Jistou
pikantnost přitom zvládá s pověstným
francouzských šarmem.
Hrají: Adéla Gondíková/Jana Zenáhlíková, Ivana Andrlová/Veronika Jeníková,
Marcela Nohýnková/Vlasta Žehrová,
Lucie Svobodová/Olga Želenská, Martin
Zounar, Marcel Vašinka, Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa/Martin Sobotka
Vstupné 260, 240, 220 Kč
Sobota 1. února v 18.00
Karel Sabina, Bedřich Smetana

PRODANÁ NEVĚSTA
Lidová hra se zpěvy a tanci
Režie: Bohumil Gondík

Naše pohádka pochází z Afriky, ze země
krásné a divoké přírody, plné cizokrajných zvířat, která uvidíme jen v Zoo. Ale
Afrika je také pravlastí Černochů, kteří
zrovna jako my, si vyprávějí pohádky
a mýty. Náš příběh je velmi jednoduchý,
doprovázený rytmickými říkadly a hrou
na bubny. Nechybí ani pohádkový
hrdina, který má své chyby a díky jim se
dostane do nebezpečí. Zkrátka pohádka
jak má být!
Pro děti od 3 let. Vstupné 90, 70, 50 Kč

V unikátním, ojedinělém a neobvykle
pojatém představení hrají:
Členové sokolského divadla z Lázní
Toušeň
Členové ochotnického spolku Sokola
Pyšely
Členové národopiseckého souboru
Formani ze Sokola Slatiňany
Členové smíšeného pěveckého souboru
Gaudium Praha ze Sokola Královské
Vinohrady a I. LF Univerzity Karlovy Praha
Jednotné vstupné 190 Kč
Změna programu vyhrazena.
Hana Čížková, ředitelka divadla

Komedie o tom, jak se prospěšná idea
může v rukou „nepravých“ stát pastí pro

16– 17

Prosinec je na zámku jedním
z nejkrásnějších a na akce nejbohatších měsíců, otevřeno
máme dokonce i na Štědrý den,
neboť pořádáme oblíbený Živý
betlém. Ale neodpočineme si po
celý advent: již od 30. 11. vás ve
sklepení čeká romantická a ryze
„česká“ výstava Vánoční království
aneb Dřevořezby českých panovníků a tradiční betlémy, v neděli
1. 12. probíhají Adventní trhy na
Chvalské tvrzi, na zámku provází
víla Ohnivka, koná se zde Vánoční
veselí RC MUM a slavnostně otvíráme vánoční výstavu. Vše vyvrcholí novou akcí Ježíškova pošta
a rozsvícení vánočního stromu,
kterou pořádá MČ Praha 20.
Po celý prosinec nezapomeňte
zhlédnout půvabné obrázky Emmy
a Barbory Srncových, z nichž
některé reprodukce i litograﬁcké
listy můžete zakoupit jako originální
a milý vánoční dárek. V polovině
měsíce vás na zámku čeká princezna Koloběžka I. a 22. 12. vyhlásíme
nejlepší amatérské pekaře a pekařky, kteří se zúčastní soutěže Chvála
pečení aneb Jak se peče v Horních
Počernicích. Zahálet nebudeme ani
po Vánocích – hned v neděli 5. ledna vás zveme na Zavírání Vánoc se
třemi králi, Svatou rodinou a živými
velbloudy.
Přejeme pohádkově krásné Vánoce,
dobrý příští rok a těšíme se na Vás
na Vašem Chvalském zámku.

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 i keramické glazované betlémy, dále betlémy malované
a vystřihované od téže autorky. Zámecké sklepení je prosyceno vůní vánočních
stromečků a svátečně vás naladí.
Srdečně zveme na slavnostní zahájení
v neděli 1. prosince od 15 hodin ve
sklepení zámku. Výstava probíhá denně
od 9 do 17 hod., zavřeno je pouze 25.,
26., 31. 12. a 1. 1.
Do 12. 1. 2014, 1. patro

Nahlédnutí do ráje Emmy
a Barbory Srncových
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.

Mgr. Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Ne 1. 12. od 10 do 17 hod.

Adventní trhy na Chvalské tvrzi
Od 30. 11. 2013 do 12. 1. 2014,
sklepení
Slavnostní otevření 1. 12. od 15 hod.

Přijďte se vánočně naladit, nakoupit
a dát si svařené víno na tradiční adventní trhy v půvabném venkovním areálu
Chvalské tvrze. Bohatý doprovodný
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program: kolem 14. hodiny navštíví trhy
i tajemné Lucie z dávných časů. Na
zámku je k vidění nová výstava Vánoční
království aneb Dřevořezby českých panovníků a betlémy, navíc ten den provází
zámkem veselá víla Ohnivka. V kočárovně zámku se od 14 do 17 hod. koná
Vánoční veselí RC MUM, od 15 hodin
je slavnostní otevření výstavy Vánoční
království a od 16 hod. probíhá venku na
Chvalské tvrzi Ježíškova pošta a následně rozsvícení vánočního stromu.
Ne 1. 12. od 10 do 17 hod.

Pohádková neděle s vílou
Ohnivkou, vánočními tradicemi
a nahlédnutím do ráje
Nezbedná
víla Ohnivka
provede děti
i dospělé
celým zámkem, výstavami Vánoční
království
a Nahlédnutí
do ráje Emmy
a Barbory
Srncových
a také si s dětmi připomene a vyzkouší nejznámější
vánoční tradice. Komentované prohlídky
trvají 40 minut a začínají vždy v celou
hodinu (poslední prohlídka v 16 hodin).
Informace a rezervace času prohlídky:
tel. 281 860 130.
Ne 1. 12. od 14 do 17 hod.

Vánoční veselí a dílny RC MUM
Zveme vás na vánoční zpívání a tvoření
s oblíbeným Rodinným centrem MUM
v kočárovně Chvalského zámku.
Ne 1. 12. od 16 do 17 hod.,
pořádá MČ Praha 20

Ježíškova pošta a rozsvícení
vánočního stromu na Chvalské tvrzi

kých panovníků a betlémy
a Nahlédnutí
do ráje Emmy
a Barbory
Srncových,
celým zámkem
a sklepením.
Princezna také
dětem ukáže
některé vánoční tradice, děti
si zasoutěží a projedou se na koloběžce
po zámeckých chodbách.Prohlídka trvá
40 min, začíná vždy v celou hodinu –
od 10 do 17 hod., poslední prohlídka
v 16 hod. Informace a rezervace času
prohlídky: tel. 281 860 130.
Ne 22. 12. od 15 hod.

Vyhlášení vítězů soutěže Chvála
pečení aneb Jak se peče
v Horních Počernicích
Soutěže se může zúčastnit každý občan
či příznivec Horních Počernic, viz podmínky soutěže na s. 22. Uzávěrka přihlášek 20. 12., cukroví přijímáme 22. 12. od
9 do 13 hodin a v 15 hodin vyhlásíme ve
velkém sále zámku vítěze.
Út 24. 12. od 14 do 16 hod.

Živý betlém
Na Štědrý den máme otevřeno mezi 14.
a 16. hodinou, aby vaše Vánoce byly
ještě krásnější. V kočárovně spatříte
tradiční živý obraz Svaté rodiny – Marii,
Josefa a malého Ježíška, děti si mohou
pohrát se živými zvířátky. Vánoční písně
a koledy zazpívá od 14 hod. Ekumenický pěvecký sbor hornopočernických
církví pod vedením p. Firbase a dirigentky pí Rutpinové. Nezapomeňte na
lucerničku, abyste si mohli odnést pravé
betlémské světlo přinesené skauty. Otevřeny budou i výstavy Vánoční království
aneb Dřevořezby českých panovníků
a tradiční betlémy a Nahlédnutí do ráje
Emmy a Barbory Srncových.

Milé děti, určitě přijďte na Chvalskou
tvrz s dopisem pro Ježíška! Rodiče,
podívejte se, co děti Ježíškovi píšou. Od
16 hodin bude u vánočního stromu na
venkovním prostranství živý anděl vybírat dětská přání, která orazítkuje a pošle
Ježíškovi. K tomu si můžete poslechnout
vánoční písně a koledy, které zazpívá skupina Boží nadělení. Následuje
slavnostní rozsvícení vánočního stromu
v 16.30 hod. a sladké bonbony.

Chytrá, šibalská a veselá princezna
Koloběžka I. provede děti výstavami
Vánoční království aneb Dřevořezby čes-

Od 3. 12. 2013 do 5. 1. 2014

Slavnostní vernisáž
3. 12. od 17.30 hod.

Andělé a jiné bytosti
Šárky Gruntové
V předvánočním
čase přijďte
nahlédnout do
světa andělů,
víl i pohádkových draků,
prohlédněte
si keramické
plastiky, obrazy a ilustrace.
Autorka hledá
rozličné způsoby vyjádření, uvidíte kresby a ilustrace pro děti,
malby i výrobky z bílé keramické hlíny.
www.nebeske.estranky.cz

Obrazy Jiřího Vaněčka
Jiří Vaněček se více než čtyřicet let
věnuje užité graﬁce a práci výtvarného
redaktora. Publikoval stovky kreseb
v časopisech, tvořil knižní ilustraci i počítačovou graﬁku. Výstava je věnována
jeho volné tvorbě, obrazům z poslední
doby s motivy krajinnými i ﬁgurálními.

OTEVŘENO
denně 9.00 – 17.00 do 23. 12.,
poté opět 27. -– 30. 12. 2013
ŽIVÝ BETLÉM
24. prosince 14.00 - 16.00
Na Štědrý den otevřeno pouze od 14
do 16 hod. včetně zámeckých výstav.
ZAVŘENO:
25., 26., 31. 12. 2013 a 1. 1. 2014.

Ne 15. 12. od 10 do 17 hod.

Pohádková neděle na zámku
s princeznou Koloběžkou I.,
vánočními tradicemi
a nahlédnutím do ráje

V kočárovně zámku se Tři králové pokloní Svaté rodině, velbloudy můžete obdivovat na zámeckém nádvoří. Můžete
se podívat na výstavy Vánoční království
a Nahlédnutí do ráje Emmy a Barbory
Srncových a naposledy si poslechnout
vánoční písně.

Ne 5. 1. od 14 do 16 hod.

Zavírání Vánoc
Tradiční a oblíbená akce se Třemi králi,
Svatou rodinou a živými velbloudy. Po
14. hodině se průvod Tří králů doprovázených velbloudy vydá přes venkovní
Chvalskou tvrz na Chvalský zámek.

Těšíme se na vás.
Mgr. Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

18– 19

O nejlepší zámecké strašidlo, vílu či skřítka
Výtvarná soutěž pro dětské kolektivy
Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž pro dětské kolektivy na téma O nejlepší zámecké
strašidlo, vílu či skřítka. Cílem soutěže je podpořit kolektivní práce celých školních tříd či jiných
dětských kolektivů, a to od jejich plánování.
Soutěže se mohou zúčastnit pouze dětské kolektivy, není určena pro jednotlivce. Kolektivem se rozumí dílo minimálně
tří autorů dohromady.
Výtvarné kategorie:
1. kresba/malba/koláž,
2. trojrozměrný objekt.
Technika je 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 výstav Chvalského
zámku, Růžena Beránková, produkční
Chvalského zámku

VÝHERCE SOUTĚŽE O

Výtvarná díla odevzdejte nejpozději do 30. 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.

Pro bližší informace můžete kontaktovat
produkční Růženu Beránkovou
(ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz,
tel: 601 388 902).
Alexandra Kohoutová

Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů
soutěže proběhne v sobotu 18. ledna
2014 od 14 hodin na Chvalském zámku
v rámci slavnostního otevření výstavy
Strašidelný zámek. V každé výtvarné
kategorii budou oceněna tři vítězná díla.
Zástupci autorských kolektivů budou
včas pozváni na slavnostní vyhlášení.
Těšíme se na vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí společnou práci!

KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA ŘÍJEN 2013

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za říjen 2013V říjnu nás navštívilo zatím asi
nejvíce škol a školek, neboť se vám moc líbily výstavy Devatero pohádek Karla Čapka a Slovinsko
– šperky, krajky a fotograﬁe. Víla Ohnivka se vás ptala na to, která budova stojí hned těsně vedle
Chvalského zámku, a vy jste většinou správně uhodli, že je to kostel. Z celkového počtu 201
odpovědí bylo tentokrát 21 odpovědí nesprávných a ostatní správné.
A kdo se stal tentokrát výhercem? Ředitelka zámku vylosovala pětiletého Jáchyma Jabůrka
z Prahy 10-Dubče, který pravidelně navštěvuje zámek i se svými dvěma sourozenci. Jáchym od
nás získává věcnou cenu a prohlídku s pohádkovou postavou dle vlastního výběru. A příště třeba
vyhrajete vy – v prosinci vás čeká výstava Vánoční království aneb Dřevořezby českých panovníků
a tradiční betlémy a Nahlédnutí do ráje Emmy a Barbory Srncových, kde je i domeček na hraní.

Přišel prosinec a s ním se blížily Vánoce. Na zámek chodily děti, dívaly se na vánoční výstavu a povídaly si o tom, o jaký
dárek napíšou Ježíškovi. Ohnivka se hluboce zamyslela - proč vlastně ona nikdy Ježíškovi o žádný dárek nenapsala?
A proč to nezkusit zrovna teď? Vzala papír a ohnivým písmem napsala svoje tajné přání Ježíškovi. Koneckonců věděla, že
1. prosince bude na Chvalské tvrzi anděl u rozsvíceného vánočního stromu vybírat přání pro Ježíška, která mu pak doručí.
A co vy děti, už jste napsaly Ježíškovi? Ohnivka už přání má a je velmi tajné. Třeba nám ho někdy příště prozradí.

Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2013

Počernická světýlka zářila i v dešti
Letošní Počernická světýlka byla všemi spolupracujícími spolky připravena svědomitě a na jedničku.
Vše se snažil překazit vytrvalý déšť a chlad, ale živly netušily, jak statečné organizátory
a především návštěvníky má tato oblíbená akce.
V neděli 10. listopadu se asi 150 statečných účastníků oblíbených Počernických světýlek vydalo v pláštěnkách na
deštivou procházku po starých Chvalech. Lucerničky a svíčky zářily i přes
nepřízeň počasí.
Děkujeme všem statečným a vážíme si
toho, že přišli i s malými dětmi, dokonce
s těmi nejmenšími v kočárcích.
Děkujeme všem, kteří letošní Světýlka
připravili: Skauti, kteří představovali
pohádkové postavy a vedli průvod.
Jmenovitě děkujeme vedoucí Anežce
Havránkové a vůdci průvodu Janu Hakenovi. Děkujeme Společenství Molechet
v čele s Jiřím Stiborem, kteří připravili
šermířské vystoupení a zapůjčili stan.

Děkujeme ZŠ Stoliňská, řediteli Martinu
Březinovi a Evě Březinové, Monice Kroczkové, která od rána pekla velké množství vynikajících buchet, a učitelkám
z družiny za přípravu soutěží a stanovišť.
RC MUM, vodníkovi Václavu Moravcovi
a pekařkám za výborné koláče. Děkujeme DDM Horní Počernice a Haně Farkašové. Děkujeme Chvalskému zámku
a produkční Růžence Beránkové, víle
Ohnivce za ohnivou show s prskavkami.
Odboru místního hospodářství ÚMČ za
dřevo na oheň, hasičům z Horních Počernic a Městské Policiii za bezpečnost
při akci.

Mgr. Alexandra Kohoutová

Těšíme se na vás na Počernických světýlkách v příštím roce.

Nahlédnutí do ráje, tvorby i srdcí
Emmy a Barbory Srncových
Sychravá listopadová neděle 10. listopadu byla ve znamení nahlédnutí do ráje,
do tvorby i do srdcí Emmy a Barbory
Srncových. Milé setkání s následnou
besedou s oběma umělkyněmi prozářilo zdi Chvalského zámku příjemnou
a srdečnou atmosférou.
Slavnostního otevření výstavy Nahlédnutí do ráje Emmy a Barbory Srncových se
zúčastnily obě dámy i s dcerou Barbory
Srncové Emmou, radní Alena Štrobová
a Alena Šefčíková a velmi početné publikum, které zcela zaplnilo velký sál zámku. Malířka, ilustrátorka a herečka Emma
Srncová téměř dvacet let působila
v Černém divadle Jiřího Srnce a proslula
především obrazy a litograﬁemi, které
vás svou vnitřní pohodou, romantickými
náměty, měkkými barvami a velmi milým

humorem opravdu dokážou přenést do
pomyslného ráje. Její dcera Barbora
Srncová je známá především jako herečka z mnoha pohádek, ﬁlmů a seriálů.
Do srdcí všech se zapsala jako svérázná
Rampepurda ze zdařilého seriálového
ztvárnění Poláčkovy knihy Bylo nás pět.
Na Chvalském zámku se však Barbora
představuje jako malířka.

vůbec. Na zámku neuvidíte jen milé
a hřejivé obrazy obou dam, výstavu doplňuje i interaktivní koutek s dřevěným
domečkem pro děti na hraní a s možností kreslit, zaujme vás starodávná
dřevěná postel s malovanými peřinami
i zvětšeniny a výřezy z obrazů Emmy
Srncové. Výstavu realizoval Ondřej
Sedláček.

Emma i Barbora Srncovy překvapily
a potěšily návštěvníky slavnostního otevření humorným a otevřeným vyprávěním o své tvorbě, ale také o zajímavém
a pestrém soužití matky a dcery.

Potřebujete-li načerpat sílu a energii,
nenechte si ujít tuto výstavu, která vás
bude těšit až do 12. ledna 2014. Od
1. prosince pak společně s výstavou
Vánoční království aneb dřevořezby českých panovníků a tradiční betlémy.
Mgr. Alexandra Kohoutová

Nás na Chvalském zámku velmi potěšila
pochvala od Emmy Srncové. Výstavu
na Chvalském zámku považuje za jednu
z nejzdařilejších a nejvíce originálních
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Vzpomínka na Františka Štveráka na Chvalském zámku
Vzpomínka na katolického kněze pátera
Františka Štveráka spojená s prezentací
knihy Stanislavy Vodičkové a návštěvou vzácných hostů byla důstojnou
vzpomínkou na statečného a dobrého
člověka, který se stal obětí dvou režimů,
fašistického a komunistického. Pondělí
4. listopadu bylo důležitým dnem pro
Horní Počernice. Velký sál Chvalského
zámku byl doslova přeplněn lidmi, kteří
si přišli vyslechnout zajímavé informace o p. Františku Štverákovi. Akce se
zúčastnila starostka MČ Praha 20 Hana
Moravcová, radní Alena Štrobová a Ri-

chard Stára, farář kostela sv. Ludmily
a velmi početné publikum.
Protagonisty večera byli autorka a editorka knihy I zvíře mělo více útrpnosti než
člověk Stanislava Vodičková, biskup Mgr.
Václav Malý, PhDr. Jan Stříbrný, viceprezident České křesťanské akademie a Mgr.
Zdeněk Hazdra, tajemník ředitelky Ústavu
pro studium totalitních režimů. Celým
večerem provázel Mgr. Josef Beránek.

p. Štveráka doplněné fotograﬁemi a důležitými dokumenty. Řeč byla i o pobytu
Františka Štveráka v Horních Počernicích, o tom, co prožíval a jaký byl.
Velmi zajímavými vzpomínkami zpestřily
a obohatily tuto akci neteř p. Štveráka
Pavlína Thonatová a také jeho sestřenice. Poděkování patří také občanům
Horních Počernic, kteří pomohli s přípravou akce, a také všem hostům.
Mgr. Alexandra Kohoutová

Stanislavě Vodičkové patří za její editorský počin velký dík. Jedná se o zápisky

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 3 druhů
cukroví v minimálním celkovém počtu 20
ks. Druhy cukroví záleží čistě na vás.
Co se hodnotí? Dojem kolekce, chuť,
originalita a nápaditost.
Ocenění: V každé kategorii bude vylo-
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sován absolutní vítěz, který získá nabitou kartu do Hornbachu v ceně 2000 Kč.
Komise: Bohumil Moravec, předseda,
Hana Moravcová za MČ Praha 20, Alexandra Kohoutová za Chvalský zámek,
dva radní.
Přihlášky do soutěže: Do 20. prosince
na recepci Chvalského zámku osobně,
telefonicky nebo e-mailem, (tel: 281
860 130, infocentrum@chvalskyzamek.
cz).Příjem pečiva: 22. 12. od 9 do 13
hodin v recepci Chvalského zámku

Slavnostní
vyhlášení:
22. 12. v 15
hodin v obřadní síni
Chvalského zámku
Každý účastník soutěže dostane krásně
vypečenou vánočku od Pekařství
Moravec.

Skauti pomáhají stavět školy v Africe
Počerničtí skauti se letos tradičně zapojili do projektu Postavme školu v Africe, který pořádá Člověk v tísni spolu
s veřejnou sbírkou, promítáním ﬁlmů
a jinými aktivitami. Naši skauti vybrali ve
veřejné sbírce během jednoho říjnového
týdne na Černém Mostě kousek u metra

rekordní částku přes 22.000 Kč. Projekt
Postavme školu v Africe běží od roku
2004 a skauti z celé republiky, včetně
hornopočernických, se do něho zapojují
každoročně už od samého počátku.
Za tu dobu se postavilo už čtrnáct škol
a staví se další, za vybrané peníze se

nakupuje také školní vybavení. Skauti
rádi pomáhají někomu v nesnázích, kdo
danou pomoc potřebuje. Více informací
na: http://www.skolavafrice.cz
Jan Haken, skautské středisko Oheň

Skauting, to je životní styl
Rozhovor s Anežkou Havránkovou,
vedoucí skautského střediska Oheň,
které od roku 1991 působí v Horních
Počernicích.

Nedávno jsme počernické skauty viděli na Počernických světýlkách, tedy
na lampionovém průvodu pro předškolní děti z Počernic, a také u stanice metra Černý Most, kde vybírali
příspěvky na projekt Postavme školu
v Africe. Proč se zapojujete právě do
těchto aktivit?
Cílem skautingu je udělat svět o trošku
lepším a měnit ho hlavně skrze mladé lidi.
Proto se skauti aktivně zapojují do charitativních projektů. Děti se tak už od mala
učí, jak konkrétními činy mohou skutečně
pomáhat a malými skutky ovlivňovat dění
jak v naší zemi, tak i v celém světě. Naše
středisko se zapojuje do tří projektů: Na
začátku října jsme se již po deváté podíleli
na sbírce Postavme školu v Africe, kterou
skauti pořádají společně s Člověkem
v tísni. Další charitativní akcí, kterou organizujeme, je velikonoční Počernické kuře,
jak název napovídá, podporuje projekt
Pomozte dětem. Posledním projektem,
kterého se účastní i naše středisko, je
Betlémské světlo. Tento symbol vánočního pokoje a míru přinášíme na Štědrý den
i do Počernic.
Stauting tedy není jen dobrodružně
vedené hlídání dětí, ale má ambice
vytvářet lepší svět? Co si máme představit pod heslem Buď připraven?
Náš skautský program je pestrobarevný.
Hry, soutěže, projekty a další činnosti, které zábavnou formou rozvíjejí dovednosti
a vědomosti našich dětí, které uplatní
nejen na skautských akcích, ale i v praktickém životě. Skauti si hrají a přitom mají
příležitost vyzkoušet si nové věci. U nás
ve skautu si člověk může vyzkoušt práci

s GPSkou, foťákem nebo vysílačkou. Učí
se základní dovednosti pro pohyb a pobyt
v přírodě, vařit, zdolávat lanové překážky,
hrát na kytaru, sjíždět vodu, jezdit na kole
nebo na lyžích či běžkách.
Čili ty konkrétní aktivity jsou přípravou
na život. Skauting se snaží vychovávat
z dětí dospělé lidi, kteří budou připraveni se hodnotně začlenit do společnosti,
vnést do ní něco nového, něco pozitivního. Skauti chtějí žít naplno, chtějí rozvíjet
nejen sebe, ale i své okolí.
Kolik má počernické skautské středisko Oheň dnes členů? Máte nějaké
vazby na předchozí skautské generace?
Skauting byl v Počernicích již za první
republiky. Za II. světové války byl bohužel
zrušen, ale hned po válce skauti svou
činnost obnovili. Bohužel ne na dlouho, protože po nástupu komunistů byl
skauting opět zakázán. Po roce 1989 jej
však opět místní skauti založili. Ačkoli byl
skauting s krátkou přestávkou na čtyřicet
let zrušen, schází se old skauti dodnes.
Jednou za rok před vánoci se i naše
oddíly účastní těchto setkání, abychom si
společně zazpívali vánoční koledy.
Naše středisko má nyní více jak dvě
stě členů, kteří pocházejí nejen z Horních Počernic, ale také z Černého
Mostu, Kyjí, Újezdu nad Lesy, Klánovic
a ze Zelenče. Naše hlavní činnost se
soustřeďuje do oddílů. Máme celkem
pět oddílů, do nichž jsou děti rozděleny
podle jednotlivých věkových kategorií
s programem, který odpovídá představám, zájmům a potřebám daného věku.
Program si pro děti připravují oddíloví
vedoucí. Během roku se pravidelně každý týden setkávají, podnikají víkendové
akcí a celoroční činnost pak vyvrcholí na
dvou až tří týdenních letních táborech
v Trojmezí u Aše. Akce pro širší veřejnost jsme už zmiňovali.

s dětmi musíme postavit
14 tee-pee stanů,
vykopat latrýny, postavit
hangáry na materiál,
přehradit potok, opravit saunu, každé dítě
si staví svou hamaku (závěsnou postel)...
Je to práce na celý týden. Děti se snažíme
zapojit do co nejvíce činností. Táborový
život kromě her a zábavných programů
vyplňují i každodenní činnosti, bez nichž
by se chod tábora neobešel. Děti se střídají při službě na mytí nádobí, vozí pitnou
vodu z blízké studánky, štípají dříví a topí
v kamnech. Žádnou zděnou základnu nemáme, když jezdíme na víkend využíváme
skautské základny ostatních středisek.
Anežko, co tebe na skautingu oslovilo
natolik, že se mu věnuješ tolik let?
Skauting mě naplňuje, myšlenky a hodnoty, na nichž skauting stojí, jsou, ač
byly vymyšleny před sto lety, i pro dnešní
dobu aktuální a velmi důležité. Posláním
skautingu je podporovat rozvoj osobnosti
mladých lidí. To, co jsem jako skautka
sama získala, chci rozvíjet a předávat dál.
V souvislosti s touto činností získávám
spoustu zkušeností. Jsme přesvědčena,
že každý, kdo pracuje s lidmi, se toho
hodně o nich doví a mnohem víc pak
vnímá lidi kolem sebe.
A ještě poslední otázka: Postavili jste
už nějakou školu v Africe?
Jak jsem zmínila, na projektu spolupracujeme se společností Člověk v tísni a stavíme společně už patnáctou školu.
Josef Beránek

Máte v Trojmezí u Aše nějakou zděnou základnu, jak vypadá moderní
tábor skautů?
Naše tábořiště leží asi tři km od Trojmezí
u Aše uprostřed hraničních lesů. Skauti
jezdí zpravidla na tři týdny a ostatní oddíly
na dva. První týden o prázdninách si musíme tábor postavit. Konstrukce kuchyně
s jídelnou tam sice stojí celý rok, ale spolu
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Jeden den v klubu HoPo
Díky podpoře Městské části Praha 20
a iniciativě o. s. Neposeda funguje už déle
než rok nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež v Božanovské 2098 v Horních
Počernicích, kterému všichni neřeknou
jinak než klub HoPo. Než se v pracovních
dnech (mimo středu) ve 14 hodin otevře,
probírá vedoucí Mgr. Jiří Mataj s kolegyní
Jarkou novinky, starosti i radosti života
návštěvníků. Dohodnou se, na co je třeba
se soustředit a společně hledají nejlepší
způsob, jak mladým pomoci s problémy
ve škole, jak lépe vycházet s vrstevníky
i dospělými, jak si poradit s nejrůznějšími
nástrahami života.
Před druhou hodinou odpolední jsou už
přede dveřmi klubu slyšet hlasy nedočkavců, kteří se dožadují jeho otevření.
Pravidla jsou ale jasná a platí pro všechny
stejně, a tak se klub otvírá přesně ve dvě
a dovnitř se hrnou první návštěvníci většinou ve věku od 11 do 18 let. „Zapisují se
pod přezdívkami do denní knihy, usedají
k počítači nebo běží ke stolnímu fotbálku.
Někteří potřebují poradit a svěřit se. Bavíme se o jejich volném čase, o škole nebo
domnělé či skutečné nespravedlnosti
učitelů. Za těmi, kteří se s námi moc bavit
nechtějí, jdeme sami a ptáme se jich, co je
nového, jak se mají. Za hradbou mlčení se

mnohdy skrývá smutek a nepochopení,
kterému čelí nejeden dospívající. Všichni
naši návštěvníci moc dobře vědí, že nám
nejsou lhostejní. To je jedno ze základních
pravidel klubu zajímat se o každého,“
vysvětluje Jiří Mataj, že v klubu zdaleka
nejde jenom o zábavu. „Střetávají se zde
přání a zájmy mladistvých se světem
dospělých, který zde reprezentujeme my,
pracovníci klubu, a snažíme se ho udělat
dětem přehlednější, přístupnější, zajímavější. Mezi zábavou a hrami je možnost
pro výchovný rozhovor, doučování nebo
pomoc s domácími úkoly. Společně také
často hledáme odpovědí na palčivé otázky týkající se návykových látek, sexuality,
smyslu školního vzdělávání a dalších
témat. Někdy přijde na řadu i řešení hlubšího problému rodinného nebo intimního
charakteru,“ dodává vedoucí Mataj.
„Práce s dětmi je založena na vzájemné
důvěře, kterou nemůžeme zklamat. Bez
souhlasu dětí nikomu nesdělujeme informace o jejich problémech. Pokud někdo
poruší jedno ze čtyř hlavních pravidel
klubu – žádné násilí, žádné drogy, neničení majetku a vzájemný respekt, musí
následovat omluva hříšníka, v krajním
případě i vyloučení z klubu na určitou
dobu, takzvaná stopka.“Hlavním cílem

klubu je porozumět chování těch, kteří
ho navštěvují, ukázat jim správný směr,
rozebírat způsob jejich chování a vést
je k zodpovědnosti. Vysvětlovat, že
zájem druhých lze získat i bez porušování pravidel, například při sportu
a soutěžení. Jde-li o hlubší problémy
pramenící z nesrovnalostí v rodině nebo
ve vrstevnických vztazích, poslouchat je
a snažit se problém či neštěstí uznáním
a porozuměním alespoň zmírnit.
I když se v klubu běžně řeší mnoho
problémů, zůstává především svobodným a bezpečným místem radosti a her.
Místem, kde školení pracovníci ochotně
přispěchají s radami, jak řešit nejrůznější
situace dětství a dospívání. Klub je otevřen
v pracovní dny kromě středy (práce v terénu a individuální konzultace) vždy od 14
do 18 hodin, v pátek od 13 do 17 hodin.
Sociální služba je poskytována zdarma.
http://www.neposeda.org

Neposeda na stáži v Holandsku
Občanské sdružení Neposeda
využilo výzvy
Zvyšování kvality
nízkoprahových
sociálních služeb
prostřednictvím
sdílení Dobré praxe ve vybraných
zemí EU, kterou
vyhlásila Česká asociace streetwork, o.s.
(ČAS), jejímž je Neposeda členem. ČAS
jako odborná organizace podporuje terénní programy, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež a kontaktní centra.
Díky úspěšnému výběrovému řízení, se
Mgr. Jana Škodová, vedoucí Komunitního terénního programu o.s. Neposeda,
dostala mezi čtyři vybrané uchazeče
a zúčastnila se na konci října pětidenní
stáže v Holandsku za účelem sdílení
Dobré praxe. Výjezd byl určen pro
pracovníky terénních a nízkoprahových
sociálních služeb a jeho cílem bylo získat nové znalosti a zkušenosti a snažit
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se je využít v našem prostředí. Hostitelskou organizací se stal Trajekt ve městě
Maastricht, který se věnuje komunitní
práci napříč cílovými skupinami.
Během naší návštěvy jsme se postupně
seznámili s fungováním hostitelské organizace v kontextu holandského sociálního
systému, dále se systémem vzdělávání
pracovníků v sociální sféře a s rozsahem
a speciﬁky nabízených služeb. Měli jsme
také možnost některé služby navštívit
a hovořit o nich se zdejšími pracovníky.
Dozvěděli jsme se tak více informací
o terénním způsobu
práce s mladými
lidmi a komunitou,
o komunitním
centru, programech
pro dospělé, děti
i celé rodiny, o způsobech prevence
užívání návykových
látek nebo o komunitní spolupráci.
Tuto zahraniční

stáž považuji pro sebe za nesmírně
přínosnou. Přestože situace v České
Republice je v mnohém jiná, byla pro
mne inspirací a novou energií pro další
práci našeho týmu. Kromě toho byla
také krásným zážitkem z návštěvy cizí
země a seznámením se s novými kolegy z oboru.
Mgr. Jana Škodová,
vedoucí Komunitního terénního programu
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Počernická dvojčata Jan a Václav Zavadilovi ve ﬂorbalové
juniorské reprezentaci ČR
V Hornopočernickém zpravodaji 2/2007 vyšel rozhovor s gólmanem Václavem Zavadilem, kde čtenářům sděluje, proč si
vybral právě ﬂorbal a co je nejdůležitější, aby se stal dobrým brankářem: „Vždycky jsem chtěl ve sportu něco dokázat a jednou se dostat jako brankář až do reprezentace. Znamená to především být neustále ve střehu.“ Václavu Zavadilovi se jeho
přání splnilo. A nejen jemu. Nyní je v juniorském reprezentačním týmu také jeho bratr, útočník Jan.
Bratři Jan a Václav Zavadilovi se s ﬂorbalem seznámili v DDM v Horních Počernicích už v roce 2004, kde začínali pod vedením Petra Novosáda. V roce 2006 byl založen klub HorsePower a z volnočasové aktivity vznikl ligový tým, kde oba borci
začali sbírat své první zkušenosti z ligových zápasů. Útočník Jan Zavadil nyní hraje v Tatranu Střešovice, gólman ve Spartě,
každý také chodí do jiné školy. Rodičům se jejich rozdělení ze začátku nelíbilo, viděli je pořád jako dvojčata, ale teď už je
vnímají jako jednotlivce. Od prvních krůčků až k dnešním úspěchům je kromě rodičů vedli trenéři Michal Šípkovský a Bc.
Jaroslav Kočí, který mladým ﬂorbalistům položil několik otázek.
cích, kde jste nám vštípili nejdůležitější
základy ﬂorbalu, po pěti letech jsme
přestoupili do SSK Future, kde jsme
získali pár titulů České republiky a nyní
jsem v týmu Tatran Střešovice a brácha
v AC Sparta Praha.
Václav: Cesta lehká nebyla, vše jsme
si museli tvrdě vybojovat sami a sportu
podřídit veškerý náš volný čas.
Jaké jsou vaše další cíle?
Jan: Dostat se do extraligy a v budoucnu zkusit zahraniční angažmá.
Václav: Rád bych se co nejdříve probojoval do extraligy a začal stabilně chytat.

Václav

Jaký je to pocit, stát se reprezentantem ČR?
Jan: Je to nádherný pocit, když můžete
reprezentovat svoji vlast. A když hraje
hymna, uvědomíte si, jaká zodpovědnost na vás je.
Václav: Pocit je to neuvěřitelný, protože
jsem si splnil svůj sen z dětství.
Na jakém turnaji jste reprezentovali
Českou republiku a kdo byli vašimi
soupeři?
Jan: Turnaj se jmenoval Euro Floorball
Tour 2013, který se tentokrát pořádal ve
švýcarském Schaffhausenu.
Václav: Hráli jsme proti třem nejlepším
týmům světa – Švédsku, Finsku a Švýcarsku.

Jan

chceme všichni uspět.
Václav: Ve Švýcarsku jsme chtěli nabrat
hlavně nové ﬂorbalové zkušenosti a poznat systém hry soupeřů, neboť jejich
hra je o třídu lepší a my se máme stále
co učit a zlepšovat.
Jak složitá byla vaše cesta k tomu
sportovnímu úspěchu?
Jan: Začali jsme v Horních Počerni-

Chcete něco vzkázat počernickým
ﬂorbalistům?
Jan: Jednou bych se rád vrátil k týmu
HorsePower Horní Počernice, kde
jsem začínal, abych mohl předávat své
sportovní zkušenosti mladším hráčům
a pomoci jim, aby si taky jednou zahráli
s českou vlajkou na hrudi, jako my
s bráchou.
Václav: Je škoda, že v Počernicích není
velká hala nebo více prostoru pro halové
sporty, protože talentů je zde spousta
a nejen ﬂorbalových, i z mnoha jiných
sportů. Proto všichni makejte a věřte
svému snu jako já.
Dana Mojžíšová, foto archiv Zavadilových

S jakými výsledky?
Jan: Se Švédy, kteří byli první, jsme
prohráli 4:7, s druhým Finskem jsme
prohráli 1:7 a s třetím Švýcarskem 1:10.
Václav: Za výsledek se ale nestydíme,
vždyť jsme prohráli s nejlepšími hráči
světa! Náš tým se skládal z ročníků 1996
a 1997, soupeři byli převážně z ročníků
1995 a 1996.
Proč jste jeli na turnaj s tak mladým
týmem?
Jan: Protože trenéři budují tým pro
Mistrovství světa 2015 v Singapuru, kde
Tým ﬂorbalistů DDM Horní Počernice s trenérem Jaroslavem Kočím,
Václav dole druhý zleva, Jan pátý
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Monika Lepschy získala prestižní ocenění
v Arts of fashion competition v San Franciscu
Výčet úspěchů rodiny Zavadilových by nebyl úplný, pokud bychom nezmínili jejich dceru, sestru Václava a Jana, oděvní
návrhářku a designérku BcA. Moniku Lepschy, která si před měsícem přivezla ze San Francisca prestižní ocenění v Arts of
Fashion Competition. Se svou kolekcí módních doplňků se do ﬁnále mezinárodní soutěže probojovala v konkurenci 365
návrhářů z 37 zemí světa a v této kategorii vyhrála hlavní cenu, čtyřtýdenní fashion kurz Summer Masterclass v Paříži.
Fashion Design na ZČU v Plzni pod
vedením doc. ak. mal. Heleny Krbcové
a její plány do budoucna jsou jasné.
„Ráda bych spolupracovala s různými
oděvními ﬁrmami a designéry v Čechách
nebo v zahraniční, ale ze všeho nejraději
bych se chtěla věnovat vlastní oděvní
značce. „Největším pocitem zadostiučinění je pro mě chvála z úst rodičů. Jsou
na mě hrdí a táta mi už několikrát řekl,
že je opravdu rád za mé rozhodnutí jít
na uměleckou školu.“
Dana Mojžíšová,
foto archiv Moniky Lepschy
Výherní kolekce Moniky Lepschy na Arts of
Fashion Competition obsahuje boty, malou
večerní kabelku a pásek. Tématem letošního ročníku byla odolnost. „Inspirací se pro
mne stal jeden z nejodolnějších přírodních
materiálů na světě, kterým je pavučina.
Fascinuje mě splétaná forma pavoučích
sítí. Pro realizaci jsem zvolila techniku
macramé neboli drhání. Jelikož se pavoučí
vlákno nedá zpracovat, použila jsem čistý
polytetraﬂuorethylen ve formě bílé šňůry.
Tento materiál je jedním z nejodolnějších
na světě.“

Monika vystudovala SPŠ oděvní, obor
modelářství a návrhářství oděvů v Praze,
poté ateliér Oděvní a textilní design na
Fakultě umění a designu na UJEP v Ústí
nad Labem. Nyní je studentkou v ateliéru Fashion design na Fakultě umění
a designu ZČU v Plzni. Od roku 2004 se
zúčastnila mnoha soutěží a přehlídek
a získala řadu ocenění. V akademickém
roce 2008/2009 vyučovala ještě pod
svým rodným příjmením Zavadilová
v DDM Horní Počernice kurz Módní doplňky. V roce 2011 absolvovala půlroční
pracovní stáž v Amsterdamu ve studiu
Conny Groenewegen, kde spolupracovala mimo jiné na návrhu obuvi pro
mezinárodní oděvní ﬁrmu SACHA. Zatím
největším úspěchem mladé návrhářky
je prestižní ocenění v Arts of Fashion
Competition v San Franciscu.
Už jako malá ráda kreslila a stále něco
vyráběla. Rodiče ale nechtěli, aby se věnovala umění. Dnes již s úsměvem vzpomíná na období, kdy se jí otec snažil
odradit a směřovat k exaktním oborům:
„Hodil učebnici matematiky na stůl, vzal
mi výkresy a řekl: Uč se, to je důležitější!
Já si ale šla pořád za svým a rozhodující

pro mne byly přijímací zkoušky na střední školu,“ říká Monika.
Na Střední průmyslové škole oděvní se
naučila vnímat obor především z výtvarného a technologického hlediska. V ateliéru oděvního a textilního designu v Ústí
nad Labem si pod vedením ak. mal.
Elišky Nové osvojila koncepční myšlení
a našla odpověď na otázky, co je vlastně
oděvní design a kam směřuje ona jako
autorka. Během pracovní stáže v Amsterdamu dostala možnost kromě oděvů
navrhovat také obuv a módní doplňky.
Do té doby neznámá specializace se pro
Moniku Lepschy stala natolik atraktivní,
že se rozhodla věnovat se jí intenzivně.
„Kolekce obuvi a módních doplňků, se
kterými jsem vyhrála v San Francisu, byla
má vůbec první zkušenost s navrhováním technologií výroby obuvi a vlastní
realizací. Když mě vyhlásili, bylo to něco
neočekávaného. Vyhrála holka z Čech
se svým prvním párem bot,“ říká Monika,
jejíž vítězná kolekce obsahovala kromě
bot večerní kabelku a pásek.
Monika Lepschy nyní studuje druhý
ročník magisterského studia v ateliéru
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SPORTOVNÍ
ODDĚLENÍ DDM
Z pestré nabídky sportů v DDM si mohou vybrat děti i dospělí všech věkových
kategorií: začátečníci, pokročilí a talentovaní jedinci, kteří to se sportem myslí
opravdu vážně (viz rozhovor s ﬂorbalovými juniorskými reprezentanty). V DDM
registrujeme 301 sportovců v těchto
aktivitách: ﬂorbal, atletika, míčové hry,
sportovní střelba, stolní tenis, in-line
bruslení, trampolíny, historický šerm
a jóga. Nabídku sportovně zaměřených
táborů rozšiřujeme v době prázdnin
o ﬂorbalové soustředění, soustředění
pro sportovní střelbu, sportovní tábor
a lyžařský výcvik. Každým rokem zájemců o pohyb přibývá. Snažíme se je
podporovat a vytvořit příjemné prostředí, aby pro ně sport zůstal celoživotní
aktivitou. V době sedavých zaměstnání,
nevhodných stravovacích návyků a stresů ve škole i v zaměstnání není třeba
o významu sportu diskutovat. Proto
sportujte a radujte se z pohybu!
Dny otevřených dveří ve ﬂorbalu a přátelská utkání v tělocvičně FZŠ Chodovická
Pondělí 16. 12.
17:30 – 19:15 starší žáci x rodiče,
19:15 – 21:00 dorost x junioři
úterý 17. 12.
16:00 – 17:30 elévové x rodiče
18:00 – 20:00 mladší žáci x rodiče
17:30 – 18:00 autogramiáda bratrů Zavadilových, juniorských reprezentantů
Vstup pro veřejnost zdarma.
Bc. Jaroslav Kočí,
vedoucí sportovního oddělení DDM
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ATLETIKA
Atletika DDM Horní Počernice vznikla
v roce 2012 a tento školní rok je kroužek
plně obsazen. Trénujeme 2 x týdně dvě
hodiny v tělocvičně nebo v sálku ZŠ
Ratibořická a na sportovním hřišti u FZŠ
Chodovická. Máme dvě skupiny dětí:
4 – 8 let a přípravku 9 – 15 let. Trénujeme běh, sprint, hod, skok do dálky a do
výšky, posilujeme a procvičujeme celé
tělo. Dovednosti a schopnosti si děti
ověřují na soutěžích, vloni jsme získali
několik medailí. Začátkem listopadu
jsme od MČ Praha 20 dostali atletickou
sadu, s níž se naše tréninky zpestřily.
Děkujeme za dárek a zveme všechny na
jarní závody.
Pavla Bejčková, trenérka III. třídy atletiky

STOLNÍ TENIS
A MÍČOVÉ HRY
Od září 2013 se mohou děti v rámci
odpoledního programu nově zapojit
do kroužků stolního tenisu a míčových
her, které se zaměřují na celkový rozvoj
svalstva, koordinaci pohybu a soustředění, na rozvoj týmové spolupráce
a pochopení základních sportovních
pravidel. Těší mě, že těmto kolektivním
sportům věnují děti nebývalou pozornost, a kroužky byly během několika
hodin plně obsazené. Jejich zájem svědčí o tom, že se jim program líbí. Zároveň
mě těší, že chuť sportovat neupadá,
naopak „s jídlem rostre chuť.“ Povzbuzujme děti ke zdravému pohybu a využití
volného času k aktivnímu odpočinku.
Mgr. Petr Měšťan

LYŽAŘSKÝ
A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK
V JESENÍKÁCH
V době jarních prázdnin od 22. 2. do
1. 3. 2014 pořádáme pro děti od 6 let
lyžařský a snowboardový výcvik na
skvělých sjezdovkách v Jeseníkách.
Ubytování v Chatě Červenohorské sedlo
http://www.chatacervenohorskesedlo.cz/
v těsné blízkosti několika sjezdovek jak
pro úplné začátečníky, tak i pro náročné a zkušené lyžaře. S prvními krůčky
na lyžích i se správnou technikou vám
pomohou zkušení instruktoři.
Cena 3.200 Kč (v ceně je doprava, ubytování, strava – plná penze, instruktoři,
program), v ceně není zahrnuta částka
na vleky.
Pokud si chcete o jarních prázdninách
skvěle zalyžovat, přidejte se k nám!
Informace a přihlášky v kanceláři DDM.
Mgr. Zdeňka Horváthová,
ředitelka DDM
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Události
V pokračování putováním historií
života našich předků v původních
obcích si připomeneme některé další
události, které měly výraznější vliv na
jejich rozvoj.
Tempo rozvoje v posledních desetiletích je tak veliké, že probíhající události a změny se mnohdy vzájemně
překrývají. Z pohledu významu pro
budoucnost je ve všech souvislostech
nestačíme plně posoudit a docenit.
V čím vzdálenější minulosti byl rozvoj
pomalejší a tím i události méně časté,
tím dlouhodobější je mnohdy jeho
působení a větší význam.
O prvním působení člověka na různých
místech území dnešní městské části
podaly důkazy archeologické nálezy. Jejich vyhodnocení dokumentuje
průběh osidlování od doby kamenné
jednotlivými historickými kulturami lidí až
po osídlení Slovany. Toto staletí trvající
období využívání příhodných přírodních
podmínek vytvořilo na druhé straně činností těchto společenství dobrý základ
trvalého osídlení a jeho dalšího rozvíjení
až do současnosti. Trvalé osídlení na
našem území je potvrzeno v prvních
písemných záznamech o událostech,
které do života zde žijícího společenství
lidí zasáhly.

Chvaly

Pro původní obci Chvaly je tak první
písemně zaznamenanou událostí darování šesti popluží králem Vratislavem I.
založené Vyšehradské kapitule. Stalo se
tak roku 1088.

Horní Počernice a Čertousy

Pro původní obce Horní /Hořejší/ Počernice a Čertousy jsou písemně zaznamenanou událostí záznamy z let 1357
a 1366 o zakoupeném majetku a jeho
následném darování císařem Karlem IV.
Koleji univerzitní k zabezpečení profesorů a studentů založené univerzity.

Svépravice

Pro původní obec Svépravice je první písemně zaznamenanou událostí záznam
z roku 1420 o jejich konﬁskaci Pražany
a jejich následném darování kostelu sv.
Michala v Opatovicích na Novém Městě.
Druhou historickou zaznamenanou událostí z roku 1469 je zastavení jejich čtyř
dvorů králem Jiřím z Poděbrad za 1000
kop míšeňských.

Xaverov

Pro samostatný dvůr Xaverov je takovouto první událostí záznam z roku 1651

o darování dvora Dubice Koleji jezuitské.
V roce 1713 byl už dvůr v majetku konviktu sv. Bartoloměje v Praze s pojmenováním Xaverov.
K těmto prvním písemně zaznamenaným historickým událostem je možno
ještě uvést zaznamenanou událost
o zániku dvou osídlených míst nacházejících se jihozápadně od Chval a nazývaných Babice a Babičky /v některých
písemnostech také Lhota pode Chvaly/.
O zániku je v roce 1639 uvedeno náhlé
přepadení Švédy, povraždění obyvatel
a zpustošení obydlí. V tomto období
třicetileté války měly k zániku blízko
i Chvaly, jejichž zpustošení bylo takové,
že z obydlí a hospodářských stavení
zbylo pouze spáleniště. Pouze desítce
obyvatel se zdařilo uprchnout a přežít
a téměř dvě generace trvala obnova
podmínek k novému životu.
Další ze zaznamenaných událostí s datem 25. března 1559 je opět
hrozivá a pojednává o požáru, který
zachvátil celé Horní Počernice. Pro
jejich obnovu páni Mistři z univerzitní
koleje rozeslali prosebné listy o pomoc všem královským a panským
městům a všem děkanům a farářům
náboženství podobojího, v nichž pro
své počernické poddané postižené
neštěstím žádali nejen pomoc peněžní,
ale i věcnou. Listy byly opatřeny rektorskou pečetí s datem 20. 4. 1559.
Následky bitvy na Bílé Hoře spolu
s důsledky třicetileté války vyústily pro
naše původní obce ve stav, kdy se
vrchností nad nimi stali Jezuité. U Chval
a Svépravic se tak stalo jejich převzetím
do správy 18. 5. 1652 od syna Jana
Daniela Kapra z Kaprštejna, který již
nebyl schopen splácet dluh a úroky
z půjčky Jezuitů jeho otci. S převzetím
správy Koleje Univerzity Karlovy převzali
Jezuité do své správy i velké části obcí
Horní Počernice a Čertousy. Z pohledu
jednotné vrchnosti by bylo možno tento
stav, trvající déle než století, považovat
za prvotní spojení původních obcí s jednotně usměrňovaným rozvojem.

dvouposchoďové zámecké budovy
v renesančním stylu.
Rozhodnutí císaře Josefa II. o všeobecném zákazu Jezuitského řádu roku 1773
znamenalo i zrušení Jezuitské koleje.
Její majetek byl převeden do zřízeného
Zemského studijního fondu pro vydržování škol. Do správy fondu tak přešly
také Chvaly se zámkem a dvorem i Svépravice s Xaverovem. Horní Počernice
a Čertousy přešly pod správu univerzitní
koleje.
Na mapách prvního vojenského mapování z roku 1785 byla již zakreslena
nově vybudovaná státní, tzv. císařská
silnice z Prahy na Hradec Králové, probíhající v ose dnešní Náchodské ulice.
Tato komunikace měla tehdy strategický
vojenský význam jako spojnice z Prahy
k hraničním územím za Náchodem.
Začátek silnice byl za Poříčskou bránou
a dále vedla přes Karlín, Libeň, Hloubětín, Chvaly, Horní Počernice dále do
Nehvizd a přes Poděbrady až do Hradce
Králové. Po celé délce z obou stran
byla osázena stromořadím. Ve východní
části Horních Počernic dostala nový
směr zrušením oblouku přes původní
obec Čertousy /kde se dosud Na staré
silnici říká/ a v nové trase byl částečně
zasypán původní velký rybník /původně
zvaný Jezero univerzitní/, zbývající část
má dnes název Rybník Podsychrovský. Vybudování této komuniknce pro
obce Clvaly a Horní Počernice bylo
významnou událostí v tom, že se staly
součástí sítě hlavních komunikací. Pro
obec Čertousy to naopak pro její další
rozvoj znamenalo určitý útlum a hledání
nových směrů.
O dalších událostech opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Událostí v období panování Jezuitů
bylo vystavění kaple sv. Anny u původního objektu Chvalské tvrze záhy
po převzetí do správy. Na to navázalo
v roce 1695 založení fary a od roku
1711 vedení matriky.Událostí, která
předznamenala změnu vzhledu tvrze,
byl úder blesku a následný její požár
roku 1734. Jezuité následně provedli
přestavbu původní tvrze do podoby
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Tenisový klub TJ Sokol Horní Počernice:
úspěšný rok 2013 ještě nekončí
I letos přetrvávalo nadšení z rekonstrukce areálu v roce 2012, tím i zapálení členů pro organizování nejrůznějších aktivit v klubu a po dlouhé době
opět i celostátních turnajů. Letošní
sezóna přitáhla do tenisového klubu
mnoho začínajících tenistů, především
z řad dětí. Trenéři byli překvapeni,
kolik nových zájemců si přišlo zahrát
na dny otevřených dveří začátkem
dubna. Těší nás, že více než reklama
funguje slovní doporučení od rodičů,
kteří se svými ratolestmi tréninkové
kurzy navštěvují.

Na kurtech, které ještě loni v časných
odpoledních hodinách zely prázdnotou,
se letos proháněly děti hned po příchodu ze školy. A to nemluvě o víkendech,
především v květnu a v červnu, kdy se
klub zaplnil při pořádání mistrovských
utkání družstev. Jsme pyšní, že se podařilo postavit šest závodních družstev.
Soutěžilo se v kategoriích babytenis,
mladší a starší žáci a samozřejmě dospělí. Družstvo starších a mladších žáků
skončilo třetí ve své skupině z celkového
počtu osmi družstev, což trenéry velice
potěšilo, neboť některé děti startovaly
poprvé. Družstvo přípravky skončilo
šesté. Jen těsně unikl postup z druhé
třídy dospělým „A“, kdy rozhodovalo
při shodném počtu bodů v tabulce až
skóre. Stejná situace potkala i družstvo
dospělých „B“. Družstvo dospělých „C“
skončilo na třetím místě.
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V letních měsících se klub vrátil do
povědomí širší tenisové veřejnosti, když
uspořádal po několika letech celostátní
turnaje babytenisu, mladších žákyň
a dospělých. Nejenom domácí hráči, ale
také soupeři z různých míst republiky si
pochvalovali skvělou organizaci turnaje, kterou zajistili naši trenéři, příjemné
prostředí a skvělé hráčské zázemí.
Doufejme, že si nás budou také pamatovat jako silné soupeře. Nejlepší výsledek
uhrála Růžena Rudnická, která se na
turnaji žen probojovala až do ﬁnále,
a Arnošt Krtek, který podlehl až v semiﬁnále Filipu Šebestovi.Kromě tenisových
tréninků, které jsou nabízené ve všech
klubech, se letos hráči setkávali také
na kondiční přípravě a sparingových
hodinách, což přispělo k větší soudržnosti týmů.
Přes léto se konaly zkrácené tenisové
kurzy a příměstský tábor, o který byl
takový zájem, že i po rozšíření kapacity
nebylo možné všechny hráče přijmout.
Pro další rok proto trenéři připravují více
termínů, kdy bude možné tábory navštěvovat. V červenci se také uskutečnily
dvě soustředění mimo Prahu, kam odjely především děti z výběrové skupiny
a naši začínající závodní hráči. Trenéry
potěšilo, že tato příprava přinesla ovoce,
když se Nela Ticháčková probojovala
v celostátním turnaji mladších žákyň až
do semiﬁnále.
Koncem prázdnin patřily tenisové kurty
tradičnímu IX. ročníku celostátního
turnaje starostů obcí a měst ČR. Jejich
účast, výkony i vzorná organizace turnaje prospěly nejen propagaci tenisu, ale
i naší městské části.
Za krásného počasí si hráči užívali tréninků i v září a v říjnu, kdy také proběhly
další dny otevřených dveří s možností
zapsat se na tréninky v zimní sezóně
2013/2014. Díky novým posilám doufáme, že se přes zimu podaří připravit
na jarní mistrovská utkání také nové
družstvo dorostenců.

Zveme vás
také do nové
nafukovací tenisové haly na našich
kurtech.
Více informací na
www.tenishornipocernice.eu.
Za trenérskou skupinu TO
Růžena Rudnická

Atletický oddíl TJ Sokol Horní Počernice
Atletické tréninky se rozběhly a přes
drobné komplikace kolem tělocvičen už
od listopadu trénujeme pod střechou.
Pokud si ještě nejste jisti rozvrhem,
nebo chcete své dítě dodatečně přihlásit, podívejte se na tabulku níže.
Na podzim se naši atleti zúčastnili Mladých Běchovic a Velké Kunratické, v so-

botu 7. 12. budeme závodit v Dolních
Počernicích. Pro naše svěřence připravujeme atletickou mikulášskou nadílku
a po novém roce se zúčastníme dalších
závodů. O termínech a výsledcích vás
budeme informovat na www.atletikahp.
cz. Na jaře připravujeme čtyřdenní soustředění v Krkonoších.

Přejeme vám
krásné prožití
vánočních svátků a v novém
roce vše dobré.
Mgr. Anna Ondriášová,
vedoucí atletického oddílu

Hornopočernická Sára Tkadlecová nominována
na juniorskou jachtařku roku
Na stránkách našeho Zpravodaje jste se už dříve mohli seznámit s mladými jachtaři Sárou a Tadeášem Tkadlecovými z Horních Počernic, kteří závodí za Jachtklub se sídlem v nedalekých Lázních Toušeň. Těší nás, že i v letošní sezóně si připsali
řadu úspěchů v jachtařských regatách lodní třídy Cadet. Výsledků si všimli i členové výkonného výboru Českého svazu
jachtingu, kteří Sáru nominovali do ankety Jachtař roku 2013 a zařadili ji mezi šest letošních nejúspěšnějších juniorek. Komise ocenila především její vítězství v celoročním hodnocení závodů Pohár ČR lodní třídy Cadet, celkové 5. místo, 4. místo
v kategorii do 14 let a 3. místo v kategorii dívky v sérii mezinárodních regat Central European Cadet Cup 2013. Slavnostní
vyhlášení ankety proběhlo 30. listopadu 2013 v Národním domě na Vinohradech u příležitosti 120 let českého jachtingu.

Na lodi Cadet závodí vždy dva členové
posádky do 17 let. Závodní partnerkou
byla tuto sezónu pro Tadeáše kormidelnice Zuzka Vychová, Sára jezdila
s kosatnicí Lucií Hálovou a pro příští rok
ji nahradí Eliška Vychová z jachtařského
oddílu YC Neratovice. Sezóna začala

letos pro Sáru a Tadeáše v polovině
března soustředěním na plzeňském rybníku Bolevák, kde v té době ještě byly
poslední zbytky ledu, a v následujících
měsících se posádky zúčastnily celkem 16 závodů.
Na poslední závod se vydaly
do maďarského Tihány,
kde bojovaly v mezinárodní
regatě CECC. Na poličku
s poháry si Sára z tohoto
závodu přidala stříbrný za
2. místo mezi dívkami. Také
Tadeáš v letošním roce
sklidil několik úspěchů. „Se
Zuzkou jsme se stali mistry
ČR v lodní třídě Cadet mezi
závodníky do 14 let a na
mezinárodní regatě v Německu v červnu jsme byli
druzí,“ pochlubil se Tadeáš.
Další sezónu plánují Sára
a Tadeáš začít o něco dříve,
soustředěním s jachtařskými

nadějemi z Maďarska v chorvatském
Splitu v únoru následujícího roku.
-dm-

Sára a Tadeáš Tkadlecovi
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POZOR NA KAPESNÍ KRÁDEŽE
V PŘEDVÁNOČNÍM SHONU, VARUJÍ STRÁŽNÍCI
MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA
Za několik dnů budeme trávit
společné chvíle u vánočního
stromečku, ale…
Vždy se najde nějaké ale, například
proto, že ne každý má v úmyslu pořizovat vánoční dárky za své. Mnoho
je těch, kteří se přiživují na ostatních,
mnohdy nepozorných a s myšlenkami
na to, co a kde ještě nakoupit. Věnujte
dostatečnou pozornost svým taškám,
kabelkám a peněženkám. Kapsáři vyhledávají místa s velkým počtem lidí, např.
v obchodních centrech a dopravních
prostředcích, a pracují ve skupinkách
a téměř bez možnosti jejich okamžitého odhalení a dopadení. Neúprosná
statistika dokazuje, že okradený člověk
zjistí krádež až za delší čas a na jiném
místě, než kde k ní došlo. Alarmující jsou
krádeže v obchodních domech. Jen od

Počerničtí
basketbalisté
ve 2. lize
Fanoušci, přijďte
je podpořit!
Basketbalový tým Horních Počernic
postoupil tuto sezónu do 2. celostátní
ligy v basketbale mužů. Za ﬁnanční
pomoci Městské části Praha 20 a mnoha
hodinách, které náš trenér Jiří Burda
a jeho asistent Arnošt Kafka strávili nad
vymýšlením útočných a obranných
strategií, jsme odehráli první 4 zápasy
s výsledkem 2 výhry, 2 prohry. Mnoho
lidí z okolí našeho basketbalového
programu tento fakt příjemně překvapil,
nám to ale rozhodně nestačí! Obě výhry
byly tvrdě vybojované a na obě prohry
jsme zareagovali ještě intenzivnějšími
tréninky.
Rád bych pozval čtenáře HPZ na náš
příští domácí zápas proti soupeřům z TJ
Žižkov v sobotu 14. 12. od 15:45 v hale
TJ Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 1247. Velmi se těšíme na vaši účast
a podporu.
Stanislav Ptáček
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začátku letošního roku do konce října
eviduje Městská policie Praha 14 280
těchto přestupků.

Co bychom měli udělat, abychom se nestali obětí zlodějů?
Nenechávejte peněženku, cennosti, mobilní telefon a doklady navrchu své tašky. Doklady noste odděleně od peněžní
hotovosti. PIN nemějte poznamenán
v blízkosti platební karty. Zejména muži,
nenoste peníze ani doklady v zadních
kapsách kalhot. Pečlivě si průběžně
kontrolujte, zda máte tašku, kabelku,
apod. stále zapnuté. V prostředcích
MHD nebo v tlačenici mějte ruku položenou na své tašce. Věnujte pozornost
svému okolí a v případě, že se na vás
někdo snaží tlačit, snažte se z takového
místa vzdálit.

„Také letos bude zvýšená hlídková
činnost strážníků probíhat v okolí
obchodních center. Strážníci se budou
v souvislosti s touto trestnou činností
zaměřovat zejména na přilehlá parkoviště. Ze zkušenosti víme, že ke krádežím
dochází i při vloupání do zaparkovaných
vozidel. Proto doporučuji nenechávat
žádné cenné věci v autech,“ varuje
ředitelka Městské policie Prahy 14 Dana
Hetzlová.
Zuzana Gašpar, Tisková skupina
Městské policie hl. m. Prahy

Pozvánka na 33. Novoroční běh
Horními Počernicemi
TJ Sokol Horní Počernice vás srdečně zve na 33. ročník Novoročního běhu
Horními Počernicemi s názvem Poklusem do Nového roku, první sportovní akci
roku 2014 v celé Praze. Start všech kategorií je 1. ledna v 10.30 u sokolovny
v Chvalkovické ulici. K závodu se mohou přihlásit závodní i rekreační běžci všech
věkových kategorií.
Hlavní závod pro muže a veterány má dva okruhy o celkové délce 6.300 metrů, jeden okruh dlouhý 3.150 m je určen pro ženy, dorost, starší žactvo a muže
v kategorii Buď ﬁt! Pokud nebude silný mráz nebo hodně sněhu, uskuteční se
také závod pro malé děti na hřišti u sokolovny. Začněte nový rok 2014 pohybem
a vydržte u běhání celý rok. Radost vám bude odměnou, stejně jako pro desítky
rekreačních běžců, které můžete denně potkávat v lese nad Koupalištěm, na cyklostezce do Klánovic nebo v počernických ulicích. A je nás čím dál více. Tak tedy
na Nový rok dopoledne před sokolovnou!
Za pořadatele Ivan Liška

Nohejbalista
Tomáš Macurek
přispěl k vítězství
v evropském
šampionátu

Jubilejní 25. Dušičková
Mlhavé a sychravé počasí neodradilo padesátku cyklistických nadšenců od
tradiční trati se všemi jejími nástrahami. S trochou nadsázky je možno říci,
že letošní Dušičková byla s mezinárodní účastí, neboť vyjížďky se zúčastnilo
několik italských kamarádů. Tradiční gulášek ve Sportovní hospodě také přišel
k chuti. S poděkováním sponzorům a organizátorům akce se těšíme na další
cyklistickou vyjížďku v roce 2014.
Jaroslav Hněvkovský, foto Vladimír Mojžíš jr.

V letos nejvýznamnější mezinárodní
akci nohejbalistů, Evropském
šampionátu juniorů
v Košicích začátkem listopadu, zopakovali čeští borci
úspěch z loňského
ročníku na šampionátu federace
UNIF v Brně, kde
excelovali pětkrát.
Letos to pro ně
nebylo snadné,
přesto díky hornopočernickému sportovci Tomaši Macurkovi získali dvě zlaté
medaile /v turnaji ve dvojicích a v konečném pořadí/ a stali se nejúspěšnější
zemí letošního evropského mistrovství.
Gratulujeme.
-dm-

Sportovní gymnastika
V sobotu 9. listopadu se naše gymnastky rozjely do Jindřichova Hradce na 5. ročník Jindřichohradecké ligy a do
Liberce na Ještědský pohár, kde opět obsadily přední místa.
V Jindřichově Hradci si druhá místa vybojovala Anička Černická ve IV. lize a Bára Čadová ve II. lize, ve III. lize byla Nicol
Petříková třetí. Z Liberce si stříbrnou medaili odvezla Denisa
Hošková v nejstarší kategorii a bronzovou medaili Veronika
Švábová v kategorii o stupínek mladší.
Naše gymnastky čeká ještě podzimní přebor Prahy koncem
listopadu a v prosinci Přebor ČR, pokud se jim podaří kvaliﬁkovat. Budeme jim držet pěsti.
Těšíme se na všechny naše příznivce při našich tradičních
závodech v neděli 26. ledna 2014 wwna Memoriálu Ladislava Mládka ve cvičení na kladině
a Memoriálu Jeronýma Šafáře ve cvičení na prostných.
Nenechte si tento zajímavý závod ujít.
Oddíl SG přeje všem krásný advent i Vánoce a v novém roce
jen vše dobré.
Mgr. Lenka Barešová, předsedkyně oddílu SG a AE
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Zprávy z FZŠ Chodovická
Soutěžní tým žákyň 9. ročníku se potřetí
zúčastnil gastronomické soutěže Zlatá
vidlička a potřetí získal 1. místo! Soutěž
pořádala Stření škola hotelnictví a gastronomie v hotelu Crowne Plaza Prague.
Kristýna, Markéta, Vitka, Jana a Iveta
projevily zručnost, pohotovost a znalosti
z oboru gastronomie. Soutěžily například ve skládání ubrousků, překládání
pečiva, přípravě míchaného nápoje,
oblékání kuchařského rondonu apod.

FZŠ Chodovická měla už
podesáté své reprezentanty na startu přespolního
běžeckého závodu Velká
Kunratická. Za školu bojovalo deset žáků, kteří sice
v konkurenci více než tisícovky závodníků v různých
kategoriích nevyhráli, ale
byl to pro ně skvělý zážitek
a výborná zkušenost.

„Byla jsem nejlepší v loupání brambor
na čas. Nenapadlo by mě, že takto
uplatním běžnou domácí práci! Doma
mě určitě pochválí,“ říká Iveta. „Soutěž byla tentokrát náročnější, protože
všechny disciplíny probíhaly v časovém limitu a to nás nutilo k rychlejším
a přesnějším výkonům. Byl to zkrátka
„adrenalin“ a to nás bavilo,“ sděluje své
dojmy Kristýna. Jana byla zase úspěšná
v kupeckých počtech a další dovednosti
využije třeba při přípravě vánoční tabule.

Děti ze školního klubu
a školních družin se
zapojily do ekologického projektu organizovaného občanským
sdružením ORNITA
s cílem vytvořit
a vyvěsit ptačí budky
ve školní zahradě. Ve
školním areálu je nyní
osm nových ptačích
budek, které se těší
na své první okřídlené
obyvatele.

Příspěvky a foto:
Mgr. Věra Růžková, Mgr. Božena Vosyková,
Mgr. Jana Remešová, Lucie Branžovská,
Bc. Jan Kittler, Kira Grófová, Šárka Vejsadová

Třeťáci z FZŠ Chodovická byli z interaktivní výstavy Devatero pohádek na
Chvalském zámku nadšeni.

„Obléknout kuchařský rondon
v časovém limitu
a nepřepnout
žádný knoﬂíček, nebylo nic
jednoduchého,“
sděluje Markéta. „Soutěž byla zábavná
i poučná. Zvládla jsem vědomostní test
z oboru gastronomie a z naší výhry
mám velikou radost,“ uzavírá Vitka.

Aby rodičům zpříjemnily listopadové třídní
schůzky, upekly děti koláč s ovocem. V nově
zrekonstruované školní cvičné kuchyňce se
s elánem pustily do práce a ještě stihly připravit
pravý pomerančový džus.

Kroužek fotbalové přípravky pro děti z 1.
stupně vede od letošního září třídní učitelka
4. A Lucie Branžovská, aktivní hráčka ženského fotbalu FK Příbram.

V rámci výuky angličtiny se deváťáci
vydali do Amerického centra, aby se
dozvěděli spoustu zajímavých informací
o Americe, programu Work Travel a událostech 11. září 2001.

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA
CHODOVICKÁ 2250 zve na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Pro děti a dospělé: 11. prosince 2013 od 10:00 do 17:00
Pro předškoláky: 8. ledna 2014 od 10:00 do 11:40
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Otevřené dveře školy
Zájemcům o studium na naší škole jsme letos poprvé otevřeli dveře 7. listopadu.
Přišlo 140 žáků devátých ročníků s rodiči, aby si prohlédli školu i domov mládeže.
Na zvědavé otázky odpovídali studenti všech oborů i celé vedení školy. Další den
otevřených dveří se uskuteční ve středu 4. prosince mezi 14. a 19. hodinou.
Přijďte nás navštívit, jste srdečně zváni.

Po stopách
zločinu

V Psychologickém
ústavu AV ČR

Čerstvý vítr
pro naši partu

Navštívili jsme výstavu v rámci Týdne
vědy a techniky Akademie věd ČR.
Na tomto nejrozsáhlejším vědeckém
festivalu v České republice jsme se
mohli seznámit s daktyloskopií, mechanoskopií či kriminalistickou chemií,
které se v současné kriminalistice
používají. Detektor lži jsme si bohužel
vyzkoušet nemohli, přesto jsme se
o něm dozvěděli mnoho zajímavého.
Pátrali jsme po vrahovi, byli svědky
pokusu o oddělení DNA z banánu
za pomoci jaru a etanolu nebo měřili
radioaktivitu materiálů, se kterými se
denně dostáváme do kontaktu.

V ústavu AV ČR v Hybernské ulici nás
přivítal PhDr. Filip Smolík, který pracuje v oblasti kognitivní psychologie.
Vysvětlil, v čem spočívá činnost tohoto
pracoviště a na co je zaměřen výzkum.
Poté představil laboratoř experimentálního výzkumu a ochotně odpovídal na
dotazy studentů, které se týkaly zejména
uplatnění v oboru praktické psychologie.

S cílem zlepšení atmosféry v kolektivu
jsme vyjeli na víkendové setkání do
Dolních Míseček. Naši kreativitu jsme
rozvíjeli tvorbou obrázků, na nichž jsme
zachytili naše pocity, které ve své třídě
zažíváme. Společně jsme se pak zamýšleli nad tím, co je třeba zlepšit. Některé
debaty a obhajování názorů pro nás
nebyly vždy příjemné, ale po diskuzi se
nakonec vzduch pěkně vyčistil.

Pracovní výjezd
učitelů
Pěkné podzimní počasí přálo pracovnímu výjezdu šedesáti učitelů a zaměstnanců školy do západočeské
Žihle. Kromě provozní porady jsme zde
absolvovali semináře s naprosto odlišnými tématy: poskytování první pomoci,
práce s problémovými žáky a využití ICT
ve výuce. Díky dobrému počasí jsme si
sami na sobě vyzkoušeli různé aktivity, které můžeme velmi dobře využít
při formování třídních kolektivů. Má-li
ovšem tak velká škola dobře fungovat
v duchu hesla „všichni za jeden provaz“,
je třeba pěstovat i dobré vztahy mezi
učiteli a vedením školy. Proto byly stejně
jako odborné přednášky přínosné oba
společenské večery - jeden s cimbálovkou, druhý u ohně.

Autoři příspěvků:
Mgr. Petra Bergmannová,
Mgr. Iveta Dufková
a studenti Karolína Komendová,
Henrik Tadevosjan a Eliška Sedláková
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Čas pro vzájemná Setkávání
Vánoce jsou jako stvořené pro vzájemná
setkávání. Čas naděje, lásky, porozumění a především vstřícnosti vůči druhému
člověku. Chvíle, kdy myslíme s ještě
větší intenzitou na druhé. Často jsou
to lidé, kteří se potýkají ve svém životě
s těžkým zdravotním postižením. Potřebují zázemí, podporu okolní společnosti
a její pomoc, která ale nemusí mít jen
hmotnou podobu. Lidé se zdravotním
handicapem daleko více touží po zájmu
druhého člověka, jeho blízkosti a porozumění. Touží po přátelství. Potřebují
empatii, pochopení a především čas,
který jsme ochotni jim věnovat. Proto
jsem velice ráda, že i ve vánočním čase
mohu opět zmínit náš projekt Setkávání. Začali jsme v roce 2011, kdy se
poprvé setkali žáci ZŠ praktické a speciální v Bártlově ulici a Dětského centra
Paprsek s dětmi ze ZŠ Stoliňská. Žáci
ZŠ Stoliňská pro děti z Paprsku během
let připravili mnoho výtvarných dílen,
soutěží, různých her, výletů. Co je ale
nejdůležitější – byli spolu a stali se přáteli! Postupem doby k nám bývalí deváťáci
začali přicházet ve svém volném čase.

Jako dobrovolníci se nezištně věnují
práci s mentálně postiženými klienty
Aktivačního centra. K středoškolákům se
postupně spontánně přidali i čtyři žáci 8.
ročníku naší ZŠ praktické. Jsou velikým
přínosem a pomocí učitelům, ale hlavně
svou práci dělají rádi a zcela nezištně.
Na každé setkání se těší a připravují.
Vznikl tím u nás velice pěkný kolektiv
složený z klientů, pedagogů a dobrovolníků - žáků i absolventů. Tento krok
vnímám jako pravou integraci a ohromný přínos pro život každého z nás.

tích letech a stane se inspirací pro další
dobrovolníky.
Přeji vám všem krásné vánoční svátky
a mnoho příjemných setkávání.
Mgr. Alžběta Cibochová, ředitelka ZŠ
praktické a speciální Bártlova

Za tento podnět a dobrý nápad bych
chtěla poděkovat i naší radní pro sociální oblast a školství Mgr. Aleně Štrobové.
S nápadem vzájemného setkávání zdravých dětí s dětmi se zdravotním postižením přišla jako první. Iniciovala naše
první Setkávání, pomáhala a hlavně
dodnes mezi nás přichází a naši klienti
i dobrovolníci ji dobře znají. Nezůstalo
pouze u slov a dobrého nápadu, ale
setkávání plynule přešlo v přátelství nás
všech. Věřím, že Setkávání v Horních
Počernicích bude pokračovat i v příš-

MOIN MOIN (Dobrý den)
5. výměnný pobyt žáků ZŠ Ratibořická v partnerském městě Brunsbüttel
el
Kromě výuky němčiny na Gymnáziu
a Realschule Brunsbüttel si žáci odvezli
spoustu zážitků a navázali nová přátelství. „Nejvíce se jim líbila návštěva tulení
stanice Seehundestation, překvapila je
Brunsbüttel Rallye - poznávací závod na
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kolech, výlet do Lübecku nebo návštěva
bazénu a hasičské stanice, kde se z výšky požárního žebříku dívali na město.
Když jsme se loučili, zdálo se nám, že
jsme přijeli teprve včera, ale mezitím
uběhl nezapomunetelný týden s přáteli.

Naši němečtí
kamarádi k nám přijedou příští rok v červnu,“ uvedla Jana Lišková, která děti do
Brunsbüttelu doprovázela.

Vánoční trhy na ZŠ Stoliňská
Tradice v předvánočním shonu
Srdečně zveme všechny zájemce na naše tradiční vánoční trhy spojené
s tvořivými vánočními dílnami a všudypřítomnou vánoční atmosférou
ve čtvrtek 19. 12. od 15:00 do 18:00 v budově ZŠ Stoliňská 2440.
Ve vestibulu na vás čekají prodejní stánky s vánoční tématikou a v prostoru
školní jídelny tvořivé dílny, kde si každý zájemce může vyzkoušet výrobu
dekorativních předmětů k vánočním svátkům.
Srdečně se na vás těší děti a vedení školy.

Klokoni jdou!
Veni, vidi, pak jsme dlouho malovali a vici! Tak nějak vznikl obraz
o ploše 160 m2 na zdi trafostanice u zahrady MŠ Chodovická.
Naučili jsme se hodně o fasádních barvách a o lešení. Ten nadhled,
se kterým lze pozorovat svět ze čtyřmetrové výšky, bychom čtenářům Hornopočernického zpravodaje přáli. Taky jsme se více poznali
s dalšími rodiči našich dětí, kteří se nezalekli barev a malířského
válečku a přišli v montérkách udělat vlastní kousek malby.
Máte chuť vzít si domů kousek té radosti, kterou jsme vložili do
barevných klokoňů na školkové zahradě? Kupte si za 20 Kč beneﬁční pohlednici, kterou pro vás vydala MŠ a SRPMŠ Chodovická.
K dostání je v MŠ a v papírnictví paní Ahmadové poblíž Alberta nebo
na recepci Chvalského zámku. Přispějete na obnovu zahrady při MŠ
Chodovická.
Děkujeme ﬁrmám a organizacím, díky kterým jsme mohli akci uskutečnit: Pražská plynárenská, a.s., Metrostav, a.s., stavebniny Pyramida Horní Počernice, stavební ﬁrma Ladislav Slunéčko z Horních
Počernic a RC MUM.
Veronika Tůmová a Karolína Klímová, SRPMŠ Chodovická

Foto Vladimír Mojžíš

Místní organizace Svazu tělesně postižených Horní Počernice
Rádi bychom informovali čtenáře HPZ,
jak úspěšně jsme zvládli rok 2013, který
už pomalu končí. Letos jsme pro členy
naší místní organizace připravili a realizovali nejrůznější akce. Velkou oporu
morální i ﬁnanční máme v ÚMČ Praha
20, starostce Haně Moravcové, radní
Aleně Štrobové a vedoucí OSVZ Monice
Brzkovské, úspěšně spolupracujeme
také s paní Švrčulovou z pečovatelské
služby a Zdenou Jaklovou ze Svazu
postižených civilizačními chorobami.
Blízkými spolupracovníky jsou pro nás
též Ilona Juklová z Klubu seniorů a paní
Doušová z diakonie. Naše aktivity se

v mnohém prolínají, vzájemně se na ně
zveme a spolupráce se všemi si velmi
vážíme.
Výčet akcí, které jsme letos absolvovali,
by byl opravdu dlouhý, proto jen namátkou uvádím návštěvy hudebního divadla
v Karlíně, Divadla na Palmovce a samozřejmě divadla hornopočernického.
Krásné byly procházky rozkvetlým Vyšehradem, výlet lodí po Vltavě, ozdravný
pobyt v Jánských Lázních nebo zájezd
do Telče, na Hrubý Rohozec, Jindřichova Hradce či Turnova.

V adventním čase nás ještě čeká například vánoční posezení v Domečku
9. prosince od 14 hodin, s pohoštěním a kulturním programem. O všech
připravovaných i uskutečněných akcích
diskutujeme každé úterý při našich
společných setkáních na ÚMČ v Jívanské ulici. Přijďte mezi nás s nápadem,
co bychom mohli podniknout. Nudit se
s námi rozhodně nebudete!
Příjemné prožití svátků vánočních a do
nového roku hodně úspěchů a pevné
zdraví přeje za MO STP
Oldřich Abt, předseda
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O Počernických světýlkách a situaci ve školství
Počernická světýlka jsou podle mého
názoru jednou z akcí, která dokládá, že
situace ve školství není tak zoufalá, jak
nás často přesvědčují média. Propojují
činnost škol, neziskových organizací,
skautů, dobrovolníků, Chvalského zámku a vůbec všech, kterým na veřejném
životě v Horních Počernicích záleží,
a přinášejí dětem něco, co se z našeho
života pozvolna vytrácí: tradici, pozastavení a možnost prožít něco zvláštního
v pospolitosti, a sounáležitosti.
Tak tomu bylo i v neděli 10. listopadu.
Pozval jsem letos i přátele s dětmi, a jejich bezprostřední úžas nad tím, kolik se
sejde rodičů a dětí za tak nepříznivého
počasí, mi dal podnět k napsání tohoto
článku. Našim přátelům z Mnichovic
u Prahy se o podobné akci s tak velkou
účastí nikdy ani nesnilo. Nesejdou se,
protože nemají zájem. V Horních Počernicích se sejdeme, tak proč si toho víc
nevážit? Proč neudělat víc akcí, které
dají našim dětem pocit sounáležitosti
k místu, kde žijí, k regionu, k tradici? Jak
toto souvisí se školstvím? Zcela přímo.
Naše škola každoročně připravuje občerstvení: navařit čaj do várnic, na tom
není nic zvláštního, ale i pečeme tradiční
české buchty pro všechny účastníky. To
už stojí za obdiv, napéci přes stři stovky
buchet, to zabere celé dopoledne.
Pedagogičtí pracovníci našich škol jsou
ve srovnání s vyspělejší částí světa silně

ﬁnančně podhodnoceni, to všichni víme,
ale jak moc a zoufale moc jsou podhodnoceni naši provozní zaměstnanci ve
školách, to se často zapomíná zdůraznit.
Proto ten obdiv, když naše kuchařka
v neděli celé dopoledne peče buchty
pro děti a jejich rodiče, bez nároku na
odměnu a jen proto, aby dětem chutnalo a akce se jim líbila.
Stejně tak vychovatelky, jejichž ﬁnanční ohodnocení je velmi malé, v neděli
večer, v dešti a chladu připravují soutěže
pro děti, aby jim udělaly radost. Takových lidí sice ubývá, ale stále ještě jsou,
takže naše školy mají na čem budovat
návrat k samotnému dítěti a jeho potřebám. Neztrácí se nám však dnešní děti
pod záplavou papírování, ICT techniky
a vymýšlení nových inovací školních
vzdělávacích programů? Když se dívám
na řadu zaměstnanců naší školy, jak
zcela přirozeně a dobrovolně pracují pro
naše děti, vzpomínám na minulý rok,
kdy jsem v rámci oslav 225. výročí trvání
naší školy připravoval rozhovor s dnes
již zesnulým panem Hlavou. Tehdy mi
vyprávěl, jak učitelé vedli kroužky zdarma a rádi, protože měli práci s dětmi
rádi a ctili to, že mohou předávat vědomosti a s nimi i část svého „já“.
Děkuji tímto našim vychovatelkám Emílii
Krajňákové, Janě Strejčkové, Petře
Skůpové a Simoně Povolné za přípravu
soutěží pro děti a Monice Kroczkové za

ochotu a obětavost při pečení buchet pro účastníky
Počernických světýlek. Děkuji všem,
kteří podobné akce podporují a nelitují
času a práce pro blaho našich dětí. Kéž
by bylo více takových, kteří jdou našim
dětem příkladem, a tuto práci nedělají
pro ﬁnanční ohodnocení, ale pro radost
druhých i svou. Pojďme ukázat cestu
našim dětem. Máme k tomu mnoho
příležitostí a zavazují nás tradice.
Martin Březina, ředitel školy

Projekt Škola nanečisto pro předškoláky 9. – 13. 12. od 15.00 do 15.45
Týden otevřených dveří v ZŠ Stoliňská 2. – 6. 12. 2013 od 8.00 do 16.00
Letos opět přivítáme řadu budoucích
školáků v rámci našeho úspěšného
projektu Škola nanečisto. V termínu od
9. do 13. 12. 2013 zasednou každý den
naši malí předškoláci do školních lavic,
aby si vážně-nevážně hráli na skutečnou
školu s úkoly, samostatnou i skupinovou
prací, tělocvikem a vším, co do skutečné školy patří. Vše se potom v pátek
poslední hodinu zakončí vysvědčením
a malou odměnou za první školní snažení. Děti jsou ve škole každý den od
15:00 do 15:45.
Rodiče získají rámcový pohled na to,
jak je jejich dítě na školu připraveno
a v čem by v budoucnu mohlo mít
nějaký problém. Jsme schopni jim

poskytnout i základní pedagogickou diagnostiku, upozornit na možné speciﬁcké
vzdělávací poruchy učení, ale i pomoci
s případnými nejasnostmi souvisejícími s nástupem do školy. První třída je
skutečně náročná jak pro děti, tak pro
jejich rodiče. Ze zkušenosti víme, že děti
zapojené do projektu daleko lépe ve
škole pracují.
Neváhejte a přihlaste své dítě do projektu na zs.stolinska@volny.cz. Stačí uvést
jméno dítěte, datum narození, bydliště,
jméno zákonného zástupce, kontaktní
telefon a současnou MŠ. Projekt je bezplatný, účast není podmíněna bydlištěm
ani spádovou oblastí. Přihlášky přijímáme do naplnění kapacity.

Ukázková hodina čtení
V ZŠ Stoliňská proběhla ukázková hodina čtení, psaní
a počítání. Děti se rodičům pochlubily, co se za dva
měsíce ve škole naučily. Předvedly různé činnosti pro
rozvoj řeči, zrakového i sluchového vnímání, upevňování znalosti probraných písmen, správné techniky čtení
slabik, slov a krátkých vět, držení tužky nebo sklonu
a velikosti písma při psaní. Rodiče mohli vidět, jak jejich
děti při hodinách pracují s interaktivní tabulí a jak je
učení baví.
Bc. Patricie Lamplotová
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Za odbornou diagnostiku se na vás těší
učitelka Věra Forkertová, za vedení tříd
Lucie Svozilová a Iva Frauenterková.
První hodinu budete se svými dětmi
a sami uvidíte, že škola nemusí být
vůbec nudná. Má-li být projekt pro vaše
dítě přínosem, je třeba účast během celého projektu. Každý den se testuje jiná
oblast připravenosti na školu. Můžete
využít i Týden otevřených dveří k důkladnému seznámení s činností školy. Týden
otevřených dveří se koná od 2. do 6. 12.
2013, vždy od 8:00 do 16:00.
Martin Březina, ředitel školy

Světový den Ekoškol
Celosvětová kampaň pro zapojené školy se letos
konala 7. listopadu. Zapojilo se do něj 1200 škol
z 36 zemí. My jsme letos do této kampaně přispěli tématem Odpad aneb přece to nevyhodíme.
Po celý den žáci v rámci jednotlivých předmětů
pracovali s odpadem a vyráběli z odpadových
materiálů úžasné výrobky. Tvořili z papírových
ruliček dekorace, ve výtvarné výchově drahé
kameny ze starých plastových tašek, v dějepise
si šesťáci povídali o odpadcích v průběhu vývoje

lidstva a v rodinné výchově přemýšleli o množství
a druzích odpadu za jeden
den. O tématu se hovořilo
i německy i anglicky. Naši školu v tento projektový den navštívila i Jitka Krbcová, zástupkyně
sdružení Tereza. Byla mile překvapena, na co
všechno se dá použít odpad.
Text a foto Jana Jeřábková

Zajímavá fyzika
Základní škola Ratibořická byla spolu se
sedmi školami z celé republiky zařazena
do pilotování tandemové výuky v rámci
projektu Elixír do škol, který ﬁnancuje Nadace Depositum Bonum (www.
nadacedb.cz). Nadaci založila Česká
spořitelna, která do ní vložila peníze
z promlčených anonymních vkladních
knížek. Cílem nadace je zvýšit zájem
dětí o technické a přírodovědné obory, zlepšit kvalitu těchto oborů, posílit
prestiž profese učitele a zvýšit povědomí
o klíčovém významu školství.
V pilotu se projekt zaměřuje na fyziku.
Byli vybráni nadšení učitelé - fyzikáři,
kteří se ochotně vzdělávají, sdílejí své
zkušenosti, zavádějí do škol moderní výukové metody. Tito pedagogové pracují
od začátku školního roku v tandemech.
Ke spolupráci získali studenty magisterského nebo doktorandského studia
technických a přírodovědných oborů.

Do pilotní fáze projektu Elixír do škol
byla právem vybrána naše paní učitelka
Mgr. Hana Burešová, která svému profesnímu rozvoji věnuje většinu volného
času a je stále v kontaktu se stejně
nadšenými kolegy, fyzikáři z celé republiky, ať už v projektu Heuréka, nebo na
setkáních a konferencích SMART klubu.
V hodinách fyziky spolupracuje Hana
Burešová s asistentkou, Bc. Klárou Mitošinkovou, studentkou Přírodovědecké
fakulty Masarykovy univerzity. Připravují
pro děti výuku, zajímavé pokusy. Slečna
Klára brzy získala i nadšené žáky ze 7.
– 9. tříd do odpoledního kroužku fyziky,
plného záhad a experimentů.

Na Den otevřených dveří a prohlídku nových prostor v půdní vestavbě
zveme rodiče, bývalé i budoucí žáky
a další zájemce. Přijďte se k nám podívat v pondělí 9. prosince 2013
od 10 do 17 hodin.
Mgr. Jana Neudertová, ředitelka školy

Pokud chcete vidět zajímavou práci
v tandemu, vidět hodiny fyziky s moderními pomůckami, či kroužek fyziky, přijďte do ZŠ Ratibořická na Den otevřených
dveří. Bližší informace najdete na našich
webových stránkách: www.zs-hp.cz.

V Toulcově dvoře
aneb Cesta ke chlebu a Jak krtek ke kalhotkám přišel
O tom, jak složitá a namáhavá byla
v minulých stoletích cesta k získání
surovin a samotné výrobě chleba, se
mohli žáci přesvědčit v Toulcově dvoře.
Pole už bylo zorané a připravené pro
novou setbu obilí. Protože jsme nemohli
čekat celý rok na úrodu, přesunuli jsme
se jako mávnutím kouzelného proutku
na sýpku, kde už na nás čekaly letošní
klasy obilí. Ty jsme po vzoru našich
předků mlátili pomocí cepů až do
posledního zrnka a nezapomněli ani na
říkanku do rytmu. Zrna obilí jsme namleli
ve mlýnku a prosáli sítem. Z mouky
a dalších ingrediencí jsme zadělali těsto
na chléb a nechali ho na teplém místě
kynout. Poté si každý mohl vytvořit svůj
bochánek a ozdobit ho mákem, kmínem
a podobně.
Než se chleby upekly, ještě jednou jsme
s pomocí obrázků sestavili cestu ke
chlebu, a pak už se jen radovali z vo-

ňavé pochoutky. Dnes už sice stroje
odstranily namáhavou práci při výrobě
chleba, přesto však zůstává a po mnoho
dalších generací jistě zůstane tou nejváženější potravinou.
Do Toulcova dvora jsme se vydali také
po zhlédnutí známé pohádky o krtkovi a jeho kalhotkách s kapsami. Na
oblíbené ekologické farmě nám pomohli
v pátrání po původu textilií. Dozvěděli
jsme se, co všechno je třeba udělat,
než si můžeme obléknout například
kalhoty. Povídali jsme si o pěstování
a zpracování lnu a na špýcharu si ho
dobře prohlédli. Potom jsme ho důkladně nalámali na trdlici, které se také říká
čáp, a načesali na vochli neboli ježkovi.
Viděli jsme, jak se spřádaly nitě a naučili
se tkát na stavu. Domů si každý odnesl
vlastnoručně utkaný výrobek.
Mgr. Petra Žáková
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Podzim v ZŠ Spojenců
Stalo se nepsanou tradicí, že každý podzim připraví žáci soutěžní dopoledne pro budoucí prvňáčky.
Všichni předškoláci nadšeně soutěžili v připravených disciplínách a odnesli si domů diplomy a drobné ceny. Sportovní dopoledne se vydařilo,
přálo nám i počasí.
Žáci naší školy navštívili v říjnu Planetárium, které zpestřilo jejich výuku,
zúčastnili jsme se plaveckých závodů, kde jsme vybojovali pěkné umístění. Naše 4. třída navštívila Muzeum hlavního města Prahy a stálé expozice Praha v pravěku a Praha středověká. Děti s pomocí pracovních
listů plnily různé úkoly, zkoumaly jednotlivé vitríny a přemýšlely o dávné
době. Velkým překvapením byl pro ně Langweilův model Prahy. Byly
nadšeny jeho zpracováním, detaily a velikostí.
učitelky ZŠ Spojenců

Tříkrálová sbírka 2014
Od 2. ledna do 12. ledna 2014 bude
probíhat pod záštitou Charity Česká
republika tradiční Tříkrálová sbírka.
Přijměte prosím koledníky s otevřeným
srdcem. Skupinka koledníků, převážně
dětí z farnosti pod vedením dospělé
osoby, bude koledovat z farnosti od sv.

Ludmily se zapečetěnými kasičkami.
Arcidiecézní charita podpoří z Tříkrálové sbírky azylový dům v Praze 8. Dále
pomůže rodinám, zdravotně postiženým
a nemocnici v Ugandě. V rámci Tříkrálové sbírky jste srdečně zváni na koncert,
který proběhne 5. ledna 2014 od 19.00

v chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí v Praze 1. Výtěžek
bude věnován této sbírce.
Za farnost sv. Ludmily Helena Podlahová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

V letošním adventním období se farní sbor
Českobratrské církve evangelické v Horních
Počernicích opět připojuje k podpoře FAIR TRADE

Pokojný adventní čas, požehnané
vánoční svátky a dobrý nový rok
všem podporovatelům i klientům
přeje správní rada Nadačního
fondu ŠANCE - Petr Herian, Hana
Moravcová, Božena Beňová, Klára
Bonková a Jiří Beneda.

Mnozí z vás už možná vědí, co se za
tímto názvem skrývá. FAIR TRADE
znamená spravedlivý obchod. Spotřebitel, který si kupuje fairtradové zboží,
má jistotu, že produkty byly vyrobeny
za podmínek hodných civilizované
společnosti, například, že zemědělci
a řemeslníci dostali za svou práci mzdu,
která jim dá šanci vymanit se vlastními
silami z chudoby a žít důstojný život.
FAIR TRADE rovněž garantuje, že nebyla zneužita dětská nebo nucená práce
a nebylo poškozováno životní prostředí.
www.fairtrade-cesko.cz
V Korunní 60 na Vinohradech je už devatenáct let obchůdek Jeden svět, který
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se specializuje na prodej fairtradových
výrobků a některých potravin z mnoha
rozvojových zemí. Otvírací doba je
pondělí až pátek od 10.30
do 18.00 hodin
V našem sboru Českobratrské církve
evangelické, Třebešovská 46 (vchod
z Dobšické) se bude výběr z obchůdku
Jeden svět prodávat o dvou adventních
nedělích 1. 12. a 8. 12. vždy od 10. 30
do 11. 30.
Přijďte se podívat, srdečně vás zveme.
Za sbor Petr Firbas, farář

Co je nového
na Gymnáziu Horní
Počernice
V září do naší školy přijela návštěva třiadvaceti berlínských gymnazistů s dvěma učiteli. Žijeme ve sjednocené
Evropě, a tak jsme chtěli poznat naše sousedy a dát
studentům možnost využít znalosti cizích jazyků. Podařilo
se nám zkontaktovat Askanisches Gymnasium v Berlíně
a učitele Matthiase Klaudiuse, který naplánoval týdenní
zájezd do Prahy a návštěvu našeho gymnázia. Němečtí
studenti se u nás rozdělili do několika skupin a ve vybraných třídách nám představili svou školu a poskytli prostor
pro otázky na vše, co studenty zajímalo. Po počátečních rozpacích se našla společná témata k rozhovoru
v němčině nebo v angličtině. Někteří studenti se dohodli
na kontaktech přes sociální sítě a internet. Také učitelé
zůstávají nadále v kontaktu a přemýšlejí o možnostech
další spolupráce.
Mgr. Martina Černá,
vyučující německého jazyka

Přijďte
ďte k nám na

Vánoční
bazárek knih
Nadílka
dílka
kavárníka
Pavla:
árníka Pavl
la:
Vánoční
noční punč pro
děti zdarma!
Vánoční
noční zákusek
ke kávě zdarma!

v pátek 13. prosince 2013 od 15.00
hodin. Vezměte s sebou děti a knížky,
hlavně pohádkové!
Vše v Divadelní
kavárně v Horních
Počernicích, Votuzská 379/11
Těší se na vás: radní Alena Štrobová,
farářka Církve československé husitské Eva Cudlínová
a kavárník Pavel
Kohout.
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Skenování chodidel s následnou výrobou individuálních ortopedických vložek.
Obnova narušené statiky těla, která je častou příčinou bolestí nosného aparátu, nohou.
Pedikom Czech s.r.o. obdržela v roce 2010 prestižní ocenění na Mezinárodní zdravotnické výstavě Medical Fair Award Brno, v kategorii “diagnostiky“ s následnou výrobou individuálních ortopedických vložek.
Kontakt Horní Počernice: Jaromíra Brettová 608 338 991
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ˇ
Spejchar
staročeský restaurant

Zveme Vás do Špejcharu na kvalitní tradiční
staročeskou kuchyni, polední tříchodové menu 99,Večery s klavírem a čamburínou

„Přijďte pobejt“
Na Chvalské tvrzi 858/8 Praha 9
Horní Počernice
www.restauracespejchar.cz tel.: 602385998

Půjčka
bez rizika
-HGQRGXFKÒY\āâ]HQâĜÀGRVWL
7UDQVSDUHQWQâSRGPâQN\
6SOÀFHQâSRGNRQWURORX
3HQâ]HDĜN9ÀPGRPĔQHERQDĎËHW
3RGÀQâĜÀGRVWLNG\NROLKRGLQGQâYWĘGQX
,QGLYLGXÀOQâSāâVWXS

844 198 198

Zavolejte nám a dozvíte se více

44– 45

Inzerce
KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY,
ČIŠTĚNÍ, REVIZE, T.: 775 132 921
KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ.
TEL.: 606 527 091
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
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
!!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
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

HLEDÁM UČITELE NĚMČINY
PRO DVANÁCTILETOU DCERU ZAČÁTEČNÍKA. TEL.: 774 620 081
PRODEJ BYTU 2+1 62 M2 V OV
MARKUPOVA UL. 777 212 266
KOUPÍM POZEMEK NEBO
ZAHRADU 400 – 500 M2 V HORNÍCH
POČERNICÍCH. NABÍDNĚTE.
TEL.: 777 122 266
HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ,
MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ,
PODLAHÁŘSKÉ A BOURACÍ
PRÁCE. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN.
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMKŮ,
NEBYTOVÝCH PROSTOR AP.
TEL.: 777 670 326

NABÍZÍM POMOC S PŘEDVÁNOČNÍM
ÚKLIDEM S MOŽNOSTÍ PRAVIDELNÉ
VÝPOMOCI. TEL.: 721 343 893

!!STĚHOVÁNÍ!! STĚHOVÁNÍ VŠEHO
DRUHU. ODVOZ NEPOTŘEBNÝCH
VĚCÍ K LIKVIDACI. DOPRAVA PO PRAZE
ZDARMA. TEL. 777 227 840
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Vážení a milí spoluobčané,
za naši realitní kancelář RE/MAX Horizont Vám
přejeme krásné vánoční svátky a rok 2014 plný
elánu, zdraví, štěstí a úspěchů.
Těšíme se na další spolupráci i v novém roce.
ze tým RE/MAX Horizont
Zuzana Smekalová,
jednatelka společnosti

Náchodská 778/49
Praha 9 - Horní Počernice
tel. 739 486 511
www.remax-czech.cz/horizont

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
PRODÁ

NO

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

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

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

PRODEJ – velmi luxusního
RD, Domkovská,
Horní Počernice

Vaše
nemovitost
mohla být
i zde.

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

PRODEJ - kanceláře 243m2,
sklad 188m2, pozemek 1992m2,
Vrchlabská, Kbely

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

