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OD 29. 11. 2014 DO NEDĚLE 4. 1. 2015 VÁNOČNÍ VÝSTAVA ANEB PUTOVÁNÍ S OVEČKOU
30. 11.  15.00  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY S TVŮRČÍ DÍLNOU PRO DĚTI 
30. 11.  10.00–17.00 ADVENTNÍ TRHY NA CHVALSKÉ TVRZI
30. 11.  10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU A VÁNOČNÍMI TRADICEMI NA CHVALSKÉM ZÁMKU 
30. 11.  14.00–17.00 VÁNOČNÍ VESELÍ RC MUM V KOČÁROVNĚ ZÁMKU
30. 11.  15.00  SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÁNOČNÍ VÝSTAVY ANEB PUTOVÁNÍ S OVEČKOU
30. 11.  16.00–17.00 JEŽÍŠKOVA POŠTA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V AREÁLU CHVALSKÉ TVRZE 
1. 12. 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
OD 2. 12. 2014 DO 4. 1. 2015  VÝSTAVA VOS MERO VO ČIMA  GALERIE CHVALSKÉHO ZÁMKU
OD 2. 12. 2014 DO 4. 1. 2015 PETRA NENADLOVÁ A TOMÁŠ NOVÁK: TAJEMSTVÍ BARVY CHVALSKÝ ZÁMEK
2. 12.  17.00 ZAHÁJENÍ VÝSTAVY VOS MERO VO ČIMA GALERIE, CHVALSKÝ ZÁMEK
2. 12. 19.30 DOKONALÁ SVATBA, INDIGO COMPANY O.S. DIVADLO HP
3. 12. 14.00 KLUB SENIOŘI: POVÍDÁNÍ, DESKOVÉ HRY, KARTY KLUBOVNA ÚMČ PRAHA 20
3. 12. 18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ A FOTOGRAFIÍ VLADIMÍRA KOČIČKY VINNÝ ŠENK U DŽONYHO, NÁCHODSKÁ 136
4. 12. 18.00 KONCERT PĚVECKÝCH SBORŮ MALÍČEK, PALEČEK A HOSTUJÍCÍ OSMIKVÍTEK DIVADLO HP
4. 12. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY MARIE SEDLÁKOVÉ KINOSÁL ZŠ GENERÁLA JANOUŠKA
5. 12. 9.00, 10.00 A 11.00 MIKULÁŠ V MUMU RC MUM, MEZILESÍ 2058
5. 12. 9.00–12.00 PORADNA PRO PODNIKÁNÍ - INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE RC MUM, MEZILESÍ 2058
5. 12. 16.30 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY ELLINY BELČIKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
6. 12. 19.30 KLÍČE NA NEDĚLI DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
7. 12. 15.00 KOCOUR MODROOČKO DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
8. 12. 11.15–11.45 DIVADÝLKO: JAK ZVÍŘÁTKA SLAVÍ VÁNOCE RC MUM, MEZILESÍ 2058
8. 12. 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
9. 12.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY ALICE LIN SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
10. 12.  14. 00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V GYMNÁZIU HORNÍ POČERNICE CHODOVICKÁ 2250
10. 12. 18.00 VÁNOČNÍ SHOW 2014 DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
11. 12. 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT SMYČCOVÉHO ORCHESTRU A HOSTŮ KLÁŠTER EMAUZY
11. 12.  18.00–19.55 KERAMIKA PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ DDM, RATIBOŘICKÁ 1899/32
12. 12.  9.30–12.00 PRACOVNÍ SMLOUVY A PODNIKÁNÍ RC MUM, MEZILESÍ 2058
12. 12. 14.00 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU MALÍČEK  IKEA ČERNÝ MOST
12. 12. 17.00 VÁNOČNÍ KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
13. 12 10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE SE ZLATOVLÁSKOU A VÁNOČNÍMI TRADICEMI CHVALSKÝ ZÁMEK
13. 12. 18.00 KARAMELOVÉ JABLKO DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
14. 12. 10.00–17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA CHVALSKÉM ZÁMKU S PRINCEZNOU KOLOBĚŽKOU A VÁNOČNÍMI TRADICEMI
14. 12.  14.00–17.00 PEDIG PRO DĚTI OD 12 LET, MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ DDM, RATIBOŘICKÁ 1899/32 
14. 12.  15.00  DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST CÍRKVE BRATRSKÉ BUDOVA PTH, STOLIňSKÁ 2502/41B
14. 12. 15.00 KüHNŮV DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR: MALÁ MŠE VÁNOČNÍ DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
14. 12. 19.30 NAĎA VÁLOVÁ – S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ  DIVADLO HP
15. 12.  13.00–17.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FZŠ CHODOVICKÁ 2250
15. 12. 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT SBORŮ  KLÁŠTER EMAUZY
15. 12.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY VĚRY MATĚJÁKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
16. 12.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ SAXOFONOVÉ A FLÉTNOVÉ TŘÍDY TEREZY NOVOTNÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
16. 12. 18.00 FIT STUDIO D – VÁNOČNÍ AKADEMIE  DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
16. 12. 19.30 ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ V PODÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU UČITELŮ, RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ KOSTEL SV. LUDMILY, CHVALY
17. 12. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY KRISTINY RAŠKOVÉ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
18., 19. a 20. 12. UNIKÁTNÍ SOUKROMÁ SBÍRKA BETLÉMŮ, více na straně 34 KLUBOVNA TJ SOKOL, CHVALKOVICKÁ
18. 12. 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY LARISY VAňKOVÉ FILINY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
18. 12. 19.30 HVĚZDA DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
19. 12. 17.30 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY MARIE BACHŮRKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
20. 12.  17.00 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU MOZAIKA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
21. 12.  15.00 SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE CHVÁLA PEČENÍ CHVALSKÝ ZÁMEK
21. 12. 17.00 ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM DIVADLO V PŘÍRODĚ, SVÉPRAVICE
22. 12. 19.30 JANA BOUŠKOVÁ: KONCERT PRO KRÁLOVSKÝ NÁSTROJ DIVADLO HP, VOTUZSKÁ 379/11
24. 12. 14.00 MALÝ PĚVECKÝ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ NÁDVOŘÍ ZÁMKU 2031/47
24. 12. 14.00–16.00 ŽIVÝ BETLÉM NA CHVALSKÉM ZÁMKU
4. 1.  14.00–16.00 ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU SE TŘEMI KRÁLI NÁDVOŘÍ CHVALSKÉHO ZÁMKU
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Slovo starostky
PAMĚť NÁRODA

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
■ ROZPOČET
Probíhá příprava rozpočtu MČ Praha 20, 
který by se měl schvalovat v únoru 2015. 
Začátkem příštího roku 2015 budeme tedy 
v rozpočtovém provizoriu.

■ ULICE V SLAVĚTÍNĚ
Práce na komunikaci a zajištění vjezdu pro 
firmu Dafne směrem od firmy Carrier bude 
probíhat na jaře 2015.

■ NOVÁ LÉKAŘSKÁ ORDINACE 
V naší městské části otevřela nově svou 
ordinaci psychiatrie a psychoterapie MUDr. 
Ivana Ondráčková. Její ordinaci najdete 
v budově oční kliniky v ul. Obchodní. 
Kontakt: 733 312 172, 728 706 373 

■ KONTROLA OSOB PŘI VSTUPU DO 
NAŠICH ŠKOL 

V souvislosti s událostmi a tragédií ve Žďáru 
nad Sázavou jsem si ověřila u ředitelů našich 
škol a školek, že jsou všechny tyto budovy 
odpovídajícím způsobem zabezpečeny 
proti vniknutí cizích osob. 
Všichni mě ujistili, že jejich zaměstnanci 
mají dokonalý přehled o pohybu osob při 
vstupu do našich škol. 

■ MUM 
Na odboru majetku hl.m.Prahy jsem jednala 
o svěření budovy bývalé trafostanice do 
majetku MČ Praha 20, aby se mohly rozšířit 
prostory Rodinného centra MUM. 

■ VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ 
Vzhledem k tomu, že si občané neustále 
stěžují na volné pobíhání psů především 
v okolí cyklostezek, prosím všechny jejich 
majitele, aby své psy měli na vodítku. Volně 
pobíhající psi mohou ohrozit nejen cyklisty, 
ale i chodce a především maminky s dětmi. 
Ne každý pozná, že váš pejsek je hodný 
a nekouše.

■ PRAVIDLA PRO PŘISPĚVATELE 
HORNOPOČERNICKÉHO 
ZPRAVODAjE

V zájmu dodržování rozpočtové kázně 
Chvalského zámku, příspěvkové organizace 
MČ Praha 20 jako vydavatele Hornopočer-
nického zpravodaje (HPZ), schválila redakční 
rada (RR) na svém zasedání 20. 11. 2014 
aktualizovaná pravidla pro přispěvatele 
s účinností od ledna 2015 takto:

Politické subjekty: Každý politický subjekt 
může využít maximálně ¼ strany = 2100 

znaků včetně mezer. Pokud místo nevyužijí, 
bude k dispozici pro jiné příspěvky. 
Školy: Každá škola může využít maximálně 
½ strany = 4200 znaků včetně mezer. 
Občané mohou poslat příspěvky s maxi-
málním počtem 1000 znaků včetně mezer, 
v případě většího rozsahu je k tomuto účelu 
zřízeno diskusní fórum na www.pocernice.
cz. Není povinností RR vyzývat ke zkrácení 
příspěvku. 

O zveřejnění příspěvků a obsahu HPZ rozho-
duje RR. Pokud se rozhodne článek neotisk-
nout, není povinna své rozhodnutí zdůvod-
ňovat. RR si vyhrazuje právo neotisknout 
jakýkoliv příspěvek, který by nepodloženě 
osočoval druhé. Veškerá případná obvinění 
je potřeba v článku věcně a fakticky doložit.

Pro mimoredakční přispěvatele a inzerenty 
platí uzávěrka uvedená v tiráži HPZ. Příspěv-
ky doručené po tomto termínu nebudou do 
HPZ zařazeny. 

■ NOVÁ PARKOVACÍ MÍSTA V MEZILESÍ
Kolaudace parkoviště v ulici Mezilesí 
proběhla 26. 11. 2014, od 27. 11. ho lze 
využívat. Umístění kontejneru budeme řešit 
společně s obyvateli domu, kteří je použí-
vají.

Milí Hornopočerničtí, 
čtvrt století od pádu komunistického režimu si v listopadu připomínali lidé na řadě vzpomínko-
vých akcí po celé republice a nevyhnuly se ani Horním Počernicím. Odhalili jsme pamětní desku 
Václavu Havlovi v místech bývalé restaurace U Čelikovských, v našem divadle se hrály Havlovy hry 
a sešli se pamětníci, kteří prezidenta znali, pro studenty připravila režisérka Marie Šandová promítání 
dokumentárního filmu Něžná revoluce a setkání s jeho tvůrci. K připomenutí velmi významného výročí 
a nedávného období našich dějin bylo nespočet příležitostí.

Velice si vážím iniciativy všech, kteří vzpomínkové akce u nás připravili. Pro mne bylo vrcholem oslav 17.listopadu slavnostní udělení ceny Paměti 
národa pěti osobnostem z pěti států, které před 25 lety zažívaly podobné události. Pět výjimečných lidských příběhů je pro mě paralelou s našimi pěti 
původními obcemi, z nichž vznikly Horní Počernice. Také u nás žilo a žije mnoho statečných lidí, o jejichž pohnutých osudech mnohdy nic nevíme. 
Zažili klíčové okamžiky minulého století doslova na vlastní kůži a prokázali, že čest, svoboda a lidská důstojnost nejsou jen slova. Když jsem se vracela 
z divadla noční Národní třídou, k památníku v podloubí stále ještě přicházeli lidé a zapalovali svíčky. Má patřila nejen Václavu Havlovi, ale i všem obětem 
komunistického režimu, tedy i lidem z našich obcí. 
Velmi silným zážitkem bylo pro mne také setkání po Dušičkovém memoriálu J. Málka, kde jsme vzpomínali na Martina Turnu, který tragicky zahynul 
při motocyklových závodech. Ze všech lidí kolem mne vyzařovala pozitivní energie, láska a přátelství. Opravdu výjimečný zážitek v době, kdy se v naší 
společnosti setkáváme i s hořkostí, nenávistí a zlobou. Proto věřím, že nás nadcházející advent přiměje k zamyšlení, jaké hodnoty jsou pro nás opravdu 
důležité.
Přeji vám krásný advent i vánoční svátky plné klidu a rodinného štěstí. Těším se na vás při některé z mnoha předvánočních akcích, třeba hned na rozsví-
cení vánočního stromu na Chvalech.

Vaše starostka Hana Moravcová

Členové rady MČ Praha 20 vydávají toto společné stanovisko:
Gesce jednotlivých radních budou definovány na příštím jednání RMČ. O jejich rozdělení budeme infor-
movat prostřednictvím příštího čísla Hornopočernického zpravodaje. V krátkodobém i dlouhodobém 
horizontu se budeme snažit o maximální naplnění našeho volebního programu i programového prohlášení 
RMČ, které bude zveřejněno do 30. 11. 2014.

Provoz Úřadu MČ Praha 20 v době vánočních svátků:
31. 12. 2014 úřední hodiny 7:30–14:00
2. 1. 2015 bude úřad z provozních důvodů uzavřen.

Alena Naidrová, tajemnice ÚMČ Praha 20
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ODBOR žIVNOSTENSKý A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AgEND

Dne 1. 8. 2014 bylo uděleno státní ob-
čanství ČR Martině Kinčlové ze Slovenské 
republiky. Paní Kinčlová 
je vdaná, má dvě děti 
a pracuje jako vedoucí 
prodejny náramkových 
a nástěnných hodin. 
V Horních Počernicích 
žije šest let. 
 
Dne 26. 8. 2014 bylo 
státní občanství uděleno 
také rodině Malyško z Ukrajiny. Paní Ma-
lyško pracuje jako recepční v hotelu, její 
manžel je zaměstnán v reklamní společ-
nosti. Starší dcera studuje vyšší odbornou 

školu, mladší navštěvuje základní školu 
Ratibořická. Rodina žije v Horních Počerni-
cích už osm let.

Dne 6. 11. 2014 
bylo uděleno státní 
občanství rodině 
Rehových z Ukrajiny. 
Pan Reha je jednatel 
firmy Bio Brikets 
Holding, jeho paní 
pracuje ve firmě jako 
manažer prodeje. 
Děti chodí do 1. a 4. 
třídy ZŠ Chodovická, 
syn hraje fotbal za 
Slávii, dcera navště-
vuje ZUŠ v Horních Počernicích. Rehovi žijí 
v Horních Počernicích šest let.

Alexandra Janáčková, vedoucí OŽOSA

Udílení státního občanství občanům Horních Počernic

Na základě četných dotazů občanů na po-
volování kácení dřevin odbor ŽPD informu-
je, že od 1. listopadu 2014 je platná novela 
vyhlášky č. 222/2014 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin 
a povolování jejich kácení. Podstatou novely 
je změna ochrany ovocných dřevin rostou-
cích v zahradách. Podle novely vyhlášky 
se pro kácení ovocných dřevin nevyžaduje 
povolení, pokud rostou na pozemcích 
v zastavěném území evidovaných v katastru 
nemovitostí jako druh pozemku zahrada, 
zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha 
se způsobem využití pozemku zeleň. 
Za ovocné dřeviny se považují dřeviny 
spadající pod ovocné rody a druhy stano-
vené v příloze č. 5 vyhlášky č. 378/2010 Sb., 
o stanovení druhového seznamu pěsto-
vaných rostlin – kaštanovník jedlý, citrus, 
líska, kdouloň, smokvoň, kumkvat, jahodník, 
ořešák vlašský, jabloň, olivovník, pistáciov-
ník, citronečník, mandloň, meruňka, třešeň, 
višeň, slivoň, broskvoň, slivoň japonská, 
hrušeň, rybíz – angrešt, maliník – ostružiník, 
borůvka. 
Upozorňujeme na skutečnost, že před touto 
novelou, tj. před 1. 11. 2014, bylo možné 
na zahradách kácet všechny dřeviny bez 

povolení (zahradou se rozuměl poze-
mek u bytového domu nebo u rodin-
ného domu v zastavěném území obce, 
který byl stavebně oplocený a nepří-
stupný veřejnost). Toto od listopadu 
2014 už neplatí! 
Dále podle novely vyhlášky (§ 3) je 
možné bez povolení kácet pouze: dřeviny 
o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve 
výšce 130 cm nad zemí, zapojené porosty 
dřevin, pokud jejich celková plocha nepře-
sahuje 40 m2, dřeviny pěstované na pozem-
cích vedených v katastru nemovitostí ve 
způsobu využití jako plantáž dřevin. Ostatní 
dřeviny podléhají povolení, to znamená, že 
se musí požádat o jejich povolení ke kácení. 
Podle § 4 odst. 1), 2) vyhlášky č. 189/2013 
Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich 
kácení (dále jen vyhlášky), musí vedle 
obecných náležitostí podle správního řádu 
žádost o povolení kácení dřevin nebo ozná-
mení o kácení dřevin obsahovat: označení 
katastrálního území a parcely, na které se 
dřeviny nachází, stručný popis umístění 
dřevin a situační zákres, doložení vlastnické-
ho práva či nájemního nebo uživatelského 
vztahu žadatele k příslušným pozemkům 
(nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí), 

včetně písemného souhlasu vlastníka po-
zemku s kácením (není-li žadatelem vlastník 
pozemku), specifikaci dřevin, které mají být 
káceny, zejména druhy dřevin, popřípadě 
rody, jejich počet a obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí (pro kácení zapojených 
porostů dřevin lze namísto počtu kácených 
dřevin uvést výměru kácené plochy s uve-
dením druhového, popřípadě rodového 
zastoupení dřevin), zdůvodnění žádosti či 
oznámení, doložení skutečností nasvědču-
jících tomu, že byly splněny podmínky pro 
tento postup podle § 4 odst. 2 e) vyhlášky 
v případě oznamovací povinnosti podle § 8 
odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny z důvodu, je-li stavem dře-
vin zřejmě a bezprostředně ohrožen život či 
zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu 
(foto, záznam policie). 

Magda Svojanovská,  
odbor životního prostředí a dopravy

ODBOR žIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVy

Novela vyhlášky č. 189/2013 Sb.,  
o ochraně dřevin a povolování jejich kácení 
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Městská část má ve svých základních cílech pro zvyšování 
spokojenosti obyvatel i zkvalitňování životního prostředí, 
ve kterém žijí. Patří k tomu mimo jiné také obnova stáva-
jících parků a veřejných zelených prostranství. V minulém 
roce si ve svém Strategickém plánu rozvoje městské části 
Praha 20 stanovila úkol: revitalizovat Nolčův park (vedle MŠ 
U Rybníčku) a park Chvaly, a Zastupitelstvo ho schválilo. 
Předcházela tomu několikaletá příprava, která započala 
v roce 2009 podrobným dendrologickým průzkumem 
v obou parcích, včetně návrhu projektů na provedení této 
revitalizace. Po získání všech potřebných vyjádření a povo-
lení mohla městská část využít možnosti požádat o finanč-
ní podporu z Operačního programu – Praha Konkuren-
ceschopnost MHMP, což opakovaně udělala. V letošním 
roce jsme pro tyto dva parky získali částku 9 980 353 Kč se 
spoluúčastí městské části ve výši 809 217 Kč. 
Revitalizace parků se uskuteční v období prosince 2014 až 
července 2015. K jednotlivým parkům uvádím níže několik 
základních informací. Kompletní projektová dokumen-
tace je zveřejněna na www.pocernice.cz/městská část/
strategický plán, anebo na www.zdravehornipocernice.cz/
dokumenty. Dokumentaci je také možné prohlédnout si 
u mne v kanceláři na adrese Jívanská 635, kancelář č.dv.102 
(přízemí, chodba naproti recepci).

Park Chvaly
Parčík Chvaly s pomníkem Padlých vojínů v I. světové 
válce je lokalitou, která díky dříve hustě vysázeným jeh-
ličnatým keřům, které měly doplnit pomník, dnes vytváří 
nepřehledné problematické místo z pohledu bezpeč-
nosti. Jsou zde nebezpečná zákoutí, cesty a mobiliář 
jsou ve špatném stavu. Dendrologický průzkum a návrh 
opatření z pohledu odstranění zejména jehličnatých 
stromů a keřů navrhly projektantky Safe trees, s.r.o. Úče-
lem revitalizace parku je otevření plochy pro obyvatele, 
přináší nové prvky a výsadby do prostoru. Například 
nové kvetoucí záhony a stinné květnaté porosty mezi 
stromy budou takovými prvky. V ploše už nebudou po-
nechána temná zákoutí, přibudou pergoly, z nichž jedna 
zastřešená bude sloužit jako autobusová zastávka. Opra-
ví se povrchy cest, jsou navrženy nové odolné lavice bez 
opěradel a područek a nové koše.

Zdravá městská část Horní Počernice
Proč a jak bude probíhat  

revitalizace parku Chvaly a Nolčova parku

Nolčův park byl původně součástí rozsáhlé 
zahrady u vily rodiny Nolčových. To, že se zde 
nachází starší exempláře zahradnicky hod-
notných dřevin, svědčí o tom, že se jednalo 
o sbírkovou zahradu. Tato původní kompo-
zice dnes zaniká v ponechaném porostu ná-
letových dřevin jako např. pajasanu, jasanu, 
javoru apod. Bohužel absencí koncepční 
péče (spočívající zejména v probírkách takto 
vyrostlých stromů) je v současném porostu 

těchto dřevin 59%. Na základě podrobného 
dendrologického průzkumu je navrženo čás-
tečně je odstranit. Část jich bude ponechána 
jako doplnění k jednotlivým dominantním 
stromům. Kácet se bude muset také z důvo-
du kolize stromu s cestní sítí nebo v přípa-
dě, že strom bude provozně nebezpečný. 
V návrhu projektanti firmy Terra Florida dbají 
na upravení druhového zastoupení, aby byl 
park rozmanitý a působil jako harmonický 

celek. Využívají k tomu přirozených vlastnos-
tí dřevin v určitých vegetačních etapách. Stá-
vající zahuštěné a přerostlé keřové výsadby 
budou nahrazeny solitérními keři. Park bude 
pohledově odcloněn od okolních stavebních 
objektů výsadbou stálezeleného živého 
plotu. Frekventovaná ulice Ve Žlíbku, je 
odcloněna gabionovou zdí. Současná cestní 
síť bude obnovena s doplněním obvodové 
cesty. Pro zajištění bezpečnosti a komfortu 

Nolčův park vedle MŠ U Rybníčku
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pobytu v parku budou cesty 
osvětleny nově instalovanými 
svítidly veřejného osvětlení. 
Podél gabionové zdi budou 
umístěny nové lavičky, kolem 
nichž budou vysázeny záhony 
s trvalkami a travinami.
Věříme, že revitalizované parky 
i přes své nepříznivé umístění 
u frekventovaných komunikací 
mohou být místem, které pro 
svou přírodní krásu budou mno-
hé z vás lákat k pobytu.

Lenka Tomsová, OMH, oddělení 
péče o zeleň a kompostárny

Jak jistě všichni v Horních Počernicích vědí, 
naše škola má skutečně velmi dlouhou 
historii a za tu dobu prošlo jejími lavicemi 
několik generací žáků. Mám velkou radost, 
když se mnoho bývalých žáků do naší školy 
vrací a vzpomínají na svá školní léta i kouzlo 
každodenních školních starostí třeba po 
padesáti letech. 
Když se slavilo 225 let trvání školy, uspo-
řádali jsme velkou oslavu. Škola se v pod-
večerních hodinách otevřela veřejnosti, 
třídy se proměnily v prostory, kde byl 
vždy soustředěn jeden druh historických 
materiálů dokládajících unikátnost a kouzlo 
naší školy. Tak měla veřejnost možnost 
shlédnout velmi cenné školní kroniky, vý-
stavu historických pomůcek, 
dobového oblečení, fotografií 
i filmů zachycujících učitele 
i žáky školy. 
O kvalitě výstavy svědčí 
skutečnost, že se mnoho 
pamětníků stále vrací, aby si 
okopírovali některé fotografie 
či alespoň zavzpomínali nad 
kronikami na dobu svého mlá-
dí. Vydali jsme publikaci, která 
je dodnes mezi pamětníky 
velmi žádaná, ale i pro naše 
projekty slouží jako vynikající 
výukový materiál. Není se co 
divit, vždyť kapitoly psal sám 
život skrze osoby, které seděly 

za katedrou i před katedrou v minulosti 
dávné i nedávné. 
Jedním z žáků byl i pan Hlava, který s námi 
intenzivně spolupracoval a ze svého archivu 
poskytl vše, co se dalo využít. Také nám 
pomohl s mnoha fakty z doby, kdy byl žá-
kem naší školy. Osobně jsem se až poněkud 
zastyděl, když vyprávěl o tom, jak jako dítě 
navštěvoval kroužky hry na housle aj., tak 
jsem se zeptal, jak to bylo s placením. Jeho 
odpověď si budu pamatovat: „Učitelé to dě-
lali zdarma, vždyť to měli rádi!“. Pan Hlava už 
bohužel není mezi námi, ale snad i tento náš 
počin, o kterém chci psát, vidí jako pozitivní 
ve vývoji školy.

Dárkem, který škola dostala k 227. výročí 
založení, je nová fasáda. Zvládnout její kom-
plexní rekonstrukci během prázdninových 
měsíců bylo velmi obtížné, takže se nakonec 
práce protáhly i do začátku školního roku, 
ale v říjnu bylo vše zdárně dokončeno, takže 
škola má reprezentativní vzhled. 
Nebylo to ale vůbec jednoduché. Naše 
představy se poněkud lišily od představy 
realizační firmy, nakonec ale kvalitní staveb-
ní dozor dokázal dovést konečnou podobu 
školy do stavu, za který se nemusíme stydět. 
Velký dík patří radnímu Jiřímu Vávrovi, že za 
nás bojoval na Magistrátě a pomohl získat 
finanční prostředky na realizaci rekonstruk-
ce, starostce Haně Moravcové za soustav-

nou podporu a zajištění reali-
zace, Odboru OHSaI MČ Praha 
20 za permanentní dohled 
nad průběhem rekonstrukce, 
Odboru školství a sociálních 
věcí za úžasnou podporu 
a stavebnímu dozoru z firmy 
Pracom za vynikající práci. Po-
děkování si zaslouží i mnoho 
dalších, nedokáži zde všechny 
vyjmenovat, ale nemohu 
zapomenout na kronikáře 
Huberta Antese, který nám 
moc pomohl, třebaže si to ve 
své skromnosti ani nemyslí.

Martin Březina

Základní škola Stoliňská dostala velký dárek k 227. výročí založení
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Městská část Praha 20 má od 11. listopadu nové vedení radnice.
Ustavující Zastupitelstvo MČ Praha 20, které se uskutečnilo 11. listopadu 2014, volilo starostu, jeho 
zástupce, radní, předsedy výborů a jejich členy takto:
Starostkou MČ Praha 20 pro volební období 2014–2018 byla zvolena Hana Moravcová počtem 19 hlasů.
1. zástupcem starosty byla zvolena Mgr. Eva Březinová.
2. zástupcem starosty byl zvolen Mgr. Jiří Beneda

Zastupitelstvo Městské části Praha 20
zvolilo starostku, radní, předsedy a členy výborů

Většina nově zvolených zastupitelů přijala po ustavujícím zasedání pozvání od starostky na slavnostní přípitek. Foto Monique Chapat

Volba členů rady MČ Praha 20
Členy Rady MČ Praha 20 byli zvoleni:
Karla Polydorová na pozici neuvolněné radní
Ing. Pavel Wágner na pozici neuvolněného radního
Ing. Petr Herian na pozici neuvolněného radního
Mgr. Alena Šefčíková na pozici neuvolněné radní

Volba předsedů a členů výborů zastupitelstva
ZMČ Praha 20 stanovilo kontrolní výbor, finanční výbor, výbor pro 
partnerství a návrhový výbor a počet členů kontrolního výboru na 7 včetně 
předsedy, finančního výboru na 7 včetně předsedy, návrhového výboru na 
5 včetně předsedy a výboru pro partnerství na 9 včetně předsedy.

ZMČ Praha 20 zvolilo kontrolní výbor ve složení:
– předsedou kontrolního výboru Jaroslava Kočího
– členem kontrolního výboru Jana Škrleho, Miloslava Maturu, Mgr. Blanku 

Horkou, Drahomíru Holzmannovou, Jiřího Suka a Ing. Milana Heriana
– tajemníkem kontrolního výboru Mgr. Jiřího Arnošta

ZMČ Praha 20 zvolilo finanční výbor ve složení:
– předsedou finančního výboru Mgr. Alenu Štrobovou
– členem finančního výboru Richarda Stáru, JUDr. Miloslava Blahovce, Ing. Tamaru Spilkovou, Martinu Houškovou, Ing. Petra Heriana a Ilonu 

Juklovou
– tajemníkem finančního výboru Bc. Helenu Martynkovou

ZMČ Praha 20 zvolilo návrhový výbor ve složení:
– předsedou návrhového výboru Ing. Pavla Wágnera
– členem návrhového výboru Jiřího Stibora, Mgr. Jiřího Benedu, Boženu Beňovou a Bc. Viléma Čápa

ZMČ Praha 20 zvolilo Výbor pro partnerství ve složení:
– předsedou výboru pro partnerství Danu Mojžíšovou
– členem výboru pro partnerství Mgr. Alžbětu Cibochovou, Mgr. Janu Neudertovou, Jaroslava Kočího, Mgr. Miroslava Fraňka, Ing. Janu 

Jelínkovou, Bc. Hanu Čížkovou, Mgr. Zdeňku Horváthovou a Soňu Zíkovou
– tajemníkem výboru pro partnerství Ing. 

Andrea Jandová, kancelář ÚMČ Praha 20
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Sdružení českých spotřebitelů (SČS) 
uspořádalo 21. října v hotelu Chvalská tvrz 
konferenci o programu Česká kvalita, který 
prosazuje poskytování kvalitních služeb 
a je podporovaný vládou České republiky. 
Na tiskové konferenci převzala 
starostka Prahy 20 Hana Moravcová 
Značku Česká kvalita pro dětské 
hřiště v Bártlově ulici. Je to už druhé 
prestižní ocenění kvalitních a bez-
pečně provozovaných dětských hřišť 
v Horních Počernicích. První obdr-
želo dětské hřiště v ulici Ratibořická 
– Běluňská v roce 2013. 

Česká kvalita je program, který 
podporuje poskytování kvalitních 
služeb, je součástí Národní politiky 
kvality a podporuje ho vláda České 
republiky.
 „Kvalita služeb se už řadu let drží v popředí 
zájmu, zejména v souvislosti s výskytem 
nekvalitních výrobků a služeb. Program Česká 
kvalita vznikl právě proto, aby odlišil seriozní 
a důvěryhodné značky kvality, které budou 
dobrým vodítkem pro spotřebitele. Chceme 
poukázat na poctivé značky, které jsou udě-
lovány jen po přísném a nezávislém ověřo-
vání kvality a podléhají pravidelné kontrole,“ 
vysvětlila organizátorka konference Zdenka 

Houžvičková, soudní znalkyně se specializací 
na bezpečnost tělocvičen, dětských a sportov-
ních hřišť.
Každá značka v programu má přesně stano-
vená kritéria pro posuzování kvality podle 

konkrétního typu výrobků či služeb a musí 
splňovat čtyři základní podmínky. Výrobek 
musí mít v porovnání s obdobnými výrobky 
na trhu nadstandardní kvalitu, kterou musí 
ověřit nezávislá akreditovaná zkušebna. 
Dodržování kvality, stejně jako spokojenost 
zákazníků, musí být průběžně kontrolována. 
Majiteli Značky kvality Hřiště – sportoviště – 
tělocvična jsou Sdružení českých spotřebitelů 
a Profesní Komora SOTKVO, kteří také po 

splnění přísných podmínek značku hřišti v ulici 
Bártlova udělili. 

Značky jsou nejen oceněním výběru kvalit-
ních herních prvků, ale především oceněním 
bezpečného provozování obou dětských hřišť 
v Horních Počernicích dle platné legislativy 
a požadavků ČSN EN. „Starostka Moravcová se 
zasazuje nejen o výstavbu nových dětských 
a sportovních zařízení pro děti a mládež 
v Horních Počernicích, ale dbá také na jejich 
bezpečnost. Nutno dodat, že má v této snaze 
velkou oporu v Jaroslavu Píšovi, vedoucím 
místního hospodářství, a dalších zaměstnan-
cích tohoto odboru,“ uvedla Zdenka Houžvič-
ková.

Jak zajistí provozovatel veřejného zařízení 
určeného pro hry a sport dětí a mládeže 
provoz v souladu s platnými normami a s po-
žadavky legislativy? „V rámci úkolu Úřadu pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví a s odbornou podporou dalších 
orgánů a organizací byla zpracována příručka 
správné praxe, jako nástroj k podpoře bez-
pečného provozu veřejných zařízení učených 
pro hru a sport dětí a mládeže,“ říká Houžvič-
ková, která tento materiál spolu s předsedou 
Sdružení spotřebitelů na národní konferenci 
představila. Konference určená pro pracovníky 

samosprávy, státní 
správy a školství 
vzbudila i pozornost 
médií. Krátký rozho-
vor s Hanou Morav-
covou, natočený na 
hřišti v ulici Bártlova, 
odvysílala v hlavním 
zpravodajství Česká 
televize.

Více na www.ceskakvalita.cz 
nebo www.overenehriste.cz

Dana Mojžíšová

Dětské hřiště v Bártlově ulici  
dostalo ocenění Česká kvalita 
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Pozorně jsem v poslední době sledoval reakce některých občanů na 
rekonstrukci přechodu Náchodská – Stoliňská a mám pocit, že je v této 
souvislosti třeba uvést na pravou míru několik skutečností. Reakce 
některých lidí v průběhu stavby byly vesměs negativní a směřovaly 
k vedení obce, proto chci vysvětlit, proč se rekonstrukce prováděla. 

Rekonstrukci neobjednala MČ Praha 20, protože komunikace Náchodská 
patří pod Magistrát. Nejednalo se o peníze MČ Praha 20, ale o prostředky 
MHMP, navíc velmi účelně využité na zvýšení bezpečnosti občanů a hlav-
ně našich dětí.
Všichni víme, že Náchodská je nejvytíženější komunikací v Horních 
Počernicích, denně tudy projede okolo 15 tisíc aut. Přecházejí či přebíhají 
tu naše děti, takže je povinností nás všech se o jejich bezpečnost postarat 
výchovou i prvky pasivní bezpečnosti. Naše škola se od roku 2008 věnuje 
projektům na zajištění bezpečnosti jejich dětí při cestě do školy i ze 
školy. O tom, že máme cyklotrasy, které kříží hlavní silnice, někdy ani 
nikam nevedou, nemá smysl psát. Důležité je zvýšit bezpečnost v našem 
bezprostředním okolí. Naši žáci se skutečně neumějí chovat v silničním 
provozu. Není divu, vždyť ani nemají možnost se to naučit, protože je 
všude vozíme auty.
Proto jsme se aspoň ve škole snažili o nápravu, zmapovali okolí a snažili 
se řešit nejkritičtější místa. Není jich málo, třeba hned u naší školy bylo 
třeba zpomalit řidiče, pro které není blízkost školy důvodem ke snížení 
rychlosti. Díky pochopení Ivana Lišky se podařilo u školy umístit zpoma-
lovací retardéry. Hned mi volala nějaká žena, že tudy jezdí vždy zcela bez 
problémů, ale dnes si na retardéru urazila spojler u nárazníku. O tom, jak 
rychle jela, není třeba diskutovat. 
Dalším problematickým místem byl zpomalovací retardér u podjezdu  
D 11 na trase cyklotrasy. Čas ukázal, že je zde oprávněně. Kolik dětí ochrá-
nil, spočítat nelze, ale nic se zde od té doby nestalo, a to je hlavní. V roce 
2009 se naše škola hlásila do projektu Bezpečné cesty do školy, abychom 
podpořili činnost těch, kteří se této problematice věnují, a získat zpětnou 
vazbu k tomu, co děláme. Naše žádost ale nebyla vyslyšena. O rok později 

jsme to zkoušeli znovu, tentokráte úspěšně. Tak odstartovalo oficiální 
zvyšování bezpečnosti s pomocí našich žáků. Zpracovávali jsme mapky, 
formovali plán mobility, počítali auta, vyplňovali dotazníky, pořádali 
setkání a konfrontovali naše zjištění s oficiálními údaji. Žáci vytipovali 
spolu se svými rodiči i učiteli ta nejnebezpečnější místa, na něž se pak 
soustředila naše pozornost. K jednání byl přizván fundovaný projektant 
Ing. Květoslav Syrový se zkušenostmi ze zahraničí, který zpracoval kom-
plexní materiál ke zvýšení bezpečnosti v okolí naší školy, tedy i zmiňo-
vaný přechod. Škola získala grant, z něhož mohla hradit projektovou 
dokumentaci i další související náklady. Jen kolem naší školy každé ráno 
projede okolo dvou stovek aut. Obdobná bude situace také u dalších škol. 
Nelze předpokládat, že automobilů bude ubývat, a tak je třeba hledat 
varianty udržitelnosti do budoucnosti. 
Betonové bloky na přechodech pro chodce jsou jako ochrana dítěte ne-
vhodné. Není za ně vidět, a pokud na ně vozidlo najede, je dítě odhozeno 
do prostoru chodníku. Dítě nevidí situaci jako my, nemá rozhled vzhle-
dem ke své výšce, nedokáže odhadnout rychlost přijíždějícího vozidla 
odhad jako my zkušenější, stejně jako má jiné vnímání prostorového 
úhlu. Kroky vedoucí ke zvýšení bezpečnosti podpořila i starostka Hana 
Moravcová a trpělivě spolu s dalšími radními poslouchala prezentace 
a souhlasila s navrhovanými kroky ke zvýšení bezpečnosti dětí v dopravě. 
Stoliňská se stala jednosměrnou, doprava byla odkloněna od budovy 
školy, je zde zábradlí k ochraně chodců i dětí, které opouštějí hřiště, jen 
přechod na Náchodské se dlouho nedařilo uskutečnit. Nakonec se to ale 
přece jen podařilo, a to je hlavní. Už jednou nám zde auto srazilo žáka, 
naštěstí utrpěl jen šok a odřeniny, ale i to bylo memento, že něco musíme 
udělat.
Poloha Horních Počernic je z hlediska dopravy komplikovaná; satelity 
a okolní obce se rozrůstají, přes Horní Počernice se jezdí stále častěji. 
O tom, že by projektanti satelitů měli myslet také na dopravní dostup-
nost, nemá smysl psát. Na jedné straně nám přibývá aut, ovšem ohledupl-
nosti ubývá. Toho jsme bohužel svědky každý den. 

Martin Březina

jak to vlastně začalo s přechodem na Náchodské a Stoliňské

Ve sváteční den 17. listopadu převáželi pracovníci Odboru místního 
hospodářství vánoční strom na Chvalskou tvrz. Krásný smrk, který 
ohrožoval v těsné blízkosti rodinný domek v ulici Na Pozorce, daro-
vali manželé Jeremiášovi. 
Bezplatnou pomoc při kácení a převoz vánočního stromu poskyt-
li Jiří Matyska (kácení a plošinu) a pan Obst (jeřábnické práce). 
Omezení dopravy a bezpečný převoz stromu zajišťovala společně 
s pracovníky místního hospodářství Městská policie. 
Vlastní ozdobení stromu zajistila firma Eltodo ve spolupráci s míst-
ním hospodářstvím. Děkujeme všem za vstřícnou pomoc. 
Za pracovníky odboru místního hospodářství bych rád popřál všem 
hornopočernickým občanům šťastné prožití vánočních svátků a vše 
nejlepší v roce 2015. 

Jaroslav Píša, vedoucí Odboru místního hospodářství

Převoz vánočního stromu
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Obvodní výbor SPCCH z. s. ve spolupráci se ZO v Praze 9 a Klubem 
seniorů při Domu sociálních služeb v Harrachovské ulici č. 422 má 
za sebou tyto akce: 
Ozdravný pobyt ve Sloupu v Čechách na začátku června. Během pobytu 
jsme pořádali výlet do Nového Boru, kde jsme si prohlédli sklárnu. Celý 
náš pobyt byl přijat velmi příznivě všemi účastníky, proto ho chceme 
příští rok zopakovat. Říjnový rekondiční pobyt v Soběšicích na Šumavě 
byl pod dohledem doktorky Moravcové. Také cvičitelka paní Politzerová 
se nám věnovala a při cvičení pod jejím vedením jsme si zlepšili fyzičku. 
Vycházky Pošumavím byly pro nás příležitostí k seznámení s tamní 
krásnou přírodou, nasbírali jsme houby a poznali další kout naši krásné 
vlasti. Ozdravný pobyt v Poděbradech proběhl v listopadu a těší se u na-
šich členů stále většímu zájmu pro ozdravné uhličité koupele.
Během roku 2014 jsme pořádali výlety, návštěvy divadel a kin. Velmi 
přínosné jsou vycházky po Praze a okolí, které vede paní Fleišerová.
Při pravidelných setkáních členů jednotlivých základních organizací infor-
mujeme členy o všech akcích, které pořádáme. Každý čtvrtek od 14 hodin 
máme cvičení pro kardiaky s prvky jógy pod dohledem lékaře. Pořádáme 

Velikonoční posezení, Vánoční besídku s kulturním programem, hudbou 
a zpěvem. Na jaře a na podzim máme ples seniorů v Počernicích.
Poděkování patří vedoucímu panu Georgievovi, který akce zajišťuje, 
vede a vždy má připravený zajímavý program. Dále děkujeme doktorce 
Moravcové, která se o všechny účastníky stará po zdravotní stránce. 
Poděkování patří také paní Fleišerové za vedení vycházek po Praze 
a okolí, cvičitelkám Evě Drnkové, Jarce Politzerové a Libušce Pavlíčkové, 
které vedly rozcvičky a cvičení na lehátkách. Všichni jsme byli spokojeni 
a těšíme se na další akce a plánované pobyty. Děkujeme také Michaele 
Žáčkové, ředitelce Domu sociálních služeb, za poskytnutí klubovny 
v Harrachovské ulici 422, kterou používáme jako klubovnu na naše 
pravidelná setkávání. 
PLÁN AKCÍ, KTERÉ PŘIPRAVUjEME NA ROK 2015
•	 Ozdravný	pobyt	na	Šumavě – hotel Lazny – červen 2015
•	 Rekondiční	pobyt	ve	Sloupu v Čechách – září, říjen 2015
•	 Ozdravný	pobyt	v Poděbradech – listopad 2015
•	 Dále	ostatní	akce	pořádané	pravidelně	každým	rokem	v základních	

organizacích.
Zdeňka Jaklová, místopředsedkyně OV SPCCH 

Ohlédnutí za prací obvodního výboru Svazu postižených 
civilizačními chorobami v končícím roce 2014 a plán na rok 2015

Oblíbené plesání se tentokrát uskutečnilo 
20. listopadu v Domečku, jehož prostory 
zaplnili starší i mladí do posledního místa.Na 
programu se podílely děti z tanečního studia 
Barbie při DDM Horní Počernice vystoupeními 
s názvem Večerníček, Porcelánová panenka 
a Valčíková etuda. Jak uvedla lektorka Marie 
Frolíková, byla to pro malé tanečnice důležitá 
premiéra, ale vše dobře dopadlo, a děti sklidily 
zasloužený potlesk. Po nich zahráli mladí 
houslisté ze Základní umělecké školy pod 
vedením Kristiana Vacka, potom už parket 
ovládli Jitka Matěchová s Lukášem Rebendou 
a scénkou z "divokého západu“. Vyvrcholením 
programu bylo však vystoupení šestnácti taneč-
nic z uskupení nesoucí název Studentky třetího 
věku, které divákům ve svižném tempu před-
vedly všechny druhy tanců. „Potom už tančili 
všichni, protože k tanci i k poslechu nám skvěle 
hrála skupina z Čelákovic. Byl to pěkný večer, 
a doufám, že i naši senioři, jimž byl ples určen 
především, jsou spokojeni. Všichni se dobře 
bavili, tombola byla bohatá, dokonce jsme stihli 
oslavit i narozeniny dvou přítomných dam, 
jejichž jména si bohužel nepamatuji, bylo těch 
děvčat na mě nějak moc,“ uvedl následující den 
ráno poněkud znavený organizátor a moderátor 
večera Jaroslav Kočí, jemuž celý večer asistovala 
také starostka Hana Moravcová.

Poděkování dárcům tomboly:
1. Moravsko-česká vinařská na Křovinově nám., 
Klub seniorů SKP HoPo, ZŠ Stoliňská a další.

DM, foto Vladimír Mojžíš jr.

Na podzimním 
plese seniorů  
se tančilo i slavilo
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Placená inzerce

PRACUJ
PRO METROPOLI
BEZPEČNĚJŠÍ
MĚSTSKÁ POLICIE HL. M. PRAHY
PŘIJME NOVÉ STRÁŽNÍKY

WWW.MPPRAHA.CZ/NABOR

W
W
W
.M
PP
RA
H
A.
CZ
/N
AB
O
R

NABÍZÍME NOVÉ 
BENEFITY

PŘÍSPĚVEK NA DOVOLENOU

DÁLE NABÍZÍME:

PŘÍSPĚVEK NA DOPRAVU

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

NÁBOROVÝ PŘÍSPĚVEK

P R O

M E T R O P O L I

B E Z P E Č N Ě J Š Í

- stravenky v hodnotě 100 Kč

- právní a sociální jistoty

- zajímavé profesní uplatnění

- kvalitní pracovně-lékařskou péči

- dovolenou v délce pěti týdnů

- příspěvek na penzijní a životní pojištění

POŽADUJEME:

věk od 21 let / státní občanství ČR / zdravotní způsobilost /

ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou / bezúhonnost a spolehlivost
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PROgRAM DIVADLA NA PROSINEC A LEDEN

VýSTAVA VE FOyER
Výběr z grafické tvorby
Cyril, jiří, jana, Martin, Matěj 
a Anežka BOUDOVI 

Úterý 2. prosince v 19.30
DOKONALÁ SVATBA

Sobota 6. prosince v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮžENKA

Sobota 6. prosince v 19.30
KLÍČE NA NEDĚLI

Neděle 7. prosince v 15.00
KOCOUR MODROOČKO

Středa 10. prosince v 16.00 a 18.00 
VÁNOČNÍ SHOW 2014

Sobota 13. prosince v 18.00
KARAMELOVÉ  
jABLKO

Neděle 14. prosince v 15.00
MALÁ MŠE VÁNOČNÍ

Neděle 14. prosince v 19.30
S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ

Úterý 16. prosince v 18.00
FIT STUDIO D – VÁNOČNÍ 
AKADEMIE

Čtvrtek 18. prosince v 19.30
HVĚZDA
 
Neděle 21. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD  
VÁNOČNÍM STROMEM

Pondělí 22. prosince v 19.30
jANA BOUŠKOVÁ
KONCERT PRO  
KRÁLOVSKý NÁSTROj 

PŘEDPRODEj
vstupenek na leden začne v pokladně 

divadla v úterý 9. prosince 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 denně od 

10.00 do 16.00.

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou 

možné první den předprodeje od 18.00 
na www.divadlopocernice.cz a e-mailové 

adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.

Nevyzvednuté vstupenky vracíme do 
prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání 

rezervace. 

PLATBy KARTOU
V pokladně divadla můžete platit 

bezhotovostně kartou.

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice 

si můžete koupit a vytisknout v pohodlí 
domova. Internetový prodej spouštíme 

první den předprodeje v 18.00

VýSTAVA VE FOyER
Cyril, Jiří, Jana, Martin,  

Matěj a Anežka BOUDOVI
Výběr z grafické tvorby čtyř pokolení 

jednoho rodu
Kurátor výstavy Vladimír Vondruška

Úterý 2. prosince v 19.30
Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA
Indigo Company, o.s.
Režie: Lumír Olšovský
Hudba: Ondřej Ruml
Situační komedie britského dramatika Robina 
Hawdona se na jevištích celé Evropy objevuje 
od premiéry v roce 1994.
Bill a Ráchel jsou šťastný pár před svatbou. 
Jenže v den svatby se Bill probudí v hotelu 
s neznámou dívkou. Vůbec nic si bohužel ne-
pamatuje, dívka však tvrdí, že se něco stalo…
Hrají: Filip Tomsa/ Michal Zelenka, Josef Hervert/ 
Karel Heřmánek ml., Olga Lounová/ Miluše 
Bittnerová, Lilian Sarah Fischerová, Jana Troja-
nová, Vendula Křížová/ Simona Vrbická, David 
Vejražka 
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Sobota 6. prosince v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮžENKA
Baletní škola BcA. Jána Nemce
Libreto baletu vychází ze známé 
pohádky francouzského spisovatele 
Charlese Perraulta Spící krasavice 
o princezně, která se píchne o růži 
a na dlouhý čas společně s celým 
královstvím usne. U nás je tato 
francouzská pohádka známá spíš ve 

verzi bratří Grimmů jako Šípková Růženka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 6. prosince v 19.30
Antonín Procházka

KLÍČE NA NEDĚLI
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Obnovená premiéra 24. října 2014 
v Divadle Palace
Komedie o dvou manželských párech, které se 
sejdou na nepovedeném mejdanu. V opilosti 
se partneři prohodí, vymění si klíče od bytu, ale 
po kratičké radosti z něčeho nového se roztočí 
kolotoč potíží. Vrší se trapasy a nedorozumění. 
Hrdinové jsou fyzicky i duševně týráni, dostávají 
se do choulostivých situací, a tak brzy zatouží 
po jediném - dostat se zase domů ke svému 
zákonnému partnerovi. 
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VyPRODÁNO

VyPRODÁNO

Hrají: Jana Šulcová, Zbyšek Pantůček / Viktor Limr, 
Ivana Andrlová / Olga Želenská, Libor Hruška / 
Antonín Procházka, Mahulena Bočanová / Jana 
Zenáhlíková, Marcela Nohýnková / Vlasta 
Žehrová, Jana Zenáhlíková / Lucie Svobodová, 
Veronika Jeníková / Lucie Svobodová,
Martin Sobotka, Jana Zenáhlíková / Lucie 
Svobodová
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Neděle 7. prosince v 15.00

KOCOUR MODROOČKO
Mladá scéna Ústí nad Labem
Muzikál s písničkami Marka Ebena
Malý kocourek Modroočko objevuje svět a po-
znává spoustu nových přátel: zkušeného Bělo-
vouse Zrzundu, krásnou Zelenoočku, věčného 
rváče Natrhouška, koťátko Kiki, slepého krtka, 
ježka Šramotu, chamtivého křečka a další.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 10. prosince v 16.00 a 18.00 

VÁNOČNÍ SHOW 2014
Agentura Amfora
Výpravný vánoční pořad pro děti od pěti let 
s atmosférou přímého televizního přenosu plný 
soutěží, písniček a dárků se koná pod záštitou 
starostky Hany Moravcové.
Účinkují: Petr Salava, Michal Nesvadba, Jan 
Čenský, Michaela Váňová/ Barbora Šedivá
Jednotné vstupné 100 Kč 

Sobota 13. prosince v 18.00 
Tara Toužimská

KARAMELOVÉ  
jABLKO
Divadelní studio Hamlet / Železný Brod
Šťastné představení o nešťastných ženách. 
Příběh složitého vztahu matky a dcery, jejichž 
vzájemná láska, nenávist, nepochopení, ale 
i rodinná tajemství, která vyplouvají na povrch, 
přinesou nečekané rozuzlení příběhu. 
Poslední představení letošního 7. ročníku 
festivalu věnovaného proslulému scénografovi 
a kamarádovi Milanu Čechovi.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři nad 65 let 50 Kč

Neděle 14. prosince v 15.00

MALÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kühnův dětský sbor
Vánoční pořad známého dětského sboru s do-
provodem orchestru. Jakub Jan Ryba: Česká mše 
vánoční, Jiří Teml: Splnilo se písmo svaté, Gloria 
in excelsis Deo, Svatá noc – pastorely starých 
českých mistrů.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 14. prosince v 19.30

NAĎA VÁLOVÁ 
S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ
Písně Evy Olmerové v netradičním podání Nadi 
Válové (zpěv), Hany Robinson (piano) a Markéty 
Vybíralové (housle).
Hosté: Petra Hapková a František Segrado
Jednotné vstupné 200 Kč

Úterý 16. prosince v 18.00

FIT STUDIO D 
VÁNOČNÍ AKADEMIE
Jednotné vstupné 100 Kč

Čtvrtek 18. prosince v 19.30   
Patrik Hartl

HVĚZDA
Studio dva

Neděle 21. prosince v 17.00

ZPÍVÁNÍ  
POD VÁNOČNÍM  
STROMEM
Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném přírod-
ním divadle v zahradě svépravické školy. Za více 
než dvě desítky let se pro nás společné zpívání 
stalo příjemným zakončením adventu. Také 
letos se můžeme těšit na vánoční písně a koledy 
v podání Dity Hořínkové. Betlémské světlo pro 
vás budou mít připravené počerničtí skauti.
Vstup volný

Pondělí 22. prosince v 19.30

jANA BOUŠKOVÁ 
KONCERT PRO  
KRÁLOVSKý NÁSTROj 

LEDEN 2015

Pátek 9. ledna v 19.30
Jean Barbier

MÁ žENA SI VyŠLA
Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Jak to dopadne, když si Gilles pozve domů na 
oběd svého šéfa Bernarda de Montgallet a za-
pomene o tom informovat svoji ženu Stephanii? 
Dokáže situaci zachránit služebná Henrietta? 
A jak všechno zkomplikuje zahradník Pierre 
nebo nečekaný příchod Jacqueliny? Vše se 
dozvíte ve vtipné komedii plné omylů a nečeka-
ných záměn a s překvapivým rozuzlením.
Hrají: Eliška Povolná, Ondřej Hrubeš, Saša Vytlači-
lová, Michal Král, Eva Bartoňová, Milan Rutner
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 11. ledna v 15.00
Michaela Sajlerová a Zdeněk Tomeš 
podle knihy Jiřího Trnky

ZAHRADA
Divadlo Krapet
To šlo jednou pár kluků do školy a cestou uviděli 
ve vysoké zdi z kamene starou železnou branku, 
celou rezavou… Ocitnou se v tajemné zahradě 
plné překvapení. Hlídá ji zlomyslný kocour, mluví-
cí trpaslík, v jezírku plave sečtělá velryba a když už 
je nejhůř, tak pomůžou legrační sloni. A právě do 
takové zahrady se zatoulají tři zvědaví kluci a vy 
s nimi. Tajemství a kouzla mají rádi velcí i malí.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 11. ledna v 18.00

VERNISÁž VýSTAVy EX LIBRIS
Expozice části výtvarné kolekce XIV. Trienále 
českého ex libris Chrudim 2014
Výstavu připravil Vladimír Vondruška.

Středa 14. ledna v 19.30
Geraldine Aron

MŮj BÁjEČNý ROZVOD
Produkce: FDA Praha
Překlad: Pavel Dominik
Režie: Jana Kališová
Velice laskavá komedie věnovaná všem, kteří 
nikoli vlastní vinou zůstali sami. Příběh Angely 
Kennedyové Lipské, ženy středních let, kterou 
právě opustil manžel a která se po desetiletích 
v roli manželky a matky začíná učit žít sama, je 
skvělá komedie, ale o vážných a docela smut-
ných peripetiích života. Na diváckém úspěchu 
má jistě zásadní podíl brilantní výkon Elišky Bal-
zerové, která vytváří všechny postavy příběhu.
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Čtvrtek 15. ledna v 19.30
Slawomir Mrožek

SMLOUVA
Divadlo v Rytířské
Překlad: Helena Stachová
Režie: Petr Kracik
„Něco takového by nevymyslel ani sám Mrožek!“ 
Pořekadlo, které se v Polsku vžilo ještě za auto-
rova života, výmluvně dokládá, co je pro jeho 
dramatiku charakteristické: neotřelé zápletky, 
vtipné, často komediální řešení situací a překva-
pivá pointa. Smlouva je bravurní tragikomedie 
o muži, jenž si sám najme vlastního vraha. Vedle 
takřka detektivní zápletky nabízí především 
znamenitou hereckou příležitost pro dva muže, 
kteří spolu vedou napínavý a zároveň zábavný 
dialog.
Hrají: Miroslav Etzler a Karel Zima
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Slawomir Mrožek: Smlouva
Milan Rutner a Eliška Povolná v komedii Má 
žena si vyšla
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Ray Cooney, john Chapman: Do ložnice vstupujte jednotlivě!

Sobota 17. ledna v 15.00
Jan Werich

FIMFÁRUM
Hynkovo hravé divadlo 
Režie: Eva Andělová
Pohádka pro děti i dospělé 
s písničkami trojice V+W+J. Byl 
jednou jeden zámek a v něm 
jedna stará Jasnost knížepán, 
kterému „dobře“ radil jeho první 
lokaj. Pod zámkem byla ves-
nice a v ní kovárna s poctivým 
pracovitým kovářem, kterému 
„dobře“ radila jeho záletná žena 
se svou ctižádostivou matkou. 
V pohádce Jana Wericha se tyto 
archetypy spolu s postavami 
čerta a vodníka zamíchají do 
půvabného příběhu. Pojďte se 
podívat, jak potrestat zlou mysl.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 18. ledna v 18.00
Jaroslav Foglar, Vlastimil Peška

RyCHLÉ ŠÍPy
Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Legendární komiks Jaroslava Foglara převedený 
do jevištní podoby. Mirek, Jarka, Jindra, Červe-
náček, Rychlonožka; kdo by neznal slavný klub 
Rychlých šípů, chlapce statečné, hrdé, čestné, 
veselé a podnikavé. Nebo raději dáváte před-
nost plantážníkům z Bratrstva kočičí pracky? 
Ať je to tak či tak, neváhejte a vydejte se s námi 
zpět do doby, kdy každá dívka byla dámou 
a muži pravými gentlemany.
Hrají: Petr Beneš, Václav Procházka, Jaroslav 
Spitzer, Jan Hohenberger, Vladimír Duben, Adam 
Dufek, Stanislav Spitzer, Petr Kříž, Alžběta Holcová, 
Barbora Bartošová, Jana Povolná, Anežka Moudrá, 
Magdaléna Moudrá, Anna Herianová/Dominika 
Herianová
Hlas Jaroslava Foglara: Vladimír Stoklasa
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Středa 21. ledna v 19.30
Fabrice Roger-Lacan

ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Divadlo Kalich
Režie: Lída Engelová
Jejich byty dělí jen pár metrů společné chodby, 
ovšem oni dva jako by žili každý na jiné planetě. 
Ona je renomovaná psycholožka, on manažer 
marketingu. Shodnout se dokážou jen na jedi-
ném, že toho druhého prostě nemůžou vystát. 
Jenže pod každodenními slovními přestřelkami 
a dohady prosvítá cit, který si oba dva zprvu od-
mítají přiznat… Nikdo z nás přece nechce zůstat 
sám a jak známo, protiklady se přitahují!
Stejně jako v případě divácky mimořádně 
úspěšných komedií Drahouškové a Sbohem, 
zůstávám! přivádí herečka Jana Paulová na naši 
divadelní scénu v české premiéře největší kome-
diální hit současné Paříže. Komedie Ani spolu, 
ani bez sebe se drží na špici žebříčku nejúspěš-
nějších francouzských her a jiskření mezi oběma 
postavami i oběma herci je pro diváky zárukou 
výtečné zábavy.
Hrají: Jana Paulová a David Suchařípa
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Pondělí 26. ledna v 19.30
Ray Cooney / John Chapman

DO LOžNICE VSTUPUjTE  
jEDNOTLIVĚ!
Divadelní společnost Háta
Překlad: Jiří Strnad
Režie: Antonín Procházka
I prostorná exkluzivní ložnice s velikou kruhovou 
postelí může být náhle těsná. Tato situace 
nastane v bláznivé komedii s kolotočem zou-
falých zastíracích manévrů, nedorozumění, lží 
a nechtěných záměn osob. Jiskřivé humorné 
slovní i situační šarvátky nabírají na intenzitě. 
Když veškeré zádrhele a konflikty dospějí k urov-
nání a zklidnění, zaskočí diváky ještě nečekaná 
brilantní pointa.
Hra, která náleží k vrcholům společné tvorby 
obou autorů, se dočkala mnoha nastudování na 
anglických scénách, stejně jako v divadlech new-
yorské Broadwaye. Nyní ji může poprvé zhlédnout 
v českém překladu také naše publikum.
Hrají: Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalo-
vá, Lukáš vaculík, Pavel Nečas/Martin Zounar, 
Monika Absolonová/ Adéla Gondíková/Kateřina 
Lojdová, Jana Birgusová/Sandra Černodrinská, 
Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček/Martin Sobotka, 
Ivana Andrlová/Olga Želenská, Jana Zenáhlíko-
vá/Vlasta Žehrová
Vstopné 300, 280, 260 Kč

Změna programu  
vyhrazena!

DOPOLEDNÍ 
PŘEDSTAVENÍ 
Dopolední představení 
jsou zadaná pro školy 
a školky. Maminky s dětmi 
je mohou navštívit po 
předchozí domluvě na tel. 
281 920 326. 

Pondělí 1. 12. v 9.00 
a 10.30

VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
Divadlo Já to jsem - Víťa 
Marčík junior

Úterý 2. 12. v 9.00 a 10.30

LEgENDA O HVĚZDĚ
Divadlo Evy Hruškové

Pátek 5. 12. v 9.00 a 10.30

SETKÁNÍ PŘED BETLÉMEM
Teátr Víťa Marčík

Pondělí 8. 12. v 9.00 a 10.30

KDE SE VZALy VÁNOCE
Petr Kubec

Čtvrtek 11. 12. v 9.00 a 10.30

VÁNOČNÍ KABARET
Andromeda

Pondělí 15. 12. v 9.00 a 10.30

MALÁ MŠE VÁNOČNÍ
Kühnův dětský sbor

Středa 17. 12. v 9.00 a 10.30

VÁNOČNÍ DIAMANT
Liduščino divadlo

Čtvrtek 8. ledna v 9.00 a 10.30

jAK HANIČKA S HONZÍKEM  
ZAPOMNĚLI NA UŠATý DÁREK
Divadlo Paleček

Pondělí 12. ledna v 9.00 a 10.30

VELKÁ CIRKUSOVÁ POHÁDKA
Kejklířské divadlo z Doudleb

Čtvrtek 22. ledna v 9.00 a 10.30

MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Divadlo Matěje Kopeckého

Úterý 27. ledna v 9.00 a 10.30

jAK ŠLI INDIÁNI ZA SLUNCEM
Duhové divadlo

Hana Čížková, 
ředitelka Divadla Horní Počernice

Radostný advent, šťastné a klidné vánoční svátky  
 a hodně úspěchů v novém roce 2015 vám  

přejí pracovníci Kulturního centra Horní Počernice.
Fabrice Roger-Lacan: Ani spolu, ani bez sebe
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Výstavu grafické tvorby čtyř pokolení rodu 
Boudových, která byla zahájena v listo-
padu a můžete ji vidět až 
do konce letošního roku, 
vystřídá  
11. ledna přehlídka drobné 
grafiky současných tvůrců 
českého ex libris. Připravuje 
ji Vladimír Vondruška, stejně 
jako mnohé předchozí 
úspěšné výstavy ve foyer 
hornopočernickém divadla. 
Myšlenku instalovat zde 
tuto expozici začal realizovat 
už na říjnové vernisáži XIV. 
Trienále Chrudim 2014, které 
se koná jednou za tři roky a 
jehož součástí je celostátní 
setkání sběratelů a přátel ex 
libris. Letošní výstava před-
stavuje tvorbu současných 
grafiků v letech 2012 – 2014.
„Tyto malé originální grafiky 
jsou nejen unikátním studij-
ním materiálem, který uka-
zuje na kvalitu a časové pro-
měny této grafické disciplíny, 
ale jsou i svědectvím vývoje 
tvorby výrazných tvůrčích 
osobností. Výběr zároveň 
sleduje moderní umělecké 
tendence grafického žánru 
tradičně spjatého s knižní 
kulturou. Exponáty jsou ma-
jetkem Památníku národního 
písemnictví v Praze, oslovil 
jsem tedy ředitele Památníku 
Zdeňka Freislebena a jeho 
prostřednictvím vedoucí 
Kabinetu ex libris v Chrudimi 
Marii Sedmíkovou 
s prosbou, zda 
bychom mohli tuto 
expozici nainsta-
lovat v Horních 
Počernicích. Díky 
jejich vstřícnosti 
jednání úspěšně 
probíhají, a my 
nyní můžeme 
všechny příznivce 
ex libris pozvat na 
unikátní výstavu. 
Jde o skutečně 
reprezentativní 
kolekci, v níž 
uvidíte tvorbu Bo-
rise Jirků, Michala 

Cihláře, Vladimíra Suchánka, Michaela 
Rittsteina, Jiřího Boudy, Jana Híska, 

Aleny Antonové, Hany Čápové 
a mnoha dalších,“ uvedl Vladi-
mír Vondruška který expozici 
považuje za vrchol sezony 
výstav v hornopočernickém 
divadle.
Malé grafické lístky s označe-
ním Ex libris a jménem nebo 
rodovým erbem majitele 
vznikly z potřeby vlastní-
ků knih. Ex libris znamená 
Z knih, a kniha byla už od 
středověku cennou součástí 
majetku a bylo třeba označit, 

komu patří. Za první mo-
derní českou knižní značku 
se považuje dřevoryt Josefa 
Mánesa pro průmyslníka 
a mecenáše rytíře Vojtěcha 
Lannu z roku 1868. Ex libris 
v sobě spojuje lásku ke kni-
ze a výtvarnému umění, ale 
je též svědectvím o majiteli. 
Vladimír Vondruška připravil také 
výstavu Boudovi – výběr z grafické 
tvorby čtyř pokolení jednoho rodu, 

jež měla vernisáž 9. listopadu, 
a dosud trvá. Cyril, Jiří, Jana a Mar-
tin Boudovi jsou z rodiny, která 
se výrazně zapsala do historie 
české moderní grafiky už od jejích 
počátků. 
Veřejnost zná především Cyrila 
Boudu jako autora ilustrací nebo 
poštovních známek, jeho tvorba 
však zahrnuje veškeré grafické 
techniky. Na Cyrilovu tvorbu 
 

 volně navazuje i syn Jiří, kterému učaro-
valo téma technických památek, zejména 
lokomotiv.
Právě Jiří je vyhledávaným a velmi uzná-
vaným autorem ex libris. Jeho žena Jana 
je známá především ilustracemi dětských 
knížek, syn Martin pracuje jako umělecký 
tiskař v litografické dílně a ve foyer divadla 
vystavuje barevné litografie inspirované 
českou krajinou a cestami do zahraničí. 
I jeho děti, Matěj a Anežka, se školí v pří-
pravě na pokračování řemeslné rodinné 
tradice.

Text a foto Dana Mojžíšová

Ex libris jsou malé originální grafiky
S Vladimírem Vondruškou o připravované výstavě ex libris  
ve foyer divadla

Vernisáž výstavy Boudovi – výběr z grafické tvorby čtyř pokolení jednoho rodu. Zleva: Vladimír Vondruška, Karel žižkovský, jiří, Martin s cho-
tí, Anežka a Matěj Boudovi, hrálo saxofonové kvarteto ZUŠ Horní Počernice pod vedením Pavla Fiedlera ve složení Anna Roubíčková, Noemi 
Havlová, Andrea Prudilová a Lukáš Rehberger.
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Neznámí hrdinové – řekli 
ďáblovi NE
Adam Drda a Mikuláš Kroupa
Příběhy obyčejných lidí, kteří se dostali do 
konfliktu s totalitní mocí, jsou často napína-
vější než smyšlený 
thriller. Přitom jsou 
pravdivé. Dnes je 
v módě relativistic-
ký přístup k minu-
losti: nic nebylo za 
totality černobílé, 
každý se musel tak 
či onak ohnout, 
události je třeba 
nahlížet „v dobo-
vém kontextu“. 
Opravdu? Někteří 
naši spoluobčané 
byli ochotni „říct ďáblovi ne“, ač jim takové 
rozhodnutí mnohdy změnilo celý život. 
Julie Hrušková po komunistickém puči, 
v pouhých devatenácti letech překročila 
rakouské hranice, aby se aktivně účastnila 
odboje. Byla zatčena, dlouhodobě vězněna 
a mučena estébáky s celoživotními násled-
ky. Julius Varga, vozíčkář, který byl para-
doxně největším postrachem StB v rodném 
kraji. Studenti, kteří parodovali Rybovu mši 
slovy „Hej, Gusto“ a putovali do kriminálu, či 
muž, který ukrýval 15 let ve stodole uprchlí-
ka hledaného komunisty…

Pohnuté příběhy těch, kdo hrdinně zasáhli 
do dějinného vývoje, či jen do osudů oby-
čejných lidí, vylíčili dokumentarista Adam 
Drda a ředitel obecně prospěšné společ-
nosti Post Bellum Mikuláš Kroupa.

Muž, který se zřekl peněz 
a přežil
Mark Boyle 
Nacházíme se v kritickém bodě dějin. 
Nemůžeme mít donekonečna rychlá auta, 
počítače o velikosti kreditek a všechny mo-
derní vymoženosti, a zároveň čistý vzduch, 
rozlehlé deštné pralesy, čerstvou pitnou 
vodu a stabilní klima. Naše generace může 
mít jedno, nebo druhé, ale ne obojí. Lidstvo 
si musí vybrat. Obě možnosti mají své „ná-
klady obětované příležitosti“. Přístroje, nebo 
příroda? Vyberte si špatně, a příští genera-
ce už nemusí mít ani jedno. To jsou slova 
Marka Boylea, autora této jedinečné knihy, 
který vás provede svým odvážným expe-
rimentem, při němž se zcela zřekl peněz. 

Čtivou a pouta-
vou formou se 
seznámíte s jeho 
motivací i životní 
filozofií a stanete 
se jeho souput-
níky na cestě, 
kterou nelemují 
bankovky a pla-
tební karty. Co je 
však nejvíce fas-
cinující – Markův 
příběh přímo 
vybízí k zamyšlení nad zásadními otázkami 
životního stylu v konzumní společnosti 
a směřování současné západní civilizace.

Flashky
Eva Zábranová 
Když v září orwellovského roku 1984 zemřel 
básník, prozaik, esejista a překladatel Jan 
Zábrana, bylo jeho dceři Evě devatenáct let. 
Dnes, k třicátému výročí úmrtí svého táty, 
se rozhodla napsat pro něj knihu, která je 
nejen svědectvím o něm a poctou jeho ce-
loživotní práci, ale i jedinečným záznamem 
setkání s mnoha vynikajícími osobnostmi 
poválečné české 
kultury, mj. Miku-
lášem Medkem, 
Ivanem Medkem, 
Emanuelem 
Fryntou, Eval-
dem Schormem, 
Františkem 
Jungwirthem, 
Danielou Hodro-
vou, redaktory 
nakladatelství 
Odeon a s ame-
rickým básníkem Allenem Ginsbergem, 
jehož živý portrét patří k nejpůsobivějším 
kapitolám knihy.
Flashky - doprovozené mnoha unikátními 
fotografiemi - jsou ovšem též něčím mno-
hem víc než jen prací vzpomínkovou. Jde 
o plnohodnotnou uměleckou prózu, která 
přesným a břitkým jazykem podává prav-
divý obraz české společnosti v poválečném 
půlstoletí na pozadí tzv. rodinné historie, 
tedy v žánru, který v současnosti nabývá 
na důležitosti ve všech východoevrop-
ských literaturách. Nesentimentální, věcné 
a detailně přesné vidění Evy Zábranové má 
zobecňující sílu, která z příběhu dospívání 
v rodině vězňů komunistického režimu 
činí jednu z nejpůsobivějších českých próz 
posledních let.

Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

www.SANCEPROPOCERNICE.cz
www.facebook.com/sancepropocernice2014

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Milí naši čtenáři,
dovolte popřát vám i letos 
krásný adventní, vánoční 
čas a vkročení do roku 
nového 2015 ve zdraví, 
s důvodem k radosti 
i naději.
K adventnímu rozjímání 

bych si dovolila nabídnout trochu poezie 
Aloise Volkmana:

Předvánoční
Uštvaní konzumenti
v kolovém honu roku.
Andělské halali.
Kdybychom veškeré žádosti
mohli zkonzumovat
zkonzumujeme i Vánoce -
donošenou příležitost
aby se v každém
mohla narodit
a na svět přijít
podivná potřeba
stát se bližním.

Pod bodem mrazu
Pod zamrzlými úsměvy
pod vrstvou kůže hroší
plují v nás
radostné zvěsti Vánoc.

Vysekejme otvor úst
a kapsy proděravme 
ať živá štědrost
může vyplout z hloubky

Za kolektiv knihovny
Božena Beňová

Provoz v knihovně  
o vánočních prázdninách:
Poslední půjčovní den  
je pátek 19. 12. 2014

Od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015  
je knihovna zavřená.

Půjčujeme opět od 6. 1. 2015
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Dramatik, prozaik a překladatel Pavel Kohout 
(1928) prošel pozoruhodným vývojem, který 
je pro jeho sepjetí s komunistickou ideologií 
v mládí pro mnohé nepřijatelný. Jiní naopak 
si ho váží jako neohroženého bojovníka za 
lidská práva a odpůrce režimu od konce šede-
sátých let. Jedno je jisté: pro československou 
demokracii vykonal mnoho i po vynuceném 
odchodu do zahraničí a svou tvorbou si 
právem získal uznání a čelné místo mezi před-
staviteli naší literatury a dramatu. A jak se 
ukázalo i v případě uvedení jeho hry Dvanáct, 
kterou s místními ochotníky nastudovala 
režisérka Jana Sůvová, dokáže i dnes oslovit 
mladé lidi. 
Do Horních Počernic přijel Pavel Kohout už 
podruhé, tentokrát i se svou ženou, spisovatel-
kou Jelenou Mašínovou, režisérem Viktorem 
Polesným a herci Marií Drahokoupilovou, Jiřím 
Havlem a Karlem Háblem, kteří v inscenaci 
kdysi hráli. Znovuuvedení absolventského 
představení Dvanáct, dramatu, jež napsal 
v roce 1962 pro studenty posledního ročník 
DAMU, bylo pro autora i hosty velkým, ale mi-
lým překvapením. Netušili, že příběh dvanácti 
absolventů, kteří se rozhodnou společně odejít 
do oblastního divadla a už během první sezóny 
se jejich nadšený kolektiv rozpadá, může být 
po více než padesáti letech pro dnešní mladou 
generaci herců zajímavý. 
„Do Počernic jsem byl pozván už na jaře, ale 
bohužel mi to nedovolily jiné povinnosti. Ne-
zapomněl jsem, velmi mně to zaujalo, protože 
jsem nechápal, jak je možné tuto hru ještě 
nastudovat, považoval jsem ji za mrtvou. Nejen 
proto, že byla z jiného období, ale i proto, že 
byla napsána jednoznačně pro konkrétní skupi-
nu herců. Nikdy bych nevěřil, že se ještě někdy 
bude hrát,“ netajil svůj údiv Pavel Kohout. Jak 
říká, pozval tehdy do hospody v Poněšicích 
všech šest dívek a šest mladíků z posledního 
ročníku DAMU, a každému dal půl hodiny na 
to, aby řekl, co chce hrát. „Pak jsem se pokusil 
napsat hru, která by jim pomohla získat angaž-
má, protože tenkrát chodili do DISKu ředitelé 
oblastních divadel na představení absolvent-
ských ročníků, aby si vybírali herce. Představení 
Dvanáct mělo být pro ně jakousi vizitkou, aby 
si i v menších rolích každý našel svou parketu, 
v níž může prokázat vlastní hereckou i lidskou 
osobnost.“ 
Pavel Kohout netají, že byl tehdy přítelem 
Marie Drahokoupilové, a hru psal hlavně kvůli 
ní, měl však rád všechny herce, kteří mu na čtyři 
roky vstoupili do života. Marie Drahokoupilová 
zůstala jeho přítelkyní dodnes, stejně jako mno-
zí další herci. „Navíc mě po letech dohání refrén 
mého života, protože syn Ladislava Křiváčka 
(Pepek) si vzal dceru mé dcery. To je úžasné, že 
se opět dostávám do sféry vlivu tohoto rebela,“ 
říká se smíchem. 
 Večer v Horních Počernicích si hosté prodloužili 
o besedu s režisérkou a herci, našli si čas také 
na setkání s ředitelkou divadla Hanou Čížkovou 

a starostkou Hanou 
Moravcovou, jimž Pavel 
Kohout nezapomněl 
připomenout historku, 
jak Václavu Havlovi 
policie v roce 1975 
odebrala v restauraci 
U Čelikovských řidičský 
průkaz a on zůstal bez-
radný, jak se dostanou 
domů. Jeho žena Olga 
na to jen poznamenala: 
´Musím ti Vašku říct, 
že mám taky řidičák´. 
A překvapeného Havla 
odvezla. 
 Jak zaznělo při besedě 
s hornopočernickými 
herci, pozoruhodné je, 
že hra Dvanáct se už 
nikdy v DISKu nehrála. 
To je ale pro Kohouta 
snadno vysvětlitelné, 
protože pár let po této 
inscenaci byl zakázán 
s celým dílem, takže 
o něm dvacet let nikdo 
neslyšel. Když se po 
převratu v roce 1989 
vrátil zpátky do Čech 
z Rakouska, kam byl se 
svou ženou násilím vyhoštěn za Chartu 77, hra 
už dávno upadla v zapomnění. Proto jej zaujalo, 
že si režisérka Sůvová vybrala jeho hru proto, 
že jí umožnila pracovat se všemi mladými herci 
ze souboru Výtečníci a mohla s nimi přitom 
hovořit o životě. 
„Jen mě šokovalo, že neškrtla ani slovo, takže 
vlastně je to originál z roku 1963, ke kterému 
ještě chytře v programu připojila vysvětlivky, 
co některé už nepoužívané výrazy znamenají. 
Na začátku představení v říjnu to s mou duší 
nedělalo nic, říkal jsem si, že se to všechno 
nějak hodí k mému životu plnému refrénů, ale 
najednou jsem cítil, že to funguje! Také Viktor 
Polesný byl překvapen, že mladí dokázali i po 
padesáti letech najít ve hře nejrůznější vztaho-
vé záležitosti. Jsem tím neobyčejně inspirován 
a režisérce i hercům děkuji za hluboký zážitek,“ 
uvedl Pavel Kohout, neskrýval přitom spokoje-
nost a souboru dedikoval svůj druhý ´memoá-
román´ Kde je zakopaný pes, v němž líčí životní 
osudy disidentů v letech 1968-1979, slovy: 
Výtečným Výtečníkům PK. „To je snad vrchol mé 
kariéry,“ zvolal pak divadelně na závěr našeho 
setkání, „hráli mě na newyorské Broadway, 
v moskevském MCHATu a teď konečně i v Hor-
ních Počernicích! Teď píše o představení do 
Divadelních novin Richard Erml, tak třeba bude 
o mé hry větší zájem mezi mladými i jinde.“ 
Turbulentní pertipetie Kohoutova života 
mohou být podnětem k zamyšlení pro všechny, 
neboť mají daleko obecnější význam. Vypo-
vídají nejen o autorových charakteristických 

postojích v různých etapách našich novodo-
bých dějin, ale též o dramatickém dění v celé 
české společnosti. Návštěva Pavla Kohouta 
v hornopočernickém divadle byla pro všechny 
přítomné velkou poctou v předvečer 25. výročí 
Listopadu 1989. 

Dana Mojžíšová, foto autorka 

Pavel Kohout:  
„Hráli mě na Broadway, ve MCHATu a teď i v Počernicích!“

Marie Drahokoupilová a jiří Havel

Beseda s režisérkou janou Sůvovou a herci
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NAŠI JUBILANTI V PROSINCI

Ludmila Aimová
Otakar Ambroz
František Bednář
Marie Böhmová
Marie Čermáková
Karel Černý
Václav Červenka
Zdeněk Diviš
Jaromíra Dvořáková
Jitka Fialová
Milada Fidlerová
Stanislava Firsovová
Věra Francová

Marie Grossová
Miluše Hladíková
Marie Chládková
Zdeňka Chroustová
Miloň Jeřábek
Jindřiška Koniakovská
Vladimír Kostelecký
Miroslav Košina
Věra Kredbová
Jiřina Křížová
Miloslav Kubec
Jana Kučerová
Marie Kučerová

Anděla Kulhánková
Jiří Kulich
Marie Maňáková
Hana Matysková
Vlasta Mottlová
Jiří Pařízek
Alena Paulíková
Zdenka Pazderová
Eva Petříková
František Princ
Štefania Procházková
Jaroslav Sedláček
Vlasta Sedláčková

Josef Strnad
Miroslav Vajzr
Vlasta Vajzrová
Dagmar Valdová
Marie Vaňková
Jarmila Vohnická
Antonín Volavka
Jaroslava Volfová
Helena Volková
Vladimír Zouzal

Vzpomínka na Jiřího Vopěnku
Dne 24. 12. uplyne smutných sedm let, kdy mě opustil 
můj milovaný manžel, otec a dědeček Jiří Vopěnka. Za 
tichou vzpomínku děkuje manželka a dcery s rodinou.

Vzpomínka na Kurta Šedivého
Dne 26. 12. je tomu šest smutných let, co nás navždy opustil 
náš milovaný otec, bratr, děda. Kdo jste ho znali, zpomeňte 
s námi. Manželka, dcera s rodinou a synové s rodinami.

PROgRAM ZO SENIOŘI 
V PROSINCI 2014
středa 3. prosince ve 14.00
POVÍDÁNÍ, DESKOVÉ HRy, KARTy
Klubovna

čtvrtek 11. prosince
MUZEUM MÁSLA V MÁSLOVICÍCH
Sraz na Č. Mostě v 8.30, odj. v 8.40 
snížené vstupné 20 Kč
vede Libuše Frouzová

pondělí 15. prosince
VyCHÁZKA
Hůrka – Nová ves (Betlém)
sraz v 9.45 v metru Č. Most
vede Libuše Frouzová, 
ze stanice metra B Hůrka v 10.30  
Věra Fleišerová 

pondělí 15. prosince
VÁNOČNÍ KONCERT
Hudby hradní stráže a Policie ČR
v Muzeu Policie ČR
odjezd z metra Č. Most v 16.20 
Zpět nejede BUS, nutno jít pěšky
na Karlovo náměstí.
vede Ilona Juklová

Všem seniorům přejeme klidné svátky 
vánoční a pevné zdraví v roce 2015.
Stejné přání a poděkování za podporu 
posíláme i vedení naší Radnice Praha 20  
a všem našim příznivcům. 

Výbor ZO SENIOŘI Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

MÍSTNÍ ORgANIZACE SVAZU TĚLESNĚ POSTIžENýCH 
OBČANŮ HODNOTÍ UPLyNULý ROK

Rádi bychom občany Horních Počernic krátce seznámili s děním v naší organizaci. Le-
tošní rok byl pro nás velice úspěšný ve všem, co jsme naplánovali a realizovali: zajímavé 
přednášky, vycházky, výlety, zájezdy, návštěvy divadel nebo kina. Podařilo se nám zajis-
tit rekordní účast na pobytu v Jánských Lázních včetně prospěšných procedur. Nesmím 
opomenout ani příjemné posezení v Domečku ve spolupráci s místní Pečovatelskou 
službou, naši hojnou účast na besedách na Chvalském zámku s významnými osobnost-
mi nebo na dvou plesech pořádaných MČ Praha 20.
To vše se nám podařilo uskutečnit s podporou zdejší radnice a starostky Hany Morav-
cové. Blahopřejeme jí k opětovnému zvolení v komunálních volbách a přejeme mnoho 
úspěchů, pevné zdraví i nervy, štěstí, ale také radost z vykonané práce. Vážíme si také 
spolupráce se základní organizací Svazu postižených civilizačními chorobami, kterou 
vede Zdena Jaklová, a s Klubem seniorů a jeho předsedkyní Ilonkou Juklovou. 
Přejeme všem Hornopočernickým příjemné prožití vánočních sváků a v novém roce 
hodně úspěchů, zdraví a pohody.
Přijďte mezi nás, scházíme se každé úterý v zasedací místnosti ÚMČ Praha 20.

Oldřich Abt, předseda MO STP
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Historie dávná i nedávná – 76 
Události
Semknutí lidí k pilné práci spolu s cíleným 
vedením státu napomáhalo překonávat 
potíže z válečného období k údivu spojenců 
i okolních zemí. Z událostí, které ovlivňovaly 
rozvoj samostatného státu nebo místní dění, 
bylo v kronikách našich obcí pak zazname-
náno například toto:

V únoru 1920 byl schválen branný zákon 
s dvouletou vojenskou službou. V dubnu 
pak byly konány první volby do Národního 
shromáždění a do Senátu. Na konci měsíce 
června v Praze slavnostně proběhl  
VI. všesokolský slet.
Od 1. června 1921 bylo v republice zavedeno 
číslování hodin od jedné do 24. Na to reago-
vala především železnice, když na nádražních 
hodinách dala připsat nad římské číslice I. až 
XII. arabská čísla 13 až 24. Domácnosti tuto 
změnu opomíjely někde i delší dobu.

Prvního ledna 1922 byly s Prahou sloučeny 
blízké obce. Ke stávajícím osmi čtvrtím přibylo 
dalších jedenáct nově utvořených. K sedmé 
části Libni byly připojeny Střížkov, Kobyli-
sy, Troja a Bohnice. Devátou čtvrť vytvořily 
Vysočany, Prosek a Hloubětín, desátou čtvrtí 
se stal Karlín, jedenáctá čtvrť sestávala z Žiž-
kova, Hrdlořez a Malešic. Dvanáctou čtvrtí 
se staly Královské Vinohrady. Třináctá čtvrť 
byla vytvořena z Vršovic, Záběhlic, Hostivaře 
a Strašnic, čtrnáctá čtvrť z Nuslí, Michle a Krče, 
patnáctá čtvrť z Podolí, Braníka a Hodkoviček, 
šestnáctá čtvrť ze Smíchova, Radlic, Hlubo-
čep a Malé Chuchle, sedmnáctá čtvrť z Košíř, 
Motola a Jínonic, osmnáctá čtvrť z Břevnova, 
Střešovic a Liboce a devatenáctá čtvrť z Dejvic, 
Bubenče, Sedlce, Vokovic a Veleslavína. Naše 
původní obec Chvaly byla zahrnuta do území 
budoucího zájmu tzv. Velké Prahy až po hrani-
ci ke hřbitovu.
Dne 18. února 1922 byly vydány první česko-
slovenské mince v hodnotě dvacet a padesát 
haléřů.
Malý školský zákon upravující systém školství 
byl schválen 27. června. Mimo jiné upravoval 

také naplněnost tříd tak, že od roku 1926 smělo 
být ve třídách obecných škol nejvýše 65 dětí. 

Dne 27. května 1923 byla zadána přístavba 
poschodí chvalské školy staviteli Doušovi 
z Horních Počernic za 230. 480 korun, z nichž 
byl podíl přiškolené obce Svépravice 81. 598 
korun. Evangelická jednota, jež v bývalém 
mlýně provozovala sirotčinec, přispěla Chval-
ské obci částkou 20 tisíc korun.
Dne 2. července 1923 byl při přestavbě domku 
čp. 7 pana Růžičky na Chvalech spálen na tyči 
došek na znamení, že v obci již není stavení, 
jež by bylo kryto došky.
Železniční trať z Prahy do Lysé nad Labem, 
dosud jednokolejná, dočkala se 3. července 
zahájení výstavby druhé koleje.
V neděli 29. srpna 1923 byly do věže kostela 
ve Chvalech zavěšeny nové zvony, pořízené 
ze sbírek občanů přifařených obcí; vysvětil je 
biskup Sedlák. Velký zvon Václav vážil 498 kg, 
menší zvon Marie 240 kg a nejmenší (umírá-
ček) vážil 11 kg. O sbírku potřebné částky 28. 
335 korun se zasloužil oblíbený kněz Josef 
Laštovička, který se slavnostního aktu jejich 
zavěšení nedožil, neboť v polovině června 
náhle zemřel. Pochován je v nové části Chval-
ského hřbitova.

Elektřina do našich obcí byla zaváděna 
postupně tak, že v obci Horní Počernice se 
poprvé elektrické světlo rozsvítilo 12. června 
1923, ve Svépravicích 25. ledna 1924 a ve 
Chvalech 7. dubna 1925. 
Za finanční podpory karlínského okresu  
17. června 1924 se v obci Horní Počernice za-
čala budovat kanalizace podél severní strany 
dnešní Náchodské ulice od ulice Dobšické se 
zaústěním do bývalého rybníka univerzitní-
ho (dnes Podsychrovského).
Významným dnem se pro všechny naše 
původní obce stal den 11. srpen, kdy první 
místní lékař MUDr. Josef Kudrnovský  
otevřel v Horních 
Počernicích ordi-
naci.

Budování druhé koleje železniční trati postou-
pilo tak, že ve dnech 27. 8. – 30. 9. 1924 se 
stavěl nový most nad hloubětínským kopcem. 
Po tuto dobu byla také zahražena státní silnice 
s úpravou zaústění silnice z Kyjí. Když byl 
bělostný betonový most po čase zčernalý od 
sazí od projíždějících lokomotiv, dočkal se i se 
svým okolím pojmenování Černý Most.
Dne 20. listopadu 1924 přestaly platit poslední 
rakouské mince dvou a deseti haléře a po šesti 
letech tak byla ukončena přeměna na česko-
slovenskou měnovou soustavu.

V roce 1925 je mezi zaznamenanými událost-
mi například uvedeno: 4. června byl zahájen 
provoz i na druhé koleji železniční trati v úseku 
mezi stanicemi Vysočany a Mstětice.
6. července byl poprvé jako státní svátek 
slaven památný den národního světce Mistra 
Jana Husa. Vyslanec Vatikánu na protest opus-
til Prahu a ministr železnic Jiří Stříbrný se vzdal 
ministerského křesla. V předvečer památného 
dne k připomenutí mučednické smrti Mistra 
Jana Husa byly i v našich obcích páleny hra-
nice, při nichž bylo vzpomínáno jeho díla za 
zpěvu vlasteneckých písní.
12. listopadu otevřel pan František Vostřel po 
celkové rekonstrukci s milionovým nákladem 
vyhořelý mlýn po panu Kvapilovi v obci Horní 
Počernice. Nový automatizovaný válcový mlýn 
v sousedství dnešní České spořitelny znovu 
vyhořel v roce 1976 a jako neopravitelný byl 
po několika letech chátrání zbourán.
V roce 1925 bylo přebudováno poschodí hos-
tince pana Chundely na nároží dnešních ulic 
Ve Žlíbku a Třebešovská. Otevřen zde byl velký 
sál s prostorným jevištěm, který byl využíván 
k představením Kroužku mládenců a ke cviče-
ní členů místního Sokola.
O událostech, jež byly zaznamenány v dalších 
letech opět v příštím pokračování.

Hubert Antes, kronikář

Dne 20. listopadu 1924 přestaly platit poslední rakouské mince 
dvou a deseti haléře a po šesti letech tak byla ukončena přeměna 
na československou měnovou soustavu. V červnu 1920 se v Praze konal VI. všesokolský slet.
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Václav Havel má v Počernicích 
pamětní desku
Pamětní deska, jejímž autorem je Bořek Šípek, připomíná světovou premiéru Havlovy hry 
Žebrácká opera, která se v sále hostince U Čelikovských hrála 1. listopadu 1975 a byla 
jediným veřejně odehraným představením disidenta Havla v době normalizace. 
Slavnostního odhalení se ve čtvrtek 13. listopadu zúčastnil také režisér Andrej Krob, který 
tehdy společně s některými účinkujícími a dokonce i diváky neunikl po představení represím 
ze strany Státní bezpečnosti. „Místo se od té doby výrazně změnilo, ale potěšilo mě už před 
třemi lety, když jsme tady točili dokument o Václavu Havlovi, že tu stále stojí stará vrba, která 
se na fotografiích Bohdana Holomíčka objevuje už před devětatřiceti lety. Premiéra Žebrácké 
opery byla skutečně unikátní produkcí, Václav Havel se jí zúčastnil a nikdy se netajil tím, že si 
této premiéry váží nejvíce ze všech, které měl. Až se rozejdeme, vrbě se pokloním, ale objímat 
ji nebudu,“ uvedl Andrej Krob před odhalením desky. 
Slavnosti byl přítomen i náměstek ministra kultury Miroslav Rovenský. Poděkoval starostce 
Haně Moravcové a místostarostce Evě Březinové za jejich nápad a iniciativu s umístěním 
pamětní desky a řekl, že o Václavu Havlovi se dnes občas mluví jinak, než jsme si představovali, 
ale my, kteří jsme ho lépe znali a vážili si jeho postojů a ideálů, stále ho považujeme za našeho 
prezidenta. 
Program slavnostního večera pokračoval v hornopočernickém divadle uvedením hry Vác-
lava Havla Protest v podání herců Divadla Na tahu a v režii Andreje Kroba, jako pocta všem 
statečným lidem, kteří se dokázali postavit totalitnímu režimu. Významnému dramatikovi byl 
věnován i následující den, v němž Divadlo Na tahu hrálo pro studenty představení Zahradní 
slavnost, poté následovala beseda za účasti Roberta Tamchyny, Andreje Kroba a Anny Freima-
nové. Dvoudenní program pořádala Městská část Praha 20 a Divadlo Horní Počernice. 

Dana Mojžíšová,  
foto Jiří Hubený a archiv redakce

Prezident Václav Havel na návštěvě Horních 
Počernic v roce 1990. Tehdy ho přišly pozdra-
vit davy občanů. 

Havlův pokus o  návštěvu „jeho“ estébáka 
nevyšel, neotevřel.

Děkujeme majitelům domu za vstřícnost  
při instalaci pamětní desky, Richardu Havránkovi, 
Bohumilu Moravcovi, Petru Málkovi, Miloši 
Smolíkovi a Evě Tůmové za finanční podporu její 
výroby.

Něžná revoluce  
v hornopočernickém divadle
K 25. výročí listopadových událostí se v Divadle Horní Počernice uskutečnilo pro-
mítání filmu Něžná revoluce a setkání studentů SOŠ pro administrativu EU s jeho 
tvůrci. Celovečerní dokumentární film zachycuje jedno velmi významné, nedávné 
období našich dějin: několik týdnů, které následovaly po 17. listopadu 1989. Obsáhlý 
materiál, který je svědectvím o nebývale vzrušené atmosféře dějinných přeměn, 
koncipovali do jednoho celku během pouhých deseti dnů režiséři Jiří Střecha a Petr 
Slavík a doplnili dalšími materiály od několika dokumentaristů, například od Marie 
Šandové, iniciátorky promítání a setkání se studenty v počernickém divadle.
“Na rozdíl od našich rodičů jsme hektické týdny kolem 17. listopadu 1989 nezažili, 
proto jsme využili nabídky z divadla vidět dokument Jiřího Stracha o klíčových udá-
lostech naší novodobé historie. S tvůrci filmu jsme pak diskutovali o tom, jak fungují 
základní demokratické mechanismy, co lidi dělí i spojuje a proč je demokracie tak 
křehká,“ uvedl student Petr Hlavička po promítání filmu, jenž také ostatní mladé lidi 
zaujal atmosférou i vtipným a ironickým pohledem na politické dění.

DM, foto Josef Šanda
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Ochutnávat svatomartinská mladá vína od renomovaných 
vinařů se stalo na Chvalském zámku už tradicí. Nápad bývalé 
zastupitelky Zuzany Foglarové na pravidelná setkání členek 
zastupitelstva s občankami (nejen) Horních Počernic se ujal 
před čtyřmi lety, letos se ho ale výjimečně zúčastnili také pá-
nové a Monique a Robert Chapat, naši přátelé z partnerského 
města Mions a tamního Comité de Jumelage.
 K tomuto rozhodnutí přispělo ustavující zasedání Zastu-
pitelstva o den dříve, v němž se po říjnových komunálních 
volbách objevily nové tváře. Svatý Martin na bílém koni sice 
nepřijel, nekonaly se ani svatomartinské hody, jejichž nedílnou součástí má být 
pečená husa, přesto se setkání vydařilo. V úvodu ho zpěvem ozdobily absolventky 
ZUŠ Horní Počernice a členky komorního souboru Mozaika pod uměleckým vede-
ním Zdeny Hejlíkové, které ke zpěvu následně inspirovaly i některé odvážné členky 
zastupitelstva, a poprvé tak na tomto setkání zazněly moravské písně v jejich podání.

Poděkování patří nejen účinkujícím za nádherný zpěv, ale též ředitelce zámku a jejím kolegy-
ním za zajištění výborného pohoštění a především vína od výrobce Víno Sýkora s.r.o. Čejkovice 
z vinotéky na Křovinově náměstí. Jak uvádí firma, „její sudové i lahvové víno je příjemně svěží, 
neobtěžuje alkoholem ani složitými chuťovými vjemy. Lze jej pít celý večer a nebude vás to 
stát ani stovku.“ Stovku nás to sice stálo, ale vzhledem k tomu, jak byl večer příjemný, byla 
výše vstupného zanedbatelná.

DM, foto A. Kohoutová

Výstava s názvem Písmeno - Lettre je v pořadí druhou 
společnou prezentací dětských výtvarných prací, kterou 
zorganizoval Výbor pro partnerství MČ Praha 20 ve spo-
lupráci s Comité de Jumelage de Mions. Stejně jako loni 
při výstavě Modrá – Bleu byly také letos práce hornopo-
černických dětí vystaveny nejdřív ve Francii a na podzim 
doputovaly i s francouzskými na Chvalský zámek. 

Vernisáže výstavy se 12. listopadu zúčastnili ředitelé, 
učitelé, ale hlavně malí výtvarníci a žáci ze ZŠ Ratibořická, 
ZŠ praktická a ZŠ speciální Bártlova, Aktivačního centra, 
ZUŠ a DDM Horní Počernice, hrou na saxofon ozdobila 
slavnostní večer Klára Jelínková. Společně jsme obdivovali 
nápadité a barevné koláže obrázků i větší instalace, jež 
vznikly pod rukama malých umělců. Ukázalo se, že zadání 
námětu je pro děti poutavou motivací, nebojí se používat 
nejrůznější materiály i neobvyklé techniky, a výsledkem je 
pestrá přehlídka dětské fantazie. 

Mezi účastníky vernisáže byla i Monique Chapat z Comité 
de Jumelage v Mions. „Je to krásná myšlenka a hlavně 
záslužná činnost přivést umění dětí až k vrcholu jejich 
snažení, k výstavě, kde ukážou výsledky své práce. Tahle 
možnost mnohé povzbudí, když mohou obrazy nebo 
keramiku nejen vlastníma rukama vytvořit, ale pak se 
o ně podělit i s ostatními a těšit se, když se jim líbí. Práce 
dětí si zaslouží vystavovat, jsou nápadité a krásné,“ uvedla 
Chapat. Všechny malé výtvarníky je třeba pochválit. Jejich 
exponáty mají kromě vysoké umělecké úrovně i duši. Je na 
nich vidět, že do nich děti daly i kousek svého já. Výstava 
končí 29. 11. 2014.

DM

Malí výtvarníci  
vystavovali na zámku

Čtvrtá Svatomartinská s dobrým 
vínem a mezinárodní účastí
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Prosinec je měsíc, 
kdy jedna akce střídá 
druhou, a my na 
zámku nevíme, kam 
dřív skočit. Ale my 
moc rádi skáčeme 
z Adventních trhů 
a Ježíškovy pošty 

na otevření Vánoční výstavy aneb 
Putování s ovečkou, necháme se 
provádět zámkem vílou Ohnivkou 
či v polovině prosince princeznou 
Zlatovláskou a Koloběžkou I., pak si 
zaskočíme na vyhodnocení soutěže 
o nejchutnější a nejkrásnější cukroví 
Chvála pečení, abychom se sešli 
o Štědrém dnu, pečovali o Svatou 
rodinu i živá zvířátka v kočárovně 
a rozdávali se skauty betlémské světlo. 
Prosinec u nás na hornopočernickém 
zámku je vánoční, poetický, pohádkový 
a živý. 
Nezapomeňte tedy otevřít s námi 
Vánoce na Adventních trzích, oslavit 
je při Živém betlému a symbolicky 
ukončit na Zavírání Vánoc se Třemi králi 
a živými velbloudy 4. ledna 2015. 
Přejeme vám romantické Vánoce plné 
lásky, štěstí a vzájemného porozumění. 
Přejeme vám, abyste do pohádkového 
světla andělů putovali nejen 
prostřednictvím naší Vánoční výstavy, 
ale i po celý příští rok. 
Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na 
vás při všech prosincových akcích i po 
celý příští rok. 

Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku 

Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Od soboty 29. 11. 2014  
do neděle 4. 1. 2015
Slavnostní otevření s tvůrčí 
dílnou pro děti 30. 11. od 
15.00

Vánoční výstava aneb 
Putování s ovečkou
Tradiční vánoční výstava je 
rozprostřena ve všech prosto-
rách zámku. Ve sklepení můžete 
společně s ovečkou a holčičkou 
Alžbětkou putovat zázračným 
světem andělů za tajemstvím 

Vánoc až do 
města Betléma. 
Výstava je 
inspirovaná 
knihou Vánoč-
ní mystérium, 
kterou ilustro-
val slovenský 
výtvarník 
Vladimír Král. 
Jistě se vám 
bude líbit, 
že se stanete 
součástí této 
cesty. Navíc si děti vyzkouší svou zručnost 
ve výtvarné dílně. Vše je prosyceno vůní 
vánočních stromečků. Výstavu zapůjčil 
mezinárodní dům umění pro děti BIBIANA 
z Bratislavy. 
V prvním patře zámku uvidíte rozsáhlý ke-
ramický betlém a krásné prostorové knihy 
prestižního ilustrátora Vojtěcha Kubašty, 
který ilustroval i knihy Medvídek Pú, Cvrček 
a mravenci, a pracoval pro studio Walt 
Disney. Pro děti je i zde připravena výtvarná 
dílna. 

V nejhlubším sklepení vás čeká překva-
pení: vzniká zde keramický betlém, který 
vytvářejí šikovné děti a jejich učitelé z RC 
MUM a DDM Horní Počernice.
Nenechte si ujít slavnostní otevření vá-
noční výstavy v neděli 30. 11. od 15.00. 
Můžete ho spojit s dalšími akcemi, které ten 
den pořádáme. 
Výstava probíhá od 29. 11. 2014 do 4. 1. 
2015 denně od 9.00 do 17.00. Zavřeno je 
pouze 25., 26., 31. 12. a 1. 1. 2015.

AKCE PRO VŠECHNY

Neděle 30. 11. od 10.00 do 17.00

Adventní trhy na Chvalské tvrzi
Přijďte se vá-
nočně naladit, 
nakoupit a dát 
si svařené víno 
na tradiční 
adventní trhy 
v půvabném 
areálu Chvalské 
tvrze. Nenechte 
si ujít návštěvu 
Lucií, tajem-
ných postav 

z minulosti, ani bohatý doprovodný 
program: 
• 10.00–17.00 Pohádková neděle na 
zámku s vílou Ohnivkou a vánočními 
tradicemi na Chvalském zámku 
Objednávky prohlídek: 281 860 130.
• 14.00 Návštěva Lucií na trzích 
(ve spolupráci se Spolkem Molechet)
• 14.00–17.00 Vánoční veselí RC MUM 
v kočárovně zámku
• 15.00 Slavnostní 
zahájení Vánoční vý-
stavy aneb Putování 
s ovečkou
• 16.00–17.00 
ježíškova pošta 
a rozsvícení vánoč-
ního stromu v areálu 
Chvalské tvrze. Akce 
MČ Praha 20, při níž 
bude anděl vybírat 
a razítkovat dětská 
přání pro Ježíška, děti 
dostanou sladkosti, po 
16.00  zazpívá pěvecký 
sbor Paleček ze ZUŠ Horní Počernice pod 
vedením Šárky Mistrové, Magdalena Moudrá 
a po rozsvícení stromu šansoniérka Radka 
Fišarová. Vánoční strom rozsvítíme v 16.30.

Neděle 30. 11. od 16.00 do 17.00

ježíškova pošta  
a rozsvícení vánočního stromu 
na Chvalské tvrzi
Anděl bude vybírat dětská přání, která 
orazítkuje a pošle Ježíškovi. MČ Praha 20 
finančně podpoří tři vylosovaná přání. 

Neděle 30. 11. od 
10.00 do 17.00

Pohádková 
neděle na 
zámku s vílou 
Ohnivkou  
a vánočními 
tradicemi
Veselá víla Ohnivka 
provede děti i dospělé 
celým zámkem, vánoč-
ní výstavou Putování 
s ovečkou a také si 
s dětmi připomene 
a vyzkouší nejznámější 
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Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
MČ Praha 20 ve dnech 10. a 11. října 2014.

Děkujeme vám za 1 330 podpisů, díky nimž kandidujeme 
jako jediné nezávislé hnutí v Horních Počernicích!
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vánoční tradice. Děti si během prohlídky 
zasoutěží a získají sladkou odměnu. Po 
skončení prohlídky můžete na zámku zů-
stat, jak dlouho budete chtít. Komentované 
prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy 
v celou hodinu (poslední prohlídka v 16.00). 
Informace a rezervace času prohlídky (nut-
ná) na tel.: 281 860 130.

Sobota 13. 12. od 10.00 do 17.00

Pohádková neděle na zámku 
se Zlatovláskou  
a vánočními tradicemi
Půvabná a milá princezna Zlatovláska pro-
vede děti i dospělé celým zámkem, vánoční 
výstavou 
Putování 
s ovečkou 
a také si 
s dětmi 
připomene 
a vyzkouší 
nejznámější 
vánoční tra-
dice. Děti bu-
dou během 
prohlídky 
plnit jedno-
duché úkoly 
a zahrají si na 
statečného 
Jiříka. Po 
skončení prohlídky můžete na zámku ještě 
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komento-
vané prohlídky trvají 40 minut a začínají 
vždy v celou hodinu (poslední prohlídka 
v 16.00). 
Informace a rezervace času prohlídky (nut-
ná) na tel.: 281 860 130.

Neděle 14. 12. od 10.00 do 17.00

Pohádková neděle na zámku 
s princeznou Koloběžkou 
a vánočními tradicemi
Nezbedná, chytrá a krásná princezna Koloběž-
ka I. provede děti i dospělé celým zámkem, 
vánoční výstavou Putování s ovečkou a také 
si s dětmi 
připomene 
a vyzkouší 
nejznámější vá-
noční tradice. 
Děti si během 
prohlídky 
zasoutěží 
a získají i slad-
kou odměnu. 
Po skončení 
prohlídky mů-
žete na zámku 
ještě zůstat, jak 
dlouho budete 
chtít. Komento-
vané prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy 
v celou hodinu (poslední prohlídka v 16.00). 
Informace a rezervace času prohlídky (nutná) 
na tel.: 281 860 130.

Neděle 21. 12. od 15.00

Soutěž Chvála pečení aneb jak 
se peče v Horních Počernicích 
Dopoledne přinesete cukroví, odpoledne 
vyhlásíme vítěze!
Soutěže se může zúčastnit každý občan či 
příznivec Horních Počernic, viz podmín-
ky soutěže na str. 26. Uzávěrka přihlášek 
19. 12. na tel.: 281 860 130. Cukroví přijímá-
me v neděli 21. 12. od 9.00 do 13.00 hodin 
a v 15.00 vyhlásíme ve velkém sále zámku 
vítěze. Ceny jsou lákavé, získáte poukázky 
na nákup v Hornbachu. Každý účastník sou-
těže získá vypečenou vánočku od Pekařství 
Moravec.

Středa 24. 12. od 14.00 do 16.00

živý betlém  
na Chvalském zámku
Na nádvoří zámku uslyšíte vánoční písně 
a koledy, v kočárovně vás česká Svatá 
rodina – Marie, Josef i malý Ježíšek a také 
živá zvířátka, s nimiž si děti mohou pohrát. 
Přineste si lucerničku, abyste si mohli od-
nést pravé betlémské světlo. Vánoční písně 
a koledy zazpívá od 14.00 Ekumenický 
pěvecký sbor hornopočernických církví pod 
vedením M. Hrubeše a od 15.00 skupina 
Boží nadělení z farnosti sv. Ludmily na 

Chvalech. Otevřena bude i Vánoční výstava 
aneb Putování s ovečkou. Vstup na nádvoří 
zdarma, výstava za běžné vstupné.

Neděle 4. 1. 2015 od 14.00 do 16.00

Zavírání Vánoc  
na Chvalském zámku

Tradiční a oblíbená akce se Třemi králi, 
Svatou rodinou a živými velbloudy.  
Po 14. hodině se průvod Tří králů doprová-
zených velbloudy vydá přes Chvalskou tvrz 
na Chvalský zámek. V kočárovně zámku se 
Tři králové pokloní Svaté rodině, velbloudy 

můžete obdivovat na zámeckém nádvoří. 
Naposledy bude otevřena i Vánoční výstava 
aneb Putování s ovečkou. Vstup na nádvoří 
zdarma, výstava za běžné vstupné

GALERIE A KOČÁROVNA

Od 2. 12. 2014 do 4. 1. 2015, galerie
Slavnostní zahájení 2. 12. od 17.00

Vos Mero Vo Čima
Výstava Vos Mero Vo Čima je ukázkou 
tvorby čtyř jednotlivců, kteří se sešli ve Spo-
lečenství Molechet. Každý z nich se dívá na 
svět jinýma očima: jinak ho vidí restaurátor 
knih, středoškolský pedagog, programátor 
či zdravotník. Každý z vystavujících umělců 
zachycuje svět kolem sebe po svém. Jejich 
vzájemné pohledy se vzájemně doplňují 
a určitě obohatí svým vnímáním světa i vás. 
Uvidíte malby bytostí Terezy Alešové, emo-
tivní fotografie Zdenky Hrudové, tajemná 
místa na fotografiích Jiřího Stibora a foto-
grafie města z pohledu Michala Zabilanské-
ho. Srdečně zveme na slavnostní zahájení 
výstavy v úterý 2. 12. od 17.00.

Od 2. 12. 2014 do 4. 1. 2015, kočárovna

Petra Nenadlová  
a Tomáš Novák:  
Tajemství barvy
Přijďte se před Vánocemi potěšit a poko-
chat obrazy Petry Nenadlové a Tomáše 
Nováka. Můžete je zakoupit i jako vánoční 
dárek.

VÁNOČNÍ OTEVÍRACÍ DOBA NA ZÁMKU

OTEVŘENO denně 9.00–17.00 až do  
23. 12., poté opět 27. až 30. 12. 2014.
žIVý BETLÉM 24. 12. od 14.00 do 16.00,
na Štědrý den otevřeno od 14.00 do 16.00 
včetně Vánoční výstavy.
ZAVŘENO POUZE 25. 12., 26. 12.,  
 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku
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Milé děti, v říjnu jste hojně přicházely na výstavu IQ park – svět objevů a rodiče se zase bavili na výstavě o Zeleném 
Raoulovi. A jak zněla tentokrát otázka víly Ohnivky? Nebyla to žádná legrace: „Neustále to mění tvar, ale přesto 
je to stále kulaté. Odpověď najdeš na výstavě IQ park.“ Správná odpověď nebyla meloun, ale měsíc. 
Tentokrát měla při losování štěstí čtyřletá Elenka Bednářová z Přezletic. Jako cenu vyhrává prohlídku s princeznou 
Zlatovláskou a už se na ni moc těší. Vašich kuponků bylo tentokrát 371, z toho 353 správných a 18 chybných 
odpovědí. A víla Ohnivka už se připravuje na novou otázku.                                                       -ak-

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za říjen 2014

Vážení hornopočerničtí, 
už potřetí byla práce na kalendáři MČ Praha 20 plně v rukou Chval-
ského zámku a jsme velmi rádi, že je čím dál hezčí. Kalendář na rok 
2015 s podtitulem Praha a Horní Počernice v proměnách je v prodeji 
již od konce září na obvyklých místech viz seznam níže. Snad může-
me říct, že je nejkrásnější ze všech, které jsme dosud dělali. Kromě 
nádherných fotografií z celé Prahy i z Horních Počernic, jejichž autory 
jsou mnozí z vás – občanů naší městské části, má kalendář také in-
formační hodnotu. Jsou v něm vyznačeny hlavní akce pořádané MČ, 
příspěvkovými a neziskovými organizacemi a spolky v roce 2015. 
Děkujeme společnostem, které svým finančním přispěním podpoři-
ly vydání kalendáře. Za práci děkuji týmu Chvalského zámku, zvláště 

pak Rozce Beránkové za produkci a Zuzaně Dejmkové za grafické 
zpracování. Děkuji všem fotografům, kteří se na kalendáři podíleli 
svými fotografiemi. Doufáme, že pro vás bude příjemným průvod-
cem po celý příští rok 2015. 

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku
 

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto místech: 
Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský zámek (infocentrum), 
Divadlo Horní Počernice, Pekařství Moravec,
KC Horní Počernice - Domeček, 
 Trafiky M. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici, 
Trafika M. Pupalové v Běluňské ulici U tří věžáků, 

Trafika R. Pučelíka v Božanovské ulici u stanice 
MHD, 
Trafika M. Vrzala na Náchodské ulici č. 141, 
Papírnictví na Náchodské ulici u pošty, 
Papírnictví v Chodovické ulici u školky, 
Tiskárna Printea na Náchodské ulici č. 868 v bu-
dově bývalého sklenářství,
Salon Marton ve Chvalkovické ulici, 
Prodejna Citi-tabák v supermarketu Albert.

Kalendář na rok 2015  
Praha a Horní Počernice v proměnách v prodeji 
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Znáte krále Odyssea a jeho dobrodružnou výpravu napříč moři? Měli jste již sami 
možnost zažít nějaké dobrodružství na moři či u moře? Anebo o něčem takovém 
zatím jenom sníte? Zkuste nám své zážitky či fantazie s tímto vodním živlem na-
malovat. Těšíme se na Vaše „mokrá“ dobrodružství!

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto věkových kategoriích:
•	kategorie	–	předškolní	děti
•	kategorie	–	1.	až	3.	třída	ZŠ
•	kategorie	–	4.	až	6.	třída	ZŠ	a odpovídající	ročníky	víceletých	gymnázií
•	kategorie	–	7.	až	9.	třída	ZŠ	a odpovídající	ročníky	víceletých	gymnázií

Technika: kresba, malba, koláž. Formát: A3, A2 nebo A1.

Termíny: 
•		Obrázky	 odevzdejte	 nebo	 zašlete	 nejpozději	 do	 30.	 prosince	 2014	 do	 17.00	

hodin na recepci Chvalského zámku. (Z druhé strany obrázku uveďte: jméno 
autora, adresu bydliště nebo školy, věk – u školních dětí i třídu, zařazení do ka-
tegorie, kontaktní telefon i e-mailovou adresu).

•	 Na	začátku	měsíce	ledna	2015	zasedne	komise.	Z každé	kategorie	vyhlásíme	tři	
výherce, kteří budou oceněni.

- Všechny výtvarné práce budou vystaveny na Chvalském zámku v termínu od 
17. ledna do 5. dubna 2015.

- Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne v neděli 17. ledna ve 14 hodin 
na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy Oddyseova dobro-
družství.

- Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.
- Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v majetku Chvalského zámku a bu-

dou užity pro jeho potřeby.

Těšíme se na Vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!

Chvalský zámek vyhlašuje 
výtvarnou soutěž na téma

 Moře plné dobrodružství

Počernická světýlka měla rekordní návštěvnost 
Počernická světýlka znamenají tradiční lampi-
onový průvod hornopočernických spolků, kte-
rý z původního skautského průvodu přerostl ve 
velmi oblíbenou a hojně navštěvovanou akci. 
Podle počtu rozdaných pamětních kartiček se 
akce zúčastnilo 450 dětí, a předpokládáme-li, 
že s každým dítětem přišel alespoň jeden z ro-
dičů, odhadujeme celkovou účast na 900 lidí. 
To už je skutečně vysoké číslo, které pochopi-
telně všechny organizátory těší.

Neděle 9. listopadu byla příjemně teplá, ale přitom 
neztrácela díky lehké mlze typický dušičkový ráz. 
Průvod začal na Chvalské tvrzi a vedl starými Chva-
ly, přičemž nejtajemnější byl průchod Ledkovskou 
ulicí. Rodiče s dětmi, vyzbrojenými lampiony 
a lucerničkami, se mohli setkat s lovcem i vlkem, 
čarodějnicemi, tajemnými bytostmi, u rybníka 
s dušičkami rusalek a vodníkem, prošli působivě 
osvětleným dopravním hřištěm u ZŠ Stoliňská, aby 
u Chvalského zámku narazili na vílu Ohnivku, která 
všechny hlasitě zdravila a sršela energií i prskav-
kami. V závěru akce se návštěvníci vrátili na Chval-
skou tvrz, kde si děti mohly prohlédnout pravé 
hasičské auto a vyzkoušet mobilní mučírnu Spolku 
Molechet. A co bylo nejlepší? Samozřejmě úžasné 
buchty, které obětavě napekla Monika Kroczková 
ze ZŠ Stoliňská. A jak dlouho pečení buchet pro ta-
kový dav lidí trvá? Jak nám svěřila paní Kroczková, 
s pečením začala už v šest hodin ráno. 
Děkujeme všem organizátorům, kteří jako 
vždy zcela zdarma a skvěle připravili oblíbená 

Počernická světýlka: Skauti, kteří představovali 
pohádkové postavy a vedli průvod, jmenovitě 
Anežce Havránkové, Jóže Schovánkové a Janu 
Hakenovi. Společenství Molechet v čele s Jiřím 
Stiborem. ZŠ Stoliňská, Martinu Březinovi, Monice 
Kroczkové, Emílii Krajňákové a Janě Strejčkové. RC 
MUM, Václavu Moravcovi a pekařkám výborných 
koláčů. DDM Horní Počernice, Haně Farkašové. Li-
dem z Chvalského zámku, Růženě Beránkové, víle 
Ohnivce, Zuzaně Dejmkové. Odboru místního hos-
podářství ÚMČ, dobrovolným hasičům z Horních 
Počernic, Městské policii a všem účastníkům akce. 
Těšíme se na vás na Počernických světýlkách 
v neděli 8. 11. 2015. 

Alexandra Kohoutová,  
foto Tomáš Pausa  

a Jiří Hubený
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Příroda a sport v Horních Počernicích 

Nová fotografická soutěž pro kalendář na rok 2016

Chvalský zámek vyhlašuje už čtvrtý 
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 amatérský pekař, 
který je příznivcem Horních Počernic. 
Soutěží se ve dvou kategoriích: o nejchut-
nější cukroví a o nejkrásnější cukroví. 
Soutěžící představí porotě kolekci složenou 
minimálně ze tří druhů cukroví v minimál-
ním celkovém počtu 20 kusů. Druhy cukroví 
záleží čistě na vás.

Co se hodnotí? Celkový dojem z kolekce, 
chuť a originalita. V každé kategorii bude 
vylosován absolutní vítěz, který získá na-
bitou kartu do Hornbachu v ceně 2000 Kč. 
V komisi zasednou: B. Moravec (předseda 
komise), H. Moravcová (za MČ Praha 20) a tři 
zastupitelé. 
Přihlášky do soutěže: do 19. prosince na 
recepci Chvalského zámku osobně, na tel.: 
281 860 130 nebo infocentrum@chvalsky-
zamek.cz.
Příjem pečiva: v neděli 21. 12. od 9 do 13 
hodin, recepce Chvalského zámku. Cukroví 
nemusíte aranžovat, umístíme je na bílé 
talíře a označíme čísly.

Slavnostní vyhlášení: v neděli 21. 12. 
v 15.00 v obřadní síni Chvalského zámku. 
Každý účastník soutěže dostane krásně 
vypečenou vánočku od Pekařství Moravec.
Neváhejte a zúčastněte se čtvrtého ročníku 
oblíbené soutěže, která nám prozradí, jak se 
peče v Horních Počernicích.

Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku

Soutěž o nejchutnější a nejkrásnější cukroví:
Chvála pečení aneb jak se peče v Horních Počernicích

jaké je to přespat na zámku?
Noc na zámku s hostinou, pohádkovými postavami a autorským čtením

S velkým předstihem vyhlašuje Chvalský 
zámek čtvrtý ročník fotografické soutěže pro 
kalendář MČ na rok 2016. Těšíme se, že od 
soutěžících opět získáme krásné fotografie. 
My zajistíme produkci, grafické zpracování 
i distribuci kalendáře, díky příspěvkům od 
hornopočernických společností a firem jeho 
výrobu. Všem děkujeme!
Od soutěžících z minulých ročníků máme 
mnoho námětů pro kalendáře do dalších let, 
ale také požadavek, abychom další soutěž 
vyhlásili co nejdříve. Rádi jim vycházíme vstříc 

a tímto vyhlašujeme nové téma fotografic-
ké soutěže pro rok 2016 Příroda a sport 
v Horních Počernicích. Naše městská část je 
obklopená krásnou přírodou, čímž částečně 
eliminuje vysoké dopravní zatížení. Nahléd-
něte vašimi objektivy do půvabných zákoutí 
přírody v Horních Počernicích, ale zároveň jimi 
zachyťte i nejrůznější sportovní akce, abychom 
lyrický kalendář rozhýbali a rozveselili. 
Nejlepší fotografie budou publikovány v ka-
lendáři MČ na rok 2016, na stránkách i titul-
ních stranách Hornopočernického zpravodaje 

a na webu městské části a Chvalského zámku. 
Zúčastnit se může každý občan či příznivec 
Horních Počernic od 13 let výše. Tvůrci nejlep-
ších fotografií budou odměněni poukázkami 
do Hornbachu ve výši 3.000, 2.000 a 1.000 Kč. 
Uzávěrka soutěže je 15. května 2015. Těšíme 
se na vaše fotografie i na přípravu a práci na 
kalendáři na rok 2016. 

A. K. 

Přemýšlíte o vánočních dárcích pro děti 
či vnoučata? Očekáváte hezké pololetní 
vysvědčení a plánujete nějakou vhodnou 
odměnu za půlroční snažení ve školní 
lavici? Nebo jen chcete dopřát svým dětem 
netradiční zážitek? Pošlete je přespat na 
zámek a zároveň mějte volnou noc sami 
pro sebe.
Začátek akce pro děti od šesti do deseti let 
je v pátek 30. ledna 2015 v 17.00 (pololetní 
prázdniny), konec v sobotu 31. ledna 2015 
mezi 9.00–10. 00. Může se přihlásit maximá-
ně 25 dětí, cena 590 Kč, sourozenecká sleva 
990 Kč za dvě děti.
Program: Zámecká večeře při svíčkách 
v Modrém salonku s obsluhou pohádkových 
postav, noční cesta za zámeckým pokladem, 
autorské čtení na dobrou noc před spaním 

z knihy Ducháčkovic rodina spisovatelky 
Sandry Vebrové, ráno zámecká snídaně 
v Modrém salonku s obsluhou pohádko-
vých postav.
S sebou si děti vezmou malý polštářek, 
karimatku, spací pytel, pyžamo, ručník, hy-
gienické potřeby, přezůvky, kartu zdravotní 
pojišťovny (stačí kopie), bezinfekčnost, 
zápisník a dobrou náladu. Kostým v zámec-
kém duchu vítán!
Rezervace a bližší informace u produkční 
Růženy Beránkové: ruzena.berankova@
chvalskyzamek.cz, 601 388 922). Přihláš-
ku i bezinfekčnost si můžete stáhnout na 
našich stránkách www.chvalskyzamek.cz. 
Uzávěrka přihlášek je v neděli 25. 1. 2015. 
Platba v hotovosti na recepci Chvalského 
zámku nejpozději do 28. 1. 2015, v případě 

domluvy po přidělení variabilního symbolu 
i převodem na účet.
Těšíme se na vás při první zámecké noci pro 
děti.

A. K.
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Pěvecký sbor Malíček, sbormistryně Šárka Mistrová

Koncert klavírního oddělení
1. 12. v 18.00  Galerie 14, Černý Most

Koncert pěveckých sborů Malíček, Pale-
ček a hostující Osmikvítek
4. 12. v 18.00 Divadlo Horní Počernice

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Sed-
lákové
4. 12. v 18.00 Kinosál ZŠ Generála 
Janouška

Koncert žáků klavírní třídy Elliny Belči-
kové
5. 12. v 16.30 sál ZUŠ Ratibořická

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

Koncert žáků klavírní třídy Alice Lin
9. 12. v 18.00 sál ZUŠ Ratibořická

Vánoční koncert smyčcového orchestru a hostů,  
sbormistryně Věra Matějáková 
11. 12. v 18.00 Klášter Emauzy

Vánoční zpívání v IKEA
pěvecký sbor Malíček, sbormistryně Šárka Mistrová
12. 12. v 14.00 sál ZUŠ Ratibořická

Vánoční koncert klavírního oddělení
12. 12. v 17.00 sál ZUŠ Ratibořická

Vánoční koncert sborů 
15. 12. v 18.00 Klášter Emauzy

Koncert žáků houslové třídy Věry Matějákové
15. 12. v 18.00 sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků saxofonové a flétnové třídy Terezy Novotné
16. 12. v 18.00 sál ZUŠ Ratibořická

Jakub Jan Ryba: Česká mše vánoční Hej, mistře
16. 12. v 19.30 Kostel sv. Ludmily, Chvaly

Pěvecký sbor učitelů, rodičů a přátel ZUŠ, sbormistryně Šárka Mistro-
vá a komorní orchestr ZUŠ
Sóla: soprán – Renata Poláková
alt – Marie Bachůrková
tenor – Stanislav Mistr
bas – Daniel Pinc

Koncert žáků klavírní třídy Kristiny Raškové
17. 12. v 18.00 Galerie 14, Černý Most

Koncert žáků klavírní třídy Larisy Vaňkové Filiny
18. 12. v 18.00 sál ZUŠ Ratibořická

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové
19. 12. v 17.30 sál ZUŠ Ratibořická

Vánoční zpívání pěveckého sboru Mozaika, sbormistryně 
Zdena Hejlíková v rámci vánočních trhů
20. 12. v 17.00 Staroměstské náměstí

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Pozvánka na koncert a výstavu v prosinci

14. 12., 15.00
DětSKá vánoČní SLavnoSt CíRKvE BRatRSKé

BUDova PtH, StoLiňSKá 2502/41B
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PEDIg PRO DĚTI OD 12 LET, MLÁDEž 
A DOSPĚLÉ
Neděle 14. 12. od 14.00 do 17.00
Pedig je přírodní pružný materiál (vzdušné 
kořeny palmy Calamus rotang), vhodný pro 
výrobu pletených výrobků.
Pod vedením Hany Volfové se naučíte zá-
klady pletení pedigem a plochým pedigem 
(také band nebo šéna). K dispozici budou 
různé barvy pedigu, kleště, formy (zvonek, 
kornout). Cena: 280 Kč 
Kurz proběhne při počtu 5–10 zájemců. 
Rezervace předem je nutná.  
Uzávěrka 10. 12. 2014.

KERAMIKA  
PRO MLÁDEž A DOSPĚLÉ 
Čtvrtek 11. 12. 2014 od 18.00 do 19.55
Čtvrtek 8. 1. 2014 od 18.00 do 19.55 
Lektor Jan Jeslínek vám rád se vším poradí.
Cena: 250 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu. 
Účast je možná pouze po předchozí rezerva-
ci, uzávěrka vždy v pondělí před termínem 
dílniček.

LyžAŘSKý A SNOWBOARDOVý  
VýCVIK V ORLICKýCH HORÁCH
28. 2. – 6. 3. 2015
Lyžařský a snowboardový výcvik pořádaný 
naším domem dětí a mládeže se uskuteční 
o jarních prázdninách v termínu 28. 2.–6. 3. 
2015. Tentokrát pojedeme do Orlických hor, 
Masarykova chata http://www.ubytovani-
-serlich.cz/. Přímo u chaty je vlek a sjezdov-
ka nižší obtížnosti, cca 60 m od chaty, už 
v Polsku, je nově vybudovaná sjezdovka 

s vyhřívanou sedačkovou lanovkou, která 
navazuje na Ski areál Zieleniec http://www.
zieleniec.pl/mapa2.php , takže si na své 
přijdou jak úplní začátečníci, tak i zkušení 
a pokročilí lyžaři či snowboarďáci. Cena za 
ubytování, stravu (plná penze), dopravu 
a instruktory je 2600 Kč, 2400 Kč pro děti, 
které k nám chodí na kroužek. Peníze na 
vleky nejsou v ceně zahrnuty. 

Vzhledem k tomu, že lyžařský areál Zieleniec 
se nachází v Polsku, budou děti potřebovat 
cestovní pas. Informace a přihlášky v kance-
láři DDM.

MISTROVSTVÍ SVĚTA  
V RIESE VE STEPU
2.–6. 12. 2014
18. ročník tanečně-sportovního festivalu – 
mistrovství světa Tap dance se bude konat 
2.–6. 12. 2014 v německém městě Riesa.
Naši stepaři se celý rok tvrdě připravují, aby 
na této prestižní taneční události předvedli 
to nejlepší. Český reprezentační tým, kde 
jsou i naši stepaři z DDM, patří co do počtu 
soutěžících k největším v historii této akce, 
tak se nechme překvapit, zda bude i mezi 
nejúspěšnějšími.
Soutěžit se bude ve čtyřech věkových kate-
goriích: dětské, juniorské, hlavní a seniorské 
a v disciplínách sóla ženy a muži, dueta, tria, 
malé skupiny, formace a produkce.
Českou republiku tu bude reprezentovat 
téměř 400 soutěžících ze sedmi tanečních 
škol. Celkem zde bude 1100 tanečníků z ce-
lého světa; z exotických zemí jako je Brazílie, 
Japonsko nebo Jižní Afrika, tak z tradičních 
stepařských velmocí jako je Slovinsko, 
Kanada či USA.

NAŠI STŘELCI
Dne 13. 11. 2014 uspořádal kroužek spor-
tovní střelby ukázku a přednášku o střel-
ných zbraních v tělocvičně ZŠ Chvaly. Mistr 
střelec Prokop Kuna dětem i dospělým řekl 
spoustu zajímavých informací, ale nejvíce se 
všem líbilo, že si zbraně mohli vzít do ruky 
a pořádně si je prohlédnout. Na středečním 
kroužku sportovní střelby jsou ještě volná 
místa, přijďte se podívat a přidejte se k nám. 
Těšíme se na všechny kluky i holky od 10 let.

Všechny rezervace na tel. čísle 281 925 264 
a 605 700 772, e-mail farkasova@ddm-hp.cz, 
volfova@ddm-hp.cz nebo v kanceláři DDM. 

Zdeňka Horváthová,
ředitelka DDM
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- kancelář s wifi internetem s možností
zapůjčit si notebook, využít tiskárnu, 
skener

- dílna s možností půjčit si šicí stroj,
overlock

- hlídání dětí
- studio péče o tělo (masáž, pedikúra aj.) 
- zasedačka, minikavárna
- poradenství
- semináře

Cena od 30 Kč - s permanentkou, bez 
za 40 Kč za hodinu včetně hlídání 
dětí - tato cena platí po dobu realizace 
projektu, tj. do 31. 12. 2014.

Kontakt: +420 775 720 587 
mumraj@rcmum.cz
www.ccmumraj.cz

MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

Tel.: 281  926  727 (po–pá 9.00–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

  

 
 Evropský sociální fond 

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti.

Více info u Hanky: 775 720 585,
hanka.schovancova@rcmum.cz

Aktivity označené * pořádáme v rámci projektu PRÁCE A ŽIVOT 
V ROVNOVÁZE II. Projekt je finančně podpořen z Evropského 
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního 
programu Praha - Adaptabilita. Jsou určené rodičům z Prahy 
pečujícím o děti do 15 let věku. Aktivity jsou ZDARMA se 
zajištěnou péčí o děti.  Mumraj dle ceníku. 

Přidejte se k nám na FACEBOOKu

Vše o programu najdete na  
www.rcmum.cz

Mikuláš v MUMu 1

5. 12. od 9.00, 10.00 a 11.00
Tradiční mikulášská nadílka v MUMu. 
S sebou: malý balíček označený celým 
jménem dítěte. Cena: 50 Kč / 1 dítě.

Poradna pro podnikání - 
individuální konzultace
5. 12. 2014  9.00-12.00 
ZDARMA. Ve spolupráci s Rozvojovými 
projekty Praha - projekt Akcelerace 
Konzultace jsou individuální, základní 
čas na konzultaci je 30 minut. Přesný 
čas konzultace je třeba si předem 
rezervovat: renata.curdova@rcmum.cz, 
775 720 588. Témata: Jak postupovat při 
zahájení podnikání. Výhody a nevýhody 
podnikání jako OSVČ nebo právnická 
osoba. Jak nejrychleji založit společnost 
s ručením omezeným. Zákonné 
povinnosti podnikatelů. Tvorba 
business modelu – jak nastartovat 
své podnikání. Aktuální dotační 
výzvy.  Daňová a účetní problematiky 
- u složitějších problémů lze zajistit 
konzultaci s dalším odborníkem 
Hygienické normy a předpisy - dotaz je 
doporučeno zaslat předem. 

Divadýlko 
„Jak zvířátka slaví Vánoce“
8. 12. 11.15-11.45
Již tradiční malé divadlo pro celou 
rodinu. 40,- / rodina.

Pracovní smlouvy a podnikání
12. 12. 9.30-12.00  *
Témata: OSVČ - zdravotní, sociální, daň 
z příjmu (hlavní a vedlejší činnost), 
co je švarcsystém a jak nenaběhnout, 
skloubení OSVČ a pracovně právních 
vztahů. ZDARMA včetně hlídání dětí.

Vánoční prázdniny 
22. 12. 2014 - 4. 1. 2015

Zápisy na II. pololetí 
19.-23. 1. 2015

Děkujeme za přízeň v roce 2014. 
Přejeme vám i vašim blízkým  
krásné Vánoce a šťastný rok 2015.
 MUM tým

Staráte se o děti 
a zároveň

potřebujete pracovat?
První dvě pracovní hodiny ZDARMA. 

Vyzkoušejte si 
coworkingové centrum Mumraj * 

MUMRAJ
 coworkingové centrum

Akce označené 1 
podporuje MČP20
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Podzim bývá každoročně pro sportovní gymnastky náročný. Koná 
se nejen Přebor Prahy, Mistrovství republiky jednotlivkyň v různých 
kategoriích, ale celá šňůra dalších pohárů a memoriálů. Naše děvčata 
dosáhla opět výborných výsledků na těchto závodech:
Mistrovství republiky v kategorii C (pořádala TJ Sokol Žižkov 1. 11. )
V kategorii žen vybojovala zlatou medaili Veronika Švábová, v kate-
gorii juniorek byla zlatá Tereza Křížová. K tomuto úžasnému úspěchu 
gratulujeme!

Podzimní přebor jednotlivkyň a závod gymnastických nadějí (pořá-
dal oddíl SG v Horních Počernicích 2. 11.)
Přeboru se zúčastnilo 20 našich gymnastek. V jednotlivých kategoriích 
si zlatou medaili vybojovala Alexia Antoci (trenéři Formanová, Muhr), 
Denisa Kubušová (trenéři Kopecká, Rosendorf ), Lucie Zahradníčková 
(trenérka Šotolová), na stříbrný stupínek vyskočily Simona Zelenay 
(trenérka Sýkorová), Emílie Zervanová (trenéři Kopecká, Sedláková), 
Karolína Spitzerová (trenérka Šotolová). Bronzovou medaili získala 
gabriela Bohatová (trenéři Formanová, Muhr).
V závodě gymnastických nadějí obsadilo naše dvoučlenné družstvo
ve složení Lucie Horáková a Lenka Tikmanová 3. místo.
Ve vloženém závodě ve skoku do dálky z místa excelovala na 1. místě 
Zuzana Míková, na 2. místě Lucie Horáková, která zvítězila i ve dru-
hém vloženém závodě ve šplhu.

V neděli16. listopadu se devět děvčat z družstva trenérek Venduly 
Augustové, Zuzany Hubáčkové a Míši Sýkorové rozjelo na 6. ročník 
jindřichohradecké ligy. V jednotlivých kategoriích si nejlépe vedla 
Natálie Králová, která obsadila 2. místo, a Kristýna Bartošová, která 
byla třetí. Čtvrtou příčku obsadila Nikola Kurfürstová, na pátém místě 
pak byla Lucie Horáková, Kristýna Králová a Nicol Petříková. 

ODDÍL SPORTOVNÍ GYMNASTIKY 
A AEROBIKU přeje všem čtenářům HPZ 
příjemné prožití adventu a vánočních 
svátků, do nového roku 2015 hodně 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

Za celý oddíl SG Lenka Barešová,  
předsedkyně

Z podzimních závodů přivezly  
sportovní gymnastky deset medailí

Závod nadějí v Horních Počernicích

Vítězky Mistrovství ČR: V. Švábová a T. Křížová

Mistrovství republiky 
jednotlivkyň:  

L. Zahradníčková,  
V. Švábová, T. Křížová, 

K. Spitzerová a trenérky 
Šotolová a Křížová

Mistrovství republiky v kategorii C

jindřichohradecká liga:  
Kristýna Bartošová, 3. místo

Podzimní přebor v Horních Počernicích

jindřichohradecká liga: Kristýna 
Králová, N. Králová a Nicol Petříková
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Basketbalový oddíl Sokola Horní Počernice 
svým postupem do 3. kola Českého poháru 
potvrdil zvyšující se formu z předchozích 
utkání a 17. listopadu zažila hala ve Chval-
kovické ulici basketbalový svátek. Poprvé 
v historii hornopočernického basketu se 
domácí tým postavil proti profesionálnímu 

týmu BK JIP Pardubice, průběžně druhého 
týmu Kooperativa NBL. Kompletní sestava 
Pardubic pod vedením trenéra Dušana 
Bohunického a s americkou hvězdou 
Josephem Wallem předvedla moderní bas-
ketbalové pojetí, nicméně náš tým hrající 
třetí nejvyšší soutěž zdatně sekundoval 
a především v obranné činnosti dokázal 
zastavovat valící se útoky pardubických 
hráčů. Závěrečné skóre sice jasně vyznělo 
pro pardubické hráče 111:52, ale zaplněná 
hala hlasitě děkovala hráčům Sokola za 
předvedený výkon. 
U příležitosti tohoto utkání došlo k podě-
kování a předání darů starostkou Hanou 
Moravcovou hornopočernickým trenérům. 
Vladimír Ptáček oslavil šedesáté narozeniny 
a pan Jiří Ammer byl uveden do Basketbalo-
vé síně slávy České basketbalové federace. 
Oběma blahopřejeme. 
Reportáž z utkání je možné sledovat v pořa-
du České televize Basketmanie. 

Za oddíl basketbalu Petr Burda 

Pátý ročník počernického turnaje ve stolním tenisu
Dne 8. listopadu 2014 se už popáté uskutečnil 
turnaj ve stolním tenisu, který uspořádali členové 
oddílu při TJ Sokol Horní Počernice. Zúčastnili se 
hráči všech věkových skupin. Hrálo se systémem 
každý s každým, takže se během celého dne 
odehrálo mnoho vícesetových zápasů. Vítězové si 
odnesli poháry i věcné ceny, které byly pořízeny 
díky grantu MČ Praha 20, za jehož poskytnutí 
děkujeme. Řady mužů posílila opět jediná hráčka, 
paní Kratochvílová z Rakovníku. 
Výsledky: 1. Miloš Fikejz, 2. Petr Tománek,  
3. Vlastimil Boukal
V příštím ročníku rádi uvítáme více žen i dalších 
příznivců stolního tenisu. Děkujeme všem za 
účast a těšíme se na další ročník.

Miloš Fikejz,  
oddíl stolního tenisu při TJ Sokol Horní Počernice

Počerničtí basketbalisté hráli proti profesionálům
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Dušičková 2014 v netradičním čase
Memoriál Josefa Málka
Letošní Dušičková, kterou každoročně pořádá Miloš Turna se svými přáteli, se konala o čtrnáct 
dnů později, než je obvyklé. Důvodem byla účast několika italských jezdců, kteří nestihli původní 
termín. A tak se jelo později, zato s mezinárodní účastí. Přibližně šedesátka cyklistů se rozjela na 
tradiční trať za příjemného počasí a všichni se úspěšně vrátili do cíle.
Večer se uskutečnilo společenské setkání v restauraci U Bobra na xaverovském hřišti. Kromě 
cyklistů  přišli také přátelé Martina Turny, motocyklového závodníka z Horních Počernic, který 
loni v červnu tragicky zahynul v pouhých pětatřiceti letech po kolizi během závodu 300 zatáček 
Gustava Havla v Hořicích. Pozvání na setkání přijala i starostka Hana Moravcová, o hudbu se po-
starala italská rocková kapela Doppia Personalita. Děkujeme všem organizátorům a sponzorům, 
kteří pomohli realizovat toto velmi pěkné ukončení kolařské sezóny. Text a foto Jaroslav Hněvkovský

Tj Sokol Horní Počernice - oddíl všestrannosti zve děti  
na cvičení do haly ve Chvalkovické ulici
Po technických problémech na začátku školního roku se opět koná cvičení před-
školáků. Děti ve věku 4 až 7 let se scházejí každý čtvrtek od 16:30 do 17:30 v tělo-
cvičně ve Chvalkovické ulici.  Děti cvičí samostatně bez rodičů. Přijďte se podívat 
a zacvičit si. Více informací na www.sohopo-vsestrannost.estranky.cz.

Věra Korbelová

VINNÝ ŠENK U DŽONYHO  vás srdečně zve 

na vernisáž výstavy obrazů a fotografií 
Vladimíra Kočičky: Vnímání

3.12. 2014 od 18:00 
Náchodská 136, Horní Počernice 

(naproti Komerční banky, autobusová zastávka Nádraží Horní Počernice)

Výstava je souborem obrazů a fotografií, které Vladimír Kočička vytvořil během čtrnácti let.  
Ztvárnňují prostředí v jeho okolí, komunikaci lidí, literatury a básní.

V rámci vernisáže ochutnáte kvalitní moravská vína z Pálavy za doprovodu hudebního vystoupení Jindřicha Musila.

N o v o r o č N í     b ě h 
horními Počernicemi 2015 se blíží 
Milí sportovní přátelé, běžci závodní i rekreační i začínající,
TJ Sokol horní Počernice vás zve na první letošní sportovní akci v horních Počernicích i celé Praze, na 34. ročník Novo-
ročního běhu horními Počernicemi s názvem Poklusem do Nového roku! Start všech kategorií je jako každoročně na 
Nový rok 1. ledna 2015 dopoledne v 10.30 od sokolovny v Chvalkovické ulici. K závodu se mohou přihlásit závodní 
i rekreační běžci ve všech věkových kategoriích, hlavní závod pro muže (včetně veteránů) se běží na dva okruhy o cel-
kové délce 6 300 m, jeden okruh 3 150 m je určen pro ženy, dorost, starší žactvo a muže kategorie buď FIT! Nebude-li 
silný mráz nebo hodně sněhu, koná se závod i pro malé děti na zdejším hřišti. 
Přijďte si splnit svá Novoroční předsevzetí, začněte Nový rok pohybem a vydržte u běhání po celý rok. radost z běhu 
vám bude odměnou, jako je odměnou pro ty, 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 shledanou na Nový rok dopoledne před 
sokolovnou! Za pořadatele Ivan Liška 
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Projekt Začleňování osob na trh práce 
fungoval dva roky a pomohl desítkám lidí
Projekt s názvem Začleňování osob na trh 
práce, realizovaný Střediskem křesťanské 
pomoci v Horních Počernicích, v prosinci 
končí. Trval dva roky, tj. od ledna 2013, 
zaměstnával osoby znevýhodněné na trhu 
práce a pomáhal jim tak zlepšit nejen jejich 
současnou situaci, ale i zvýšit jejich šance 
na získání a udržení si pracovního místa do 
budoucna. 
Cílovou skupinou projektu byly národnostní 
menšiny a osoby po nebo ve výkonu trestu. 
Právě tito lidé mají mnohdy ztížené podmín-
ky pracovního uplatnění. Ať už je bariérou 
jejich příslušnost k jiné národnostní menši-
ně, záznam v rejstříku trestů, nedostatečné 
vzdělání nebo jednoduše nepopsaný profesní 
životopis.
Za celou dobu trvání projektu bylo osloveno 
178 potencionálních klientů. Tzv. přípravné 
období, které trvá deset dní, dokončilo celkem 
38 osob. Přípravné období slouží k seznámení 
se s projektem a zároveň pomáhá ověřit mo-
tivaci klienta. V tu dobu ještě klient nepobírá 
mzdu. Dalším důležitým krokem je uzavření 
pracovní smlouvy, tedy začít si prací vydělávat. 
Později pak dokončení tříměsíční zkušební 
doby. Celkem ji úspěšně dokončilo 22 uži-
vatelů, kteří pak měli nejen nárok na zvýšení 
platu, ale rovněž práci na další tři měsíce, 

během nichž mohli absolvovat rekvalifikační 
kurz nebo například získat řidičské oprávnění. 
Rekvalifikační kurz dokončilo devět klientů. 
Nejčastěji byl zájem o rekvalifikační kurzy pra-
covník v sociálních službách a strážný. Řidičské 
oprávnění získal jeden klient. Maximální délka 
trvání zaměstnání byla šest měsíců, a celkem 
této doby dosáhlo 
15 osob, muži i ženy. 
Muži vykonávali nej-
častěji stavební práce 
a pomáhali mimo jiné 
rekonstruovat objekt 
azylového domu pro 
matky s dětmi. Ženy 
vykonávaly především 
úklidové práce.
Během celé doby 
provázeli klienty ve-
doucí podporovaného 
zaměstnání a pracovní trenér, kteří zadávali 
pracovní úkoly a zajišťovali odborná školení, 
dále sociální pracovník, který je motivoval 
a vzdělával v tzv. Job klubu, jehož cílem bylo 
naučit se základům práce na PC a internetu, 
vytvořit životopis a motivační dopis, získat po-
vědomí například o zákoníku práce, etiketě na 
pracovišti, nebo natrénovat vstupní pohovor. 
Sociální pracovník pomáhal s hledáním nové 

práce, a tak někteří klienti odešli z projektu 
rovnou k novému zaměstnavateli. Některým 
klientům jsme pomohli překonat i mnohé ved-
lejší překážky, například nevyhovující bydlení 
nebo nevyřešené exekuce.
Věříme, že projekt odvedl dobrou práci a že se 
nám podařilo přispět k zlepšení životní situace 

konkrétních lidí. 
Všem svým klientům 
držíme i nadále palce. 
Do budoucna, pravdě-
podobně v roce 2015, 
bychom rádi zažádali 
o grant z Evropského 
sociálního fondu, vy-
užili předchozích zku-
šeností a pomohli tak 
obdobným způsobem 
i dalším potřebným.

Aneta Voldřichová, sociální pracovník
Miloš Jaroš, vedoucí podporovaného zaměstnání

Petr Marván, pracovní trenér

Jak jste se mohli dočíst v minulém čísle 
HPZ v textu P. Rafala M. Sulwestrzaka, od 
29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 se 
v Praze setkají desetitisíce mladých lidí 
z celé Evropy na 37. evropském setkání 
mladých, které organizuje komunita 
Taizé. 
Mladí lidé, kteří se těchto setkání účastní, 
netvoří nějaké hnutí, ale hledají cesty důvě-
ry: mezi lidmi různých generací, mezi křes-
ťany různých tradic a mezi národy. Chtějí tak 
prohloubit svou víru a sociální cítění.
Komunita Taizé toto setkání připravuje ve 
spolupráci s křesťanskými společenstvími 
Prahy a jejího okolí. Program se skládá 

z několika velmi jednoduchých prvků: 
sdílení myšlenek a zážitků v mezinárodních 
skupinkách, společné modlitby, tematických 
setkání a sdílení společného času s hostitel-
skými rodinami.
V minulých letech byli všichni nebo téměř 
všichni účastníci ubytováni v rodinách 
města, které setkání hostilo, nebo v jeho 
okolí. Tato velká otevřenost a pohostinnost 
obyvatel dává vzniknout krásným vztahům 
s mladými, kteří přijíždějí z velmi rozmani-
tých prostředí, a pomáhá nám všem vnímat, 
že v této různorodosti může být skryté 
bohatství. Všichni obyvatelé Prahy a jejího 
okolí jsou zváni, aby otevřeli své domovy 

a zažili společné momenty s mladými. Oby-
vatelé Prahy a okolí se mohou také zapojit 
do programu, a to bez ohledu na věk, aniž 
by potřebovali vstupenky nebo se museli 
předem někde přihlašovat. 

Pro více informací www.taize.fr/cs

Novoroční evropské setkání mládeže v Praze se blíží

Scházíme se každou středu v areálu 
Diakonie na Křovinově náměstí. Jelikož 
se blíží konec roku 2014, hodnotíme naši 
práci a aktivity, které jsme v letošním roce 
realizovali. Jsou to převážně ruční práce, 
doplňky oblečení pro děti i dospělé, ozdob-
né předměty, adventní a dušičkové věnce, 
vánoční svícny a mnoho dalších drobností 
pro radost. 
Během letošního roku jsme úspěšně absol-
vovali dva zájezdy: na zámek Červená Lhota 

a okružní jízdu parníkem po Orlíku. Oba 
výtety se mohly uskutečnit díky příspěvku 
MČ Praha 20. Poděkování patří i A. Kohouto-
vé a A. Špačkové z Chvalského zámku, díky 
kterým jsme mohli během Svatoludmilské 
pouti a Vánočních trhů představit naše 
výrobky.
Pořádali jsme setkání a besedy s ředitelem 
Diakonie dr. Čepelákem, paní Pelnařovou, 
starostkou Moravcovou, radní Štrobovou, dr. 
Fadrným nebo s kaplanem Novákem. Naše 

nejkrásnější výrobky jsme vystavovali na 
celorepublikové soutěži Šikovné ruce našich 
seniorů v Lysé nad Labem. Hezké odpo-
ledne jsmeprožili s našimi hosty z Ameriky, 
kteří jsou spjati s metodistickou církví. To 
vše je pouze část našich aktivit.
Rádi bychom vám všem chtěli popřát krásné 
Vánoce a do nového roku 2015 pevné zdra-
ví, štěstí a spokojenost.

J. Doušová, Klub seniorů SKP HOPO

Klub seniorů SKP HOPO hodnotí svou činnost v letošním roce

EVROPSKý SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU
INVESTUjEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Jiří Stibor je novým počernickým zastupitelem zvoleným za Hnutí ob-
čanů Počernic, středoškolský pedagog, milující tatínek dcery Pavly, ale 
také velký milovník historie a tradic. Od poloviny 90. let je vedoucím 
spolku Molechet, který se zabývá historickým šermem a oživováním 
historie. Zná počernické reálie a těší ho, když může kus této své radosti 
předat i ostatním. 

„Podporuji lidi k aktivní znalosti místní historie i tradic. Je 
to klíč ke kladnému vztahu k domovu a našim předkům. 
Organizuji v této oblasti volnočasové aktivity nejen pro 
děti a mládež. Chci obnovit nebo založit různé tradice, 
vytvořit pozitivní sousedské vztahy a rozbít současný stav 
lhostejnosti a izolovanosti. Při procházkách po Horních Počernicích přece 
přímo vnímáte jejich bohatou historii i nádherné přírodní scenérie. Chci 
je zdokumentovat a představit jako atraktivní turistický cíl, kde je stále co 
objevovat,“ uvedl.

Jiří Stibor je především nadšený fotograf. Jeho fotografie jste mohli 
vidět na dvou výstavách v prostorách Chvalského zámku nebo na 
stránkách Hornopočernického zpravodaje. Od 2. 12. 2014 do 4. 1. 2015 
prezentuje v prostorách prodejní galerie Chvalském zámku spolu se 
třemi kolegy ze společenství Molechet svou tvorbu na výstavě VOS 
MERO VO ČIMA. Jsem ráda, že vám mohu představit nového „hopácké-
ho zastupitele“ a pozvat vás na výstavu, kde si můžete vychutnat i jeho 
úhel pohledu na svět kolem nás.

Alena Štrobová (HOP)

Na Štědrý den ve 14.00 vystoupí na 
nádvoří Chvalského zámku malý pěvecký 
sbor hornopočernických církví s pásmem 
vánočních písní, tentokrát pod vedením 
Martina Hrubeše.

Program vánočních bohoslužeb ve farním 
sboru Českobratrské církve evangelické, 
Třebešovská 2101/46 Neděle 21. 12. 
v 9.30 vánoční slavnost s vánoční hrou dětí 
a dospělých Vyprávěj, milý Matouši aneb proč 
se anděl tolik nalítal. Štědrý den v 16.00 

vánoční pobožností. Hod Boží vánoční 
v 9.30 bohoslužby s Večeří Páně. Neděle 
28. 12. v 9.30 bohoslužby. Nový rok v 9.30 
bohoslužby s Večeří Páně.
Naše setkání jsou otevřena všem. Srdečně 
zveme.

Po tři adventní neděle 30. 11., 7. 12. a 14. 
12., vždy od 10. 30 do 11. 30 budeme 
v našem farním sboru nabízet velký výběr 
ze sortimentu obchůdku jeden svět. Jde 
o prodej kvalitních výrobků v rámci FAIR 

TRADE, 
nebo-li 
spravedlivého 
obchodu. Cílem 
FAIR TRADE je dát 
lidem z rozvojových 
zemí šanci vymanit se 
vlastními silami 
z chudoby a žít důstojný život. Přijďte si vybrat 
pěkný vánoční dárek a podpořit tak  
dobrou věc.

Petr Firbas, farář ČCE 

VÁNOČNÍ POSELSTVÍ V PÍSNÍCH

Ve dnech 18., 19. a 20. prosince 2014
se v klubovně Tj Sokol Horní Počernice, Chvalkovická 2031/47  
představí soukromá sbírka betlémů. Doprovází ji výstava vánočních dekorací, jejichž 
nákupem můžete podpořit aktivizační programy pro děti se zdravotním postižením. 

Otevřeno denně od 10–17, v sobotu do 12 hodin. 
Ve čtvrtek 18. prosince si v 17 hodin si přijďte poslechnout  
vánoční melodie v podání Pavly Šabatkové a Emmy Polomské a jemnou předvá-
noční atmosféru k nám přinese i skvělá počernická zpěvačka Majda Moudrá! 
Těšíme se, že si kouzlo blížících se vánočních svátků přijdete vychutnat spolu  
s námi na výstavu Betlémy v sokolovně. 

Středisko d.m. CČSH Divizna, Hnutí občanů Počernic a Tj Sokol Horní Počernice vás srdečně zvou na výstavu 

Betlémy v sokolovně

Úhel pohledu jiřího Stibora 
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OPRAVA
V listopadovém čísle Zpravodaje vyšel článek 
Petra Uzla Podzim, který upozorňoval na nastu-
pující podzimní dopravní rizika. Krácením došlo 
ke změně významu, proto zveřejňujeme původní 
závěr textu zde:
„S mírnou nadsázkou lze říci, že řidiči kvůli zaml-
ženým, později namrzlým okénkům u svého auta, 
ujedou první kilometry pouze s pomocí svých 

navigací, těm otrlejším na cestu vystačí pravidel-
ná hlášení Zelené vlny. 
Při těchto improvizacích si snadno zapomenou 
například rozsvítit světla, pokud je to možno – 
informujte je o tom. Určitě vám budou vděčni, 
stejně jako ti, kteří je potkají později. 
Rovněž občasní cyklisté by světel měli využívat 
co nejvíce, neboť jsou součástí jejich zásadní 
potřeby – být viděn. 

Mimo hlavních průjezdných komunikací, průmys-
lových areálů, se ve většině hornopočernických 
ulic potkáváme v podstatě jen my, sami mezi se-
bou. Jakou úroveň vzájemnosti si zde zavedeme, 
takovou ji budeme mít. 

Petr Uzel, Cyklisté (nejen) sobě,  
www.p20.cyklistesobe.cz 

DOTAZ
Ráda bych se zeptala nově zvoleného vede-
ní – místostarostů a radních, jaké jsou jejich 
krátkodobé (6 měs.) a dlouhodobé (2 roky) 
cíle v rámci oblastí, za které jsou ve vedení 

MČ Praha 20 zodpovědní? A co udělájí pro 
větší otevřenost a transparentnost vůči 
veřejnosti?

Jana Hájková

Odpověď radních najdete v prohlášení 
na str. 3.

OHLÉDNUTÍ ZA USTAVUjÍCÍM  
ZASTUPITELSTVEM
Zastupitelstvo zvolilo v úterý 11. listopadu 
nové vedení městské části. Absolutní větši-
nu v radě drží vítěz voleb doplněný jednou 
neuvolněnou radní z TOP 09. Během schva-
lování programu tohoto zastupitelstva byly 
vzneseny dva návrhy na jeho doplnění. 
Padl návrh zařadit na program možnost 
občanů ptát se svých volených zástupců. 
Tento návrh, který podpořila i ČSSD, nebyl 
přijat. Stejný osud následoval i u mého 
návrhu, aby bylo ve všech zápisech ze 
zastupitelstva nově uváděno, jak který 
zastupitel hlasoval.
Chtěl bych tímto poděkovat kolegům 
z opozice, že můj návrh na jmenovité 
hlasování podpořili. Vzhledem k tomu, že 
nebyl přijat, budu pro něj hledat podporu 
u všech stran zastoupených v našem Za-
stupitelstvu, aby brzo schválen byl a začal 

platit. Stejně tak chci otevřít diskusi s cílem 
rychle docílit kompletního zveřejňování 
smluv městské části. Zveřejňovat názvy 
smluv je jistě krok správným směrem. 
Přesto si myslím, že daleko důležitější než 
pouhý název smlouvy je její obsah.
Zastupitelstvo rovněž schválilo členy 
kontrolního a finančního výboru městské 
části. Je dobře, že v jejich čele stojí zástupci 
nekoaličních stran. Hůře vyznívá fakt, že 
v těchto výborech nemáme zastoupení, 
i když jsme navrhovali kvalitní kandidáty. 
Do kontrolního výboru paní Bc. Janu Háj-
kovou – občanskou aktivistku upozorňující 
na nešvary vedení radnice nebo člena o.s. 
Chvalská pana Vladimíra Hoška, který ne-
únavně bojuje za kvalitu života v Horních 
Počernicích. Budu se ptát našeho nového 
vedení, proč tyto kandidáty nepodpořilo, 
a snažit se o to, aby sociální demokracie 
měla v obou výborech zastoupení.

Minulé funkční období 
rychle uteklo a zahájili 
jsme další 4 roky práce 
pro Horní Počernice. 
Těším se na spolupráci 
se všemi stranami. Jako 
ČSSD budeme přispívat 
ke kvalitní a konstruktivní diskusi a budeme 
i nadále otevírat témata, která občany trápí 
nebo zajímají. Mravenčí silou jednoho man-
dátu nedokážeme velké zázraky. Na druhou 
stranu, demokracie je diskuse. A diskusi 
obohatit umíme. I proto bych chtěl podpořit 
iniciativu Vladimíra Hoška vedoucí k jed-
nání u kulatého stolu a nastavení jasných 
pravidel pro vydávání Hornopočernického 
zpravodaje, jak inzeroval na webu ePočer-
nice.cz.
Požehnané Vánoce a úspěšný start do roku 
2015 přeje

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

NOVÁ RADNIČNÍ KOALICE PRO LEPŠÍ  
HORNÍ POČERNICE
Jak určitě nikomu z obyvatel Horních Počernic 
neuniklo, výsledkem povolebních vyjednávání 
v Horních Počernicích se stala nová dvouba-
revná radniční koalice, která na slavnostním 
„svatomartinském“ zahajovacím zasedání 
11. listopadu 2014 oficiálně zahájila svou práci, 
ve které chce navázat na úspěchy minulé-
ho období, ještě více zlepšit život v Horních 
Počernicích a pokračovat tak v práci, kterou obě 
uskupení v roce 2010 začala. 
Členové vyjednávacích týmů za Šanci pro 
Počernice i TOP 09 se sešli téměř bezprostředně 
po říjnových komunálních volbách a shodli se 
na tom, že mezi jejich volebními programy exis-
tuje značná shoda, ba co víc, že členové obou 
subjektů mají chuť ke spolupráci a touhu oba 
programy vzájemně propojit: některá témata se 
zdála být lépe a podnětněji zpracována v pro-
gramu jednoho uskupení, jiná zase v programu 
uskupení druhého. Obohacující byla v tomto 
smyslu zejména diskuze nad zřejmě největším 
a nejobtížnějším tématem, jehož řešení bude 
muset současná hornopočernická koalice nalézt 
– dopravní situací v naší městské části, zejména 

pak problematikou tzv. Pražského okruhu. 
Strana TOP 09 se v koaliční smlouvě zavázala, 
že v maximální míře podpoří kroky prosazující 
tzv. Regionální variantu, oba koaliční partneři se 
však zároveň během povolebních jednání infor-
movali o možných rizikách a shodli se na tom, že 
situace je natolik závažná a odborně kompli-
kovaná, že vyžaduje další nezávislé odborné 
posudky a studie. Oběma koaličním partnerům 
je totiž jasné, že rozhodnutí ohledně trasy Praž-
ského okruhu může v dobrém i špatném ovlivnit 
kvalitu života v naší městské části na desetiletí 
dopředu a není proto možné rozhodovat podle 
jakýchkoliv ideologických či populistických 
hledisek. 
Během povolebních setkání, která se vždy 
nakonec proměňovala spíše v zajímavou diskuzi 
nad jednotlivými tématy než v běžné „koaliční 
vyjednávání“ bylo brzy jasné, že by byla škoda 
schopnost vzájemně se dorozumět a oboustran-
nou touhu co nejvíce prospět občanům Horních 
Počernic promarnit a nevyužít je naplno. Nabíd-
ku ze strany Šance pro Počernice, suverénního 
vítěze hornopočernických komunálních voleb, 
abychom obsadili místo jednoho neuvolněného 
radního a podíleli se tak na směřování městské 

části jako součást jejího úzkého 
vedení jsme tedy rádi přijali. 
Další naši členové a nezávislé 
osobnosti, které s námi spolu-
pracují, se mají zájem podílet 
na podobě, směřování a chodu naší městské 
části prostřednictvím členství ve výborech 
a komisích. Získali jsme tak cennou příležitost 
realizovat náš program, tedy udržet a podpořit 
naši městskou část na cestě, kterou považujeme 
za správnou. Velmi rádi proto uvítáme jakéko-
liv vaše návrhy, připomínky a dotazy. Můžete 
třeba přijít přímo mezi nás na některé setkání 
TOP 09 a spolupracujících nezávislých osobností 
a podílet se tak přímo i nepřímo na práci pro 
naši městskou část v oblastech, které budou 
vyhovovat vašemu zaměření, zájmům a předsta-
vám (více na www.top09pocernice.cz).  
Nebo nás můžete kontaktovat na e-mailu:  
info@top09pocernice.cz či našich facebooko-
vých stránkách. Zapojte se také do práce pro 
lepší Horní Počernice!

Ladislav Stýblo,  
člen povolebního vyjednávacího týmu TOP 09

Z redakční pošty
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Ráda bych občany Horních Počernic přiměla 
k zamyšlení nad situací, která se může týkat 
každého z nás, až se jednou staneme seni-
ory a síly začnou ubývat. Určitě tou nejlepší 
variantou je, pokud zůstaneme v péči svých 
blízkých, především dětí. Stále více přibý-
vá lidí, kteří se o sebe pro vysoký věk 
nemohou sami postarat. Jejich děti chodí 
do zaměstnání, kterého se z existenčních 
důvodů nemohou vzdát, a musí ještě 
zabezpečit své děti. 
Proto je velmi zapotřebí takového do-
mova, kde by byla zajištěna individuální 
péče, když senior už sám péči o sebe 
nezvládá, a aby byl i finančně dostupný. 
Domov by měl být v místě bydliště, aby 
rodiče - senioři mohli být se svými dětmi 
a přáteli často v kontaktu, neboť starší 
člověk hůř snáší změny spojené se změ-
nou bydliště. 
Tyto skutečnosti je třeba brát v úvahu při 
řešení situace seniorů. Všichni víme, že ústav 
nebo pobyt v léčebně dlouhodobě nemoc-
ných není šťastným řešením. 
V Horních Počernicích máme jeden domov 
pro seniory na Chvalech, ale nabídka bohužel 
nestačí pokrýt stále vysokou poptávku. Dále 
zde máme jeden pečovatelský dům, ale ten 
mohou využívat jen senioři plně soběstační. 
Je logické, že ti zůstávají nejraději tam, kde 
doposud žili, pokud je to možné. Ve chvíli, 
kdy se takový člověk stane nesoběstačným, 
musí do měsíce pečovatelský dům opustit. 
Musí si tedy předem sehnat místo v domově 
pro seniory, nebo skončí na LDN. Této situace 
zneužívají nelegální sociální služby viz stránky 
ombudsmana http://www.ochrance.cz/

tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2014/ochran-
kyne-varuje-pred-nelegalnimi-socialnimi-
-sluzbami/
O této situaci jsem hovořila i se starostkou 
Hanou Moravcovou, která byla velmi ochotná 
se touto otázkou zabývat. Aby se ovšem 

něco takového podařilo uskutečnit, záleží 
i na vás, občané Horních Počernic. Proto vás 
prosím, abyste se k této záležitosti, která mně 
i mnohým dalším leží na srdci, také vyjádřili. 
Určitě by se u nás v Horních Počernicích našlo 
několik šikovných odborníků, kteří by mohli 
přispět radou k řešení situace. Když se dají do-
hromady správní lidé, dobré dílo se většinou 
podaří. Věřím, že taková spolupráce stmeluje 
lidi, a ze zkušenosti jiných vím, že se někdy 
podaří dosáhnout i toho, v co lidé nejdřív ani 
nedoufali.
 
Co by měl zabezpečit domov pro seniory 
nebo domov pokojného stáří 
Posláním takového domova je umožnit 

důstojné prožití stáří lidem, kteří pro své zdra-
votní či sociální omezení už nemohou zůstat 
ve svém vlastním rodinném prostředí, a také 
zachovávat zvyklosti jednotlivých uživatelů 
a podporovat jejich samostatnost.
Dále je to zajištění kvalitní sociálně péče 

v souladu se Zákonem 108/2006 Sb., 
a prováděcí vyhláškou 505/2006Sb. 
o zajištění zdravotní péče, vytvoření 
rodinného prostředí, bezbariérového 
přístupu, individuální péče, prostoru pro 
poskytování péče seniorům se sníženou 
soběstačností, aktivaci všech uživatelů, 
včetně ležících nebo těžko se pohybují-
cích a styk s okolním prostředím. 

Domov pro seniory by bylo možné také 
spojit s centrem pro seniory v jedné 
budově. Bylo by to výborné propojení 
obyvatel domova s aktivními seniory 
z Horních Počernic a okolí. Starší lidé se 

velmi rádi stávají dobrovolníky pro druhé lidi. 
Na tomto principu funguje dobrovolnický 
projekt Senioři sobě II, který organizuje Kraj-
ské ředitelství policie Jihomoravského kraje. 
V tomto společném projektu by mohlo fungo-
vat mnoho zajímavých aktivit. Spolupráce škol 
a školek by jistě také byla přínosná a nabídla 
by posílení mezigenerační spolupráce.
O těchto možnostech jsem hovořila se sená-
torkou Zuzanou Baudyšovou, která by toto 
spojení velmi ráda podpořila.
Budu se těšit na vaše reakce, rady a připo-
mínky. 

 Šárka Brožová
domovpokojnehostari@centrum.cz 

O POTŘEBĚ DOMOVA PRO SENIORy

Bossing je druh mobbingu, který je speci-
fický tím, že šikany se dopouští nadřízený 
pracovník „boss“ – předák, šéf. Příčinou 
může být strach o vlastní pozici, obavy 
z erudovanosti podřízeného, který by mohl 
jeho pozici ohrozit. Společným znakem 
s mobbingem je především dlouhodobost, 
skrytost, agresivita a také cíl jednání – „vy-
pudit“ pracovníka ze zaměstnání. Bosser má 
mnohem více možností a pravomocí než 
běžný zaměstnanec. Pokud se mu některý 
ze zaměstnanců nezamlouvá, je v případě 
bossingu snazší se ho zbavit, než jak tomu 
bylo u mobbingu.
Bossing se samozřejmě vyvíjí a jeho intenzi-
ta se stupňuje. Důvodem takového chování 
a jednání vedoucího pracovníka může být 
fakt, že se cítí být ohrožen novým pracov-
níkem, potřebuje posílit a pojistit si svoji 
pozici, či chce jen všem dokázat, že on je 
ten, kdo je vedoucí, a který to všechno řídí. 
Další příčinou takového jednání nadříze-
ného mohou být jeho osobní a psychické 
problémy. Za projevy bossingu je považová-
no přehnané kontrolování plnění povinnos-
tí a docházky, přemíra přesčasů, arogantní 
chování, slovní urážky, častá a neoprávněná 
kritika, zadávání neadekvátních úkolů, ať 

už těžkých či naopak nesmyslně lehkých, 
zesměšňování před kolegy, různé naschvály, 
zabraňování přístupu k informacím nebo 
naopak sdělování mylných informací, vyhro-
žování výpovědí atd. 
Fáze jsou u bossingu velmi podobné jako 
u mobbingu. Nejdříve se jedná o posměšky, 
různé menší naschvály a škodolibé poznám-
ky, které se později rozvinou v další fáze. 
Druhou fází je už pravidelný psychický teror 
s cílem vystrnadit pracovníka z jeho pozice 
nebo rovnou ze zaměstnání. Ve třetí fázi se 
už setkáváme s cílenými útoky na oběť, pra-
covníkovi jsou přidávány pracovní povinno-
sti nad rámec jeho pracovní doby a kompe-
tencí, oběť je celkově psychicky i fyzicky od 
vedoucího přetěžována. V poslední fázi se 
už pracovník hroutí, vzdoru vedoucího se 
nedá ubránit a následuje výpověď a odchod 
z firmy. 
Jak se bránit mobbingu a bossingu
Obranou je informovanost a hlavně včasná 
prevence. Po zjištění sebemenších náznaků 
vzniku těchto nežádoucích jevů se oběť 
musí začít bránit a ne rezignovaně trpět 
další útoky. Je nutné usilovat o nadhled, 
nestahovat se do izolace, problémy v za-
městnání konzultovat v rodině, po práci se 

věnovat relaxačním sportovním 
či odpočinkovým aktivitám. 
Důležítá součást obrany je 
vést si deník práce s časovým 
harmonogramem jako dokumentaci odve-
dené práce, komunikovat cestou e-mailové 
pošty, zakládat kopie všech vytvořených 
dokumentů. Připravit si možnost doložit 
plnění požadovaných pracovních úkolů. 
Stejně důležité je dělat si evidenci útoků 
„mobbingový deník“, abychom si později 
vybavili jednotlivé útoky. Velmi dobré je si 
v této situaci hledat spojence, kteří mohou 
dosvědčit útoky mobbera či bossera. Při 
překročení únosné meze útoků je vhodné 
kontaktovat nadřízeného, a pokud odmítne 
situaci řešit, je třeba se obrátit na odbory, 
pokud ve firmě existují, či vyššího nadříze-
ného nebo i zřizovatele firmy či organizace. 
Zejména u bossingu je obrana velmi těžká 
a bez pomoci kolegů málo úspěšná. 
Ve větších firmách se lze obrátit o pomoc 
na personální oddělení. Mnohá personální 
oddělení nabízejí k této problematice in-
formace, s nimiž by měl být každý zaměst-
nanec seznámen. Pokud ve firmě působí 
funkční odborová organizace, právě zde lze 
nalézt účinnou pomoc při řešení uvedených 

Může se stát i vám IV. – BOSSINg
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problémů na pracovišti. Kolegové, kteří jsou 
angažováni v odborové organizaci, mají 
zpravidla zkušenosti v zacházení s nejrůz-
nějšími formami konfliktů a v neposlední 
řadě mají také spoustu kontaktů a možností 

jak pomoci v případě výskytu těchto nežá-
doucích jevů. 
Zcela zásadní je ovšem fakt, že mobber ani 
bosser nechce být s touto činností spojován, 
pokud se tedy začne na pracovišti hovořit 

na téma mobbing, resp. bossing ve spojení 
s jeho osobou, sám často ustoupí od svých 
aktivit a situace na pracovišti se uklidní.

Miroslav Franěk

Problematikou extremismu v současné 
společnosti nás ve své přednášce provedl 
Bc. David Lebeda, předseda Imperativ, 
z.s. a velmi zkušený lektor s mnohaletými 
zkušenostmi u Policie ČR. Díky tom měli naši 
žáci možnost nejen pochopit význam Hate 
Crime, tedy kriminalita z nenávisti, ale vidět 
i skutečné záběry z potlačování extremis-
tických demonstrací, sledovat důsledný 
i disciplinovaný zásah policejních jednotek 
při ochraně veřejného pořádku, majetku 
a často i zdraví osob. 
Záběry to byly skutečně velmi naturalistické 
i na dnešní velmi „zhrublou“ dobu. Něco 
jiného je sledovat filmové scény a potom 
skutečnou rvačku extremistické skupiny 

s policií, kdy jeden z radikálů neobratnou 
manipulací s výbušninou, kterou chtěl 
hodit po zasahujících policistech, přišel 
o prsty na ruce. Paradoxně to byli policisté, 
kteří mu poskytli první pomoc. Ve chvíli 
se stane tragédie s doživotními následky, 
na jejímž počátku byla parta kluků, kteří 
chtěli provokovat a bouřit se proti životu, 
a také pocit sounáležitosti, který jim dodá-
val odvahu při prosazování jejich myšlenek. 
Jak nebezpečně může znít věta: Jsi jeden 
z nás, tak pojď!“ 
Všichni žáci najednou seděli mlčky, chyběl 
obvyklý šepot a sdělování dojmů. Přednáška 
byla skutečně vynikající, po jejím konci se 
ještě dlouho hovořilo o tématu. Snad nikdo 

z našich žáků nebude někdy patřit ke skupi-
nám propagujícím nenávist k ostatním.
Možná více podobných konkrétních pří-
kladů, které takto dětem ukážeme, omezí 
kriminalitu plynoucí z nenávisti.

Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská

Úvod do problematiky extremismu  
– další z cyklu přednášek na aktuální téma

Sluneční žár? Hrozící déšť? Předškolácká příprava na pořadu dne?
Všechny tyto překážky pobytu dětí venku by mohly být vyřešeny novým zahradním 
altánem na školkové zahradě!
MŠ Chodovická byla úspěšná v loňské grantové žádosti k Magistrátu hl.m.Prahy ve věci 
výstavby Zelené učebny. Podmínky poskytovatele byly jasné: My zaplatíme materiál, 
vy dodejte dobrovolnickou práci. A obě strany dostanou, oč usilují – chráněný prostor 
na zahradě, který pomůže vytáhnout děti ze tříd na čerstvý vzduch i za méně přízni-
vých atmosférických podmínek a poskytne učitelkám dobrou příležitost vzdělávat děti 
o světě okolo nás přímo u zdroje – na trávě a pod stromy, ve venkovním prostředí.
Jak to v takových případech obvykle bývá, honíme peníze na materiál, kde se dá. 
Zatím se nám to daří, mj. díky materiální pomoci firem HORNBACH BAUMARKT CZ 
a ZENIT, s.r.o. – můžeme si díky tomu dovolit i mírně netradiční řešení střechy s vyu-
žitím plného polykarbonátu – chceme, aby byl přístřešek dobře prosvětlen a dětem 
i učitelkám se v něm líbilo!
Ve chvíli, kdy píši tyto řádky těsně před uzávěrkou prosincového čísla Hornopočer-
nického zpravodaje, již na Zelené učebně dobrovolnicky odpracovalo 20 školkových 
rodičů a učitelek 193 hodin.
Velké díky a zachovejte nám přízeň!

za MŠ Chodovická Karolína Klímová

Rodiče čtou dětem ve školce
V naší třídě Berušek, čteme dětem každý den. Pohádka nebo příběh čekají na děti vždy 
před spaním, často také naše Berušky žádají o pohádku i odpoledne mezi hrou, než 
si je vyzvednou rodiče. Pak si společně prohlížíme obrázky a povídáme si. A tak nás 
napadlo nabídnout rodičům možnost čtení pohádky ve třídě, kdy se za námi zastaví 
a poznají, jak trávíme čas ,,po spaní“. Každý čtvrtek odpoledne přivítáme jednu mamin-
ku, tatínka, babičku nebo dědečka s pěknou pohádkou, najdeme si příjemné místečko 
na čtení a poslouchání a necháme se unášet do říše fantazie. Děti tak mohou poznat 
rodinu svých kamarádů, rozvíjejí svoji fantazii, rozšiřují slovní zásobu a naslouchají 
správnému vyslovování. 
Děkujeme rodičům – vypravěčům, za příjemně strávený čas a těšíme se na další krásné 
chvilky s pěknou knížkou.

třídní učitelky Martina Králová a Petra Čermáková, třída Berušek, MŠ Chodovická 

Stavíme si Zelenou učebnu na zahradě 
MŠ Chodovická – pro naše děti!
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Podzim už naplno 
převzal svou vládu 
a začal oblékat přírodu 
do teplých barev. 
Nastal ten správný 
čas pro naše školkové 
dýňobraní, a děti ze 
všech tříd se pustily 
do práce, jejíž hlavním 
motivem byla dýně. 
Pro výzdobu školky 
i zahrady jsme je vy-
ráběli ze všemožných 
materiálů, malovali je, 
ale dlabali i ty pravé 
a zdobili je různými přírodními materiály.
Dýňobraní začalo divadelním představením, 
tanci a soutěžemi ve třídách, správnou oran-
žovou atmosféru podpořila oranžová trika 
dětí, mrkvový nápoj a rajská omáčka; to 
pak byla oranžová i nejedna pusa. Zahrada 
se proměnila v místo vhodné k soutěžení. 

Skákalo se v pytlích, házelo bramborou, 
koulelo jablíčkem, nebo jezdilo v zahradním 
kolečku.
Po setmění jsme se všichni sešli pod naší 
krásnou starou borovicí, rozsvítili jsme 
vlastnoručně vyrobené lampiónky, zazpívali 
uspávanku pro všechny broučky a zamkli 
zahradu zepředu i zezadu. Lampiónkový 

průvod ulicemi kolem školky byl odměnou 
pro každého, kdo vydržel až do úplného 
konce. 

Za kolektiv MŠ U Dráčka v ulici Spojenců 
M. Karlecová

Dračí dýňobraní

Krátké podzimní zprávy ze ZŠ Spojenců
•	 Jako	každý	podzim	se	musíme	postarat	o úklid	

školní zahrady. Abychom jenom nehrabali 
a neuklízeli listí, objednaly nám paní učitelky 
ekologické programy, které nás seznámují s tím, 
jak v zimě žijí školní veverky a ptáci.

•	 Zúčastnili	jsme	se	plaveckých	závodů	v Hlou-
bětíně. V silné konkurenci dětí z celé Prahy 9 
nám 3. místem udělala velkou radost Adélka 
Medřická. 

•	 V listopadu	se	na	naši	školní	zahradu	přišli	
podívat předškoláci z MŠ Dráček a pomohli plnit 
úkoly, které připravili páťáci. Děti odešly spoko-
jené, s diplomy, plyšáky a sladkou odměnou.

•	 Pátá	třída	si	v rámci	učiva	vlastivědy	rozšířila	
znalosti o Národním divadle.

A co to pro ně znamenalo? Přečtěte si sami. 
Vedení školy
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SRDCE S LÁSKOU DAROVANÉ
Pod vedením učitelek výtvarné výchovy se 
děti zapojily 
do výtvarné 
a literární 
soutěže Srdce 
s láskou daro-
vané, jejímž 
pořadatelem 
a organizá-
torem jsou 
firma AN-
TECOM, vydavatel časopisu AGE, společnost 
OPTYS a Studio Ypsilon.
Prvňáci vyrobili kolektivně velké srdce složené 
z malých dětských srdíček, starší děti pracova-
ly samostatně. Fotografie výrobků doprovodily 
děti textem, z něhož je jasné, komu chtějí 
srdce darovat. 
Cílem soutěže je podpora tradičních lidských 
hodnot - láska, přátelství a rodina, podpora 
týmové práce a radost z toho, že chceme 
někomu něco darovat. Nejlepší práce budou 
zveřejněny na www.age-management.cz 
v lednu a únoru 2015 v sekci Nejlepší práce.

Kolektiv učitelek výtvarné výchovy

NAŠE STEPAŘSKÉ HVĚZDIČKy
Žákyně naší základní školy Barbora a Klára 
navštěvují druhým rokem kroužek závodního 
stepu v DDM, kde spolu s dalšími taneční-
ky trénují pod vedením výborné trenérky 

Hany Hanušové, několikanásobné mistryně 
republiky ve stepu. S formaci Karibik, v níž 
tančí šest šikovných dívek a tři šikovní chlapci, 
už vystupovaly na Mezinárodním dnu stepu, 
Dnu dětí a Mistrovství republiky v Brně. Stále 
se zdokonalují a na konci letošního roku před 
nimi stojí velká výzva: začátkem prosince nás 
budou v obrovské konkurenci reprezentovat na 
mistrovství světa v Riese (SRN). Přejme našim 
mladým talentům v sezoně 2014/2015 mnoho 
štěstí na taneční scéně a veselé zážitky při spo-
lečných vystoupeních. Ať jim to dobře klape!

M. Kubíková

MÁME VÍTĚZKU
Dětské plavecké závody o putovní pohár sta-
rosty MČ Praha 14 se uskutečnily 16. 10. 2014 
v plaveckém bazénu v Hloubětíně. Z jedenácti 
škol jsme obsadili pěkné 5. místo. Nejlepší z 1. 
stupně byla Ema z 3. A, která získala zlatou 
medaili. Dobře plavala a body pro školu získala 
i Viktorie (3. B) nebo Nina Marie (3. C). Děvčata 
výborně doplnil Adam (3. A). Druhý stupeň 
nejlépe reprezentovala Eva ze sportovní 6. 
B, která skončila ve své kategorii na 2. místě. 
Úspěšní byli i Tadeáš (7. B), Lukáš Mach (6. B) 
a Bára Janderová (9. B).
Všem žákům děkujeme za vzornou reprezen-
taci školy a gratulujeme k pěkným výsledkům!

J. Hudečková

KOLEM SVĚTA ZA 
DESET MĚSÍCŮ
V rámci našeho putování 
s názvem Kolem světa 
za 10 měsíců proběhl ve 
škole turnaj v karlingu. Ačkoli se na prvních 
třech místech umístily dívky, chlapci měli 
průměrně lepší mušku.

PEČU, PEČEŠ, PEČEME
Děti ze 4. oddělení školní družiny se pustily 
do pečení z listového těsta: slanou variantu 
(šnečci se šunkou a sýrem) a sladkou (šáteč-
ky s povidly). I když se jedny šátečky trošku 
připekly, nezůstal po nich ani drobeček.

Z. Jakoubková

BORCI A ŠAMPIONI  
NA FZŠ CHODOVICKÁ
Potřebujete nějaký dobrý nápad na vánoční 
dárek? Máme pro vás skvělý tip. Všichni žáci 
tříd 1. stupně nadšeně podpořili handicapo-
vané sportovce Jedličkova ústavu tím, že do 
každé třídy koupili kalendář s názvem Borci 
šampioni, který nafotil s paralympioniky 
a našimi olympijskými vítězi Robert Vano. Díky 
všem dětem i třídním učitelkám za podporu 
dobré věci.
V. Růžková

Fakultní základní škola Chodovická  

HALLOWEEN NA ZŠ CHVALy
Halloween je anglosaský svátek, který se slaví 31. 10., den před 
svátkem Všech svatých. Tradičními zvyky Halloweenu jsou vyřezávané 
dýně, čarodějky, duchové, oheň, příšery a kostlivci, typickými barvami 
jsou oranžová a černá.
Na ZŠ Chvaly proběhlo halloweenské vyučování, na které mohly děti 
přijít strašidelně oblečeny. V českém jazyce jsme si o tomto svátku 
povídali, při čtení děti vymýšlely strašidelné básničky a v matematice 
počítaly strašidelné úlohy. Při pracovních činnostech proběhla soutěž 
o nejstrašidelnější vyřezanou dýni. Všem žákům se halloweenské vyu-
čování líbilo, dýněmi vyzdobili třídy i naší školní jídelnu.

Lucie Svozilová 

FZŠ CHODOVICKÁ ZVE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V pONDělÍ 15. 12. 2014 OD 13.00 DO 17.00

Po předchozí domluvě na tel. čísle 281 922 171 mohou rodiče od 8.55 do 12.35 vstoupit 
do výuky. Odpolední program bude zveřejněn na webových stránkách školy.

PŘEDNÁŠKA O ZDRAVÉ VýžIVĚ
Stále málo dětí ví, co vlastně patří do zdravého jídelníčku, proto 
jsme pro ně připravili přednášku o zdravé výživě. Vedoucí školní 
jídelny Jaroslava Hajná vysvětlila, že strava, na kterou jsou děti 
zvyklé z domova, bývá někdy skutečně problém, protože nejsou 
zvyklé například na zeleninu, luštěniny, saláty a všeobecně ani na 
teplé jídlo. Seznámila děti s potravinami zdravými a nezdravými, 
poučila je, kolikrát denně se má jíst a jak dodržovat pitný režim. 
Děti bedlivě naslouchaly a výborně spolupracovaly. Na závěr jim 
vedoucí školní jídelny připravila pestrou soutěž, kde si mohly se-
stavit svůj zdravý jídelníček. Nejlepší a nejzdravější byl ohodnocen 
krásnou cenou.
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V předmětu výchova demokratického občana zpracovává-
me projekt Já, občan, v němž jsme se zabýváme proble-
matikou zvířat v nesnázích. Projekt jsme pojmenovali Zvíře 
v nouzi a pro spolupráci si vybrali azyl opuštěných zví-
řat v Libni, kde nás přivítala Simona Vlčková. Ukázala 
nám všechny psy, mluvila o jejich povaze a odpovídala 
na naše dotazy. Odcházeli jsme plni motivace a chuti 
pomáhat.

Matěj Mikyska, kvarta A 

Návštěva azylu opuštěných  
zvířat v Libni

Už na jaře tohoto roku probíhala příprava 
velké rekonstrukce areálu ZŠ a Gymnázia 
v Chodovické ulici. Od června se zateplení 
budov a výměna oken začaly realizovat, 
v současné době probíhají dokončovací 

práce. V průběhu stavby nedošlo k žádným 
nepříjemnostem, úrazům či jiným kompli-
kacím, stavební firma vykonávala svou práci 
ohleduplně a od září za plného provozu. 
Výsledek jejího úsilí je velmi dobrý.
 Velké poděkování zaměstnanců i studentů 
patří všem pracovníkům stavební firmy a sa-
mozřejmě investorovi akce, Úřadu městské 
části Praha 20.

Užitek ze zateplení budovy pociťujeme kaž-
dý den, ve škole je stabilnější a příjemnější 
prostředí. O tom se ostatně veřejnost může 
přesvědčit sama - jednak pohledem zvenčí, 
jednak při návštěvě gymnázia u příležitosti 
Dne otevřených dveří.

PhDr. Jan Podešva, ředitel gymnázia

Sekunda B na exkurzi ve Štefánikově hvězdárně na Petříně

Už druhým rokem 
probíhá na základní 
škole Ratibořická 
v rámci projektu 

Elixír do škol Nadace Depositum Bonum 
tandemová výuka fyziky, jejímiž hlavními 
protagonistkami jsou učitelka Burešová 
a doktorandka MFF UK Klára. Tato výuka 
probíhá ve všech třídách 8. ročníku a v 9. 
A. Na začátku roku jsme se rozhodli tento 
projekt trochu posunout. V rámci spolu-
práce prvních a devátých tříd jsme z žáků 
1. C a jejich kamarádů z 9. A vytvořili 
Malé tandemy. Vzniklé dvojice či trojice si 
postupně zkouší tandemovou spolupráci 
při různých projektech.
Začali jsme u rukodělných činností. 
V rámci Zářijového kaštánkování vznikala 
u prvňáčků především nejrůznější zvířát-
ka, ale v ryze chlapecké skupině i pořádná 
motorová vozidla. Původně jsme mysleli, 
že deváťáci budou hlavními organizátory, 
ale prvňáci se nedali zahanbit a ukázali, že 
si svou umí také prosadit. 
Na konci října pozvali deváťáci prvňáčky 
do své třídy a s paní učitelkou Burešo-
vou pro ně připravili fyzikální hodinu. 

V rámci poznávání vlastností různých 
skupenství Malé tandemy společně 
dělili vodu, nechali rozkvétat papírový 
leknín, nebo dokazovali, že k hoření 
je potřeba kyslík. Nejnapínavější bylo 
přelévání tajného plynu, který dokázal 
velmi rychle vzplanout, a nejveselejší 
nafukování pomalované gumové ru-
kavice chemickou reakcí octa a jedlé 
sody.
Máme radost, že 
soužití malých 
a velkých opravdu 
funguje a přesa-
huje rámec těchto 
zážitkových hodin. 
Děti se o sebe 
zajímají a mnohému 
se navzájem učí. My 
jsme rádi, že jim to 
jako učení vůbec 
nepřipadá, a těšíme 
se na další společné 
hodiny.

Martina Josefová, 
Hana Burešová,  

1. C a 9. A

MALÉ TANDEMy

Den otevřených dveří 
10. 12. 2014 od 14.00 

Chodovická 2250



Dny USA a EU na žofíně
Ve dnech 20. a 21. října 2014 navštívili studenti 
mezinárodní konferenci na Žofíně, kde se setkali 
s významnými osobnostmi, mezi nimiž byli 
Martin Luther King III., nejstarší syn legendární-
ho černošského bojovníka za občanská práva, 
admirál James Stavridis, bývalý vrchní velitel 
sil NATO v Evropě, nebo Leon Panetta, bývalý 

ministr obrany USA a ředitel CIA. Z českých představitelů si studenti vyslechli 
referáty Milana Štěcha, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Jana Mládka, ministra 
průmyslu a obchodu, a Vladimíra Dlouhého, prezidenta Hospodářské komo-
ry ČR. Kromě získaných informací si všichni odnesli také praktické poznatky, 
o nichž se učí v rámci diplomatického protokolu.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Naše škola je vybavena nejmodernější technikou, 
mimo jiné systémem, který umožňuje videokonfe-
renční spojení, které jsme vyzkoušeli pod vedením 
profesorky Bílé při hodině němčiny. Propojili jsme se 
s naší partnerskou Soukromou SOŠ Tatranské aka-
demie v Popradu a „šprechtili“ s našimi slovenskými 
kamarády.

 –pb-

Společně proti ebole
 V atriu SOŠ pro administrativu Evropské unie proběhla 20. října humanitární akce 
na podporu afrických oblastí zasažených ebolou. Akci uspořádali studenti čtvrté-
ho ročníku oboru právní administrativa. Každý si mohl během celého dopoledne 
vybrat z pestré nabídky občerstvení a přispět tak jakoukoli částkou. Veškerý zisk ve 
výši několika tisíc korun byl věnován Unicefu.

-pb-

POZVÁNKA NA  
DOD

Přijďte na den otevřených dveří  
3. prosince v době mezi  

14. a 19. hodinou a dále pak každou  
první středu v měsíci až do března 2015. 

Přijďte se na vlastní oči přesvědčit  
o přednostech SOŠ pro administrativu EU.

DŮM NA PRODEJ

PRVOREPUBLIKOVÁ VILA
V ULICI MEZILESÍ

Vhodná i pro vícegenerační 
bydlení či pro podnikání.
Podlahová plocha:  360 m2
Plocha parcely:   883 m2

Cena: 9,99 mil. Kč

Pro více informací volejte:
+420 731 194 400
+420 722 130 044+420 722 130 044

Placená inzerce
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AZ Ekotherm spol.s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných oken. Ryze česká společnost je na trhu již 15 let 
a vyrábí, dodává a montuje špičková špaletová okna, dřevěná eurookna a okna opláštěná hliníkem.    
AZ Ekotherm je největším českým výrobcem dřevěných zimních zahrad.                                        
Kontakt: Náchodská 757, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, tel: 281 924 974.  Více na www.azeko.cz 

 

Poukazy objednávejte na telefonním čísle - 725 746 979, ucetni@ocniklinikahp.cz 
( klinika), optika@ocnioptikahp.cz (optika) nebo zakupte přímo 
v Horních Počernicích v prodejně optiky.

NOVĚ OTEVŘENO!

Adresa:
Lipí 2556/3
19300, Praha 9
Telefon: 281 865 665 
E-mail: info@ocnioptikahp.cz

Pondělí:  08:00 - 18:00
Úterý:   08:00 - 18:00
Středa:  08:00 - 18:00
Čtvrtek:  08:00 - 18:00
Pátek:   08:00 - 16:00

AKČNÍ KOLO SLEV
NEJVĚTŠÍ VÝBĚR OBRUB V ČR

www.ocniklinikahp.cz, www.ocnioptikahp.cz
Obchodní 2694/2, Praha 9, 193 00, tel. 281 865 664

DARUJTE 
TO NEJLEPŠÍ 
PRO JEJICH 

OČI!

NEVÍTE, CO DAROVAT 
SVÝM BLÍZKÝM?

ŽIVOT BEZ BRÝLÍ v každém věku
laserové operace

implantace bifokálních 
a trifokálních nitroočních čoček

nejmodernější operační technologie

ŽIVOT S BRÝLEMI
ZÁBRUS BRÝLÍ DO 1 HODINY

*
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VYKLÍZENÍ-STĚHOVÁNÍ. VYKLÍZENÍ BYTŮ, 
POZŮSTALOSTÍ, SKLEPŮ. 

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU K LIKVIDACI. 
STĚHOVÁNÍ VŠEHO DRUHU. 

T.: 773 484 056

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOST 
KOUPÍM, ODVEZU. TEL.: 286 891 400

ODHADY NEMOVITOSTÍ A PROJEKTY 
PROVEDE RYCHLE 

SOUDNÍ ZNALEC ING. SMETANA.
TEL.: 281 924 588, 602 970 835

ÚČETNICTVÍ, DANĚ, PORADENSTVÍ, 
EKONOMIKA (ZA ROZUMNÉ CENY) 

E-MAIL: MILAN.MIKULAS@SEZNAM.CZ 
TEL.: 602 395 677

VODA, TOPENÍ, PLYN A ZEDNICKÉ PRÁCE. 
TEL.: 775 556 144

PRONAJMU NEZAŘÍZENÝ BYT 3+1/L 
V HORNÍCH POČERNICÍCH, 77M2. IHNED 

K NASTĚHOVÁNÍ. NÁJEM 10.000 KČ 
A ZÁLOHY NA SLUŽBY. VOLEJTE MAJITELI 
18:00-21:00 NA 774 197 567, 608 240 036

KOMINICTVÍ NĚMEC
OPRAVy, ČIŠTĚNÍ, REVIZE,

TEL.: 775 132 921

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

HOSPODA V HORNÍCH POČERNICÍCH 
PŘIJME KUCHAŘE. 

INFORMACE 603 946 189

SÍDLO PRO S.R.O., MÍSTO PODNIKÁNÍ 
OSVČ V PRAZE 9 NEBO 10. 

TEL.: 728 991 247, 
WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

HÁJEK - ZEDNICTVÍ - MALÍŘSTVÍ. VEŠKERÉ 
ZEDNICKÉ, OBKLADAČSKÉ, MALÍŘSKÉ, 

BOURACÍ PRACE. REKONSTRUKCE BYTU, 
DOMU, NEBYTOVÝCH PROSTORŮ. 

TEL.: 777 670 326

KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ 
HOROLEZECKOU METODOU. 

TEL.: 606 527 091

PRODÁM SKŘÍNĚ S NÁSTAVCEM 3 KS, 
BARVA DUB, POSUVNÉ DVEŘE. 

V 200, Š 155, H 56. 
CENA 1 KS 3900 KČ. 774 981 217

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, 
REKONSTRUKCE BYTOVÉHO JÁDRA, 
REKONSTR. BYTU, DOMU NA KLÍČ, 

ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ. TEL.: 775 080 907

NOVĚ VYTVOŘENÝ E-SHOP 
S EXKLUZIVNÍMI KOUSKY 

SECONDHANDOVÉHO OBLEČENÍ PRÁVĚ 
PRO VÁS NA STRÁNKÁCH  

WWW.OBLEC-SE.CZ

UČITELKA 1. ST. ZŠ MGR. H. MĚŠťANOVÁ 
NABÍZÍ DOUČOVÁNÍ ČJ, M, AJ. ZN. 

DOHODA. T: 723 422 463

POTŘEBUJETE DÁREK? RC-PERLA 
PRO VÁS PŘIPRAVILO ŘEŠENÍ: 

VÁNOČNÍ POUKAZY. 
MASAZE-PERLA.CZ T: 281 923 531

FIRMA V H. POČERNICÍCH 
HLEDÁ ŠIKOVNÉ A SPOLEHLIVÉ PRAC. 

K TŘÍDĚNÍ TISKU. DENNÍ NEBO NOČNÍ SMĚNY. 
NÁSTUP IHNED NEBO DOHODOU. 

VÝDĚLEK MOŽNÝ AŽ 18 TISÍC BRUT. 
TEL.: 602 441 843

Placená inzerce

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
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PRODEJ RD 5+kk/G 
na pozemku 759m2, 

Trní, Horní Počernice

PRONÁJEM obchodního 
prostoru 58m2, Náchodská, 

Horní Počernice

PRONÁJEM obchodního pros-
toru 53m2, Zdravotní Středisko 

Lhotská, Horní Počernice

PRONÁJEM dvougenerační 
RD 6+2/G 323m2, Krčínská, 

Horní Počernice

PRODEJ bungalovu 5+1/2G
na pozemku 1.400m2,

Jeřická, Horní Počernice

PRONÁJEM obchodního 
prostoru 63 m2, Náchodská, 

Horní Počernice

PRODEJ RD 4+1/G 
na pozemku 465m2, 

Ve Žlíbku, Hor. Počernice

PRODEJ bungalovu 4+1/G 
na pozemku 802m2, 

Na Proutkách, Radonice

PRODEJ stavebního 
pozemku, 1.658 m2, 

Ke Xaverovu, Hor. Počernice

Vaše 
nemovitost 
mohla být 

i zde.

5.980.000,-

Martin Drlička
Váš realitní makléř z Horních Počernic
Bydlím zde s Vámi!

martin.drlicka@re-max.cz

606 796 657
Zavolejte mi a já přijedu za Vámi.

   Najdeme vám
NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU

Ing. Katerina Linhartová
Certifikovaný hypoteèní maklér
 
Bezplatnì Vám zpracuji kompletní analýzu a predložím Vaše možnosti na získání 
úvìru ve všech bankovních domech. Tím Vám prokazatelnì ušetrím èas, 
peníze a mnoho administrativních úkonù.
Prijïte se poradit a vybereme to nejlepší pro Vás.
 
Pro klienty zajišťuji:
✔ hypoteèní úvìry, prípadnì jejich refinancování
✔ spotrebitelské úvìry
✔ konsolidaci úvìrù
 
Akèní nabídka úrokových sazeb od 1,79 %.
 

tel.: 720 238 902
e-mail: katerina.linhartova@gpf.cz
GEPARD Finance
Náchodská 778/49
Praha 9 – Horní Poèernice

Bezplatnì Vám zpracuji kompletní analýzu a predložím Vaše možnosti na získání 
úvìru ve všech bankovních domech. Tím Vám prokazatelnì ušetrím èas, 
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