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40. výročí světové premiéry 
Havlovy Žebrácké opery v Horních Počernicích



KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH V LISTOPADU 2015
DIVADLO HORNÍ POČERNICE
1. 11. – 18:00
Žebrácká opera - Divadlo Na tahu

2. 11. – 19:30
Manželský čtyřúhelník

3. 11. – 9:00 a 10:30
Tři pohádky s písničkou

6. 11. – 9:00 a 10:30
Pověsti české

6. 11. – 19:30
Otcové se rodí ve skříni

7. 11. – 18:00
Svatá rodina

8. 11. – 15:00
Jak Vendelín s čerty vařil

9. 11. – 18:00
Studentský dechový orchestr z Německa 
a Big Band ZUŠ Horní Počernice – koncert

10. 11. – 9:00 a 10:30
Zpívej, čaruj, dováděj

12. 11. – 9:00
Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej

12. 11. – 19:30
Sex, čachry a kultura pro všechny

13. 11. – 10:00
Žebrácká opera - Divadlo Na tahu

13. 11. – 10:00
Návrat Václava Havla

14. 11. – 15:00
Princezna se zlatou hvězdou na čele

15. 11. – 18:00
Romeo a Julie

18. 11. – 19:30
Světáci

19. 11. – 9:00 a 10:30
Zimní příhody včelích medvídků

20. 11. – 9:00 a 10:30
Zimní příhody včelích medvídků

20. 11. – 19:30
Dvanáct

21. 11. – 18:00
Naštěkaná aneb Čtyři ženy v maloměstě

22. 11. – 15:00
Čtyřlístek v pohádce

23. 11. – 18:00
Koncert učitelů

24. 11. – 18:00
Snow Film Fest

25. 11. – 19:00
Herecký podvečer - vystoupení žáků ZUŠ

26. 11. – 9:00 a 10:30
Ahoj, světe!

29. 11. – 15:00
Popelka

30. 11. – 19.30
Caveman

CHVALSKÝ ZÁMEK
Do 15. 11.
Broučci aneb Loutky Zdeňka Podhůrského st.

Do 22. 11.

Krysáci se vracejí na zámek

Do 22. 11.
Taťjana Macholdová – Trochu zvláštní příběhy

Do 6. 12.
Kytice v obrazech 
– Olejomalby Jarmily Čerevkové

3. 11. – 18:00 až 21:00
Den maďarské kultury

8. 11. – 17:00 až 18:30
Počernická světýlka aneb Tajemným 
chvalským Podskalím

11. 11. – 13:00
Martinské výtvarné dílny pro seniory 
- na Chvalském zámku

14. 11. – 10:00 až 17:00
Pohádková sobota na zámku s princeznou Kolo-
běžkou I., krysáky a broučky

15. 11. – 10:00 až 17:00
Pohádková neděle na zámku s rytířem Janem ze 
Chval, krysáky a broučky

20. 11. – 19:00
Svatomartinská jízda na zámku aneb 
Se zastupiteli na víno

21. 11. – 3. 1.
Vánoční výstava Ivy Hüttnerové

22. 11. 17:00
Benefiční koncert ve prospěch dětského domova 
Krompach

24. 11. – 3. 1.
Radovan Pauch - Obrazy a sochy.  
Slavnostní vernisáž 26. 11. od 17 hod.

28. 11. – 3. 1.
Pohádková vánoční výstava ze dřeva 
a keramiky

29. 11. – 10:00 až 17:00
Adventní trhy a Ježíškova pošta na 
Chvalské tvrzi

29. 11. – 10:00 až 17:00
Pohádková neděle na zámku s vílou 
Ohnivkou a vánočními tradicemi

MUM
6. 11. – 15:00 až 19:00
BURZA hraček, sportovních a dětských potřeb

11. 11. – 9:00 až 12:00
Aromaterapie při běžných akutních onemocně-
ních

20. 11. – 10:30 až 18:00
Vánoční Jarmark

21. 11. - 9:00 až 11:00
Montessori sobota

25. 11. – 20:00 až 22:00
Podnikání při rodičovské

29. 11. – 14:00 až 17:00
Vánoční veselí - Kouzelné Vánoce s MUMem. 
Kočárovna Chvalského zámku

2. 12. – 9:30 až 15:00
Kurz fotografování vlastních dětí

4. 12. – 9:00, 10:00 a 11:00
Tradiční Mikulášská nadílka v MUMu

DDM
5. 11. ; 19. 11. – 18:00 až 19:55
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou 
Jeslínkem

11. 11. ; 21. 11. ; 25. 11. – 17:00 až 18:55
Výtvarné středy s Hankou (11. pedig, 
21. tiffany, 25. pedig)

27. 11. – 16:00 až 19:00
Adventní věnce - výroba

28. 11. – 10:00 až 17:00
Vánoční dílničky

OSTATNÍ
5. 11. – 16:00
Podzimní ples seniorů – KC Domeček

6. 11. – 17:30
Aranžování květin – areál Chvaly budova PTH

10. 11. – 18:00
Přednáška Jak zvládat stres – SKP HoPo

11. 11. – 16:00
Papírové čarování v ZŠ praktické a speciální 
Bártlova

16. 11. – 18:00
II. Hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ – sál ZUŠ Ratibořická

22. 11. – 15:00
Varhanní koncert Petra Tvrdka – fara Církve 
husitské

27. 11 – 17:30
Výroba vánočního přání – embossing, areál 
Chvaly budova PTH

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 – ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO 
MÍSTA „ADMINISTRATIVNÍ A SPISOVÝ PRACOVNÍK V ODBORU VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE“. BLIŽŠÍ INFORMACE  

NALEZNETE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH WWW.POCERNICE.CZ V SEKCI NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ, PŘÍP. NA TEL. Č. 271 071 723.

V malém formátu do větší kapsy najdete za-
jímavé informace o místě, kde žijeme a které 
máme rádi  – architektonické památky, pří-
rodní zajímavosti, historické souvislosti, vý-
znamné osobnosti spojené s původními ob-
cemi dnes tvořícími Horní Počernice. Horní 

Počernice  – Procházka MČ Praha 20 Vás 
zavede na mnohá místa, která možná zatím 
unikla Vaší pozornosti. Od 15.  října 2015 je 
publikace k dispozici zdarma na Infocentru 
Chvalský zámek, na ÚMČ Praha 20, v  po-
kladně hornopočernického divadla, v místní 

knihovně a dalších místech, též elektronicky 
ke stažení na www.zdravehornipocernice.cz 
pod záložkou BROŽURA.

Komise ZMČ a MA21

VYŠLA NOVÁ PUBLIKACE O HORNÍCH POČERNICÍCH
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Foto na titulce: Václav Havel v Horních Počernicích (velká fotografie 1990, foto archiv MČ, malé fotografie 1975, foto Bohdan Holomíček)



AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

přestože toto období bývá ve znamení 
špatného počasí a podzimních depresí, je 
potřeba si vždy najít nějaký světlejší bod. 
Pro mě bylo tím krásným, světlým a velmi 
poučným bodem setkání s panem spiso-
vatelem Vlastimilem Vondruškou u příleži-
tosti oslav výročí naší knihovny.

Dovolte mi k zamyšlení jeho malou citaci: „Lidé ve středověku k sobě 
mívali mnohem blíž než dnes. Prostí lidé žili neustále pod hrozbou 
hladomoru, černého moru, války. Klid neměli ani panovníci, i oni se 
museli strachovat o svůj život. Možná ještě více, protože už středověk 

znal politické atentáty. Všichni museli cítit všudypřítomnou nejistotu. 
A přece se lidé dokázali smát, ctili pravdu a měli život rádi. Neskuhrali. 
Bojovali s nepřízní, protože věřili, že mají s boží pomocí osud ve svých 
rukách. To je zajímavý rys té doby. Přemýšlel jsem, proč s tím málem, 
co měli, byli šťastní, zatímco dnes vládne mír a ve srovnání se středo-
věkem neuvěřitelný blahobyt, a přesto slaví výrobci antidepresiv žně.“

Těším se na setkání s vámi v první adventní neděli na Chvalech, kdy 
společně rozsvítíme hornopočernický vánoční strom.

Hana Moravcová, vaše starostka

SLOVO STAROSTKY

ODPOPLATNĚNÍ D11
Požádala jsem starosty Běchovic, Újezda 
n. Lesy a  Klánovic, zda by se připojili k  naší 
žádosti na Ministerstvo dopravy o odpoplat-
nění také úseku D11, před budoucí MÚK Be-
ranka. Podrobnější informace na webu ÚMČ.

AKTUALIZACE WEBU
Na webu úřadu byly aktualizovány informace 
o dopravě.

INVESTICE BYTY
Pro naše nájemníky předkládám přehled 
vybraného nájemného a výši finančních pro-
středků do oprav v  našich domech. V  roce 
1992 měla městská část 1374 bytů, nyní jich 
má 284. Příjmy z  nájmů jsou důležitou pří-
jmovou položkou rozpočtu městské části.

ZAHRÁDKY – SMĚNA
Probíhá jednání s novým vlastníkem pozem-
ků v zahrádkářské osadě o možnosti směny 
pozemků, aby byly alespoň tři zahrádky za-
chráněny. Paní majitelka by své vyjádření 
měla zaslat do 31.  10. a  následně se směna 
projedná v RMČ a ZMČ.

SNĚM STAROSTŮ MČ PRAHA 1 – 57 
VE KBELÍCH
Starosta MČ Praha 19, Pavel Žďárský, pozval 
starosty všech pražských městských částí 
na Sněm starostů P1 - 57. Na programu byly 
finance pro městské části a  problematika 
s nimi spojená.

SETKÁNÍ STAROSTŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU 
PŮSOBNOSTÍ
Setkání starostů se konalo v  budově Mi-
nisterstva vnitra a  bylo věnováno diskuzi 
o problémech obcí s  rozšířenou působností 
a  informacím o  připravovaných změnách 
v oblasti veřejné správy.

SETKÁNÍ STAROSTŮ S PRIMÁTORKOU
Primátorka hl. města Adriana Krnáčová po-

zvala starosty městských částí Prahy do Re-
zidence primátora k  seznámení s  návrhem 
rozpočtu pro rok 2016. Dále jsme byli sezná-
meni s aktuálním děním na odborech MHMP.

110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MÍSTNÍ KNIHOVNY 
V HORNÍCH POČERNICÍCH
Na Chvalském zámku proběhlo slavnostní 
setkání při příležitosti 110. výročí založení 
místní knihovny v Horních Počernicích. Hos-
tem byl spisovatel Vlastimil Vondruška. Sou-
částí programu byl také křest nové publikace 
o Horních Počernicích.

SLEDUJTE WWW.POCERNICE.CZ

Hana Moravcová,
starostka

Ú
vo

d

Zveme vás na setkání s radními, které se koná dne 23. 11. 2015 od 17.00 hodin na Chvalském zámku

Jednání Zastupitelstva MČ Praha 20 se koná v pondělí 9. 11. 2015 od 17.00 hodin na Chvalském zámku

Rok Příjem 
(nájemné)

Investice do 
byt. domů Opravy

2014 16 862 779 13 600 904,51 829 629,84

2013 16 226 393 8 732 867,36 390 830,85

2012 15 324 852 7 561 371,92 802 432,89

2011 13 772 755 2 035 642,80 1 400 192,00

2010 12 414 221 2 001 908,20 2 417 530,10

Dovolte mi poděkovat členům komise 
sportu, mládeže a volnočasových aktivit 
a  paní Tomsové, za uspořádání krásné 
akce Počernice v pohybu.

Vážení spoluobčané,

V  souvislosti s  připravovanou novelou 
Zákona o občanských průkazech a cestov-
ních dokladech upozorňujeme občany, 
že pravděpodobně od poloviny prosin-
ce  2015 až do konce roku 2015 nebudou 
přijímány žádosti o vydání nového občan-
ského průkazu ani cestovního dokladu na 
žádném z  úřadů v  ČR. Stejně tak nebude 
možné v  uvedeném období vydávat již 
vyhotovené doklady. Přesný termín bude 

zveřejněn poté, co bude oficiálně ozná-
men Ministerstvem vnitra ČR.
V  tomto termínu bude probíhat na Odboru 
živnostenském a  občanskosprávních agend 
rekonstrukce přepážkového pracoviště. Pro-
voz agend ověřování podpisů a listin, Czech-
POINT, matrika a Živnostenský úřad NEBUDE 
OMEZEN.
Důvodem plánované odstávky informačních 
systémů MV ČR je přechod na nový technický 

systém, který bude muset reflektovat na le-
gislativní změny, které jsou v současné době 
schvalovány. Doporučujeme proto všem ob-
čanům, kterých se aktuálně týká potřeba do 
konce roku 2015 požádat o  vydání nového 
občanského průkazu nebo cestovního pasu, 
aby tak učinili co nejdříve.

Alexandra Janáčková, 
vedoucí OŽOSA

Celkem dvakrát přišel zatím neznámý muž do prodej-
ny oční optiky v Horních Počernicích, ze které si pak 
odnesl celkem osm kusů slunečních brýlí v hodnotě 
více než 10 tisíc korun. Muž sebral vystavené brýle ze 
stojanů a z prodejny odešel, aniž by je zaplatil. Tyto 

„nákupy“ podezřelý uskutečnil v pátek 
2. a ve čtvrtek 8. října.
 
Jestliže podezřelého poznáváte, kon-
taktujte linku 158.

OZNÁMENÍ - ODSTÁVKA SYSTÉMŮ PRO VYDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH PASŮ

POLICISTÉ HLEDAJÍ MUŽE PODEZŘELÉHO Z KRÁDEŽE
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

Výsledek poptávkového řízení na dodání 
telekomunikačních služeb pevných linek 
a  internetu pro MČ Praha 20 a  uzavření 
smlouvy s výhercem
Rada schválila výsledek poptávkového řízení 
na dodávku telekomunikačních služeb, pev-
ných linek, faxů a internetu pro MČ Praha 20 
a uzavření smlouvy se spol. Dial Telecom.

Dopis předsedovi vlády
Rada schválila text dopisu předsedovi vlády 
ČR s  nesouhlasným stanoviskem k  výstavbě 
haly firmy Amazon v Horních Počernicích.

Plán sněhové pohotovosti 2015/2016
Rada schválila plán zimní pohotovosti na 
sezonu 2015/2016.

Vzdání se funkce ředitelky příspěvkové or-
ganizace Kulturní centrum Horní Počernice
Bc. Hana Čížková se ke dni 29. února 2015 
vzdala funkce ředitelky příspěvkové organi-
zace Kulturní centrum Horní Počernice. Rada 
vzala věc na vědomí a schválila rozvázání 
pracovního poměru dohodou s  Bc. Hanou 

Čížkovou ke dni 29. 2. 2016. Bc. Haně Čížkové 
poděkovala za práci odvedenou při řízení pří-
spěvkové organizace Kulturní centrum Horní 
Počernice.

Vyhlášení výběrového řízení na obsazení 
místa ředitele/ředitelky příspěvkové orga-
nizace Kulturní centrum Horní Počernice
Rada vyhlásila výběrové řízení na obsazení 
funkce ředitele/ředitelky příspěvkové orga-
nizace Kulturní centrum Horní Počernice se 
sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Votuzská 
379/11, 193 00.

Dotaz na postup přípravy nového Územní-
ho plánu hlavního města Prahy (Metropo-
litního plánu)
Rada schválila návrh znění dopisu řediteli In-
stitutu plánování a  rozvoje Hlavního města 
Prahy ohledně postupu přípravy Metropolit-
ního plánu.

Žádost Střediska křesťanské pomoci Horní 
Počernice, Křovinovo nám. 11/16, Praha 9 -
- Horní Počernice, o poskytnutí finančních  

prostředků ve výši 80.000,– Kč na částečné 
pokrytí provozních nákladů pro Azylový 
dům SKP HOPO v letošním roce
Rada odsouhlasila poskytnutí dotace ve 
výši 80.000,– Kč Středisku křesťanské pomo-
ci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16,  
Praha 9 - Horní Počernice, na částečné pokry-
tí provozních nákladů pro Azylový dům SKP 
HOPO v letošním roce.

Uzavření dohody o  pracovní činnosti na 
pozici redaktora HPZ
Rada schválila uzavření dohody s paní Lenkou 
Bartákovou na pozici redaktora Hornopočer-
nického zpravodaje.

Plné znění naleznete na:
www.pocernice.cz/samosprava

Úřad MČ Praha 20

Deklarace podmínek rozvoje MČ Praha 20, která byla schválena Zastupitelstvem MČ je zveřejněna 
na http://www.pocernice.cz/mestska-cast/vystavba/deklarace-podminek-rozvoje-mc-praha-20/

Desetiletou spolupráci mezi Městskou 
částí Praha 20, německým městem Brun-
sbüttel a francouzským Mions si zástupci 
všech tří stran připomněli několika se-
tkáními, jichž se v  září nejprve v  Praze 
a poté v říjnu ve Francii zúčastnili současní 
i bývalí představitelé měst, jejich občané 
a členové zahraničních výborů.

„Brunsbüttel i Mions mají mnoho společné-
ho s Prahou 20, jejich obyvatelé jsou přáteli 
mnoha občanů Horních Počernic a obě měs-
ta jsou dobrými partnery i zdrojem vzájemné 
inspirace,“ řekla starostka Prahy 20 Hana Mo-
ravcová při setkání se starostou Brunsbüttelu 
Stefanem Mohrdieckem a bývalým starostou 
Mions Paulem Serresem, a dodala: „Vážíme si 
partnerství a přátelství lidí z obou měst i zku-
šeností, o něž se s námi už deset let dělí. Díky 
vzájemným výměnám získávají především 
mladí lidé neocenitelné zkušenosti a nabízejí 

se jim nové možnosti 
v dnešním světě.“

Naše spolupráce spo-
čívá především v  pro-
gramu výměnných 
pobytů žáků základ-
ních a  středních škol, 
v  organizaci student-
ských stáží a  intenziv-
ních studijních pobytů 
pro frekventanty fran-
couzštiny, prezentaci 
našich kultur či v  or-
ganizaci výstav a spor-
tovních akcí. Představitelé všech tří měst vyjá-
dřili zájem i nadále spolupracovat především 
v oblastech kultury, sociálních věcí a městské 
správy, podporovat setkání a  akce spolků, 
organizací, institucí a  vzdělávacích zařízení 
s  cílem prohloubit bezprostřední kontakt 

mezi občany a mládeží 
obou měst.

„Poznávají se lidé, na-
vazují se přátelství, 
a  také v  tom je smysl 
společné Evropy. Když 
se budeme znát, ne-
budeme spolu bojo-
vat. Úkolem politiků je 
vytvořit podmínky pro 
partnerství a  spolu-
práci. Jsou to však lidé, 
kteří spolupráci napl-
ňují konkrétními činy,“ 

uvedl starosta Claude Cohen při slavnostním 
přijetí české delegace na radnici v Mions.
Uzavření oficiálních partnerských smluv 
a  vzájemná spolupráce našich měst, která 
z nich vyplývá, bylo jedním z nejvýznamněj-
ších činů, což vede k odstraňování nedůvěry 
a bariér mezi námi. Proto je třeba poděkovat 
všem, i našim předchůdcům, kteří se na me-
zinárodní spolupráci léta podílejí. Dobře si 
uvědomujeme význam mezinárodní spolu-
práce v Evropě a přikládáme jí velkou důleži-
tost. Proto stále usilujeme o dobré zahraniční 
vztahy. Jak napsal Karel Čapek už v roce 1938 
ve své knize V zajetí slov: „Dějiny spíš potře-
bují lidi, kteří něco dělají, než lidi, kteří navr-
hují, co by někdo měl udělat.“

Za VPP Praha 20
Dana Mojžíšová

PRAHA 20, BRUNSBÜTTEL A MIONS SI PŘIPOMNĚLY DESÁTÉ VÝROČÍ SPOLUPRÁCE
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

Jaké rekreační a  oddechové zóny můžou 
dnes Počerničtí využít a  jaké se budou 
dále vytvářet a rekonstruovat?
Jsem ráda, že v  Počernicích máme  přírodní 
zóny, které občané využívají ke svým  pro-
cházkám. My bychom však tyto jednotlivé 
zóny, jako je okolí biologických rybníků, 
Robotnici, chystaný park v  Jizbické ulici 
a  další přírodní plochy podél cyklostezky 
na Klánovice, rádi propojili v  jednu na sebe 
lehce navazující zónu.  Chtěli bychom tyto 
plochy rozšířit a zahrnout do nich například 
pozemek vedle ZŠ Ratibořická, lokalitu po-
dél komunikace do Dolních Počernic a další 
místa, která mohou být dle Územního plánu 
k tomuto účelu použita. V současné době je 
tento záměr předložen Komisi životního pro-
středí a  také sportovní komisi, následně by 
se měla vytvořit studie, která by zahrnovala 
harmonogram jednotlivých etap. Tato studie 
bude předložena veřejnosti na Setkání s rad-
ními, kde bychom si rádi vyslechli jejich pod-
něty. Chtěli bychom, aby si tato místa zacho-
vala přírodní charakter a  byly zde umístěny 
hrací nebo sportovní prvky a další mobiliář.

V těchto místech je i několik rybníků, bude 
se revitalizace týkat i některých z nich?
Ano, v rámci revitalizace budeme myslet i na 
vodní plochy. Pro občany bude asi nejzá-
sadnější vybudování koupaliště. Tedy nejen 
revitalizace současného, ale jeho přeměna 
na opravdické oplocené koupaliště, ideálně 

podobné jako je biotop v  Radotíně. Mělo 
by svého správce a  veškeré zázemí, toalety, 
sprchy… Další revitalizace by se týkala biolo-
gického rybníka, který by měl být odbahněn, 
zrekonstruovaly by se břehy a okolí. Posled-
ním rybníkem by byl Paleček, jenž by se měl 
po letech opět stát přírodním rybníkem.

Stále se pracuje na rekonstrukci knihovny, 
která mimo jiného bude i  bezbariérová, 
což potěší zejména maminky a  seniory. 
Vrátí se do zrekonstruovaných prostorů 
i  firmy, které tam dříve byly, nebo nový 
koncept bude jiný?
Bude zcela nový koncept. V  přízemí, kde 
dříve byly firmy, bude po rekonstrukci in-
ternetová knihovna, klubovna pro seniory, 
přednáškový sál a  dvě místnosti, které by 
sloužily například pro bezplatnou právní 
poradnu, psychologickou poradnu, místo 
zde najdou například hráči šachů, sběratelé, 
filatelisté, zkrátka vše možné k  využití pro 
spolkovou činnost. Prostory by zde mohl vy-
užívat  i  MUM  s  dětským  koutkem  sloužícím 
nejen pro knihovnu, ale i  například v  době 
konání přednášek  nebo denní stacinář pro 
seniory. V  prvním patře se chystá rozšířená 
dětská knihovna, studovna a  oddělení pro 
dospělé. Celá budova bude bezbariérová, 
pro snadný přesun do patra bude sloužit vý-
tah. Rádi bychom využili i zadní zahradu pro 
oddech, případně letní čtenářský koutek.

Před pár dny byly pozastaveny práce v uli-
ci Otovická, můžete nám říci, proč k tomu 
došlo?
Ano, bohužel opravdu došlo k  dočasnému 
pozastavení rekonstrukce této ulice. Jedná se 
o  investici Hlavního města Prahy, důvodem 
byly nejasnosti mezi investorem a  zhotovi-
telem. Celé zdůvodnění ze strany firmy EKIS 
naleznete na  www.pocernice.cz.  Věříme, že 
dojde co nejdříve k domluvě a stavební práce 
budou pokračovat.

Za rozhovor děkuje
Lenka Bartáková

Podzim je mimo jiné typický i  obdobím 
častých nachlazení a  chřipek. Jako pre-
vence nebo lék mohou od prvních přízna-
ků nachlazení pomoci i zdánlivě obyčejné 
bylinky.
Pokud vás potká nepříjemnost v  podobě 
prochladnutí, můžete si pomoci i  sami, pro-
střednictvím běžně dostupných bylinek. 
V  případě obyčejného nachlazení vám po-
mohou spolu s dostatkem odpočinku a tepla 
urychlit zotavení, nebo dokonce nachlazení 
předejít. Které to jsou? A jak je připravit, aby 
jejich konzumace byla nejen užitečná, ale 
i příjemná?

Pomocníci ze zahrádky
Mateřídouška - dokáže ulevit od většiny pří-
znaků nachlazení, jako je kašel, bolest v krku, 
nespavost či bolest hlavy. Je možné ji konzu-
movat v podobě čaje, připravit z ní nálev na 
vyplachování dutiny ústní a  obklady, nebo 
s ní jen provonět byt, koupel či polštáře. Ob-
dobné účinky jako mateřídouška nabízí také 
šalvěj, která je známá pro své antibakteriální 
účinky. Navíc zmírňuje krvácení dásní a  na-
pomáhá trávení.
Při kašli a  onemocněních dýchacích cest je 
vhodné využít sušený květ černého bezu, 
nejlépe jako čaj. Dokáže usnadnit odkašlává-
ní a uvolnit tak dýchání, je vhodný i při snižo-
vání tělesné teploty. Mimo to je z něj možné 
vyrobit sirup jako chutnou a zdravou přísadu 
do domácích limonád.

V kuchyni i v lékárně
Mezi nejsilnější přírodní léky v  boji proti 
nachlazení, který ostatním dominuje svým 
výrazným aromatem, patří česnek. Přírodní 
medicína jeho účinků využívá již po staletí. 
Umí ulevit při odkašlávání, podpořit pocení 
a  celkově nastartovat imunitu. Působí také 
proti bakteriím a  plísním. Látky obsažené 
v něm jsou účinné jen zasyrova, nenechávej-
te jej proto přejít varem. Nic se však nemá 
přehánět a to platí i pro česnek: doporučená 
denní konzumace česneku je maximálně tři 
stroužky. Pro osoby citlivé na česnekové aro-
ma lékárny nabízejí také česnekové kapsle.

Léčivky z Ameriky a Asie
Další užitečnou bylinkou, hojně konzumova-
nou ve formě sirupu či tablet, je echinacea. 
Tato drobná rostlina pomáhá při řadě infekč-
ních onemocnění, její účinky jsou však spíše 
krátkodobé. Užívat by se proto měla ihned 
při prvních příznacích onemocnění, a to vždy 
zhruba po osmi hodinách.
Z Asie se k nám rozšířil také zázvor, který na-
jdeme v  obchodech jako čerstvý kořen po 
celý rok. Mezi nejpoužívanější způsoby jeho 
konzumace patří pití čaje připraveného z na-
krájeného či nastrouhaného kořene, medu 
a  citronu. Ten výborně funguje nejen jako 
lék, ale také jako prevence proti nachlazení.
Úlevu od prochladnutí a  chřipky poskytu-
je celá řada dalších více či méně známých 
rostlin. Neodmyslitelně sem patří například 

máta, yzop lékařský nebo ženšen. Brusinky 
kromě nachlazení navíc pomohou i se záně-
tem močových cest. V  podobě čajů je také 
v  lékárnách k  dostání kozinec blanitý nebo 
rakytník řešetlákový.

Možností, jak si dopomoci k  rychlejšímu 
uzdravení s přírodními léčivkami, je mnoho. 
Každému však sedne jiná bylinka a jiný způ-
sob přípravy. Pří léčbě nachlazení je však tře-
ba pamatovat také na dostatek spánku, teplo 
a řádný pitný režim. Jedině tak mohou bylin-
ky projevit své léčivé schopnosti.

Hana Moravcová, starostka

Podzim vytváří z našeho okolí dokonalá umělecká díla, stačí se projít do přírody a nechat pohladit svou duši pohledem na spektrum 
barev, které dokázala příroda vytvořit. Tentokrát nás v rozhovoru s paní starostkou Hanou Moravcovou zajímala právě počernická 
místa pro procházky, ale také rekonstrukce knihovny a pozastavená rekonstrukce v Otovické ulici.

ZDRAVOTNÍ OKÉNKO
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JAK SE VÁM (NE) DAŘÍ ROK PO VOLBÁCH PLNIT VÁŠ VOLEBNÍ PROGRAM?

Náměty na dotazy pro hornopočernické politické strany a hnutí zasílejte na adresu redakce.
Otázka do č. 12/2015: Jaký vánoční dárek byste si přáli pro Horní Počernice?
Prosíme zástupce politických stran a hnutí, aby respektovali datum uzávěrky 13. 11. 2015.

NÁZORY: OTÁZKY POLITICKÝM STRANÁM A HNUTÍM

POČERŇÁCI PRO 
POČERNICE A KSČM

OBČANSKÁ 
DEMOKRATICKÁ STRANA
Otázka plnění volebního pro-
gramu není pro opoziční zastu-
pitele. Ti totiž nemají šanci do 
chodu MČ zasahovat a  když 
ano, tak velmi málo. Opozice 
by měla hlídat programy ko-
aličních stran. Každá ze stran 
a občanských sdružení si dala 
do programu vybudování 
sportovní haly. Je rok po vol-
bách a  jediné co víme je, že 
koalice mluví o  vybudování tělocvičny. Koalici 
se podařilo úplně zastavit územní řízení ke stav-
bě haly. Schválené projekty stály hodně peněz 
z  veřejných prostředků, ale dnes se o  tom ne-
mluví. Založil se Výbor pro stavbu haly a nikdy 
se pořádně nesešel. Sportovní komise ví, že ta-
kové sportoviště naše MČ potřebuje, ale nemá 
potřebné informace. V  jakém stádiu se nachází 
nová pošta? Bude vůbec stát na plánovaném 
místě? A kdy? Hovoří se o výstavbě MUK Beran-
ka, ale zároveň se mluví o  rušení rozvoje nebo 
silné úpravě Počernice - Východ, který s tím úzce 
souvisí. Propojka z Klánovic na D 11 by měla ule-
vit dopravnímu zatížení naší MČ. Ale Klánovice 
a  Šestajovice výstavbě této propojky nefandí. 
A do toho Amazon. Tam už nikdo nic neví a na 
základě nevědomí se šíří zprávy, o  kterých se 
můžeme domnívat, že jsou pravdivé, anebo také 
ne! Ani většina radních neví!

Richard Stára,
předseda ODS Horní Počernice

TOP09
Naši lidé jsou důslední 
v  prosazování volebního 
programu TOP 09, jehož 
mottem byla snaha posu-
nout Horní Počernice do 
21. století. Aktivně se účast-
níme práce v  komisích, 
Finančním výboru, řídíme 
Komisi životního prostředí, 
Redakční radu Hornopo-
černického zpravodaje a  zastáváme post radní 
pro životní prostředí. Vzhledem k tomu - a také 
díky fungující spolupráci s koaličním partnerem 
- se již podařilo zrealizovat významnou část na-
šich plánů. Největším trápením pro nás zůstává 
dopravní zátěž: sice jsme napomohli odpoplat-
nění úseku R10, dopravní situace je však velmi 
špatná a  proto připravujeme další kroky. Trápí 
nás také, že nebyl realizován projekt revitalizace 
parků. Daří se nám ale prosazovat větší transpa-
rentnost radnice, spolupracovnice naší strany se 
významně podílela na přípravě nové brožurky 
o  Horních Počernicích, podporujeme činnost 
základních škol, spolků, kulturních zařízení a ro-
dinných center. Probíhají rekonstrukce komuni-
kací, knihovny a DDM. Snažíme se také bojovat 
s kriminalitou a prosazujeme nulovou toleranci 
hazardu. Myslím, že jsme odvedli kus dobré prá-
ce vedoucí ke zlepšení života naší městské části. 
Budeme v tom pokračovat!

Alena Šefčíková,
předsedkyně TOP 09

HNUTÍ OBČANŮ 
POČERNIC
Naplnit na sto procent vo-
lební program je pro opozici 
složitější. K  tématům, která 
hýbou městskou částí, vám 
často scházejí informace. Jin-
dy se je dozvíte, ale pozdě. 
Je to úděl opozice. Musíte 
s  ním počítat. Ve volbách 
v  roce 2014 jsme prohlásili, 
že komunální politika pro nás stojí na čtyřech pi-
lířích – slušnost, respekt, týmová práce a lokální 
přístup. Za Hopáky mohu zodpovědně prohlá-
sit, že z toho jsme neuhnuli ani o milimetr. Naši 
zastupitelé pracují aktivně v komisích. Věnují se 
spolu s dalšími kolegy různým aktivitám v rámci 
místních spolků, pracují ve svém volnu s dětmi 
se zdravotním postižením. Je to práce náročná, 
do života vám ale přináší energii a radost. S tím 
souvisí i  téma podpory komunitního života 
a dobrovolnictví, které se nám daří úspěšně na-
plňovat. V  rámci podpory komunitního života 
iniciovala naše zastupitelka vznik první počer-
nické knihobudky. Další si zase aktivně dopisuje 
s  ROPID na téma řešení dopravy ve Svépravi-
cích. Znamená to, že se snažíme obsáhnout celé 
spektrum komunálního života tak, jak jsme před 
rokem voličům slíbili. Našim voličům se po roce 
určitě můžeme podívat do očí.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ 
DEMOKRATICKÁ
ČSSD zajistila hladké schválení 
Deklarace podmínek rozvoje 
MČ Praha 20. ČSSD jako první 
strana v Počernicích informo-
vala o  záměru haly pro 3 000 
zaměstnanců. ČSSD se aktivně 
angažuje ve věci revize AZZU 
u Svépravického potoka. ČSSD 
prosadila zaznamenávání hla-
sování zastupitelů po jménech a  zveřejňování 
zastupitelských materiálů pro širokou veřejnost 
(od listopadu 2015). ČSSD nepodporuje nákup 
společností, které jsou v  insolvenci. ČSSD pro-
sadila záznamy i z mimořádných Zastupitelstev. 
ČSSD usilovala o vypsání VŘ na pozici redaktora 
HPZ, toto VŘ bylo vypsáno. Vlakové linky skuteč-
ně jezdí do Počernic každou půlhodinu i o víken-
du. ČSSD zveřejnila forenzní audit na SC Xaverov 
a  Sportcentrum HP, který prosadila v  minulém 
volebním období. A to není vše. ČSSD má jako 
jediná strana 100% účast na zasedáních Zastu-
pitelstva a předkládá Zastupitelstvu vlastní ná-
vrhy. ČSSD na Zastupitelstvech pravidelně vy-
stupuje. ČSSD také pravidelně informuje o  své 
činnosti v každém čísle HPZ. Za to vše děkujeme 
především vám, našim 320 voličům. Za svoji prá-
ci se totiž nemusíme stydět!

Vilém Čáp, 
předseda hornopočernické ČSSD, 

zastupitel

ŠANCE PRO POČERNICE
Za uplynulý rok se nám po-
dařilo prosadit Deklaraci 
podmínek rozvoje MČ, probíhají rekonstrukce 
školských zařízení a  knihovny, rekonstrukce 
komunikací pokračují podle našeho programu. 
Je zpracována koncepce cyklistické dopravy, 
v příštím roce má být odpoplatněna R10, o což 
jsme dlouhodobě usilovali, proti silničnímu 
okruhu jsme, ve spolupráci s dalšími městskými 
částmi, podali žalobu. Máme přebytkový rozpo-
čet, daří se čerpat evropské peníze. Spolupra-
cujeme s  počernickými spolky, podporujeme 
kulturně-společenské akce a  také se podařilo 
zorganizovat akce nové – například Formanské 
slavnosti. Podporujeme nadále zahrádkářské 
osady na pozemcích MČ, připravujeme vybudo-
vání parku v Jizbické ulici, rekonstrukci Stodoly. 
U veřejných zakázek jsou členy komise zástupci 
veřejnosti, jako MČ jsme se přihlásili k  nulové 
toleranci hazardu. Pro potřeby především škol 
připravujeme vybudování tělocvičny. Nepoda-
řila se rekonstrukce Nolčova parku a  parku na 
Chvalech. Není možné vybudovat novou poštu, 
neboť nové vedení pošty o ni nemá zájem, jak 
nám sdělilo dopisem ze 14. 10. 2015. Na dalších 
bodech programu pracujeme a  je našim cílem 
jej splnit v co největší míře a ku prospěchu ob-
čanů Horních Počernic.

Zastupitelé 
Šance pro Počernice

STRANA NEDODALA  
SVOU ODPOVĚĎ
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RADNICE NEJSOU POBOČKAMI SOUKROMÝCH FIREM
„Městská část se musí chovat jako správný 
hospodář. Co je ale v  tomto případě správný 
hospodář? Získat za údržbu komunikací, které 
nejsou v naší správě, finanční prostředky nebo 
zajistit pro naše občany průjezdnost komuni-
kací, odvoz odpadu, příjezd záchranné služ-
by a  funkčnost veřejného osvětlení?“ Ptá se 
sama sebe pekařka a  starostka Moravcová 
v  minulém čísle HPZ. Vzápětí si i  sama od-
povídá: „Z mého pohledu je to druhá varianta 
a mohu ji kdykoliv obhájit. Nedošlo totiž k žád-
nému obohacení soukromých investorů, jeli-
kož se jedná o  komunikace sloužící veřejnosti 
a nikoliv např. v uzavřeném areálu.“ Čtenářům, 
kteří jsou přístupní i jiným názorům, než těm, 
co má paní starostka, nabízím jiné úhly pohle-
du. Jeden pohled nabízí legislativa: v zákoně 
o  Hlavním městě Praze se například dočte-
me, že městské části jsou povinny chránit 
majetek Prahy před neoprávněnými zásahy 
a že jsou také povinny včas uplatňovat právo 
na vydání bezdůvodného obohacení. Druhý 
úhel pohledu přináší čistá logika: Kdybych 
například od svých předků zdědil úspěšný 
podnik v oblasti cukrářství, nebo třeba prode-
je kvasného lihu, zajisté bych také nerozdával 
své lahodné a křehké kremrole lidem zdarma 
a lihoviny nenaléval na sekeru. To jsou jedno-
duché kupecké počty. Mohl bych tak ale klid-
ně činit, protože bych rozdával SVŮJ majetek 
přetvořený na hotové výrobky. Hospodařím-
-li s veřejnými prostředky, je to jiné. Veřejné 
prostředky nemohu vydávat jen tak. Nemo-
hu pro někoho zajišťovat služby bezplatně, 
to bych nebyl řádný hospodář. Rozdávat své 

produkty pravidelně chudým a  potřebným 
ze svého je chvályhodná činnost. Ale starat se 
o cizí majetek za peníze daňových poplatní-
ků bez jasného zajištění jakékoli protihodno-
ty… Přesně z toho důvodu volí lidé v komu-
nálních volbách své zastupitele, aby se o tyto 
věci starali. Radnice nejsou pobočkami sou-
kromých firem a  věřím, že nikdy nebudou. 
Odpovědi starostky v minulém HPZ považuji 
za nedostatečné. Proto jsem podal úřadu 
několik žádostí o  poskytnutí informací. Od-
povědi, které dostanu, zveřejním, aby bylo 
v celé věci jasno. Uklizené a průjezdné komu-
nikace chceme samozřejmě všichni, Městská 
část Praha 20 ale není charitativní organizace.

Až devět luxusních dní navíc
Starostka Moravcová při sestavování říjnové-
ho HPZ opět nerespektovala uzávěrku. Svůj 
úvodník doplnila až po termínu, který byl 
pro normální smrtelníky stanoven na 18. září. 
V náhledu, jenž obdrželi členové redakční rady 
24.  září, bylo pro její úvodník a  pro reakci 
na můj článek (kterou psala rovněž starost-
ka) vyhrazeno volné místo. Finální verze 
HPZ, kterou obdrželi členové redakční rady 
27.  září, již oba články starostky obsahova-
la. Paní Moravcová si dopřála až 9 luxusních 
„pouzávěrkových“ dní navíc. Až devět dní, 
v nichž stihla reagovat na všechno, co pova-
žovala za podstatné. První náhled říjnového 
HPZ naleznete na webu www.cssdpocerni-
ce.cz v  sekci Dokumenty. Donutí předseda 
redakční rady, člen koaliční TOP 09, Ladislav 
Stýblo, starostku Moravcovou, aby dodržova-

la pravidla platná pro všech-
ny? Bude se dále posouvat 
termín uzávěrky HPZ směrem 
k první polovině měsíce?

ČSSD předloží na zastupi-
telstvu vlastní tisky
Úkolem konstruktivní opo-
zice není jen kritizovat, ale také předkládat 
vlastní návrhy a řešení. Za ČSSD předložím na 
listopadovém zastupitelstvu několik návrhů. 
První z nich se bude týkat zveřejňování smluv 
na webu městské části v kompletním znění. 
Přesně tak to dělají vyspělé městské části 
a  obce, které nemají co skrývat. Obsahem 
druhého návrhu bude, aby se kontrolní výbor 
jako poradní orgán zastupitelstva zabýval 
prověřením, jak byly zajištěny platby za zim-
ní údržbu v minulých letech. Tisky naleznete 
již nyní na www.cssdpocernice.cz. ČSSD bude 
také tradičně interpelovat radní městské části.

Závěrem mi dovolte poděkovat paní starost-
ce Moravcové a panu radnímu Wágnerovi za 
to, že často reagují na má vyjádření v  HPZ 
nebo na příspěvky na Facebooku naší míst-
ní organizace. Zájem koaličních zastupitelů 
o práci ČSSD mě nabíjí novou energií, mám 
z  něj upřímnou radost a  utvrzuje mě v  pře-
svědčení, že v našem zastupitelstvu je názor 
ČSSD názorem respektovaným.

Vilém Čáp, 
zastupitel ČSSD

AD: RADNICE NEJSOU POBOČKAMI SOUKROMÝCH FIREM
Je jedním z nepsaných pravidel naší nemoc-
né doby, že se skutečná témata a problémy 
nahrazují pseudoproblémy a  pseudotéma-
ty. Je to jev již dávno popsaný v  řadě studií 
věnujících se mediálnímu prostoru i politice 
a nemůže být proto překvapením, že se s ním 
setkáváme i  v  našem radničním periodiku. 
Jinými slovy, když chybí schopnosti otevírat 
skutečná témata a  opravdu řešit vážné pro-
blémy, přichází na řadu „řešení“ čehokoliv, 
co může pomoci předstírat smysluplnou čin-
nost a vyvolat zdání, že jde o zásadní záleži-
tosti, zatímco se ve skutečnosti bude jednat 
jen o informační a názorovou vatu.
Z  článku pana Čápa jsem kromě jiného vy-
rozuměl, že je výtečně informován ohledně 
dat a  stavu minulého HPZ, že se mu však 
nepodařilo porozumět znění platného Sta-
tutu redakční rady a  pravidel pro přípravu 
a  vydávání Hornopočernického zpravodaje. 
Jinak by totiž věděl, že se v odstavci II., bodě 
4 „Pravidel“ píše, že „při nedodržení termínu 
uzávěrky nemusí být příspěvek zveřejněn“. 
Slovo „nemusí“ přitom nepochybně nezna-
mená totéž, co slovo „nebude“. Znamená to 
tedy, že příspěvky zaslané po uzávěrce sice 
nemusí být v HPZ zveřejněny, ale že zveřejně-
ny být mohou - pokud je autor např. předem 

domluven s redaktorem na pozdějším zaslání 
příspěvku (např. z důvodu konání akce, která 
koliduje s termínem uzávěrky atp.). Paní sta-
rostka na pozdním dodání příspěvků s  paní 
redaktorkou podle mých informací předem 
domluvena byla a paní redaktorka se rozhod-
la příspěvky do HPZ zařadit, což je její právo. 
Je pravdou, že na Redakční radě oba texty, 
které zmiňuje pan Čáp, skutečně v  hrubé 
sazbě HPZ chyběly a  že byly Redakční radě 
dodány až později, nicméně stále v dostateč-
ném předstihu před odesláním HPZ do tisku. 
Jednalo se opravdu o úvodník, který bývá ob-
vykle prostý politických stanovisek, a o reak-
ci na text pana Čápa, který de facto podléhá 
znění tiskového zákona a do jehož znění by 
proto tak jako tak Redakční rada neměla co 
mluvit. Uznávám, že dodání neúplného čísla 
HPZ na Redakční radu není ideální a  že by 
k  tomu docházet nemělo. „Pravidla“, podle 
kterých se Redakční rada řídí, však neobsa-
hují žádné univerzální řešení, které by bylo 
možné v  takových případech použít a  vše 
vlastně ponechává na rozhodnutí Redakční 
rady. Žádný její člen na setkání Redakční rady 
ani později v  tomto smyslu inkriminované 
číslo HPZ a jeho obsah nijak oficiálně neroz-
poroval, ani nekomentoval. 

Otázka ohledně posunu termínu uzávěrky 
směrem k polovině měsíce je zřejmě postes-
kem nad tím, že by pan Čáp potřeboval na 
vyjádření svých názorů více času. Termíny 
uzávěrky se však odvozují vždy od termínu 
vydání HPZ a to se Redakční rada podle přání 
občanů snaží posunout co nejvíce na začá-
tek měsíce. Také proto nevidím prostor pro 
posun na pozdější datum jako reálný. Případ-
né další otázky ohledně HPZ pak doporučuji 
řešit osobně se mnou či některým z  členů 
Redakční rady. HPZ, jak pan Čáp jistě dobře 
ví, vychází za veřejné peníze a zatím nemám 
zprávy o  tom, že by téma termínů uzávěrky 
radničního periodika skutečně zajímalo vý-
znamnou část občanů Horních Počernic.
Závěrem bych rád napsal, že zveřejnění hru-
bého náhledu HPZ, tedy verze pro svou roz-
pracovanost určené pouze pro členy Redakč-
ní rady a  zástupce Vydavatele, na stránkách 
ČSSD považuji za nevkusné a hodné možná 
domovnice sbírající klepy kde se dá, ale niko-
liv důvěryhodného zastupitele.

Ladislav Stýblo,
předseda redakční rady

HPZ
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DOPRAVA VE SVÉPRAVICÍCH JE PROBLÉM
Na základě žádosti některých občanů žijících ve 
Svépravicích jsem podala návrh na autobusové 
spojení této okrajové lokality se středem Horních 
Počernic (nádraží, ÚMČ, lékaři, knihovna, diva-
dlo, KS Domeček apod., popř. částečnou změnu 
trasy linky 296). Náš Odbor dopravy následně 
zaslal žádost na ROPID a  přišla odpověď, která 
bohužel nám, svépravickým, radost nedělá. Po-
dle odpovědi Mgr. Michala Andeleka z Odboru 
projektování dopravy ROPID zajišťuje linka 296 
na území Horních Počernic nejen místní obsluhu, 
ale rovněž spojení ke komerční zóně na Černém 

Mostě a díky návaznostem na příměstské vlaky 
na nádraží Horní Počernice slouží i  pacientům 
a zaměstnancům dojíždějícím do Léčebně reha-
bilitačního střediska Chvaly. Další prodloužení její 
trasy by podle vyjádření pana Andeleka mohlo 
mít za následek pokles atraktivity linky vlivem 
prodloužení cestovní doby k vlaku. Hlavním ar-
gumentem ale spíše bude, že prodloužení trasy 
linky 296 přes Svépravice by znamenalo nárůst 
provozních nákladů, což podle doslovné citace 
šéfa odboru obnáší:  „nutnost vložit do oběhu 
vozidel na lince dodatečný vůz navíc.“ S odpově-

dí opravdu spokojena nejsem. 
Stále se proto budu ptát, jak se 
zejména staří a hůře pohybliví 
obyvatelé Svépravic mohou 
snadněji dostat blíže k  centru 
Horních Počernic? Zda náho-
dou ROPID nepomýšlí v blízké 
budoucnosti na to, aby dopra-
va v Praze – v naší městské části ve 21. století byla 
atraktivní i pro ně?

Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Vážení spoluobčané - voliči,
je tomu přesně rok, co jsme účastí v  komunál-
ních volbách vyslovili náš názor na to, kdo má 
v příštích měsících a letech ovlivňovat dění v naší 
městské části.
Pro mě byly tyto volby výrazně jiné v  tom, že 
jsem se jich účastnila i  jako kandidát do Zastu-
pitelstva. Pro vstup do politiky jsem se rozhodla 
proto, že jsem chtěla nejen zprostředkovaně, ale 
přímo spoluovlivňovat to, co se v Horních Počer-
nicích děje, a byla jsem ochotna pro to investovat 
svůj čas a úsilí. Voleb jsem se pak účastnila jako 
nezávislý kandidát na kandidátní listině sdružení 
nezávislých kandidátů Šance pro Počernice. Na 
této kandidátce byli lidé, o nichž jsem si myslela, 
že je znám a že s nimi sdílím hodnotový systém 
a v převažující míře i názory na to, co a jak by se 
mělo v naší městské části vyvíjet a řešit. Při vědo-
mí toho, co se v městské části udělalo v předcho-
zím volebním období, kdy osoby z tohoto usku-
pení měly rozhodující slovo v  Zastupitelstvu, 

jsem byla i přesvědčena, že tato skupina lidí vede 
věci správným směrem. Dokladem toho bylo 
i mé ztotožnění se s volebním programem toho-
to uskupení.
Díky vašim hlasům jsem se skutečně stala člen-
kou Zastupitelstva a  téměř rok vykonávám 
funkci řadového zastupitele. Při této činnosti se 
snažím jednat a vystupovat podle svého nejlep-
šího vědomí a svědomí. Tímto korektivem urče-
né představy postupů a  řešení jsou však často 
neslučitelné s  postupy a  řešeními, které jsou 
pod vedením a zásadním vlivem paní starostky 
Moravcové aplikovány mezi kolegy z kandidátky, 
přeneseně pak i v rámci stávající koalice na radni-
ci. Po delším rozmýšlení jsem proto k 14. 10. 2015 
ukončila svoji dosavadní úzkou součinnost se 
skupinou zastupitelů zvolených na kandidátce 
Šance pro Počernice a k témuž dni jsem za svoji 
osobu i vypověděla koaliční smlouvu, která byla 
uzavřena mezi zastupiteli zvolenými na této kan-
didátce a stranou TOP 09. K tomuto kroku jsem 

se odhodlala přesto, že s řadou 
kolegů z  kandidátky jsem „na 
stejné vlně“, lidsky i  profesně 
si jich velmi vážím a  pokud se 
jedná o  ně osobně, ráda bych 
s nimi na správě věcí veřejných 
nadále spolupracovala. Formál-
ně však budu v  Zastupitelstvu 
působit jako nezávislý kandidát, bez příslušnosti 
k politické straně, hnutí či jinému typu politické-
ho uskupení.
Dovolte, abych vás na tomto místě ujistila, že přes 
shora uvedené se budu i ve zbývající části voleb-
ního období zasazovat o naplňování volebního 
programu, pro který jsem obdržela vaše hlasy ve 
volbách, a v Zastupitelstvu budu nadále pracovat 
podle svého nejlepšího přesvědčení pro zdravý 
rozvoj Horních Počernic.

Monika Hrušková,
nezávislá zastupitelka

AD: RADNICE NEJSOU POBOČKAMI SOUKROMÝCH FIREM
Respektovaný je pro nás názor konstruktivní, 
a  to od zastupitele z  jakéhokoliv uskupení. 
V  případě příspěvků pana Čápa nás k  reak-

ci vede spíš respekt ke čtenářům, kteří mají 
právo na úplné informace. Proto opakovaně 
uvádíme zamlčené souvislosti a  reagujeme 

na polopravdy a lži, které píše pan zastupitel.

Hana Moravcová, Pavel Wágner,  
zastupitelé
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Mobil: 603 242 142
www.sute-pisky.cz

Advokátní kancelář

Leštínská 12, Praha 9 - Horní Počernice
Mobil: 602 621 719, Tel.: 224 252 767

Pracovní doba: 9.00 – 18.00
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech 
práva: právo nemovitostí, zákon o rodině, obchodní 
právo, exekuce, správní řízení, zastupování před soudy

Mgr. Iva Svobodová
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

OPRAVA SILNICE II/611 
NÁCHODSKÁ
Na silnici II/611 ul. Náchodská bude od 
2.  11.  2015 do 26.  11.  2015 zahájena souvis-
lá oprava povrchu v  úseku od hranice hl. m. 
Prahy po ul. Bořetická. Investorem stavby je 
TSK a zhotovitelem firma Skanska a.s.

Dagmar Jeníková, 
referent odbru dopravy
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 
zve srdečně rodiče s dětmi na dny otevřených 
dveří základních škol v  Horních Počernicích, 
které se konají v následujících termínech.

Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, 
Ratibořická 1700 dne 7. 12. 2015 od 10:00 
do 17:00

Fakultní základní škola, Praha 9 – Horní 
Počernice, Chodovická 2250
dne 14. 12. 2015 od 13:00 do 17:00
 
Základní škola a Mateřská škola, 

Praha 9 – Horní Počernice, Spojenců 1408
dne 7. 1. 2016 od 13:00 do 18:00
Základní škola, Praha 9 – Horní Počernice, 
Stoliňská 823
ve dnech 11. 1. –14. 1. 2016 od 8:00 do 
15:30
Konzultace s vedením školy pro zákonné 
zástupce budoucích prvňáčků 13. 1. 2016 
od 18:00 do 19:30

Škola nanečisto: 7. 12. –11. 12. 2015 
vždy od 15:15 do 16:00
Projekt pro rodiče a budoucí prvňáčky - nezá-
vazná příprava na školu. Přihlášky elektronic-

kou formou na zs.stolinska@volny.cz (jméno 
a  příjmení dítěte, datum narození, jméno 
a kontakt na zákonného zástupce, současná 
MŠ). Přihlášky jsou přijímány do naplnění ka-
pacity.
Rodiče i  budoucí prvňáčci si při dnech ote-
vřených dveří mohou prohlédnout prostory 
školy a  pozorovat průběh hodiny jako pre-
zentaci všech dovedností, které již prvňáčci 
školního roku 2015/2016 získali.
Podrobné informace o  jednotlivých ško-
lách najdete na internetových stránkách 
www.pocernice.cz, v  rubrice „Městská část 
- Školství“.

Zápis se uskuteční v  souladu se zákonem 
č.561/2004 Sb., o  předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání, ve všech základních školách v Horních 
Počernicích.
Pro školní rok 2016/2017 budou zapisovány 
děti, které k 31. 8. 2016 dovrší šestý rok věku 

a  děti, jimž byl minulý rok odložen začátek 
povinné školní docházky o jeden školní rok. 
Osoba, která doprovází dítě k  zápisu do zá-
kladní školy, předloží rodný list dítěte a  do-
klad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občan-
ském průkazu rodičů). Porušení povinnosti 
přihlásit dítě k zápisu v době stanovené zá-

konem lze postihnout jako přestupek podle 
zákona č.200/1990 Sb., o  přestupcích, § 31 
odst.1.

Helena Víchová, 
odbor sociálních věcí a školství

Odbor sociálních věcí a  školství MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s  dětmi na zápis do prvních tříd 
základních škol v Horních Počernicích pro školní rok 2016/2017.

Zápis bude probíhat ve všech školách v termínu:

19. a 20. ledna 2016 od 13:00 do 17:00
• Základní škola, Ratibořická 1700, Praha 9 - Horní Počernice
• Základní škola, Stoliňská 823, Praha 9 – Horní Počernice
• Fakultní základní škola, Chodovická 2250, Praha 9 – Horní Počernice
• Základní škola a mateřská škola, Spojenců 1408 Praha 9- Horní Počernice

Myslivecké sdružení Zeleneč upozorňuje občany na konání honů v k.ú. Horní Počernice ve dnech:
6. 11. 2015       -      11. 12. 2015          -       26. 12. 2015

Vladimír Vlček, myslivecký hospodář MS Zeleneč

TERMÍNY HONŮ MYSLIVECKÉHO SDRUŽENÍ – ZELENEČ 2015
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středa 4. listopadu
VYCHÁZKA
Hostivařský lesopark
sraz ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod.
vede L. Frouzová

úterý 10. listopadu
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
Hostem bude Zlata Kohoutová a Kateřina 
Hricová, začátek ve 14.00 hodin

pondělí 16. listopadu
VYCHÁZKA
Milíčovský les
sraz ve stanici metra Č. Most v 9.10 hod.
vede L. Frouzová a V. Fleišerová

úterý 17. listopadu
PROHLÍDKA LETIŠTĚ V. HAVLA
jen pro přihlášené
sraz ve stanici metra Č. Most ve 13.25 hod.
vede L. Frouzová

středa 2. prosince
VÝSTAVA
Svatovítský poklad
v Kapli sv. Kříže
na Pražském hradě
sraz ve stanici metra Č. Most v 10.00 hod.
snížené vstupné 50,– Kč
vede I. Juklová

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel. 721 002 992

Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

Se
ni

oř
i

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LISTOPADU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

Sklenářová Emilie
Benešová Vlasta
Kaválek Josef
Makalová Anna
Vondráček Oldřich
Kříž Zdeněk
Soukupová Hana
Zajíčková Marie
Fürbachová Jana

Raková Jitka
Hajer Jiří
Tachecí Alena
Ledvinka Jaroslav
Knihová Věra
Ptáčková Helena
Sedláčková Vlasta
Fojtová Hana
Novák Václav

Šulcová Julie
Fíček Jaroslav
Málková Anna
Soukup Vladimír
Beneda Jiří
Dub Jaroslav
Kordová Věra
Kotová Eva
Křížová Drahomíra

Nechánská Eva
Stehlíková Marie
Šeborová Marie
Beňa Andrej
Fabiánková Vlasta
Mlejnková Miluše
Moravec Bohumil
Vančura Josef

ZO Senioři H.P., MO STP, MO SPCCH

MČ Praha 20 Vás srdečně zve na

PODZIMNÍ PLES SENIORŮ
ve čtvrtek 5. listopadu 2015 od 16:00 hodin

v budově Kulturního centra Domeček
K tanci i poslechu bude hrát oblíbená hudební 

skupina Bueno, připravujeme pro Vás 
občerstvení i zajímavé ceny do tomboly, určitě 

Vás potěší taneční vystoupení dětí z DDM, různé 
soutěže i další zábava.

Srdečně Vás zvou a těší se na Vás
členové plesového výboru

Hana Moravcová, Eva Březinová a Jaroslav Kočí st.

Vstup pouze se vstupenkou. K vyzvednutí na 
OSVŠ, informace na tel.: 271 071 774

PROGRAM  
ZO SENIOŘI

V LISTOPADU  
2015

Dne 9. 11. 2015 oslaví své významné životní jubileum 
paní Mgr. Miroslava Kalinová. Celý svůj život se obětavě 
věnovala vzdělávací práci na základních školách 
a vychovala tak několik generací hornopočernických 
občanů. Přejeme hodně zdraví a životní pohody.

Kolegyně

V tichém zármutku oznamujeme všem příbuzným, přátelům 
a známým, že nás navždy opustila naše drahá a milovaná 
maminka, švagrová a teta paní Alena Kovářová (roz. Konečná). 
Zemřela náhle dne 22. 10. 2015 ve věku nedožitých 77 let.

Pozvánka na Ježíškovu poštu 
a rozsvícení vánočního stromu 29. 11.  

• 16:00 zahájení • do 16:30 program • v 16:30 
slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

a slovo paní starostky • do 17:00 další program 
• po celou dobu akce vybírá anděl dětská 

přání pro Ježíška 10Hornopočernický zpravodaj – listopad 2015



Život občanům naší obce ve větší míře 
v  roce 1953 znepříjemňovalo zásobová-
ní elektřinou a  to častým vypínáním elek-
trického proudu ve večerních hodinách. 
Jako příčina potřeby vypínání byla uvádě-
na stoupající spotřeba elektřiny v  domác-
nostech, kterou v  potřebném množství 
a  zase nestačí zastaralé elektrárny vyrobit. 
S  předností zajištění dodávek do výrobních 
provozů pak docházelo až k hodinovým pře-
rušením dodávek i opakovaně do sítě obce. 
V této době nezbývalo, než nahradit elektric-
ké světlo svíčkou, nebo petrolejovou lam-
pou, do které se petrolej nekoupil ve všech 
prodejnách. Omezovalo se tím také používá-
ní tehdejších častých drobných elektrických 
spotřebičů (vařičů, žehliček, praček a  pod.) 
i poslech rozhlasu.
Na vyhrazeném území pro průmyslovou 
výrobu za železniční tratí si jako první svou 
základnu počal budovat podnik Armabeton, 
který dal příležitost k zaměstnání také našim 
občanům.
Od prvního května byla u MNV zřízena funk-
ce tajemníka, do níž byl ustanoven Jaroslav 
Hertl.
Ve školství byla celostátně provedena změ-
na v  jejich systému. Podle ní od 1.  září byly 
u nás ustaveny dvě osmileté střední školy (za-
hrnující v sobě dřívější školu národní a školu 
střední) a  jedna škola národní. Ředitelem 
první osmileté školy v  Horních Počernicích 
byl jmenován Antonín Jelínek a  ředitelem 
druhé osmileté školy na Chvalech byl jme-
nován Gustav Schuster, na národní škole ve 
Svépravicích byla funkcí ředitelky pověřená 
Jarmila Cachová.
Rok 1954 byl rokem volebním, když v květnu 
se konaly volby do národních výborů všech 
stupňů a v listopadu pak volby do Národního 
shromáždění. Pro volby do MNV byla obec 
rozdělena na 52 volebních obvodů a  každý 
obvod měl tak svého člena MNV. Pro volbu 
do ONV bylo v obci zřízeno 7 obvodů a pro 
volbu do KNV byla obec obvodem jedním.
Po volbách na prvním zasedáním pléna no-
vého MNV dne 21. května byla zvolena rada 
MNV v  tomto složení: předseda Josef Sokol, 
náměstek předsedy Štěpán Ševčík, tajemník 

Jaroslav Hertl a další členové Božena Kalíško-
vá, Blažena Špidlenová, Josef Hybner a Josef 
Steklý. Zároveň byly zřízeny stálé komise: ze-
mědělská, finančně-rozpočtová, pro výstav-
bu obce, kulturně osvětová, zahrnující v sobě 
problematiku školství, zdravotní, bytová, pro 
vnitřní obchod a komise pro vnitřní věci.
Do ONV byly zvoleni: Marie Rejnová, Franti-
šek Kučera, Rudolf Kružík, Jaroslav Šulc, Vác-
lav Molhanec, František Pachta a Oldřich Bau-
dyš. Do KNV byla zvolena Antonie Kučerová.
V listopadu do Národního shromáždění byla 
zvolena Eliška Svobodová, zaměstnankyně 
n.p. Pal ve Kbelích.
V  neděli dne 7.  června  1954 se slavnostní 
událostí stalo otevření vybudovaného kou-
paliště v přírodním prostředí u lesa. Rybniční 
hospodaření ve vzniklé vodní nádrži převza-
lo místní sdružení rybářů, jehož členové při 
budování koupaliště významně pomáhali. 
Provoz koupaliště byl svěřen Komunálnímu 
podniku hl. města Prahy za roční nájemné 
4 000 korun. Restaurační provoz byl zadán 
okresnímu podniku Resaurace a  Jídelny za 
roční nájemné 400 korun. Obě částky byly 
jako příspěvek na rozvíjení kulturní činnosti 
v obci určeny pro místní Osvětovou besedu.
Poklidná hladina veřejného mínění byla opa-
kovaně tohoto roku čeřena nedostatky v čin-
nosti jak našeho, tak okresního komunálního 
podniku. Byla to dlouhá čekací doba, zejmé-
na na stavební práce spolu s různou kvalitou 
jejich provedení při poměrně vysoké ceně za 
účtované práce. Přitom přes první stížnosti již 
z  předchozích let nebyla ještě ani letošního 
roku činěna slibovaná náprava.
Druhou příčinou neklidu byla neúspěšná jed-
nání o  napojení Horních Počernic do systé-
mu hl. m. Prahy, od kterého bylo očekáváno 
především zlevnění dopravy, když současný 
stav dvou dopravců stál autobusový spoj do 
Hloubětna 1,40 Kčs a pokračování městskými 
prostředky 0,60 Kčs, zatímco například zave-
dená trolejbusová linka pražské dopravy do 
Čakovic stála doprava jen těch 0,60 Kčs s pře-
stupem po celé Praze. Získání tzv. “červených 
autobusů” s městským provozním řádem by 
současně řešilo i přeplněnost provozovaných 
současných spojů ČSAD.

Významnou událostí v  kulturním dění se 
stalo slavnostní otevření Hudební školy dne 
1. září 1954. O její zřízení se usilovalo sice už 
od roku 1951, avšak splnění podmínek pro 
souhlas s  jejím zřízením brzdilo dstraňování 
vyskytujících se problémů mezi nimiž nej-
obtížnějším bylo opatření prostor pro čin-
nost školy. První působiště tak škola získala 
v dome č.p. 618 na nároží dnešních ulic Ná-
chodská a  Jívanská, kde před tím působila 
místní lidová knihovna. Tak byl učiněn pro-
stý historický krok k  velmi úspěšné činnosti 
dnešní Základní umělecké školy.
Společenskou událostí se tohoto roku stal 
30.  května pořádaný Jezdecký den. Státní 
plemenářský statek v  připraveném pestrém 
programu předvedl ukázky jezdeckého umě-
ní, umožnil návštěvu stájí a předvedl chovaná 
zvířata. V odpoledním programu se konaly na 
připravené dráze pod Klánovickým lesem do-
stihy, které sledovalo téměř 6 000 diváků ne-
jen od nás, ale z blízkého i vzdáleného okolí.
První duben roku 1955 přinesl jako událost 
uvedení do provozu budovaného propoje-
ní místní telefonní sítě do automatizované 
sítě pražské. Od tohoto dne už nebylo pro 
volání do Prahy vyžadováno ruční spojení 
místním poštovním úřadem, ale vytočením 
čísla se přímo spojit s vybraným účastníkem 
telefonní sítě v Praze. Prvního srpna na nároží 
u Hudební školy byla instalována u nás první 
veřejná telefonní budka s  příslibem instalo-
vání dalších dvou v následujícím roce v části 
Chval a Svépravic.
K nežádoucí změně na úseku zdravotním do-
šlo  od 1. července odvoláním lékařské pohoto-
vosti u nás. Ta byla pro celý okres soustředěna 
k tomuto datu do Čakovic a na našem zdra-
votním středisku od 13. hodiny sobotní do 
7. hodiny v  pondělí pro případ poskytnutí 
první pomoci byla přítomna jen sestra Čer-
veného kříže s úkolem opatřit lékařskou po-
moc.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Historie dávná i nedávná – 86
Události

Koupaliště dříve 1963 2015
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Koupaliště dnes
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá městská část Horní Počernice

POCITOVÁ MAPA HORNÍCH POČERNIC JE VYTVOŘENA

PROJEKT „VEN Z LAVIC“

Tvorba pocitové mapy byla zahájena ve spo-
lupráci s  Univerzitou Palackého v  Olomouci 
v rámci akce Fórum Zdravého města (14. 9. ), 
kterého se účastnilo 54 občanů městské čás-
ti. K dispozici byla mapa městské části, která 
sloužila jako podklad pro tvorbu pocitové 
mapy Horních Počernic. Účastníci zaznačovali 
body/pocity pomocí špendlíků šesti různých 
barev. Mimo papírovou verzi byla vytvořena 
také elektronická mapa, která byla dále šířena 
občanům a  je uložena na adrese: http://po-
citovamapa.nszm.cz/horni-pocernice-2015/
nahled a  http://zdravehornipocernice.cz/, 
kde pod záložkou POCITOVÁ MAPA HORNÍCH 
POČERNIC jsou k dispozici mapy jednotlivých 
pocitů i ve verzi tzv. teplotní mapy vč. komen-
tářů.
Celkem se do vyplnění elektronické verze 
zapojilo 158 respondentů, z nichž byla větši-
na ve věku 10-20 let, což poukazuje na silné 
zapojení místních škol. Z  tohoto počtu jich 

119 indikovalo, že v Horních Počernicích byd-
lí, ostatní dojížděli za prací, školou, službami, 
apod.
Z  mapy vystupuje několik míst, která jsou 
zmiňována častěji než ostatní místa. Z oblastí, 
kde se občané cítí dobře, to jsou především 
parky a  dětská hřiště mezi ulicemi Běluňská 
a  Ratibořická, dětské hřiště Libošovická, či 
oblast Chvalského zámku. Hodně pozitivních 
bodů získalo také OC Černý Most. Oblasti se 
zvýšenou percepcí kriminality zaznačili ob-
čané také park na ulici Ratibořická a přiléha-
jící supermarket Albert, dále oblast hlavního 
vlakového nádraží a  zahrádkářskou osadu 
jižně od ulice Češovská. Dopravní nebezpečí 
je spojeno především s  ulicemi Náchodská, 
Khodlova, Stoliňská, Ve Žlíbku a Jívanská. Na 
otázku, kde občané sportují, odpovídali pře-
devším v  místních sportovištích u  základní 
školy Ratibořická, či v  SC Xaverov. Kde bych 
chtěl trávit volný čas, byla předposlední otáz-

ka a opět velké množství odpovědí získalo OC 
Černý Most, ale také hřiště a sportoviště v oko-
lí ulice Ratibořická, které ale také vystupuje na 
mapě zanedbaného prostředí, společně se 
zastávkou metra Černý most a ulicí Stoliňskou.
Tato pocitová mapa byla vytvořena za fi-
nanční podpory SFŽP ČR a MŽP ČR.

Lenka Tomsová, koordinátorka 
projektu Zdravá městská část a MA21r

V  rámci kampaně Dny zdraví 2015 projek-
tu  Zdravá městská část Horní Počernice 
a místní Agenda 21 proběhl v pátek 16. říj-
na sportovně naučný den škol ZŠ Stoliňská 
a  ZŠ Bártlova „Ven z  lavic“.  Snažili jsme se 
žákům přiblížit zdravý životní styl, ukázat, 
že být zdravý neznamená jen se zdravě 
stravovat, ale také pravidelně sportovat 
a myslet pozitivně. Skupiny žáků obou škol 
plnily dané sportovní a  vědomostní úkoly, 
děti  přirozeně spolupracovaly a  bavily se. 
Následně  chystáme výlet do zábavního 
parku Mirakulum v  Milovicích, kde si děti 

spolu zahrají a  zdravě „zařádí“. Děkujeme 
za podporu MČ Horní Počernice, s  jejímž 
přispěním se tato akce může konat! Ovo-
ce k  občerstvení dodala opět paní Eva Tů-
mová. Občanské sdružení Chvalská škola 
se ZŠ Bártlovka zajistily odměny a  samot-
ný program. Na výlet do Mirakula přispí-
vají děti symbolickou padesátikorunou. 
Za všechny zúčastněné.

Daniela Dvořanová 
a Hedvika Zmeková,

učitelky

NAVRŽENÁ OPATŘENÍ K OVĚŘENÝM TOP PROBLÉMŮM Z VEŘEJNÉHO FÓRA 2015
Sociologickým průzkumem bylo v  září ověřeno 8 problémů, které byly formulovány na Veřejném fóru, které se uskutečnilo 14.  9.  2015 na 
Chvalském zámku. K  řešení těchto problémů pracovní skupina „Strategický plán“ navrhla konkrétní opatření s  garanty a  termíny dokon-
čení. Tento návrh byl projednán RMČ 22.  10.  2015. Kompletní informace o  opatřeních k  řešení ověřených problémů najdete na stránkách 
www.zdravehornipocernice.cz. Ověřené problémy a opatření k jejich řešení jsou následující:

Formulovaný problém Opatření

Řešit přetíženost Náchodské ulice

Zpracování „Studie proveditelnosti propojení ulic U Tabulky-Ocelkova

Dokončení zpracování „Návrhu zklidnění Náchodské ulice v Horních Počernicích“ a jeho projednání

Zpracování studie proveditelnosti stavby severovýchodní tangenty (Náchodská - R10 vedoucí za Bílým vrchem)

Vybudovat lesoparky (pro relaxaci přírodní charakter) oblast 
Robotnice, Sychrov, Beranka, Harcovská Zpracování Studie realizovatelnosti lesoparku v okolí Biologických rybníků, Koupaliště a jižně od D11 směrem na Klánovice

Zajistit pořádek a bezpeč. v okolí restaurace u Bobra ul. Ratibořická Iniciovat jednání s majiteli nemovitosti v okolí restaurace U Bobra ohledně úpravy zeleně na těchto pozemcích

Prosadit „Rozumný okruh kolem Prahy“ Pokračovat v jednání s MHMP, Středočeským krajem a MD

Zrekonstruovat dopravní hřiště u ZŠ Stoliňská + nové hřiště pro 
náctileté

Vytipovat novou plochu pro větší dopravní hřiště

Zpracovat studii hřiště pro náctileté na pozemku č. 2046 k.ú Horní Počernice nad ulicí Ledkovská („Na Stráních“) + projednání s veřejností

Zlepšit cyklistickou prostupnost Horních Počernic 
do okolních MČ a obcí

Dokončení zpracování „Koncepce cyklodopravy v H.P.“ a její veřejné projednání

Zpracování akčního plánu cyklodopravy v H.P. na r. 2016 a jeho veřejné projednání

Dokončení zpracování studie proveditelnosti propojení pro pěší a cyklistickou dopravu v koridoru mezinárodní cyklotrasy EuroVelo 4 a praž-
ských A26+A266, optimálně v úseku MČ Praha 9 - Praha 19 -Praha Satalice - Praha14 – Praha 20 + projednání závěrů s příslušnými MČ Prahy

Vizuální odclonění dálnice D11 Iniciovat jednání s MHMP o výkupu pozemků a začlenění projektu realizace lesoparku u Biologických rybníků do plánovaných investic

Vybudovat veřejné venkovní sportoviště Vytipovaní lokalit pro vybudování nových veřejných venkovních sportovišť

12Hornopočernický zpravodaj – listopad 2015
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PODZIMNÍ UPOZORNĚNÍ

HORNÍ POČERNICE BYLY V POHYBU

Nastává podzim, mnohé je najednou složitěj-
ší, tím potřebnější jsou dvě následující infor-
mace.

Rekonstrukce
V  Horních Počernicích, Čertousích, začíná 
důležitá cyklostezka EuroVela 4 a  č. 17 vý-
znamná pro přístupy do Polabí. V úseku Zele-
neč – Lázně Toušeň nyní probíhá její rozsáhlá 
rekonstrukce, s dokončením cca koncem lis-
topadu (http://mapy.cz/s/lESm).
Do místa rozestavěné cyklostezky je vjezd na 
kole zakázán. Když nyní projedete na uvede-
né cyklotrase za Zeleneč, je možno na vhod-
ných chráněných trasách za obcí odbočit do 
Mstětic, případně i  do Záp a  potom se po 
místních silnicích dostat k Labi, na cyklotrasu 

č 2. Případně můžete za dobrého počasí vyu-
žít i tuto zeleně zakreslenou objízdnou trasu 
přes Zápy na mapce Krajského úřadu Středo-
českého kraje.
Autům je přitom třeba věnovat pozornost ve 
Mstěticích, ještě více v dopravně složitějších 
Zápech a  především během přejezdu frek-
ventované silnice č. 245 Brandýs n. Labem – 
Lázně Toušeň - Čelákovice.

Nebezpečné místo
Většina z vás již má zkušenosti s velmi nebez-
pečným místem přechodu silnice H. Počerni-
ce – Běchovice v její nepříjemné zatáčce jižně 
od Xaverova. Jedná se o zkratku s kompliko-
vaným povrchem, závislou na momentálním 
počasí. Zde je nejistý každý, kdo sem dorazí 

pěšky, na kole, či v autě, proto je vhodné její 
uvážlivé využívání. Uvedené místo je na kon-
taktu katastrálních území pražských měst-
ských částí H. Počernice a  Běchovice. Jejich 
představitelé nyní spojují svá úsilí na jeho 
řešení, snížení rizikovosti a  koncepční reali-
zaci velmi potřebné cyklostezky Běchovice 
– H. Počernice v plnohodnotné délce. Podo-
bu řešení situace mají v  rukou mnozí z  nás 
- počernických.
Nedávno se v  uvedeném nebezpečném 
místě podél silnice podařilo odstranit silně 
clonící zeleň, připravují se další dílčí úpravy, 
ale i  ty pouze zmírní nebezpečný charakter 
tohoto místa. Zlepšení umožní až dokončení 
II. etapy cyklostezky Běchovice – H. Počerni-
ce, které nabídne řádnou možnost výrazně 
bezpečnějšího přechodu uvedené silnice 
u  nedaleké běchovické obalovny firmy Porr 
a.s. Zatím, zejména, pokud jste s  dětmi, je 
bezpečnější přecházet uvedenou silnici se-
verněji, nejlépe z  ulice Václava  Špačka na 
protilehlou cestu do Klánovického lesa, pří-
padně na nedalekém přechodu pro pěší. 
Jižněji je to vhodnější až v  Běchovicích na 
cyklostezce A 259 – A 440 a dále po červené 
turistické značce do Klánovického lesa.
V dosavadním nebezpečném místě v ohybu 
silnice nadále platí všeobecná podmínka 
uvážlivého využívání a veliké vzájemné před-
vídavosti.

Petr Uzel, 
cyklokoordinátor

V  krásném slunném sobotním odpoledni 
se uskutečnilo sportovní odpoledne pro 
celé rodiny pod názvem „Počernice v  po-
hybu“. Akci pořádala komise sportu, mlá-
deže a volnočasových aktivit naší městské 
části v  rámci kampaně ke Dnům zdraví, 
kterou zastřešuje Národní síť Zdravých 
měst, obcí a regionů na podporu zdravého 
životního stylu v České republice.
Ve sportovním areálu FZŠ Chodovická se 
často celé rodinné týmy postupně střídaly 
na 10 soutěžních stanovištích, kde si mohly 
děti a mládež společně zasoutěžit proti svým 
rodičům a  prarodičům. Takovým příkladem 
byla překážková dráha a  ani skok do dálky 
se neobešel bez soutěžního ducha a stalo se, 
že nejstarší člen rodinného týmu, dědeček, 
byl fyzicky zdatnější než jeho syn za velkého 
nadšení a podpory vnuka. Od malého před-
školáka jsem slyšela, jak nadšeně volá: „Dědo 
ty tedy válíš“. A  to byl také jeden z cílů této 
akce, podpora zapojení celé rodiny nejlépe 
všech tří generací. Pobavit se, udělat něco 
pro zdraví, potomkům ukázat, že jejich dědo-
vé a babičky jim ještě mají co ukázat, že zda-
leka nepatří do „papučí na gauč“ a že rodiče 
si ve svém přeplněném programu na tako-
vou společnou akci udělají také čas.

Doprovodné akce v obležení
Ani doprovodný program se nesetkal s nezá-

jmem, lezecká stěna byla ve stálém obležení, 
u stánku Českého červeného kříže malé děti 
nebojácně ošetřovaly medvěda nebo svého 
tatínka. Školák ukázal svému rodiči, jak dobře 
umí poskytnout masáž srdce. Stánek Základ-
ní organizace včelařů Horní Počernice se těšil 
také velkému zájmu. Nejen mládež zajímalo, 
jak ty včely vytvoří ty pravidelné komůrky 
naplněné medem, jak se pak dostane med 
ven a  co je vše potřeba k  chovu včel. „Ten 
med je moc dobrý, příští rok byste ho tady 
mohli také prodávat“, bylo nejednou slyšet. 
Stanoviště hlavních sponzorů pojišťovny 
MetLife, bylo rovněž středem zájmu, jak 
by také ne, když každý, kdo ukázal kartičku 
s razítky z jednotlivých soutěžních stanovišť, 
si mohl vybrat jednu z  cen. O  skákací hrad 
nebo focení s maskotem pojišťovny, pejskem 
Snoopym, byl také zájem veliký. Perníček od 
firmy BikeRanch za projetí kopcovité cyklis-
tické dráhy za vydatné pomoci pana Pokor-
ného, jednoho z  organizátorů, byl sladkou 
odměnou za námahu.

Inspirují se příště další?
Zeptala jsem se pana Březiny, člena pořádají-
cí komise a ředitele ZŠ Stoliňská, na jeho ná-
zor k  uskutečněné akci Počernice v  pohybu 
a jeho odpověď byla následující: „Myslím, že 
akce měla úspěch, dětí s rodiči přišlo hodně, 
zájem byl velký, počasí přálo…Navíc všichni 

to dělali s  chutí, mnozí s  osobním materiá-
lem a  opravdovým nasazením, a  odměnou 
nám byl pocit dobře uspořádané akce. Každý 
dělal, co mohl, aby se to povedlo. Ukázala se 
skutečnost, že stále jsou jedinci i  kolektivy, 
kteří dokáží pracovat pro druhé bez vidiny 
profitu či honoráře. A o tom by život v obci 
měl být: o práci pro obec, pro děti. Možná to 
v  následujících letech inspiruje i  další, aby 
k životu v obci přispěli“.

A  mně nezbývá nic než poděkovat členům 
komise sportu, mládežea  volnočasových 
aktivit v čele s Petrem Měšťanem, paní Malé 
a  pánům Březinovi, Doušovi, Kočímu ml., 
Ptáčkovi, Pokornému a jejich kolegům z od-
dílů včetně mládeže za perfektní a bezchyb-
né zorganizování sportovního odpoledne. 
Řediteli FZŠ Chodovická panu Wildovi a  ře-
ditelce DDM paní Horváthové za poskytnutí 
prostor a zázemí a samozřejmě náš dík pat-
ří i  seniorkám paní Antošíkové, Bechyňové 
a  Poupové, bez jejichž pomoci by soutěžící 
neměli kartičky k soutěžení a nakonec i drob-
né dárky jako odměnu za absolvování sou-
těže.

Lenka Tomsová,
koordinátorka 

pro projekt Zdravá MČ a MA21
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AD: JSOU HLOUPÍ, NEBO NAVEDENÍ? – REPLIKA
Vážený pane inženýre,
se zájmem jsem si přečetl Váš článek s  názvem 
„Jsou hloupí, nebo navedení“, jehož název sice 
původně zněl tak, že namísto výrazu „hloupí“ jste 
použil slovo „blbí“, ale jelikož oba výrazy v zásadě 
vyjadřují shodné označení, nebudu se v tuto chví-
li použitým výrazivem zaobírat a raději si dovolím 
reagovat na obsahovou část Vašeho příspěvku. 
Úvodem si dovolím zkonstatovat, že navedený 
určitě nejsem a jestli jsem hloupý, nevím, jelikož, 
jak jsem někde někdy slyšel, „to, jestli je člověk 
blbej, chytrej nepozná a blbci je to jedno“. Z to-
hoto důvodu nechávám posuzování této otázky 
na lidech, kteří mě znají a mohou ji tak teoreticky 
posoudit, přičemž podotýkám, že jen
u  některých z  nich mě jejich úsudek zajímá. 
V dané souvislosti zdůrazňuji, že Vy mezi tyto lidi 
nepatříte a  tak si pro mne za mne o  mé osobě 
myslete, co chcete. V návaznosti na výše uvede-
né si dále dovoluji podotknout, že až od Vás jsem 
se dozvěděl, že s kolegyní Polydorovou vedeme 
mediální kampaň, a to, jak z obsahu Vašeho pří-
spěvku vyplývá, kampaň údajně sugestivní, zma-
tenou, dezinformující, negativní a dokonce snad 
s  nějakým podtextem známým jen autorům, 
nicméně kampaň, která je údajně sabotující, ne-
boť je namířena proti zájmům Horních Počernic 
(dále jen „HP“) jako celku a směřuje čtenáře k od-
mítnutí a  zablokování rozvoje HP. Vážený pane 
inženýre, z  Vašeho výše uvedeného scestného 
mínění vyplývají dle mého názoru pouze dvě 
skutečnosti. Za prvé nemáte povědomost, co je 

to mediální kampaň, a  za druhé máte absurdní 
představu o tom, jak má vypadat stavební rozvoj 
obce. Z naší strany totiž v žádném případě nešlo 
o mediální kampaň, ale pouze o poskytování in-
formací plynoucích z projektových dokumentací 
a  z  konkrétních rozhodnutí stavebního úřadu. 
Jinými slovy, nedezinformujeme čtenáře a  ani 
nešíříme jednostranné, polopravdivé a poplašné 
informace, které, jak se nyní ukazuje, pouze Vy je-
diný vnímáte jako poplašné a vyvolávající nebez-
pečí, což je mimochodem Váš problém, ale pouze 
poskytujeme občanům informace, které byly 
získány z  konkrétních dokumentů vztahujících 
se ke konkrétním projednávaným či plánovaným 
projektům. V  dané souvislosti zdůrazňuji, že vy-
jma Vašeho příspěvku byly ohlasy na poskytova-
né informace o projednávaných či plánovaných 
výstavbách v rozvojových lokalitách přijaty velmi 
- a zdůrazňuji, že velmi - pozitivně a nikdo kromě 
Vás nevnímal poskytování předmětných informa-
cí jako mediální kampaň. Naopak, občany bylo 
jednoznačně kvitováno toto poskytování dotče-
ných informací, neboť lze zcela snadno dovodit, 
že obyčejný člověk, který je v dnešní uspěchané 
době nucen řešit každodenní starosti běžného 
života, nemá čas a  přiznejme si, že možná ani 
chuť, vyhledávat si konkrétní informace, přičemž 
je rád, když mu někdo informace poskytne v uce-
lené a snadno přístupné formě. Co se týče Vaše-
ho pohledu na stavební rozvoj obce, myslím, že 
ho lze z Vašeho příspěvku jednoznačně dovodit, 
a  to zejména s odkazem na Váš absurdní názor 

o zabránění ve výstavbě „další haly“ a taktéž názor 
o pokácení „pár starých stromů“. Vážený pane in-
ženýre, ve svém příspěvku mimo jiné uvádíte, že 
máte zkušenost projektanta. Z  tohoto důvodu, 
ve spojení s Vašimi názory, mám já pochybnosti 
o  Vašich schopnostech, jelikož ani já a  ani ko-
legyně Polydorová sice projektanti nejsme, ale 
oba dva víme, což Vy zřejmě ne, že totiž stavební 
rozvoj obce neznamená pouze vytěžení staveb-
ních pozemků do maximální možné míry, kterou 
umožnuje územní plán, ale naopak, že stavět by 
se mělo v kontextu s ostatní stávající výstavbou, 
nikoli tedy tzv. „salámovou“ metodou, a  taktéž 
v kontextu a s ohledem na tzv. udržitelný rozvoj 
území (v  čem spočívá udržitelný rozvoj území 
Vám jistě jako projektantovi nemusím ozřejmo-
vat) a zejména s ohledem na možnosti daného 
území určeného k zástavbě. Jinými slovy, každá 
výstavba by se měla posuzovat z pohledu jejího 
dopadu na, jak také ve svém příspěvku zmiňuje-
te, praktický život v HP, tedy např. na přiměřenost 
výstavby, dopravu, hluk, emise, atd. Mimocho-
dem např. současná situace v dopravě v HP je, dle 
mého názoru, výsledkem toho, jakým způsobem 
minulé vedení HP měnilo územní plán, kdy se 
rozsáhlé plochy orné půdy změnily na pozemky 
určené k  zastavění, a  to bez jakékoli koncepce 
a bez ohledu na možnosti zatížitelnosti komuni-
kací v HP. Domnívám se, že kdyby byl v minulos-
ti stavební rozvoj v  HP řešen s  rozumem, citem 
a  s  ohledem na veškeré dopady s  výstavbou 
spojené, byly by problémy, např. tedy v dopravě, 

JSOU HLOUPÍ, NEBO NAVEDENÍ?
Způsob, jakým dva obecní představitelé vedou 
mediální kampaň s  názvem „Výstavba a  pláno-
vané stavební záměry v  Horních Počernicích  – 
Opravdu chceme změnit Horní Počernice v Jižní 
Město?“ je tak tristní, že buď pro svou úplnou 
hloupost na svém místě nemají co dělat, nebo 
záměrně vytvářejí korupční prostředí a  pak už 
vůbec v zastupitelstvu nemají co dělat.
Kampaň začala anonymně v  květnovém čísle 
a od té doby pokračuje pravidelně v každém dal-
ším čísle. Ovšem až v prázdninovém čísle jsme se 
dozvěděli, že autoři jsou předsedkyně Komise 
výstavby a územního rozvoje MČ Praha 20 Karla 
Polydorová a druhý zástupce starostky MČ Praha 
20 Jiří Beneda. Tento zdánlivý detail bohužel ilu-
struje mnohé slabiny jinak v jádru žádoucí snahy 
informovat občany o  plánovaném rozvoji naší 
obce.
Vadí mi už sugestivní název kampaně, který smě-
řuje čtenáře k  odmítnutí, možná i  zablokování 
rozvoje obce. Cožpak život nepřináší potřebu 
rozvoje? Přes klíčové posty autorů ale není jasné, 
jaký směr rozvoje považují autoři za žádoucí. Tuto 
skutečnost považuji za ústřední problém. Texty 
o jednotlivých stavebních projektech jsou velmi 
stručné, chybí zasazení do širších vazeb v rámci 
Horní Počernic a  jejich okolí a  zvážení dopadu 
na praktický život v  Horních Počernicích. Zcela 
mi chybí pohled investorů. Jen rámec působení 
kampaně je jasný: Vinou neinformovanosti obča-
nů dochází k utajenému prosazení neudržitelné-

ho rozvoje obce, nadměrnému zatížení hlukem 
a  emisemi a  nárůstu počtu obyvatel v  Horních 
Počernicích na 35 tisíc.
Autoři používají od počátku pochybné metody 
pro zveřejňování svých domněnek a závěrů, vy-
kládají je jednostranně účelově se zjevnou sna-
hou vystrašit obyvatele Horních Počernic, a  to 
vše bez jakékoliv ověřitelné analýzy problémů. 
Jinak řečeno, autoři zneužívají svoji pozici k šíření 
jednostranných, polopravdivých a  poplašných 
informací a vyvolávají pocity jakéhosi nebezpečí 
spojeného se stavebním rozvojem obce. Aktivně 
dezinformují čtenáře HPZ namísto toho, aby ze 
své pozice systémově řešili rozvoj obce.
Na radnici se zastupitelé hádají o záchranu či po-
kácení pár starých stromů nebo se vychloubají, 
jak investorovi zabránili ve stavbě „další haly“. 
Tak ale naší obci nevratně utíkají možnosti pro 
rozvoj Horních Počernic včetně tak potřebné in-
frastruktury, která s budováním velkých investic 
přímo souvisí. Jen by takové příležitosti museli 
reprezentanti radnice využít pro obec a k jejímu 
prospěchu. Tedy mít vizi, umět ji obhájit před 
občany, uplatnit v metropolitním plánu a konzi-
stentně vysvětlovat investorům. V tomto případě 
ale rozvoj obce zmatenou negativní kampaní 
proti všemu jen sabotují.
První ovoce kampaně je tady: Radnice zablo-
kovala investorovi velkorysý plán, který počítal 
s velkou stavbou, kde mělo pracovat až 3000 lidí. 
Co je to za úspěch?! Takto to bude pokračovat 

u všech větších staveb, které se dostaly nebo ješ-
tě dostanou na pranýř postavený samozvanými 
soudci paní Polydorovou a panem Benedou?
Zkusím odhadnout, co se stane dál. Bude násle-
dovat protitlak investorů. Jde o mnoho. Nakou-
pili pozemky, mají na nich podle všech platných 
zákonů právo stavět, komplikace nepotřebují 
a čas jsou peníze. Zkušenost projektanta mi ne-
dovolí věřit tomu, že nenajdou způsob, jak projít 
stavebním řízením jinou cestou. Pochybuji ale, že 
o těchto cestách budeme informováni takto ve-
řejně a že naše obec z nich získá více, než při ote-
vřeném jednání, které umožní získat slušné pod-
mínky pro obec i investora. Ať je kampaň míněna 
dobře nebo s nějakým podtextem známým jen 
autorům, její důsledky budou stejné a vždy proti 
zájmům Horních Počernic jako celku.
Paní Polydorová a  pane Benedo, pokud máte 
lepší rozvojové plány naší obce a dost prostřed-
ků pro jejich finanční zajištění, předložte je k dis-
kusi spoluobčanům. Pokud žádnou vizi nemáte, 
nechte této kampaně, kterou ať vědomě či nevě-
domě vytváříte obrovský korupční prostor. Za-
čněte pracovat na tom, aby rozvoj naší obce měl 
žádoucí směr a využil velký investiční potenciál, 
který jste nám tu v  připravovaných projektech 
nastínili. Pokud nemáte co jiného nabídnout 
a  toto je vrcholem vašich schopností, odejděte 
ze svých pozic a nechte budoucnost naší obce na 
jiných lidech!

Tomáš Koranda, občan

Z redakční pošty
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které je současná radnice nucena řešit, podstat-
ně menší. V návaznosti na výše uvedené si dále 
dovoluji upozornit na skutečnost, o  níž byste 
měl také vědět, ale kdo ví, a to, že územní plán 
je pouze limitující dokument, který určuje maxi-
mální limity a hranice výstavby, avšak nemusí být 
a  dokonce dle doporučení Institutu plánování 
a  rozvoje hlavního města Prahy by neměl být 
využíván na maximum. V  dané souvislosti Vám 
dále doporučuji se seznámit, jelikož z  Vašeho 
příspěvku dovozuji, že jako projektant nemá-
te o  jejich existenci ponětí, např. se Zásadami 
územního rozvoje vydanými Institutem pláno-
vání a rozvoje hlavního města Prahy, nebo např. 
s „Politikou územního rozvoje České Republiky“, 
kterou schválila vláda České republiky již v roce 
2009 jako celostátní nástroj územního plánování.
Vážený pane inženýre, netuším, na základě 
jakých informací jste dospěl k  domněnkám, 
závěrům a  invektivám vůči paní Polydorové 
a  mé osobě, které prezentujete ve svém pří-
spěvku, nicméně vězte, že je považuji za snůšku 
nic neříkajících scestných žvástů, které nemají 

s  realitou nic společného a  jejichž cíl je zřej-
mě znám pouze Vám. Rád bych Vás upozor-
nil na skutečnost, že jednoznačně máme vizi 
o  výstavbě v  HP, že tuto vizi vysvětlujeme ob-
čanům a snažíme se ji uplatnit v metropolitním 
plánu a taktéž, že tuto vizi jsme prezentovali in-
vestorům. Zejména pro investory vznikl z  naší 
strany dokument s  názvem „Deklarace podmí-
nek rozvoje Městské části Praha 20“ (možno do-
hledat na webu HP), ve které současné vedení 
obce jednoznačně veřejně avizuje své vize na 
výstavbu v HP, kdy z této deklarace je jednoznač-
ně zřejmé, jakým způsobem si v současné době 
představujeme stavební rozvoj v HP. Jinými slovy, 
pane inženýre, hájíme zájmy občanů a pracuje-
me na tom, abychom rozvoj obce nasměrovali 
tím směrem, že  se HP budou rozvíjet rozumně 
s ohledem na jejich územní možnosti a stávající 
zástavbu. Závěrem mi, pane inženýre, dovolte, 
abych se pozastavil nad Vašimi tvrzeními o  na-
šem údajném záměrném vytváření korupčního 
prostředí, o němž se ve Vašem příspěvku něko-
likráte zmiňujete. Znovu opakuji, nevím, kde jste 

k  těmto absolutně nesmyslným domněnkám 
přišel, ale jedno vím zcela určitě. Žádné korupční 
prostředí s  kolegyní Polydorovou nevytváříme, 
přičemž předpokládám, že tyto Vaše absurdní 
hypotézy jste zřejmě dovodil z Vašich zkušeností 
projektanta. Možná, že znáte jedno staré české 
přísloví, které se z  mého pohledu na tato Vaše 
bludná tvrzení vztahuje, a sice „podle sebe sou-
dím Tebe“. Vážený pane inženýre, z Vašeho „pří-
spěvku“, dle mého názoru, vyplývá pouze jedno, 
a to, jak je v tomto státě snadné plivnout špínu 
na člověka, kterého neznáme, nic o něm nevíme 
a pouze nesouhlasíme s jeho názory, které navíc 
dovozujeme na základě absurdních domněnek. 
A tak si, pane inženýre, v návaznosti na výše uve-
dené můžeme opětovně položit otázku, jestli 
jsme s  kolegyní Polydorovou hloupí? Opravdu 
nevím, nicméně když tak o  Vašem „příspěvku“ 
přemýšlím, napadá mě jiná otázka. A co Vy, pane 
inženýre, jste hloupý nebo navedený? O tom ale 
ať si každý udělá obrázek sám.

Jiří Beneda,
zastupitel
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JAKÁ JE VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI P3?

AD: JAKÁ JE VLASTNICKÁ STRUKTURA SPOLEČNOSTI P3?

V pondělí 7. 9. jsem se na zasedání zastupitel-
stva chtěl ptát zástupců společnosti P3 CZ IV., 
a.s. na následující:
1) Vaše společnost vznikla na konci roku 2010. 
V roce 2012 a v roce 2013 jste dle údajů uvede-
ných ve výroční zprávě vykázali ztrátu přes 18, 
respektive přes 20 milionů Kč. Z jakého důvodu 
není na serveru Justice.cz zveřejněna výroční 
zpráva a účetní závěrka za rok 2014?
2) Byla vaše společnost i v roce 2014 ve ztrátě?
3) Dlouhodobé závazky vaší společnosti za rok 
2013 činily 294 322 tisíc korun. Jaká je aktuální 
výše dlouhodobých závazků vaší společnosti?
4) Jediným akcionářem společnosti  P3 CZ  IV., 
a.s.  je společnost s  ručením omezeným  P3 
Prague Horní Počernice 2. Společnost  P3 Pra-
gue Horní Počernice 2 s.r.o.  vznikla téměř tři 
roky po založení společnosti  P3 CZ  IV., a.s. 
Z účetní uzávěrky pro rok 2013 vyplývá, že ka-
pitál společnosti P3 Prague Horní Počernice 2 

s.r.o. činil pouhých 200 tisíc korun. Jaké záruky 
tyto společnosti přinášejí městské části a jejím 
občanům? Kde máme jistotu, že společnost 
s  kapitálem 200 000 Kč bude schopná zajistit 
uhrazení závazků za svoji dceřinou společnost, 
které činily v roce 2013 téměř 300 milionů Kč?
5) Společnost P3 Prague Horní Počernice 2 s.r.o., 
která je jediným akcionářem společnosti  P3 
CZ IV., a.s.  je vlastněná společností P3 HoldCo 
I s.r.o. Společnost P3 HoldCo I s.r.o. vznikla te-
prve v  květnu 2014. Společnost  P3 HoldCo 
I  s.r.o.  je vlastněna firmou  P3 Czech HoldCo 
s.r.o. Proč volí lucemburská firma P3 Group tak 
složitou a nepřehlednou vlastnickou strukturu?
6) Proč je společnost P3 HoldCo I s.r.o. rozděle-
na na 12 podílů? Je podle vás seriózní ručit zá-
vazky dvou podřízených firem – tedy P3 CZ IV., 
a.s. a P3 Prague Horní Počernice 2 s.r.o. základ-
ním kapitálem ve výši 12 tisíc korun?
7) Proč nemají společnosti P3 HoldCo I s.r.o. a P3 

Czech HoldCo s.r.o. zveřejněny účetní závěrky 
na portálu Justice.cz? Jsou tyto společnosti ve 
ztrátě, nebo v zisku?
8) Jaká je velikost aktiv společností  P3 Hold-
Co I s.r.o. a P3 Czech HoldCo s.r.o.? Tvoří aktiva 
společnosti  P3 Czech HoldCo s.r.o.  pouze její 
základní kapitál, tedy 10 000 Kč?
Na žádnou z těchto otázek jsem nedostal uspo-
kojivou odpověď. Pokud o sobě společnost P3 
a její zástupci tvrdí, že chtějí být nebo dokon-
ce jsou férový partner pro jednání s městskou 
částí, nevidím problém, aby na moje otázky 
odpověděli. Prověřoval někdo z vedení úřadu 
tyto údaje? Ví o nich paní starostka, radní a za-
stupitelé?

Vladimír Hošek, 
OS Chvalská

V  realitním developmentu je standardem, 
že pro každou jednotlivou novou budovu je 
založena speciální obchodní společnost tzv. 
SPV. Je tomu tak bez výjimky vždy, je pro to 
celá řada technických a  organizačních dů-

vodů. Vzhledem k  tomu, že společnost P3 je 
celoevropskou firmou, má ve všech zemích, 
kde působí, poměrně velké množství těchto 
SPV. Jejich struktura je však zcela transparent-
ní. Konečným vlastníkem celé struktury jsou 

americká investiční společnost TPG Real Esta-
te a kanadská Ivanhoé Cambridge.

Aleš Langr,
mediální zástupce P3

DOPRAVA V ULICI VE ŽLÍBKU
Před nedávnem jsem upozorňovala na ne-
smyslnost odbočovací šipky ve světelné křižo-
vatce ve směru od Běchovic na Náchodskou 
ve směru do centra, kdy se v ulici Ve Žlíbku ve 
směru od Radonic tvoří fronty, mnohdy až za 
křižovatku F.V. Veselého.
Dne 16. 9. 2015 jsem se dotazovala (na www.
pocernice.cz v sekci názory) úředníků a vede-
ní obce, zda by nešlo, obdobně jako u centra 
Černý most, nejprve pustit jeden směr a pak 
druhý. Bylo mi odpovězeno Ing. Michaelou 
Formanovou, referentem dopravy, odbor ži-
votního prostředí a  dopravy Městské části 

Praha 20, že světelné signalizační zařízení na 
křižovatce Náchodská – Ve Žlíbku je v součas-
né době řízeno dynamicky, což znamená, že 
se do jisté míry přizpůsobuje aktuálnímu sta-
vu dopravy v okolí křižovatky (v závislosti na 
logických a okrajových podmínkách, a také na 
umístění detektorů). K přepočítání a případné 
úpravě signálního plánu zmiňované křižo-
vatky dojde po ukončení rekonstrukce v ulici 
Božanovská, neboť v  současné době je sig-
nální plán právě kvůli této přestavbě upraven. 
O  chybném umístění vyklizovací šipky víme 
a situaci již řeší TSK. Co znamená dynamicky? 

Čekání cca 20 minut ve frontě aut? Dělám 
v  průmyslové zóně. Končím v  16:30 a  často 
mám co dělat, abych dojela pro dítě do školky 
Chodovická včas. Úředníci ani vedení úřadu 
asi tuto trasu nevyužívají. Uvědomují si tito 
úředníci či vedení obce, že hodně lidí začalo 
jezdit přes Počernice (Náchodskou) právě kvů-
li katastrofické situaci v této ulici? Asi ne, jinak 
by se tímto problémem již zabývali.

Pavlína Doušová,
občanka

14– 15



HORNOPOČERNIČTÍ ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU
Milí počerničtí, to musíte vědět! Jsou mezi 
námi lidé, kteří již dávno opustili školní la-
vice. Přesto nesedí doma a každý rok vyráží 
pod taktovkou Bohouška Kloze do Chor-
vatska. Vždy s úsměvem tam a ještě větším 
zpátky, se spoustou nových zážitků, plní síly 

a optimismu, ale hlavně radosti, ze života.
Jste úžasní! Tak zase za rok.

Vaše Hana Oršulíková,
foto: Lucie Oršulíková,

občanky
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Václav Havel – Žebrácká opera 2015 - 40 LET DIVADLA NA TAHU
Čtvrté desetiletí našeho „HAVLOVÁNÍ“ uzavřeme tam, kde jsme před čtyřiceti lety začali 
- v Horních Počernicích. V neděli 1. listopadu od 18 hodin v Divadle Horní Počernice 
obnovená premiéra inscenace z roku 2005
Divadlo Na tahu bylo původně společenství kulisáků, kteří se během roku 1975 scházeli nad textem divadelní hry Václava Havla Žeb-
rácká opera. Divadlo Na tahu 1. listopadu 1975 uvedlo Žebráckou operu ve světové premiéře v divadelním sále hospody U Čelikovských 
v Horních Počernicích. Kromě autora Václava Havla byli na premiéře mezi diváky například Jan Tříska, Pavel Landovský, Vlasta Chra-
mostová, Otomar Krejča, Jan Grossman, Ludvík Vaculík a mnoho dalších. Na domě, kde bývala hospoda U Čelikovských, byla v listopa-
du 2014 odhalena pamětní deska výtvarníka Bořka Šípka, připomínající tuto událost.

Pozvánka z 1.  listopadu 1975 na „světovou“ premiéru hry 
Václava Havla ŽEBRÁCKÁ OPERA do divadelního sálu hos-
pody U Čelikovských v Horních Počernicích.
Autor pozvánky André Ondrovka Černoušek.

Vstupenky si můžete rezervovat i KUPOVAT on-line 
na adrese: www.divadlopocernice.cz
e-mail rezervace na adrese: divadlo@divadlopocernice.cz
Rádi Vám uděláme také telefonickou rezervaci na číslech: 
281920326 nebo 281860174

16Hornopočernický zpravodaj – listopad 2015

 

 

 

 

AKCE V RESTAURACI SEZÓNA 

11.11.  od 11:00 Svatomartinské husy 

11.11.  od 11:11 a 11 vteřin Vás zveme na otevření 
Svatomartinského vína přímo naším panem ředitelem,  

to si nemůžete nechat ujít… 

29.11. Adventní brunch 

24.12. Štědrý den - tradiční šneci od 11:00 do 15:00 

Otevírací doba během svátků 

25.12. Zavřeno 

26.12. Zavřeno 

31.12. Otevřeno do 18:00 hodin 

1.1. 2016 Zavřeno 

 
Telefon: 281 020 307, www.restauracesezona.cz 



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
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Náchodská 868/28 – v podkroví bývalého sklenářství
Dětské oddělení: 702 149 72, Oddělení pro dospělé: 734 855 263, Kancelář: 605 700 774

Milí naši čtenáři,

Oslava 110. výročí založení 
knihovny  proběhla netra-
dičně

Namísto statistik a  vzpomí-
nání na začátky budování jsme okusili svěží vyprá-
vění spisovatele

Vlastimila Vondrušky, který s  námi slavil i  stoleté 
výročí.
Velká účast navzdory nevlídnému počasí svědčila 
o  tom, že čtenáři ví, oč se jedná, a  přijeli i  z  okolí. 
Fronta na knihy, které pan Vondruška přivezl a ne-
únavně podepisoval, jenom umocnila přátelskou 
atmosféru.
Ke 110. výročí se můžeme těšit na nově zrekonstru-
ovanou a zmodernizovanou knihovnu.

Křest nové publikace o Horních Počernicích

Oslava byla umocněna také uvedením nové publi-
kace: Horní Počernice  – Procházka Městskou částí 
Praha 20. Křest provedl náš počernický kronikář 
pan Ing. Hubert Antes a paní starostka Hana Mo-
ravcová. Křtilo se vodou z  počernických rybníků 
a prstí z bojiště prusko-rakouské války.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na vzniku 
zdařilého dílka, zejména paní Mgr. Barboře Stýblové 
a paní Karolíně Klímové.
Publikaci si můžete bezplatně vyzvednout m.j. 
i v naší knihovně.

Den maďarské kultury

Srdečně vás zveme na Den maďarské kultury, již 
tradičně na Chvalský zámek
v úterý 3. listopadu v 18 hodin.

Zámecké posezení NEJEN pro seniory je 
v  úterý 10.  listopadu, začátek ve 14 ho-
din na Chvalském zámku. Beseda bude 
mít tentokrát právnické téma - Dědické 
řízení. Pozvání přijaly dvě pracovnice 
ze spolku Lovi - JUDr. Zlata Kohoutová 
a Kateřina Hricová.

Literární výročí v listopadu:
Jan Skácel - 26 let od úmrtí (7. 11. 1989)
Jan Amos Komenský  – 345 let od úmrtí 
(15. 11. 1670)
Karel Hynek Mácha  – 205 let od narození 
(16. 11. 1810)
Karel Jaromír Erben- 145 let od úmrtí (21. 11. 1870)

Božena Beňová,
ředitelka MVK

KNIŽNÍ NOVINKY:
Eco, U.: Nulté číslo (Argo)
V Nultém čísle se vrací Ecovo oblíbené pro-
středí redakce. Ztroskotaný nájemný spiso-
vatel připravuje nulté číslo bulvárního plát-

ku Zítřek, jehož 
cílem je spíš 
vydírat než infor-
movat. Zaplete 
se přitom do ší-
leného příběhu, 
v němž hraje roli 
mrtvola lži-Mu-
ssoliniho, vraž-
da papeže Jana 
Pavla I., Rudé bri-
gády, CIA, mafie 
a  houfy spiklen-

ců. Eco vykresluje temná zákoutí jiného Mi-
lána, než jaký znají turisté; zde se v temných 
uličkách vraždí a  neopravené pozůstatky 
bombardování mezi ruinami římských pamá-
tek navozují obskurní představy. Příběh z roku 
1992, v němž splývá historie s paranoiou, má 
kořeny v druhé světové válce a jeho výhon-
ky zasahují až do naší doby, jejíž manipulaci 
a falzifikaci veřejného mínění předjímá.

Davouze, M.: Vypadni z mýho 
života (MF)
Autobiografický román vychází ze stejno-
jmenné novely, která byla vydána v roce 2004. 
Ačkoli základní linie milostných vztahů a  le-
titých manželských sporů zůstala zachová-

na, s  odstupem 
času má zcela 
jiné zabarvení 
a  nehraje nej-
důležitější roli. 
Vlastní příběh  – 
místy smutný, 
místy humor-
ný  – autorka 
proplétá příbě-
hy lidí ze svého 
okolí, blízkých, 
i  těch, kterým 
se v  životě ne-

bylo možné vyhnout. Kromě závěreč-
né kapitoly se děj románu odehrává 
v  Praze. Začíná v  padesátých letech a  po-
kračuje autentickými zážitky z  tísnivé doby 
normalizace. Ani listopad 1989 však autorce 
nepřinesl mnoho dobrého. Její manžel, ředi-
tel TV Nova, se pustil do sporu s americkým 
magnátem Lauderem, a  ona musela čelit 
vpádům policistů a exekutorů jak doma, tak 
v  Bretani. Teprve odvaha v  pozdním věku 
se rozvést a znovu se ve Francii provdat při-
spěla k  naplnění jejích romantických snů 
o harmonickém manželství.

Prowseová, A.: Z lásky k vám 
(Host)
Zničili byste rodinu, abyste zachránili své 
děti? Kathryn je žena ředitele prestiž-
ní školy. Je dokonalým obrázkem matky 

a  manželky, kte-
rá žije spokoje-
ný a  naplněný 
život. Život, jaký 
jí budete závi-
dět. Dnes ráno 
připraví rodině 
snídani a vypere 
prádlo. Dnes od-
poledne zastřih-
ne květiny na zá-
honech a  upeče 
koláč na synův 
kriketový zápas. 

Dnes večer si klekne před svého manžela 
a bude čekat na jeho soud. Za každé poruše-
ní pravidel ji stihne trest. Tělo má plné jizev. 
Kvůli dětem ale nikdy ani nehlesne. Dnes 
v noci Kathrynina trpělivost přeteče. Vytáhne 
z kapsy nožík a muže, který ji šestnáct let tý-
ral, zabije. Zítra ji čeká vězení, soud a ztráta 
dětí. Ještě pořád jí závidíte? Příběh o  tom, 
jak se Kathryn snaží znovu vybudovat svůj 
život a usmířit se s dětmi, které se jí odcizily. 
Povznášející román o  vnitřní síle, přátelství 
a houževnatosti lidského ducha.

Lagercrantz, D.: Dívka v pavoučí 
sítí (Host)
Časopis Milénium má nové majitele a  jeho 
kritici tvrdí, že Mikael Blomkvist je vyhoře-
lý a že uvažuje o změně zaměstnání. Pozdě 
v  noci Blomkvistovi zavolá profesor Frans 

Balder, přední 
odborník na 
výzkum umě-
lé inteligence. 
Balder mu tvrdí, 
že pro něj má 
důležité infor-
mace o  americ-
ké zpravodaj-
ské službě a  že 
byl v  kontaktu 
s výbornou mla-
dou hackerkou, 
která se podobá 

někomu, koho Blomkvist velice dobře zná. 
Mikael Blomkvist doufá v  exkluzivní repor-
táž, kterou on i Milénium tak zoufale potře-
buje. Lisbeth Salanderová má jako obvykle 
své vlastní plány. Ale nadešel čas, aby se je-
jich cesty ještě jednou zkřížily.

Karel Jaromír Erben 16– 17



Program divadla na listopad a prosinec 2015
PŘEDPRODEJ

Předprodej vstupenek na prosinec začne v pokladně divadla v úterý 10. listopadu v 16 hodin.

POKLADNA
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 do 18 hodin a hodinu před 

začátkem všech představení pro veřejnost. V pokladně divadla můžete platit bezhotovostně 
kartou. Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin. 

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin na 

www.divadlopocernice.cz a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace.

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. 

Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

Čechův divadelní podzim
8. ročník festivalu ochotnic-
kých divadelních souborů 
založený na počest proslulé-
ho českého scénografa Mila-
na Čecha (1937 - 2007), který prožil své mládí 
v Horních Počernicích a byl jedním ze zakláda-
jících členů novodobého hornopočernického 
divadelního souboru.

Představení jsou v programu označena logem
Základní vstupné 100 Kč, studenti a  senioři 
nad 60 let 50 Kč.

VÝSTAVA VE FOYER 
OLDŘICH JELEN - LITOGRAFIE 
– vernisáž 8. listopadu v 18 hodin
Oldřich Jelen nezvyklým způsobem mísí 
volnou a  užitou tvorbu. Originální techni-
kou – lavírovanou tužkovou kresbou vytváří 
v  jemných lazurních vrstvách novou ma-
gickou realitu. 
Mimořádně jem-
ný drobnopis 
není překážkou 
k  mnohdy vel-
kolepým výje-
vům. V současné 
době se věnuje 
litografii, ve kte-
ré zhodnocuje 
svoji dokonalou 
kresebnou tech-
niku.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 
ZADANÁ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY
Po předchozí domluvě mohou do divadla přijít 
i maminky s dětmi. MŠ a ZŠ mají při obsazování 
míst přednost. Jednotné vstupné 50 Kč.

Úterý 3. listopadu v 9.00 a v 10.30
TŘI POHÁDKY S PÍSNIČKOU 
Divadlo Pohádka

Pátek 6. listopadu v 9.00 a v 10.30
POVĚSTI ČESKÉ 
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

Pondělí 10. listopadu v 9.00 a v 10.30
ZPÍVEJ, ČARUJ, DOVÁDĚJ 
Agentura Susa

Čtvrtek 12. listopadu v 9.00
TRAPAS NEPŘEŽIJU! aneb TEN ŘÍZEK 
NEZVEDEJ
Divadelní skupina Michaely Dolinové

Pátek 13. listopadu v 10.00
NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA 
Divadlo Na tahu

Čtvrtek 19. listopadu v 9.00 a v 10.30
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ – Divadlo Krapet

Pátek 20. listopadu v 9.00 a v 10.30
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ – Divadlo Krapet
Čtvrtek 26. listopadu v 9.00 a v 10.30

AHOJ, SVĚTE 
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

1. 11. – 18:00
Václav Havel - Žebrácká opera

2. 11. – 19:30
Manželský čtyřúhelník

3. 11. – 9:00 a 10:30
Tři pohádky s písničkou

6. 11. – 9:00 a 10:30
Pověsti české

6. 11. – 19:30
Otcové se rodí ve skříni

7. 11. – 18:00
Svatá rodina

8. 11. – 15:00
Jak Vendelín s čerty vařil

9. 11. – 18:00
Studentský dechový orchestr z Německa 
a Big Band zuš horní Počernice – koncert

10. 11. – 9:00 a 10:30
Zpívej, čaruj, dováděj

12. 11. – 9:00
Trapas nepřežiju! Aneb ten řízek nezvedej

12. 11. – 19:30
Sex, čachry a kultura pro všechny

13. 11. – 10:00
Žebrácká opera– Divadlo Na tahu

13. 11. – 10:00
Návrat Václava Havla

14. 11. – 15:00
Princezna se zlatou hvězdou na čele

15. 11. – 18:00
Romeo a Julie

18. 11. – 19:30
Světáci

19. 11. – 9:00 a 10:30
Zimní příhody včelích medvídků

20. 11. – 9:00 a 10:30
Zimní příhody včelích medvídků

20. 11. – 19:30
Dvanáct

21. 11. – 18:00
Naštěkaná aneb čtyři ženy v maloměstě

22. 11. – 15:00
Čtyřlístek v pohádce

23. 11. – 18:00
Koncert učitelů

24. 11. – 18:00
Snow Film Fest

25. 11. – 19:00
Herecký podvečer - vystoupení žáků ZUŠ

26. 11. – 9:00 a 10:30
Ahoj, světe!
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Neděle 1. listopadu v 18.00
Václav Havel

ŽEBRÁCKÁ OPERA

Pondělí 2. listopadu v 19.30
Jakub Zindulka

MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Fanny Agentura
Režie: Jakub Zindulka
Příběh, ve kterém silvestrovská oslava a  furi-
antská sázka vyústí za pomoci alkoholu v ne-
obvyklou výměnu manželů.
Hrají: Dana Homolová, Michaela Badinková, 
Martin Kraus, Daniel Rous
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Pátek 6. listopadu v 19.30
Renzo Tarabusi, Giulio Scarnicci

OTCOVÉ SE RODÍ VE SKŘÍNI
DS Výtečníci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Diana Hořínková
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Situační komedie o tom, jak je těžké opatřit si 
vyhovujícího otce. Výtečníci se v  ní představí 
ve zcela jiných rolích, než jste zvyklí a než oče-
káváte.
Hrají: Pavel Sůva, Nikola Sýkorová, Kristýna Má-
rová / Lenka Kožíšková, Ondřej Hrubeš, Eliška 
Králová, Tonda Matyska, Tomáš Procházka, Do-
minik Špaček, Klára Cvrčková, Michaela Hadáč-
ková / Daniela Dongresová, Michal Klich j.h., 
Jan Procházka, František Vohralík j.h., Petr Kříž, 
Markéta Vaněčková, Adéla Červená, Štěpán Sý-
kora, David Sedláček
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 7. listopadu v 18.00 hodin
György Schwajda

SVATÁ RODINA 
Divadlo U Váňů
Režie: Ladislav Langr
Hořká komedie maďarského dramatika, v níž 
jsou na modelu jedné rodiny zobrazeny pro-
blémy soudobé lidské společnosti. Hra o tom, 
jak to vypadá, když ze života vymizí skutečný 
lidský cit a vévodí mu vyhrocený pragmatis-
mus. A přesto se tomu smějeme.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 8. listopadu v 15.00
JAK VENDELÍN S ČERTY VAŘIL
Divadlo Starý návrat
I čerti mají mlsný jazýček. A kdo z nich je nej-
mlsnější? Přece samotný Lucifer. Veselá, pouč-
ná a malinko strašidelná pohádka s prvky čer-
ného divadla. Pro děti od 4 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 9. listopadu v 18.00
STUDENTSKÝ DECHOVÝ 
ORCHESTR Z NĚMECKA A BIG 
BAND ZUŠ HORNÍ POČERNICE 
- KONCERT
Pronájem otevřený veřejnosti, vstup volný

Čtvrtek 12. listopadu v 19.30
Laurent Baffie

SEX, ČACHRY A KULTURA PRO 
VŠECHNY
Marcus Trávníček
režie: Pavel Trávníček
Skvělá francouzská komedie nás zavede v pří-
mém přenosu do televizní soutěže a  divák 
bude překvapen, možná i šokován, jaké pomě-
ry tam vládnou. Stanete se součástí soutěžní 
hry Kultura pro všechny a výborně se pobavíte.
Hrají: Pavel Trávníček, Petr Jablonský/Václav 
Upír Krejčí, Juraj Bernath, Linda Finková, Kate-
řina Kornová, Hana Tunová/Monika Fialková, 
Zdenek Havlas
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Pátek 13. listopadu v 10.00

NÁVRAT VÁCLAVA HAVLA
Čtvrté setkání studentů s  dílem dramatika 
Václava Havla v našem divadle. Po představení 
Žebrácké opery si s diváky budou povídat edi-
torka Knihovny Václava Havla Anna Freimano-
vá, redaktor Českého rozhlasu Robert Tamchy-
na a režisér představení Andrej Krob.
Jednotné vstupné 70 Kč

Sobota 14. listopadu v 15.00
Na námět Boženy Němcové napsala  
Dana Bartůňková

PRINCEZNA SE ZLATOU 
HVĚZDOU NA ČELE
Divadelní společnost Julie Jurištové
Filmem proslavený příběh princezny Lady, 
prince Radovana a krále Kazisvěta vás nezkla-
me ani v  divadelním provedení. Klasická po-
hádka s písničkami.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 15. listopadu v 18.00
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Překlad: Jiří Josek
Kostýmy: Karel Jinda
Výprava: Barbora Jelínková, Petr Kořínek
Technická spolupráce: Miroslav Novák, Tomáš 
Sýkora
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara 
o velké lásce, divoké nenávisti a kruté hře osudu.
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr Be-
neš, Václav Procházka, Stanislav Spitzer, Jan Ho-
henberger, Anna Herianová, Magdaléna Moud-
rá, Anežka Moudrá, Kamil Blažek, Lukáš Batlík, 
Jan Rybář
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Středa 18. listopadu v 19.30
Vratislav Blažek / Zdeněk Podskalský / Evžen 
Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
Divadelní společnost Háta
Režie: Lumír Olšovský
Parta tří fasádníků od Velhartic pracuje v Praze, 
v tom zářivém, velikém hlavním městě plném 
lákadel, zábavy a bujarého nočního života. Po 
dramatickém zážitku v grilbaru Diplomat, kde 
způsobí požár, se rozhodnou vzdělat v oblasti 
společenského chování. Doufají, že si napříš-
tě v  takovém „lepším podniku“ zaslouží, jako 
opravdoví světáci, společnost dam na úrovni. 
Odevzdají se do rukou zkušeného vychovate-
le, emeritního profesora tance a  společenské 
výchovy. Kdo mohl tušit, že nakonec natrefí na 
trojici podobně „dobře vyškolených“ lehkých 
dam?
Hrají: Viktor Limr/ Lumír Olšovský/Filip Tomsa, 
Dalibor Gondík/ Zbyšek Pantůček, Aleš Háma/ 
Martin Zounar, Vlasta Žehrová/Olga Želenská, 
Monika Absolonová/Ivana Andrlová/Jana Ze-
náhlíková, Mahulena Bočanová/Adéla Gon-
díková, Miriam Kantorková/ Vlasta Peterková, 
Josef Oplt/Jan Přeučil, Petr Gelnar/Martin So-
botka, Lukáš Pečenka/Pavel Vítek
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Pátek 20. listopadu v 19.30
Pavel Kohout

DVANÁCT
DS Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Petr Vilímovský 
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora
Příběh absolventů DAMU, kteří se po ukon-
čení studia rozhodli jít společně do jednoho 
angažmá. Tuto hru napsal Pavel Kohout jako 
absolventské představení pro 4. ročník DAMU, 
ve kterém měl své kamarády jako např. Ivu 
Janžurovou, Ladislava Křiváčka, Václava Mare-
še, Marii Drahokoupilovou a další.
Hrají: Michaela Hadáčková, Ondřej Hrubeš, 
Daniela Dongresová / Markéta Vaněčková, Jan 
Procházka, Klára Cvrčková, Eliška Králová, Jan 
Šimice, Pavel Sůva, Antonín Matyska, Lenka 
Kožíšková / Nikola Sýkorová, Tomáš Procházka, 
Kristýna Márová. Vstupné 120, 100, 80 Kč

PREMIÉRA

OBNOVENÁ PREMIÉRA

1. REPRÍZA

PRÁVĚ HRAJEME
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Sobota 21. listopadu v 18.00
Nakafráno 

NAŠTĚKANÁ ANEB ČTYŘI ŽENY 
V MALOMĚSTĚ
DS Nakafráno / Turnov
Autorská hra ženského di-
vadelního souboru, kome-
die, při níž muži žasnou a  ženy se poznávají. 
Úspěšná komedie o snech, touhách a pocitech 
žen v maloměstském prostředí. V našem diva-
dle se DS Nakafráno představil loni ve výbor-
ném představení Božský řízek. Doporučujeme 
všem, kdo se chtějí pobavit, a to nejen ženám. 
Naštěkaná je představení velmi zajímavé a po-
učné i pro muže.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč

Neděle 22. listopadu v 15.00
Libor Jeník

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Divadlo D5
Setkáte se s dobrosrdečnou a důvtipnou hos-
podyňku Fifinkou, geniálním vynálezcem pro-
fesorem Myšpulínem, oddaným kamarádem 
a  vtipálkem Pinďou a  nemotorným silákem 
Bobíkem, který spolu s  Pinďou neustále vy-
mýšlí jednu lotrovinu za druhou.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 23. listopadu v 18.00

KONCERT UČITELŮ
ZUŠ Horní Počernice
Pronájem otevřený veřejnosti, vstup volný.
Vzhledem k velkému zájmu doporučujeme 
rezervaci míst.

Úterý 24. listopadu v 18.00

SNOW FILM FEST
Divadelní společnost Julie Jurištové

Čtyřhodinové pásmo špičkových filmů o  ex-
trémním lyžování, zimním lezení, snowboar-
dingu, snow-kitingu a  dalších zimních rado-
vánkách. Na festivalu zažijete ohlušující ticho, 
nedozírnost arktických pustin i nádheru zasně-
žených hor a ledovců.
Jednotné vstupné 80 Kč.

Neděle 29. listopadu v 15.00
Na námět Boženy Němcové napsal Tomáš 
Kraucher

POPELKA
Divadlo Pohádka
Není snad nikoho, kdo by neznal pohádkový 
příběh o  skromné Popelce, kouzelných oříš-
cích a holoubcích, kteří pomáhali splnit Popel-
čin sen.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 30. listopadu v 19.30
Rob Becker
CAVEMAN aneb Obhajoba 
jeskynního muže

NA PROSINEC 
PŘIPRAVUJEME
Neděle 6. prosince v 15.00
P. I. Čajkovskij

LOUSKÁČEK
Balet Louskáček patří mezi stálice klasického 
repertoáru baletních souborů. Tentokrát ho 
uvidíte v  provedení žáků Baletní školy BcA. 
Jána Němce
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 7. prosince v 19.30
Neil Simon 

BOSÉ NOHY V PARKU
Agentura Harlekýn
Překlad a režie: Kateřina Iváková

Romantická komedie nejen o lásce.
Líbánky skončily. Mladí novomanželé Viktorie 
a Pavel se vydávají na dlouhou trať každodenní 
manželské rutiny a začínají si budovat společ-
né hnízdečko lásky.
Jak ale přežít první noc v maličkém nezaříze-
ném bytě v pátém poschodí bez výtahu, kde 
není ani postel a kam zatéká a fičí a nefunguje 
topení. Jak vůbec přežít vztah a život ve dvou, 
když protiklady se jak známo přitahují? Do 
příběhu mladých novomanželů brzy vstupuje 
jejich soused, exotický sukničkář Hektor a Vik-
toriina konzervativní matka Ethel, která znovu 
zahoří mateřskou láskou. Manželství zažívá 
opravdový křest ohněm.
Hrají: Anna Linhartová, Radúz Mácha, Veronika 
Freimanová, Rudolf Hrušínský
Vstupné 350, 320, 280 Kč

 

Úterý 8. prosince v 18.00

KONCERT 
ZUŠ HORNÍ POČERNICE
Třídní koncert Marie Bachůrkové
Pronájem otevřený veřejnosti, vstup volný.

Středa 9. prosince v 16.00 a 18.00

VÁNOČNÍ SHOW 2015
Agentura Amfora
Výpravný vánoční pořad s atmosférou přímé-
ho televizního přenosu plný písniček, soutěží 
a dárků. Pro děti a jejich rodiče pořádá MČ Pra-
ha 20 pod záštitou starostky Hany Moravcové.
Účinkují: Michal Nesvadba, Petr Salava, Jan 
Čenský, Míša Váňová, Bára Šedivá.
Vhodné pro děti od 5 do cca 11 let.
Jednotné vstupné 100 Kč 

Čtvrtek 10. prosince v 19.30
Dan Gordon

CENA ZA NĚŽNOST
Činoherní studio Bouře
Režie: Viktorie Čermáková
Divadelní hra Dana Gordona vznikla podle 
stejnojmenného filmu, který v roce 1984 získal 
hned pět prestižních filmových Oscarů, včetně 
Oscara za nejlepší film. Hra zdařile osciluje na 
hranici komedie a melodramu, předvádí téměř 
30 let vztahu dvou žen, matky a dcery. Aurora 
je velmi autoritativní žena, která žije jen pro 
svou dceru Emmu, které se snaží organizovat 
a kontrolovat život.
V průběhu hry sledujeme Emminu snahu vy-
manit se z  matčina područí, která vyvrcholí 
manželstvím s  floutkem Flapem, se kterým 
má tři děti – a ani jedno nepojmenuje tak, jak 
by si matka přála. Pak ale Emma onemocní ra-
kovinou a vztah obou žen se mění. U Emminy 
smrtelné postele si věčně nespokojená Aurora 
konečně uvědomí, jak dceru miluje.
Osvěžující komediální akcent vnáší do hry 
krom neustálého špičkování se matky s dcerou 
i postava bývalého astronauta, opilce a suknič-
káře Garretta, který se vytrvale pokouší získat 
nedostupnou Auroru. Ve filmu tuto postavu 
neodolatelně ztvárnil Jack Nicholson.

Hrají: Jana Janěková, Jitka Čvančarová, Alexej 
Pyško a další
Vstupné 320, 300, 280 Kč
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Sobota 12. prosince v 15.00
na motivy knihy Jaromíra Kincla

RÁKOSNÍČEK A HVĚZDY
Divadlo Anfas
Ve chvíli, kdy na rybník 
Brčálník padá tma tmou-
cí a na hladině se zatřpytí první hvězdy, se vy-
dává veselý, neposedný skřítek Rákosníček na 
své nebeské dobrodružství.
Jak to dopadne, když si Rákosníček chce vy-
sloužit u vesmírného hvězdáře hvězdu
a místo toho spadne dolů na Zem s hvězdič-
kou Leničkou i Malým vozem?
Známé večerníčkové postavičky ožívají ve ve-
selém představení.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 13. prosince v 18.00

SESTRY V ROJI
Boršč
Manželská klauniáda o tom, co se doopravdy 
děje v úlu se střídá se světem dvou sester s po-
někud výstřední představivostí. Sestry v  roji 
řeší, zda jsou dobré chovatelky. Lze zachránit 
trubce? Je spánek výchovný? A  kdo vlastně 
kraluje v úlu? V klaunérii z domácnosti a man-
želství se pozná každý.
Hrají: Eva Čechová a Hanka Malaníková
Těší nás, že 8. ročník festivalu Čechův divadel-
ní podzim uzavírá právě vystoupení divadla 
Boršč. V  jeho rámci jde o  jediný profesionální 
soubor, milého hosta, jehož představení si roz-
hodně nenechte ujít.
Vstupné 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč 
 
Úterý 15. prosince v 18.00

FIT Studio D
Vánoční akademie
Pronájem otevřený veřejnosti, jednotné vstup-
né 100 Kč

Středa 16. prosince v 19.30
Ray Cooney / John Chapman

DO LOŽNICE VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ
Divadelní společnost Háta
Režie: Antonín Procházka
I  prostorná exkluzivní ložnice s  velikou kru-
hovou postelí může být náhle těsná… 
Přesně takové „převýšení poptávky nad kapa-
citou“ nastane v  bláznivé komedii známých 
anglických dramatiků. Kolotoč zastíracích ma-
névrů, nedorozumění, lží a nechtěných záměn 
osob se rozjíždí naplno. Jiskřivé slovní i situační 
šarvátky nabírají na intenzitě. V momentu, kdy 
veškeré zádrhele a konflikty dospějí k urovnání 
a  ke zklidnění, zaskočí diváky ještě náhlá bri-
lantní pointa.
Hrají: Mahulena Bočanová/Kamila Špráchalo-
vá, Lukáš Vaculík, Pavel Nečas / Martin Zounar, 
Monika Absolonová / Adéla Gondíková / Ka-
teřina Lojdová, Jana Birgusová / Sandra Čer-
nodrinská, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček / Mar-
tin Sobotka, Ivana Andrlová / Olga Želenská, 
Jana Zenáhlíková / Vlasta Žehrová
Vstupné 320, 300, 280 Kč

Čtvrtek 17. prosince v 19.30
O’Henry, Robert Anderson

PĚT DOLARŮ ZA LÁSKU
Divadelní spolek Dipona
Režie: Josef Pšenička

Láska a vztahy mezi mužem a ženou jsou věč-
ným a  mnohokrát ztvárněným tématem pro 
divadelní prkna. Je stále velkou inspirací, pro-
tože má mnoho podob.
Ve dvou příbězích s názvem Pět dolarů za lás-
ku a Já jsem… kdo? nabízíme pohled na lásku 
již zralou, která místy rezaví a skřípe, ale uvnitř 
zůstává ryzí a dokáže překonat i poťouchlé vr-
tochy stáří.
Vstupné 120, 100, 90 Kč

Pátek 18. prosince v 19.30

NAĎA VÁLOVÁ
S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ

Písně Evy Olmerové v  netradičním podání 
Nadi Válové.
Pronájem otevřený veřejnosti, jednotné vstup-
né 200 Kč

Neděle 20. prosince v 17.00

ZPÍVÁNÍ POD 
VÁNOČNÍM 
STROMEM
Tradiční setkání ve 
vánočně rozsví-
ceném přírodním 
divadle v zahradě 
svépravické školy. 
Za více než dvě de-
sítky let se pro nás 
společné zpívání 
stalo příjemným 
zakončením adventu a také letos se můžeme 
těšit na vánoční písně a koledy v podání Dity 
Hořínkové. Vstup volný.

Úterý 22. prosince v 18.00

HARFA JANY BOUŠKOVÉ A JEJÍ 
HOSTÉ
Koncert světoznámé harfenistky Jany Bouš-
kové je pokračováním Koncertů pro dvě harfy 
a nejen pro ně… Jejich tradice se v Horních Po-
černicích datuje od roku 1985.
Letos si Jana Boušková pozvala vzácné hos-
ty, ženský pěvecký sbor Cancioneta Praga se 
sbormistrem Lukášem Jindřichem a na podiu 
se objeví i oba její synové Filip a David.
Interpretační umění účinkujících a  přátelská 
atmosféra koncertu slibují jako vždy mimořád-
ný zážitek a neodmyslitelně patří k vánočním 
svátkům v Horních Počernicích.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Hana Čížková,
ředitelka KC 

Horní Počernice

Změna programu vyhrazena.
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Prosíme, přijďte nás podpořit také ve volbách do zastupitelstva
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Naši milí návštěvníci 
a příznivci,
zahalili jsme se do ka-
bátů a  teplých bund 
a  na zámku začíná ta 
největší sezona. Ano, 
zvykli jste si k nám cho-
dit nejčastěji právě za 

sychravých dnů, protože víte, že je u  nás 
příjemně, teplo a je zde vždy co vidět a za-
žít. Děkujeme, že to víte £.
V  neděli 8.  listopadu se vyzbrojte lampi-
onem či lucerničkou a  navštivte oblíbená 
Počernická světýlka, která organizují pří-
spěvkové, neziskové organizace a  spolky 
v Horních Počernicích. Čekají vás pohádko-
vá zastavení, tajemná zákoutí, závěrečné 
zahřátí u ohně a setkání s vílou Ohnivkou.
U  nás na zámku máte ještě poslední pří-
ležitost prohlédnout si výstavy Krysáci se 
vracejí na zámek a Broučci, jimiž vás může 
provést vtipná a hezká princezna Koloběž-
ka I. nebo udatný rytíř Jan ze Chval.
Vzápětí krysáky a  broučky vystřídá od 
21.  11. poetická a  pohodová Vánoční vý-
stava Ivy Hüttnerové a  od 28.  11. to bude 
Pohádková vánoční výstava ze dřeva a ke-
ramiky. Obě výstavy máte možnost vidět 
až do 3.  ledna a  využít mnoha doprovod-
ných akcí.
Adventní čas je u  nás nejkrásnější - vždyť 
už v  neděli 29.  11. pro vás připravujeme 
Adventní trhy a taky akci MČ s názvem Je-
žíškova pošta. Děti, nezapomeňte napsat 
Ježíškovi, co byste si přály pod stromeč-
kem a  odevzdat svůj dopis andělovi. Ro-
diče, zkontrolujte dopis, zda to děti dobře 
napsaly £. Navíc se 28. 11. koná beseda  
s Ivou Hüttnerovou a 29. 11. slavnostní ote-
vření Pohádkové vánoční výstavy a Pohád-
ková neděle s vílou Ohnivkou.
Zastupitelé, zastupitelky a  občané se se-
jdou na již pátém ročníku akce Svatomar-
tinská jízda na zámku aneb Se zastupiteli 
na víno, a to v pátek 20. listopadu.
A  co jsme připravili v  galerii moderního 
umění? Setkáte se s  nádhernými obra-
zy, plastikami i  sochami  – vystavují u  nás 
Taťjana Macholdová, Jarmila Čerevková 
a Radovan Pauch.
Tak přijďte určitě, máte z čeho vybírat.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Otevřeno máme denně od 9 do 17 hod., a to včetně státních svátků.

do 15. 11. , denně od 9 do 17 hod.

BROUČCI ANEB LOUTKY 
ZDEŇKA PODHŮRSKÉHO
Architekt Zdeněk Podhůrský, otec známého 
herce, se proslavil mnoha loutkami, jejichž 
krásu a nadčasovost oceňujeme dodnes. Na 
výstavě uvidíte loutky původních Večerníč-
ků Broučci, Příběhy čokoládového panáčka 
a  Neználkovy příhody i  loutky z  původně 
připravovaného filmu Řecké báje a  pověsti. 
Děti se mohou podívat na původní loutko-
vý večerníček Broučci. Součástí výstavy je 
i životopis a souhrn díla tohoto talentované-
ho umělce. Výstavu uvidíte za jedno vstupné 
společně s výstavou Krysáci se vracejí na zá-
mek. Čekají vás také doprovodné akce, jichž 
se můžete zúčastnit a  vidět výstavu Krysá-
ci zase jinak: 14.  11. Pohádková sobota 
s princeznou Koloběžkou, krysáky a brouč-
ky a  15.  11. Pohádková neděle s  rytířem 
Janem ze Chval, krysáky a broučky.
 
do 22. 11. , denně od 9 do 17 hod., 
včetně státního svátku 17. 11.

KRYSÁCI SE VRACEJÍ NA ZÁMEK

Oblíbení krysáci Hubert a  Hodan, bydlící 
v zásuvce psacího stroje, opustili své smetiš-
tě u Vizovic společně se sádrovým trpaslíkem 
Ludvíčkem a přestěhovali se na Chvalský zá-
mek. Nechybí ani laboratorní potkan Eda. Vý-
stava není jen o známých postavičkách, scené-
riích z Večerníčka, doplňují je i interaktivní hry 
a zábava. Děti mohou vyplňovat otázky týkají-

cí se Krysáků, podívat se na pohádky a realizo-
vat se ve výtvarné dílně. Navíc zároveň uvidíte 
i  půvabnou výstavu Broučci s  Loutky Zdeň-
ka Podhůrského st., to vše za jedno vstupné. 
Čekají vás také doprovodné akce: 14.  11. 
Pohádková sobota s  princeznou Koloběž-
kou, krysáky a broučky a 15. 11. Pohádková 
neděle s  rytířem Janem ze Chval, krysáky 
a broučky.

od 21. 11. 2015 do 3. 1. 2016, denně 
od 9 do 17 hod.
slavnostní zahájení spojené 
s besedou s Ivou Hüttnerovou
v So 28. 11. ve 14 hod. 

VÁNOČNÍ VÝSTAVA IVY 
HÜTTNEROVÉ

Výstava půvabných obrazů, ilustrací oblí-
bené výtvarnice a  herečky Ivy Hüttnerové 
je zároveň nahlédnutím do jejího domácí-
ho štěstí. Užijte si adventní dobu v  pohodě 
a klidu, nechte se hýčkat příjemnou klidnou 
atmosférou starých časů. Připravili jsme pro 
vás slavnostní zahájení výstavy a  besedu 
s  Ivou Hüttnerovou v  sobotu 28.  11. od 
14 hod. ve velkém sále zámku. Vstupenka 
na výstavu zakoupená od 21.  11. do 28.  11. 
je vstupenkou na slavnostní zahájení a  be-
sedu s  umělkyní. V  období od 28.  11. do 
3. 1. Uvidíte tuto výstavu společně s Pohád-
kovou vánoční výstavou ze dřeva a keramiky, 
a  to za jedno vstupné. Doprovodné akce: 
29.  11. Pohádková neděle s  vílou Ohniv-
kou a vánočními tradicemi, Adventní trhy 
+ Ježíškova pošta, 24. 12. Živý betlém na 
zámku, 3. 1. 2016 Zavírání Vánoc se třemi 
králi a živými velbloudy.

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka Chvaly
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od 28. 11. do 3. 1. 2016, denně od 
9 do 17 hod.
slavnostní zahájení v Ne 29. 11. v 15 hod.

POHÁDKOVÁ VÁNOČNÍ VÝSTA-
VA ZE DŘEVA A KERAMIKY:
Ve sklepení zámku uvidíte veliký vyřezávaný 
betlém, dřevořezby pohádkových bytostí, 
čertů, klaunů, zvířat a  dalších bytostí autora 
Miroslava Kundráta. Do vánoční atmosféry 
vás vtáhnou i krásné keramické betlémy Ma-
rie Dočekalové z Třebotova. Poetické „Vánoční 
městečko“ pro všechny návštěvníky vytvořil 
tým umělců z Horních Počernic a okolí pod ve-
dením Míly Marešové. To vše provoněné vůní 
jehličí a  vánočních stromečků. Přijďte k  nám 
užít si klidu, pohody a vánoční atmosféry. Do-
provodné akce: 29. 11. Pohádková neděle 
s  vílou Ohnivkou a  vánočními tradicemi, 
Adventní trhy + Ježíškova pošta, 24.  12. 
Živý betlém na zámku, 3. 1. 2016 Zavírání 
Vánoc se třemi králi a živými velbloudy.

Ne 8. 11. od 17 hod.

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA 
LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
TAJEMNÝM CHVALSKÝM 
PODSKALÍM
Pojďte s námi v listopadovém nedělním pod-
večeru na procházku starými Chvaly. Neza-
pomeňte na lucerničky a  lampiony! Těšit se 
můžete na pohádková zastavení, tajemná 
zákoutí s  překvapením a  závěrečné zahřátí 
u  ohně. Průvod startuje v  17 hod. u  ohniště 
v  areálu Chvalské tvrze. Čeká vás i  malé ob-
čerstvení pro děti, setkání s  vílou Ohnivkou 
a  závěrečné vystoupení polykače ohně. Akci 
pro vás připravují: Skauti, Chvalský zámek, ZŠ 
Stoliňská, Spolek Molechet, RC MUM a  DDM 
Horní Počernice.

So 14. 11. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA 
ZÁMKU S PRINCEZNOU 
KOLOBĚŽKOU I., KRYSÁKY 
A BROUČKY
Máte rádi pohádku o  princezně Koloběžce  I.? 
Chtěli byste ji zažít „naživo“, projít s ní celý Chval-
ský zámek a výstavy Krysáci se vracejí na zámek 
a Broučci aneb Loutky Z. Podhůrského? Hezká 
a vtipná princezna vás provede zámkem i  vý-
stavami, budete plnit úkoly, soutěžit a  bavit 
se. Projedete se i na koloběžce po zámeckých 
chodbách. Po skončení prohlídky můžete na 
zámku ještě zůstat, jak dlouho budete chtít. 
Komentované prohlídky trvají 40 minut a za-
čínají vždy v celou hodinu (poslední prohlídka 
v 16 hodin). Informace a rezervace času pro-
hlídky (nutná): tel. 281 860 130.

Ne 15. 11. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S RYTÍŘEM JANEM ZE 
CHVAL, KRYSÁKY A BROUČKY
Už vás někdy provázel zámkem a  výstavami 

opravdový rytíř v  plné zbroji? Chtěli byste 
s  ním procházet celým Chvalským zámkem 
a  výstavami Krysáci se vracejí na zámek 
a Broučci aneb Loutky Z. Podhůrského? Udat-
ný rytíř Jan ze Chval vás provede zámkem i vý-
stavami, budete plnit úkoly, soutěžit a bavit se. 
Po skončení prohlídky můžete na zámku ještě 
zůstat, jak dlouho budete chtít. Komentova-
né prohlídky trvají 40 minut a  začínají vždy 
v  celou hodinu (poslední prohlídka v  16 ho-
din). Informace a  rezervace času prohlídky 
(nutná): tel. 281 860 130.

Pá 20. 11. od 19 hod., velký sál

SVATOMARTINSKÁ JÍZDA NA 
ZÁMKU ANEB SE ZASTUPITELI 
NA VÍNO
Přijďte si vypít sklenku dobrého vína, ochut-
nat vynikající sýry a  příjemně si popovídat 
na neformální setkání zastupitelů a  občanů 
Horních Počernic. Pro dámy i  pány, oslavte 
s  námi již 5. ročník této oblíbené akce. Akci 
pořádá MČ Praha 20 a Chvalský zámek. Vstup-
né 100 Kč. Svou účast prosím potvrďte do 
13.  11.  2015 na telefonním čísle 281 860 130 
nebo na andrea.spackova@chvalskyzamek.cz.

Ne 23. 11. od 17 hod.

BENEFIČNÍ KONCERT PRO 
DĚTSKÝ DOMOV V KROMPACHU
Zazpívá Magdalena Moudrá a chlapecký muž-
ský sbor Pueri gaudentes pod vedením sbor-
mistryně Z. Součkové a sbormistra L. Sládka. 
Koncert pořádá nezisková organizace Betyn-
ka. Vstupné 140 Kč dospělí, 110 Kč studenti 
a senioři.

Ne 29. 11. od 10 do 17 hod.

ADVENTNÍ TRHY A JEŽÍŠKOVA 
POŠTA NA CHVALSKÉ TVRZI
Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a  dát si 
svařené víno na tradiční adventní trhy v  pů-
vabném venkovním areálu Chvalské tvrze. 
Děti, napište předem Ježíškovi a  odevzdejte 
svůj dopis, třeba se vám splní vánoční přání. 

Bohatý doprovodný program:

• od 10 do 17 hod.: Pohádková neděle na 
zámku s vílou Ohnivkou a vánočními tradi-
cemi
• ve 14 hod. Návštěva Lucíí na trzích
• od 16 do 17 hod. Ježíškova pošta v areálu 
Chvalské tvrze + vystoupení zpěvačky Ivy 
Budweiserové a dětského sboru Paleček
• 16 hod. zahájení akce
• 16,05 – 16,20 vystoupení pěveckého souboru 
Paleček ze ZUŠ Horní Počernice pod vedením 
sbormistryně Šárky Mistrové
• 16,20 – 16,30 vystoupení zpěvačky Majdy 
Moudré
• 16,30 rozsvícení vánočního stromu a slovo 
starostky
• 16,40 – 17,00 vystoupení známé zpěvačky 
Ireny Budweiserové

Po celou dobu akce od 16 do 17 hod. anděl 
vybírá dětská přání pro Ježíška. Vylosovaní vý-
herci získají dárečky od Ježíška od MČ Praha 20.

Ne 29. 11. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU 
A VÁNOČNÍMI TRADICEMI
Veselá víla Ohnivka provede děti i  dospělé 
celým zámkem, vánoční výstavou betlémů 
a  vyřezávaných postav, výstavou Ivy Hüttne-
rové a  také si s  dětmi připomene a  vyzkouší 
nejznámější vánoční tradice. Děti si během 
prohlídky zasoutěží a získají i sladkou odmě-
nu. Po skončení prohlídky můžete na zámku 
ještě zůstat, jak dlouho budete chtít. Komen-
tované prohlídky trvají 40 minut a  začína-
jí vždy v  celou hodinu (poslední prohlídka 
v 16 hodin). Informace a rezervace času pro-
hlídky: tel. 281 860 130.

od 27. 10. do 22. 11. , prodejní galerie

TAŤJANA MACHOLDOVÁ 
- TROCHU ZVLÁŠTNÍ PŘÍBĚHY
Klánovická malířka, scénografka, designérka, 
lektorka výtvarných kurzů pro děti i  dospělé 
a autorka knih Malujeme na kameny, Výtvarné 
práce s  pohádkami, Batikujeme a  malujeme 
na textil, nebo Pohádkové tvoření vystavuje 
na Chvalském zámku volnou tvorbu - asam-
bláže Košilaté z  galerie Dvořák Šec Contem-
porary a nejnovější olejomalby.

od 3. 11. do 6. 12. , kočárovna

KYTICE V OBRAZECH 
- OLEJOMALBY JARMILY 
ČEREVKOVÉ
Jarmila Čerevková žije v  Praze, narodila se 
a  dětství prožila ve východních Čechách. Od 
roku 2005 se seznámila s  malbou pastelem, 
který si oblíbila u  svého tématu kytic. V  po-
sledních letech však převažuje malba olejem 
na plátno. Jarmile Červekové je blízké dekora-
tivní umění se zaměřením na detail.

od 24. 11. do 3. 1. 2016, prodejní galerie
vernisáž ve Čt 26. 11. od 17 hod

RADOVAN PAUCH - OBRAZY 
A SOCHY
Radovan Pauch (1967) je rodákem z  Ústí nad 
Labem, ale od začátku 90. let žije a tvoří v Hor-
ních Počernicích. Pracuje převážně s  přírodní-
mi materiály, s hlínou a dřevem. Pauch je sice 
autodidakt, ale jeho obrazy překvapí promy-
šlenou skladebností a  zajímavým způsobem 
stylizace lidských figur. Námětově Pauchovy 
malby nepřekvapí, jsou to vlastně žánrové vý-
jevy, zachycující třeba koulovačku na sněhu 
nebo předvánoční prodej ryb. V historii malíř-
ství byly již také mnohokrát malovány motivy, 
jaké nabízejí Pauchova díla Sedící akt, Dívka 
s kyticí nebo Dívka s kocourem. Pauch se věnu-
je i žánru zátiší, například v kompozici nazvané 
Zrání. Autor zve na slavnostní zahájení ve čtvr-
tek 26. 11. v 17 hodin.

AKCE PRO VŠECHNY

PRODEJNÍ GALERIE A KOČÁROVNA
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ JAK JSEM SE OCTNUL V POHÁDCE ANEB STAŇTE SE SOUČÁSTÍ 
POHÁDKOVÉHO SVĚTA JIŘÍHO TRNKY
Chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž o nejzajímavější ztvár-
nění volného tématu Jak jsem se octnul v pohádce aneb Staňte se 
součástí pohádkového světa Jiřího Trnky. Zkuste si představit, jaké 
by to bylo, kdybyste se octli v pohádce, kterou máte rádi. Může to být 
jakákoli pohádka, od těch klasických až po moderní. Důležité je origi-
nální výtvarné zpracování tématu – zahrajte si na malíře či ilustrátora, 
jakým byl Jiří Trnka. Nejlepší díla budou vystavena společně s připra-
vovanou prestižní výstavou Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zám-
ku, kterou zahájíme v polovině ledna 2016.
Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž je určena žákům mateř-
ských, základních i středních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace budou 
vybrány odbornou porotou a odměněny zajímavými cenami.

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto věkových kategoriích:
- I. kategorie – předškolní děti
- II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
- III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající ročníky 
víceletých gymnázií
- IV. 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.  prosin-
ce 2015 do 17.00 hodin na recepci Chvalského zámku. (Z druhé stra-
ny obrázku uveďte: jméno autora, adresu bydliště nebo školy, věk 
– u školních dětí i třídu, zařazení do kategorie, kontaktní telefon 
i e-mailovou adresu).

• Na začátku měsíce ledna 2016 zasedne komise. Z každé katego-
rie vyhlásíme tři výherce, kteří budou oceněni.

• Všechny výtvarné práce budou vystaveny na Chvalském zámku 
v termínu od ledna do května 2016.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací proběhne v polovině led-
na 2016 na Chvalském zámku v rámci slavnostního otevření výstavy
Ateliér Jiřího Trnky a  za přítomnosti syna Jiřího Trnky  – malíře 
Jana Trnky.

Autoři vítězných prací budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.
Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále v  majetku Chvalského 
zámku a budou užity pro jeho potřeby.
Těšíme se na Vaše výtvarná díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za září 2015
Milé děti, v září jste naposledy mohly navštívit výstavu o Rumcajsovi a vzápětí nato se na zámek nastěhovali Krysáci a Broučci Zdeňka Pod-
hůrského. Obě výstavy se vám moc líbily a chodili malí velcí. Otázka víly Ohnivky byla zapeklitá, neboť se ptala, k čemu sloužily otvory ve 
zdech ve tvaru klíčových dírek. Ano, byly to střílny, nikoli budky pro holuby Z celkového počtu 332 odpovědí bylo 323 správných a z těch 
jsem vylosovala Verunku Lopatovou z Úval, které je dva a půl roku, ale výstavy si krásně užila. Za odměnu si vybrala Pohádkovou sobotu 
se Zlatovláskou, která se koná 12. prosince. A co příště, vyhrajete vy? -ak-
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TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC: NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 
PRO KALENDÁŘ NA ROK 2017
Vážení fotografové, fotografky, naši věrní i noví přispěvatelé.
Dovolte, abychom s  velkým předstihem vyhlásili jubilejní pátý 
ročník fotografické soutěže pro kalendář MČ Praha 20 na rok 
2017.
Kalendář MČ Praha 20 zajišťuje v celém rozsahu Chvalský zámek – od 
organizace fotografické soutěže přes produkci, grafické zpracování, 
propagaci i distribuci. Naším úkolem je také získat finanční prostřed-
ky na vydání tohoto prestižního kalendáře od (nejen) hornopočernic-
kých společností a  firem, kterým tímto velmi děkujeme. Děkujeme 
také MČ Praha 20 za to, že věnuje finanční ceny do této soutěže. Po-
děkování patří všem, kteří si kalendář zakoupíme, neboť tím podpo-
říte dobrou věc.
POZOR, již koncem září můžete zakoupit na obvyklých místech le-
tos velmi vydařený kalendář na rok 2016 s tématem „Příroda a sport 
v Horních Počernicích“.
Nové téma fotografické soutěže zní To nejlepší z Horních Počernic. 
Téma jsme tentokrát zvolili velmi široké, aby se v  něm našel téměř 
každý. To nejlepší můžete brát jako vaše nejlepší fotky, které jste kdy 
udělali – a nemusí být přímo z Horních Počernic, jsou ale vaše jako 
občana či zaměstnance na území této krásné městské části. Téma lze 
pojmout i jako „to nejlepší“, co máte v Horních Počernicích rádi – ať 
už se jedná o  oblíbená místa, památky, akce, sport, kulturu, zvířata 
či lidi ¥.
Přistupme tedy k  oficiálnímu vyhlášení soutěže: Chvalský zámek 
ve spolupráci s  MČ Praha 20 vyhlašuje novou fotografickou sou-
těž pro kalendář na rok 2017. Téma zní: To nejlepší z  Horních 
Počernic. Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na 
rok 2017, na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpra-
vodaje a na webu městské části i Chvalského zámku.
 

Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od 
13 let do 100 let.
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni poukázkami do Horn-
bachu v této výši:
1. cena – 3 000 Kč
2. cena – 2 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč
Fotografie všech účastníků mohou být použity na propagační účely 
Chvalského zámku či MČ Praha 20.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu ke stažení snímku 
přes úložný informační systém (např. uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) nebo přineste na CD/DVD na recepci Chvalského zámku. 
Snímky musí být ke stažení v  obvyklých souborových formátech 
(např. jpeg, jpg, tif, raw, v  balíčku ZIP), a  to v  minimálním rozliše-
ní 300 dpi ve finálním rozměru (1:1), ve kterém se použijí (velikost 
cca 5 MB). E-mailová adresa, na niž budou fotografie zasílány, je: 
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: - odkaz ke stažení fotografie – název fotografie – jmé-
no a příjmení autora – adresu – kontaktní telefon a e-mail. Jeden au-
tor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže: 15. května 2016.
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na rok 
2017.

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku.
Zasláním odkazu ke stažení fotografie poskytuje účastník soutěže bez-
úplatné, nevýhradní, územně a  časově neomezené oprávnění (licenci) 
k použití fotografie v rámci veškerých propagačních aktivit MČ Praha 20 
a Chvalského zámku.

Vážení Hornopočerničtí,
již počtvrté byla práce na kalendáři MČ Pra-
ha 20 plně v rukou Chvalského zámku a jsme 
velmi rádi, že kalendář na rok 2016 patří 
k  nejzdařilejším vůbec. Kalendář „Horní Po-
černice - příroda a  sport“ je v  prodeji již od 
počátku října na obvyklých místech dle 
seznamu níže.
Kromě překrásných lyrických fotografií 
hornopočernické přírody, zvířat a  zákoutí 
i akčních záběrů ze sportovních akcí, jejichž 
autory jsou mnozí z vás – občané Horních Po-
černic a  přilehlých obcí - zahrnuje kalendář 

i  nezanedbatelnou informační 
hodnotu. V obsahu jsou vyzna-
čeny hlavní akce, pořádané 
MČ, příspěvkovými a  nezis-
kovými organizacemi a spol-
ky v roce 2016.
Děkujeme společnostem, kte-
ré svým finančním přispěním podpořily vy-
dání kalendáře. Za práci na kalendáři děkuji 
týmu Chvalského zámku, zvláště pak Rozce 
Beránkové za organizaci a produkci a Zuza-
ně Dejmkové za grafické zpracování. Děkuji 
všem fotografům, kteří se na kalendáři podí-

leli svými fotografiemi  – vaše dílo skutečně 
stojí za to!
Doufáme, že kalendář na rok 2016 pro vás 
bude příjemným průvodcem po celý příští 
rok.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

KALENDÁŘ NA ROK 2016 V PRODEJI!
HORNÍ POČERNICE - PŘÍRODA A SPORT

příroda a sport

HORNÍ 
POČERNICE
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lubomír lanský - Zimní park

Veronika
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Jan brachtl - Jaro

Světlana

Rút/Matylda Ida  Elena/Herbert Vlastimil Eduard Josef
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Jan podešva - Chvalský rybník 

Richard

Soňa Taťána Arnošt Kvido Hugo Erika
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anna Herianová - k sežrání

Žofie

Ctibor Blažena Svatava Pankrác Servác Bonifác
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Bezplatná linka tel. 800 910 910 
Štětkova 1001/5, Praha 4

www.canaba.cz

Zahájení 46. ročníku 
festivalu Divadlo  

v přírodě 
Divadlo HP
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Jan brachtl - pampeliška

Johana

Hana Jáchym Petra Helena Ludvík Bernard
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Rodinné centrum — místo pro setkávání, 
vzdělávání, práci, zábavu a pomoc napříč generacemi. 

Více na www.rcmum.cz
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anna Herianová - odhodlání

Jindřiška/Rozálie

Evelína Vladěna Pavlína Linda/Samuel Adéla Bronislav
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Týden otevřených 
dveří/zápisy  

RC MUM

Volnočasové zájmové aktivity pro děti, mládež i dospělé. 
Více na www.ddm-hp.cz
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Martina kekrtová - konec léta

Denisa/Denis

Boris Boleslav Regína Mariana Daniela Irma
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Josef řezáč - Zima na „křoviňáku“

Břetislav

Diana Dalimil Tři králové Vilma Čestmír Vladan4 5 6 7 8 9Leden
Kašpar, Melichar, Baltazar
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Jaroslav beneš - veteráni na Chvalech

Jiří

Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch
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lubomír lanský - budoucí hvězdy nHl

Milena

Vladislav Doubravka Ilona/Sebastián Běla Slavomír Zdeněk18 19 20 21 22 23Leden xx. týden3. týden
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Bezplatná linka tel. 800 910 910 
Štětkova 1001/5, Praha 4

www.canaba.cz

„Rajčatům se letos 

nedaří“, 

premiéra DS  

Právě začínáme,  

Divadlo HP
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Jiří stibor - krajina plná napětí

Lumír

Petr Svatopluk Matěj Liliana Dorota Alexandr
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Jan podešva - Chvalský rybník

Tibor

Saskie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt
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Den válečných veteránů

 46. týden45. týden

7 14 21 28
1 8 15 22 29
 2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

Dětské maškarní 
bály a Večerní 
Tančírna pro 

dospělé - RC MUM 
(KC Domeček)

Počernická světýlka 
spolky HP

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto 
místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský zámek (infocentrum), 
Divadlo Horní Počernice, KC Horní Počernice - Domeček, 
Pekařství Moravec, 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 (budova bývalého sklenář-
ství), Salon Marton ve Chvalkovické ulici, prodejna Citi-tabák 
v supermarketu Albert

Ku
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a

24– 25

ZŠ Heřmánek 
(Rajmonova, Praha 8 - Ládví)

otevírá ve školním roce 2016/17 
jednu až dvě 1. třídy (14 dětí), 
6. třídu (16 dětí) a jeden přípravný 
ročník. Zároveň nabízí doplňkový 
zápis do 4. třídy.
Dny otevřených dveří: 18. a 25. 
listopadu, 9. prosince 2015 dále 
6. a 13. ledna 2016. Součástí bude 
ukázka vyučování matematiky a 
českého jazyka v třídách I. stupně  
(nutné přihlášení) a také odpolední 

heřmánkový čaj s ředitelkou školy a učiteli. Termíny zápisů: 20. a 27. 
ledna 2016 (nutné přihlášení).

          Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz, 
najdete nás také na facebooku.  

Placená inzerce



VÝTVARNÉ DÍLNY
Keramika pro mládež a dospělé s Honzou Jeslínkem
Čtvrtek 18.00 – 19.55 hodin
Cena: 250,– Kč, včetně hlíny, glazury a výpalu.
5. 11. 2015, 19. 11. 2015, 3. 12. 2015

Výtvarné středy s Hankou
Kurzy jsou určené pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Středa 17.00 – 18.55 hodin
Cena: 250,– Kč, včetně základního materiálu.
11. 11. 2015 pedig
21. 11. 2015 tiffany
25. 11. 2015 pedig

Účast je možná pouze po předchozí rezervaci na tel. čísle 281 925 264 
a 605 700 772, na e-mail: farkasova@ddm-hp.cz nebo osobně v kan-
celáři DDM.

ADVENTNÍ VĚNCE

Oblíbený  symbol  blížících  se Vánoc  si  můžete  přijít  vyrobit  v  pátek 
27. 11. 2015 od 16.00 do 19.00 hodin k nám do DDM. Máme pro Vás 
připravený široký výběr korpusů, svícnů, mašlí a vánočního materiálu 
na zdobení. Cena kurzu je 50,– Kč + cena vybraného materiálu.
Počet míst maximálně 20. Nutná rezervace předem. 
Uzávěrka rezervací je 25. 11. 2015.
Účast je možná pouze po předchozí rezervaci na tel. Čísle 
281 925 264 a 605 700 772, na e-mail: farkasova@ddm-hp.cz nebo 
osobně v kanceláři DDM.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY (ADVENTNÍ)
V sobotu 28. 11. 2015 od 10.00 do 
17.00 hodin Vás zveme na vánoční 
výtvarné dílny.
V  době od 10.00 do 12.30 hodin 
a od 13.30 do 17.00 hodin budou 
pro návštěvníky připraveny krea-
tivní výtvarné dílny, kde si můžete 
vyrobit:
• Vánoční dekorace – věnce, 
svícny, koule.
• Filcování z ovčího rouna 
- filcované stromečky a věnečky, 
koule, zvonky.

• Korálkové ozdoby - hvězdy, andílci
• Výroba figurek

Drobné vánoční výrobky – přáníčka, medové svíčky, a ozdoby.
V našem prodejním stánku si můžete zakoupit malé dárečky.
Srdečně všechny zveme.

NOCOVÁNÍ S MIKULÁŠEM

Z pátku na sobotu 4. - 5. 12-2015 od 18.00 hodin bychom rádi pozvali 
děti na druhé nocování v DDM Horní Počernice tentokrát s Mikulá-
šem. Pro naše nejmenší bude připraven výjimečný program, kterého 
se zúčastní i sám Mikuláš, čerty nechá v pekle.
Program:
- výroba vlastního Mikuláše
- zpívání u kytary, na kterou nebude hrát nikdo jiný než Mikuláš
- noční dobrodružství s tajemným příběhem před spaním

Akce je určena pro kluky a holky od 6 let.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, karimatku, přezůvky, dejte 
dětem svačinu na večer a snídani na ráno. Můžete přibalit i nějaký 
pamlsek. Cena: 200,– Kč
Účast je možná pouze po předchozím přihlášení v kanceláři DDM. 
Informace na tel. 281 925 264, 605 700 772 nebo e-mail: 
fejtkova@ddm-hp.cz. Uzávěrka přihlášek je v pondělí 30. 11. 2015
Počet míst je omezen! Těšíme se na vás Karel Šimeček a Renata 
Fejtková, pedagog volného času

MOODLE
Již 3. rokem naše DDM nabízí všem svým lektorům e-learningovou 
podporu kroužků v systému Moodle. Smyslem této podpory je zkva-
litnění a  zlepšení komunikace mezi klienty našeho zařízení (před-
školáci, žáci, studenti a  dospělí) a  jejich lektory (případně rodiči). 
Moodle je laicky řečeno jakousi uzavřenou elektronickou nástěnkou 
(nebo chcete-li elektronickou sociální sítí) plně pod kontrolou našich 
lektorů, na kterou jsou připravovány různé podpůrné materiály jed-
notlivých lekcí (dokumenty, videa, hudební podklady atd.). Doplňují 
ji také různé zajímavosti v podobě internetových odkazů, dále také 
komunikace (diskuzní fóra, chaty atd.), kde si klienti, rodiče a  lekto-
ři mohou prostřednictvím sítě Internet nezávisle na prostoru a času 
mezi sebou sdělovat a vyměňovat nové poznatky, vypomáhat s do-
mácími úkoly, domlouvat se společně připravovaných vystoupeních, 
pořádaných akcích atd. Sekundárně také systém nepřímo a  hravou 
formou vzdělává klienty, lektory a rodiče v digitální gramotnosti, kte-
rá je velmi důležitou součástí dnešního života.

Karel Šimeček, pedagog volného času

 DDM PRAHA 20
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

Tel.: 281  926  727 (po–pá 8.30–12.00, út 15.00–18.00)
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

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

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Přidejte se k nám na FACEBOOKu
Vše o programu najdete 

na  www.rcmum.cz
* Aktivity jsou podpořeny z dotačního programu 
MPSV a z grantu Hlavního města Prahy.   
* * Finančně podporuje MÚ Praha 20.

BURZA hraček, sportovních 
a dětských potřeb
6. 11. 15.00-19.00
Příjem věcí: 5. 11. 9.00-12.00 a 18.00-20.00, 
6. 11. 9.00-12.00.  Výdej neprodaných věcí: 
7. 11. 9.00-11.00, 9. 11. 9.00-12.00. 

Aromaterapie při běžných 
akutních onemocněních *
11. 11. 9.00-12.00
S hlídáním dětí. Jak bezpečně dávkovat 
éterické oleje, jak s nimi zacházet 
a pracovat. Jak si oleje vybrat a nakoupit. Jak 
aromaterapii využít při běžných akutních 
onemocněních. Každý si na kurzu umíchá 
vlastní směs na konkrétní potíže. Lektorka: 
Lída Kotalíková. Cena: 250 Kč. 

Vánoční jarmark
20. 11. 10.30-18.00
Přijďte nakoupit vánoční dárky v klidu 
a pohodě. Originální rukodělné výrobky 
(bižuterie, dekorce, kabelky, oděvy, 
hračky... ) Občerstvení, doprovodný 
program pro děti: zpěvohrátky, dílničky.

po–pá 8.00–12.30 
+ út, st 15.00–18.00
Zatímco vy v klidu pracujete či nerušeně 
jednáte s klienty, naše zkušené chůvy pečují 
o děti vaše i vašich klientů.
U nás najdete: zasedačku, kancelář s wifi 
internetem s možností zapůjčit si notebook, 
využít tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. 
Hlídání dětí. Prostor na masáž, kosmetiku. 

DEN VOLNÝCH ŽIDLÍ 
= Mumraj zdarma
pátek 27. 11.

Poradenství v Mumraji
do poradny se objednávejte předem
- ponděky 8.30-12.00 Jak založit živnost, 
Ing. Lucie Krausová: lucie.krausova@rcmum.cz
- úterky  8.00-11.30 Poradna pro rodinu, 
Mgr. Zuzana Dubová: 775 720 587,
zuzana.dubova@rcmum.cz

mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

JAK SLADIT RODINU A  PRÁCI 

Montessori sobota
21. 11. 9.00–11.00 
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat 
i v domácím prostředí. Opět připravujeme 
aktivity pro zvídavé školáky na 1. stupni.

Vánoční veselí
Kouzelné Vánoce s MUMem
29. 11. 14.00–17.00
Vánoční rukodělné dílny, živá hudba, 
občerstvení, dětský koutek. V kočárovně 
Chvalského zámku.

Kurz fotografování vlastních dětí
2. 12. 9.30–15.00
Hlídání dětí při teoretické části. Teorie: světlo 
a kompozice, jak vybrat místo a pozadí, 
jak komunikovat s dětmi. Praxe: nastavení 
fotoaparátu, samotné focení. PŘIHLÁŠKY: 
Ing. Nikol Varčevová: nikol.varcevova@
nicom.cz, 775 345 115.

Tradiční Mikulášská nadílka 
v MUMu
4. 12. od 9.00, 10.00 nebo 11.00
S sebou: malý balíček označený celým 
jménem dítěte. Cena: 50 Kč / 1 dítě. Je nutné 
přihlásit se a zaplatit předem.

coworkingové centrum Mumraj*

PRO DOSPĚLÉ

MUMRAJ
 coworkingové centrum

Poradna pro rodinu , úterky  8.00-11.30 
Témata: pracovně právní vztahy, systém 
sociální podpory, dědická řízení, rozvodová 
řízení, vše o těhotenství, porodu a šestinedělí 
apod. 

Do konce roku 2015 konzultace s odborníky 
za 100 Kč na hodinu! Osobní konzultace 
s vedoucí Poradny Zuzanou Dubovou je 
ZDARMA.

Objednávejte se předem: Mgr. Zuzana 
Dubová: 775 720 587, 
zuzana.dubova@rcmum.cz. 

Potřebujete poradit 
v tíživé životní situaci?

foto 1:  archiv RC MUM

Podnikání při rodičovské *
25. 11. 20.00-22.00
Řešte daně, dokud je čas je ovlivnit. Souběh 
podnikání a MD či RD. Daně, zdravotní 
a sociální pojištění. Lektor: Martin Macura. 
Cena: 100 Kč.

ohlédnutí

foto 4:  V. Tiefenbachováfoto 2:  L. Krausová 

foto 3:  archiv RC MUM

1. Firma Avery Dennison 
nám dobrovolnicky 
zkrášlila venkovní 
prostor. 2. Procházka po 
HP s botanikem Jiřím 
Sádlem. 3. Školička. 
4. Burza oblečení: 
20 dobrovolníků, 
300 odpracovaných 
dobrovolnických hodin.

26– 27
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STREETWORK NA ŠKOLE ANEB PŘESTÁVKA

DĚTI DĚTEM

ČTENÍ JE SEXY – JEANETTE WINTERSONOVÁ

DOBROVOLNÍCI Z T- MOBILE A.S. V AZYLOVÉM DOMĚ SKP HOPO

„Bereme dneska síť (na ping-pong)?“ – „Ne-
vím. Venku moc hezky není. Tak možná až 
na tu druhou hodinu, podle toho, jestli bu-
dou vůbec venku.“ – „A máš dobble (stolní 
hra)? Minule po tom byla sháňka.“ – „Mám, 
mám i ducha (další stolní hra).“ Takhle ně-
jak probíhá komunikace sociálních pracov-
níků Nízkoprahového klubu a  Terénního 
programu HoPo těsně před tím, než vyrazí 
na ZŠ Stoliňská realizovat projekt Přestáv-
ka (Streetwork na školách), který zde běží 
od září 2015 na 2. stupni. Možná si kladete 
otázku, co dělají sociální pracovníci na zá-
kladní škole.
Vše začalo, když vedoucí HoPa Jiří Mataj 
navštívil konferenci České asociace stre-
etwork, kde prezentoval, jak se nám daří 
v  HoPu děti motivovat pro kroužky. Zhlé-
dl tam příspěvek norského sociálního pra-
covníka a  s  úžasem mi o  tom pak vyprávěl. 
V Norsku již dlouho fungují sociální pracov-
níci o  přestávkách ve školách, aby zlepšili 
klima školy a  pomáhali dětem a  mladým li-
dem řešit trable s  dospíváním. Uběhlo pár 
týdnů a  Jirka neváhal kontaktovat ředitele 

ZŠ Stoliňská PhDr., Mgr., Bc. Martina Březi-
nu. Domluvili si schůzku, tým HoPa vytvo-
řil základní plán, jak na škole postupovat 
a  od září jsme již pochodovali po třídách 
představovat naši aktivitu. Podobně jako 
v norském projektu jsme si vytyčili za cíl na-
vázat s  žáky vztah důvěry, abychom s  nimi 
mohli sdílet těžkosti i všednodennost dospí-
vání, pomáhat jim dělat to, co je baví, vést je 
k  odpovědnosti za svůj život, prohlubovat 
toleranci vůči jinakostem.
Projekt Přestávka pro nás představuje 
další možnost, jak kontaktovat naši cí-
lovou skupinu v  jejím přirozeném pro-
středí. Býváme na školním hřišti, v  okolí 
školy a  ve třídách o  polední pauze třikrát 
do týdne ve dvojicích pracovníků. Tato práce 
může mít přesah i  do dalších služeb,  které 
HoPo nabízí. Žáci nás můžou vyhledat odpo-
ledne na klubu nebo při terénu v ulicích Hor-
ních Počernic. Ve škole se snažíme být jakým-
si prostředníkem mezi dětmi a  učiteli, který 
není ani na jedné straně, avšak může dávat 
obou stranám zpětnou vazbu. Chceme také 
podporovat děti, aby se více obracely na své 

učitele a  aby vzdělávání braly jako význam-
nou hodnotu ve svém životě. Zatím jsme 
spíše pozorovatelé okolí, všímáme si, kde se 
žáci pohybují, nabízíme jim různé stolní hry 
a žonglovadla, zveme je na akce, bavíme se 
s nimi o předmětech, o tom, kam by chtěli jít 
na střední školu.
A  jaké jsou první dojmy pracovníků 
HoPa? Sociální pracovní Petr Košek říká: „Vrá-
tit se po 20 letech na základku a nasát znovu 
tu atmosféru je úžasný zážitek. Díky vřelému 
přijetí a pozitivním reakcím velmi rychle pře-
konáváme stud a pocit jisté nepatřičnosti.“ Já 
sama na základní školu vzpomínám ráda, 
váže se mi k  ní řada vzpomínek, které mě 
v životě ovlivnily. Poprvé jsem si tam začala 
uvědomovat, kdo vlastně jsem. Myslím si, že 
na škole máme být, že tam máme své místo 
už jen tím, že přicházíme zvenku, jsme vázá-
ni mlčenlivostí, nemusíme děti známkovat 
v hodinách. A i když začátky na škole pro nás 
i pro děti nemusí být vždy srozumitelné, dou-
fám, že tento nápad časem přinese plody pro 
všechny.

Pavla Nováková, sociální pracovník

Mezi populární aktivity s  dětmi pořádané 
v  našem Středisku patří prázdninový výjezd 
do přírody, tedy jakási obdoba letního tábo-
ra. Vycházíme z  potřeby poskytnout dětem 
smysluplný program během školního volna 
a  zároveň je na chvíli dostat pryč z  velko-
města na čerstvý vzduch. Rodiče v  azylo-
vém domě nemají dost financí, aby posílali 
své děti na podobné výjezdy, navíc oni sami 
si podobnou zkušeností většinou neprošli 
a náš výjezd je pro obě generace často prv-
ní zkušeností s  vícedenní akcí v  přírodě. 
O  bezpečí a  potřeby skupiny 6-8 dětí věku 
7-15 let během pobytu nepřetržitě pečovali 
dva sociální pracovníci. Po zkušenostech s ji-

nými rekreačními objekty jsme poslední roky 
zakotvili na chatě „Veselka“, nacházející se té-
měř na samotě šumavských hvozdů (mnohé 
děti jdou poprvé v životě lesem a do kopce). 
Krásné a  divoké okolí lesů a  luk nabízelo 
vhodná místa pro hry dětí v  přírodě. Máme 
dobrý pocit, když nám děti, aniž bychom je 
nutili, chtějí pomáhat při přípravě jídla nebo 
práci se dřevem, učíme je zdravě jíst a hýbat 
se. Nebráníme se klasickým sportům, ale ra-
ději hrajeme hry netradiční a atraktivní, často 
se sociálním prvkem, a tak vhodným pomě-
rem v dětech podporujeme soutěživost i tý-
movou spolupráci. Výjezd dětí se v letošním 
roce mohl uskutečnit díky dětem ze ZŠ Rati-

bořická, které uspořáda-
ly trhy a výtěžek 5600 Kč 
věnovali SKP HOPO.

Štěpán Vodenka, SKP HOPO

Naše Počernická knihobudka má za sebou 
již půl roku, a  tak bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří ji využívají, přispívají do ní, těší 
se na nové knížky a  sdílejí zajímavé knihy 
s ostatními. Jsme moc rádi, pokud dodržuje-
te pravidla sdílení a čtenářsky atraktivní kni-
hy vracíte po přečtení zpět, aby potěšily další 
čtenáře. Na některých knihách, které pro vás 
kupuje fara husitské církve, je tedy vepsána 
prosba o  vrácení a  sdílení. Spolu s  Farní  kni-

hobudkou také velice živě funguje knihovna 
v ordinaci praktické lékařky na Lhotské, kterou 
úspěšně založila Katka Mrázová.
Naše knižní bazárky, na kterých všechno 
vzniklo, samozřejmě také pokračují a  tak se 
můžete s námi a dalšími milovníky knih schá-
zet v Divadelní kavárně u pana kavárníka Ko-
houta a těšit se z nových knih i milých setkání.

Eva Cudlínová
farářka Církve husitské a zastupitelka HOP

Dne 14. 10. 2015 navštívilo Středisko křesťanské 
pomoci Horní Počernice několik dobrovolníků 
ze společnosti T-Mobile a.s. Dobrovolníci při-
šli do azylového domu v  rámci projektu „Den 
pro dobrý skutek“ a  programu „Pomáhejme 
si“, kterým společnost T- Mobile a.s. podporuje 
zaměstnance v jejich snaze pomoci, být užiteč-
ným a  chovat se zodpovědně ke svému okolí. 
Po úvodním seznámení se Střediskem a provo-
zem azylového domu se pracovníci azylového 

domu s  dobrovolníky ujali vymalování chodby 
a kuchyně na budově B určené pro matky s dět-
mi. Vážíme si pomoci a  ochoty dobrovolníků 
přijít mezi nás a věříme, že se někteří z dobrovol-
níků opět za rok vrátí. Více informací o projektu 
„Den pro dobrý skutek“ můžete získat na adrese 
www.prosvetkolemnas.cz.

Gabriela Selingerová,
Fundraising a PR
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Divizna – Husitská diakonie srdečně zve na Martinské výtvarné dílny pro seniory 11. 11. 2015 
od 13.00 na Chvalském zámku tvoří scénáristka televizního Receptáře 
a autorka kurzů lidových řemesel Hana Hořáková 
a od 16. hodin naučí „Papírové čarování“ děti v ZŠ praktické a speciální Bártlova. 
Máte-li chuť, přidejte se!

Druhý ročník hudebního festivalu u  sv. 
Ludmily v  Horních Počernicích pořádaný 
Římskokatolickou farností na Chvalech 
s  podporou MČ Praha - Horní Počernice 
a  pod záštitou starostky paní Hany Mo-
ravcové letošními třemi koncerty úspěšně 
navázal na loňskou premiéru.
Festival zahájil v  pátek 18.  září v  kostele sv. 
Ludmily komorní soubor Musica Bohemica 
vedený Jaroslavem Krčkem se sólisty Kar-
lem Jakubů a  Petrou Havránkovou. Kromě 
vlastních Krčkových kompozic (části Mší 3 
a 6, Hořických pašijí a cyklu Českých rok) po-
sluchači ocenili zejména úpravy a  adaptace 
historické české lidové a  anonymní hudby. 
Na druhém festivalovém koncertu v  sále 
Chvalské tvrze světoznámé Vlachovo kvar-
teto představilo kvartety J. C. Arriagy a L. Ja-
náčka, v  druhé pak slavný Americký kvartet 
Antonína Dvořáka. Jedinečná skladba v jedi-
nečném podání. Ostatně Vlachovo kvarteto 

je označováno za synonymum svébytné 
a  osobité interpretace komorní hudby na 
světové úrovni. Nadšení posluchači si vyžá-
dali několik přídavků. Na závěrečný koncert 
v  kostele sv. Ludmily v  pátek 2.  10. přijal 
pozvání jistě jeden z  nejvýznačnějších var-
haníků a  improvizátorů současnosti Jaro-
slav Tůma. Svůj program sestavil jednak 
ze skladeb interpretovaných na cembalo 
a  pak z  pozoruhodných vlastních varhan-
ních kompozic inspirovaných tvorbou čes-
kého raně barokního básníka a  hudebníka 
rytíře Adama Václava Michny z  Otradovic. 
Závěrečná varhanní improvizace, která za-
zněla jako přídavek, nenechala nikoho na 
pochybách, že Tůma patří nepochybně ke 
světové špičce nejen interpretačního, ale 
i  improvizačního umění. Příležitost přivítat 
v  Horních Počernicích hudebníky zvučných 
jmen byla umožněna díky vstřícnému pří-
stupu interpretů, vedení Chvalského zámku 

a také díky finanční podpoře řady sponzorů. 
Významnou částku poskytla MČ Horní Po-
černice. Generálními partnery se staly spo-
lečnosti P3 Park Horní Počernice, a.s., UBM 
Bohemia Development s.r.o. a Restaurace Se-
zóna. Partnery festivaly se staly společnosti 
Holandské květiny, s.r.o., Pekařství Moravec, 
s.r.o. a PREFA Aluminiumprodukte s.r.o.
Návštěvnost koncertů (židle někdy i nestači-
ly) a vstřícnost MČ i sponzorů svědčí o tom, 
že iniciativa hudebního festivalu u  sv. Lud-
mily byla správná a  festival má šanci stát se 
tradicí. Právě štědrost sponzorů umožnila, že 
závěrečný koncert se uskuteční až na konci 
letošního Adventu.
V  pátek 18.  prosince  2015 ve 20.00 hodin 
v kostele sv. Ludmily vystoupí Pražský barok-
ní soubor složený z členů České filharmonie.

Pavel Jansa,
Římskokatolický farní úřad

DRUHÝ ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU U SV. LUDMILY PŘIVEDL 
DO POČERNIC ŠPIČKOVÉ UMĚLCE

Pozvánka na společné vyrábění vánočních přání

27.11.2015  v 17:30 hodin

metodou horkého embossingu

Budova PTH, Stoliňská 2502/41b

Přihlášky a případné dotazy:  Marta - 724 129 312, tvorba.cbcm@gmail.com
V průběhu večera jsou možné individuální rozhovory a modlitby s pastoračním pracovníkem.

Vstupné 90 Kč – slouží k pokrytí nákladů na materiál 

Přijďte, těšíme se na vás.Pořádá Církev bratrská Chvaly

Pozvánka

Varhanní koncert Petra
   Tvrdka, varhaníka 
kostela sv. Mikuláše na Starém Městě, 

       Ivety Tvrdkové a jejich 
                               syna Petra na flétnu 
        a výstavu betlémů ze soukromé sbírky

Přijďte se naladit a potěšit s přicházejícím 
časem adventu v neděli 22. 11. 2015 v 15 hodin

Fara Církve husitské, 
Náchodská 382/171, Horní Počernice 
(téměř naproti Divadlu Horní Počernice)

Občerstvení a vstup zdarma

Srdečně zve Divizna – Husitská diakonie
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ŠKOLY

ADAPTAČNÍ VÝJEZDY NA STOLIŇSKÉ – OPĚT JSME BYLI NA MALÉ SKÁLE

DOPRAVNÍ VÝCHOVU ZVLÁDLY DĚTI NA JEDNIČKU

Už se stává tradicí, že naši šesťáci jez-
dí na adaptační kurzy na Malou Skálu. 
Osvědčilo se nám dělat tyto pobyty, 
protože k nám nastupují děti ze Spojen-
ců a my jsme tak nuceni děti ve třídách 
přerozdělovat a tvořit z nich třídy nové. 
Penzion Křížky se stává na tři dny na-
ším společným domovem, kde hraje-
me spousty her a  chodíme po okolí. 
Největším zážitkem je pro děti jízda 
na raftech po Jizeře. Dopluli jsme do 
Dolánek, - plavba byla bezpečná, 
vody bylo málo, a tak mnozí radostně 
skákali do vody a  tlačili a  tahali rafty. 

V  Dolánkách na nás čekal teplý 
oběd. Z  Dolánek jsme se zpět vra-
celi na koloběžkách. To byla jízda! 
Středeční dopoledne jsme ještě vě-
novali hrám a  úklidu, celou akci jsme 
zhodnotili, rozdaly se diplomy a  hurá 
zpátky do lavic – už o sobě víme víc!

Hedvika Zmeková,
školní metodik prevence

Dopravní výchova v měsíci září dlouhodobě 
patří mezi klíčové aktivity v  oblasti bezpeč-
nosti dětí silničního provozu.
Děti jsou naší budoucností, ale zároveň pa-

tří k  nejohroženějším účastníkům silničního 
provozu. Než se nadějeme, tak vyrostou, za-
čnou pobíhat po ulici a také začínají jezdit na 
kole, čímž aktivně vstupují do silničního pro-
vozu, kde na ně čeká řada nebezpečí.
Zvyšování ochrany života dětí v  silničním 
provozu je jednou z priorit v aktivitách ŠD na 
ZŠ Stoliňská.
Na začátku školního roku se děti  seznamují 
se silničním provozem v okolí školy a s pravi-
dly chování na silnici: s  dopravními značka-
mi, světelnou signalizací, a pravidly silničního 
provozu pro chodce a cyklisty. Získané vědo-
mosti si děti mohly ověřit  24.  září  dopravní 
akcí BESIPáček na sportovním a  dopravním 
hřišti, kde žáci 9. tříd připravili pro děti ŠD 
testy v oblasti dopravních značek, první po-
moci, pravidel  provozu a  praktické jízdy na 

koloběžkách. Děti obdržely řidičské průkazy, 
do kterých byly zapsané veškeré absolvova-
né aktivity. Nikdo z dětí neměl problém s pl-
něním úkolů, což svědčí o dobré přípravě dětí 
v  oblasti dopravní výchovy. Na konci akce 
čekala na děti sladká odměna. Děkuji všem 
vychovatelkám za vzornou přípravu dětí. Cí-
lem naši výchovy je tedy nejen osvojení si 
základních pravidel bezpečnosti provozu, ale 
především schopnosti uplatnit je v praxi tak, 
aby dítě, byť samo bez doprovodu dospělé-
ho jedince, správně vyhodnotilo, jak se v ur-
čitém okamžiku správně zachovat.

Emília Krajňáková,
vedoucí školní družiny

Pětidenní školy v přírodě se účast-
nili žáci obou prim, aby lépe pozna-
li své nové spolužáky. Chodili jsme 
každý den na procházky, výpravy 
do lesa a nechyběl ani večerní pro-
gram, o který se postaraly naše vy-
učující nebo některá skupina žáků.
Cílem první pěší túry byla roz-
hledna Štěpánka. Na výletech po 
horách jsme viděli i  spoustu dal-
ších zajímavých věcí, např. hranici 
naší republiky tvořenou potokem. 

Dvakrát jsme vyrazili na borůvky 
a  vrátili se všichni fialoví s  plnými 
láhvemi. Dokonce jsme našli i  pár 
hub. Několikrát mělo pár z nás po-
cit, že jsme se ztratili, ale Mgr. Bene-
šová našla vždy cestu zpět do ho-
telu Kořínek v Příchovicích. Všichni 
jsme se skvěle poznali a do školy se 
vrátili jako dobrý kolektiv.

Helena Mikysková,
prima B

CHCETE SE DOZVĚDĚT VÍCE O NAŠEM GYMNÁZIU?
PŘIJĎTE NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

PRIMY V JIZERSKÝCH HORÁCH

Rádi Vás provedeme školou a  zodpoví-
me veškeré Vaše dotazy týkající se našeho 
gymnázia. Dozvíte se vše potřebné o studiu 
i  o  přijímacích zkouškách. Budete se moci 
seznámit s  naším školním vzdělávacím pro-
gramem Chléb a hry, podle kterého vyučuje-
me již desátým rokem. Další informace o naší 
škole najdete i na www.gymnchod.cz.
Budovu našeho gymnázia v Chodovické uli-

ci v Horních si můžete přijít prohlédnout ve 
středu 9. 12. 2015 od 14.00 do 17. 00.

V  současné době Den otevřených dveří ne-
plánujeme na detašovaném pracovišti na 
Černém Mostě. Probíhá intenzivní jednání 
s  MČ Praha 14 o  navýšení prostorových ka-
pacit, aby prima mohla být v  příštím škol-
ním roce otevřena i tam. O případné změně 

budete včas informováni na našich webo-
vých stránkách a  informačních vitrínách jak 
v Horních Počernicích, tak na Černém Mostě.

Všichni jste srdečně zváni!!!

Mgr. Zuzana Suchomelová,
zástupkyně ředitele
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EXKURZE V ČESKÉ TELEVIZI

ÚSPĚŠNÍ FOTBALISTÉ ZE „SOŠKY“

PODEPSALI JSME SMLOUVU O SPOLUPRÁCI SE ŠKOLOU BBS ROTENBURG

HODINA POHYBU NAVÍC

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STEVA MCCURRYHO

Ve středu 30. září navštívili studenti třetího ročníku 
oboru mediální komunikace Českou televizi. V  do-
provodu zaměstnanců této veřejnoprávní institu-
ce si prohlédli natáčecí studia, vyzkoušeli si práci 
s  televizní technikou a na závěr absolvovali módní 
přehlídku, když si oblékli různé části pohádkových 
kostýmů.
Největší úspěch však k  nemalému údivu pedagogického doprovodu měla 
přímá účast na natáčení pořadu Kouzelná školka. Skřítek František namluve-
ný Tomášem Juřičkou se líbil opravdu všem.

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka

Pod záštitou DDM hl. m. Prahy se 
každoročně koná několik turnajů 
v různých sportovních disciplínách.
V říjnu se týmy našich studentů zú-
častnily turnaje v minifotbalu a tur-
naje o  Pohár Josefa Masopusta ve 
velkém fotbalu. V  obou těchto tur-
najích jsme byli velmi úspěšní.
V  minifotbalu jsme ve finále okres-
ního kola porazili Gymnázium Nad 
Alejí, v  krajském kole jsme vyhráli 

finálový zápas se SPŠT Podskalská.
Turnaje o  Pohár Josefa Masopusta 
se v  okresním kole zúčastnilo 48 
mužstev. I  tady jsme se probojovali 
až do finále a  v  něm jsme zvítězili 
nad SPŠ Smíchovská. Už teď si brou-
síme zuby na krajské kolo, které se 
bude hrát na jaře příštího roku.

Tomáš Hosnedl, 
učitel TV

Ve dnech 5. – 7. října navštívili naši školu pan ředitel Wolf Hertz-Klep-
tow a jeho zástupce pan Erwin Eggers z partnerské školy BBS Roten-
burg Wümme v německém Rotenburgu. Naši dlouholetou fungující 
spolupráci, především v oblasti odborných praxí, jsme stvrdili pode-
psáním oficiální smlouvy o partnerství. Obě strany vyjádřily vůli k dal-
šímu rozvoji vzájemných aktivit jak v oblasti výměnných pobytů žáků, 
tak výměny zkušeností mezi pedagogy.
Těšíme se na další společné projekty a spolupráci.

Petra Bílá, 
zástupkyně ředitele

Ve školním roce 2015/16 je naše škola zapojena do pokusné-
ho ověřování programu „Hodina pohybu navíc.“ Tento projekt 
vyhlásilo MŠMT a organizuje ho Národní ústav pro vzdělávání. Pokusné 
ověřování má za cíl motivovat žáky 1. - 3. ročníků ZŠ k pohybu a ověřit 
možnosti začlenění těchto činností do režimu školní družiny. Děti v rámci 
her nacvičují zejména činnosti s míči - házení, chytání a kopání a přiroze-
nou cestou získávají základní pohybové dovednosti.

Daniela Dvořanová
MŠS, ZŠP a ZŠS Bártlova

V prvním říjnovém týdnu se studenti druhého a třetího ročníku oboru mediál-
ní komunikace vydali na výstavu amerického dokumentárního fotografa Steva 
McCurryho.
Výstavou je provedl její kurátor a zároveň rovněž fotograf Garik Avanesian. Zají-
mavé fotografie i výklad kurátora výstavy měly u našich studentů velký úspěch. 
A – kdo ví – možná se staly pro některé z nich i inspirací.

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ
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V  úterý  22.  září se žáci školní družiny 
ZŠ Bártlova zúčastnili každoroční akce 
„Podzimní pouť“ v SOŠ Lipí. Děti strávily 
příjemné odpoledne, kdy za asistence 
studentů SOŠ plnily zábavné úkoly. Dě-
kujeme studentům a  jejich pedagogům 
za perfektně připravenou akci.

Drahuše Hasilová, Lucie Borová
vychovatelky ŠD

PODZIMNÍ POUŤ

PARTNERSTVÍ PRVNÍCH 
A DEVÁTÝCH TŘÍD

Na naší škole je zvykem, že se žáci devátých 
tříd stanou patrony malých prvňáčků. Prová-
díme je jejich prvním rokem na základní ško-
le. Snažíme se prvňáčkům ukázat, že to ne-
jsou jen hodiny učení a sezení v lavicích, ale 
i čas strávený s kamarády a potřebné znalosti, 
za které budou později rádi.
Celý rok budeme s prvňáčky podnikat různé 
akce a výlety, kde si vlastně zkusíme, jaké to 
je mít za ně zodpovědnost. I když těchto spo-
lečně strávených chvil mimo školu nebude 
mnoho, i tak se s nimi uvidíme často. Navště-
vujeme je o velkých přestávkách, protože ta 

radost, když nás vidí, jim přímo září z očí. Po-
každé při loučení nastávají ze strany prvňáč-
ků prosby, abychom je neopouštěli.
Myslím, že až přijde loučení na konci školního 
roku, všichni si vybaví svůj rok s prvňáčkem. 
Snad jim zůstanou aspoň vzpomínky na nás 
a rady, které jim do jejich školního života pře-
dáme.

A. Jelínková, žákyně 9. B
(Foto M. Filípková)

SPOLEČNÉ SÁZENÍ 
KVĚTIN
Jedna z partnerských akcí 1. a 9. tříd se udála 
ve čtvrtek 24.  září. Jednalo se o  osázení zá-
honu na školním pozemku. Hlavou akce byla 
převážně paní vychovatelka M. Škorpilová, 
která žáky na začátku seznámila s postupem 
sázení. Po krátkém vysvětlení mohli natěšení 
prvňáčci začít.
Deváťáci přenechali svým prvňákům výběr 
květiny. Holčičky si vybíraly estetické barevné 
květiny, na rozdíl od kluků, kteří chtěli hlavně 
nejvyšší rostliny. Ti nejrychlejší, kteří ukořistili 
lopatku, sázeli první. Po výběru květin a zápa-
su o lopatky došlo konečně k samotnému vy-
sazování. Prvňáčci nadšeně hloubili díry, sá-
zeli, dusali hlínu a zalévali nohy deváťákům.

I  po dobře vykonané 
práci byli prvňáčci plní 
energie, a  tak si společ-
ně s  deváťáky zahráli na 
babu. Akce se nesmírně 
zdařila. To bylo poznat 
hlavně z  rozzářených obličejů malých dětí. 
Prvňáci hned chodí do školy s větším nadše-
ním a hledají svého deváťáka.

K. Sedláčková, žákyně 9.B

ZŠ Ratibořická je již několik let zapojena do 
mezinárodního projektu Ekoškola. Součástí 
tohoto projektu je i  podpora nápadů, které 
mají za úkol zkrášlit prostředí ve škole nebo 
v okolí školy. A tak jsme jednoho dne vymys-
leli, jak oživit část školního dvora.
Jsme moc rádi, že nám byl přidělen účelový 
neinvestiční příspěvek z  rozpočtu MČ Praha 

20 na podporu aktivit v rámci projektu Zdra-
vá MČ Horní Počernice a  MA21. Díky němu 
jsme mohli zrealizovat náš letitý nápad.
V prostorách u zadního schodiště vznikl „Kvě-
tinový záhon našich babiček“. Základ tvoří 
trvalky a  cibuloviny, které jsou typické pro 
české zahrádky. Záhon byl vytvořen pod od-
borným dohledem paní vychovatelky Mar-

tiny Škorpilové, která přesně naplánovala 
umístění každé kytičky. Doufáme, že všechno 
zakoření a neuschne. Už teď se všichni těšíme 
na jaro. A to se určitě přijďte podívat.

Jana Jeřábková,
učitelka

KYTIČKY NAŠÍ BABIČKY ANEB KONEČNĚ TO VYŠLO

ÚSPĚCH MALÝCH VÝTVARNÍKŮ
Zemědělský svaz ČR připravil pod hlavičkou 
projektu „ Zemědělství žije!“ druhý ročník ob-
rázkové soutěže pro žáky ze základních škol 
- „Život hospodářského zvířete“. Žáci měli za 
úkol namalovat obrázek hospodářského zvíře-
te v prostředí, v němž žije, a to jakoukoliv vý-
tvarnou technikou. Sešlo se 160 obrázků ze 13 
škol, bylo vybráno 15 obrázků, z nichž v inter-
netovém hlasování uspěla pětice nejlepších, 
z naší školy: Zituška Králová, Kačka Petříková, 
Natálka Kadaníková a Anička van Rijsoort.

Na Národní výstavě hospodářských zvířat, 
která se konala koncem června na brněnském 
výstavišti, bylo možno vybírat tři nejkrásnější 
obrázky. Na druhém místě se umístila Natálka 
Kadaníková a třetí byla Zituška Králová.
V listopadu proběhnou na prvním stupni be-
sedy o zemědělství ve spolupráci se Zeměděl-
ským svazem ČR. První část se ponese v duchu 
počítačové prezentace, povídání a  promítání 
fotografií o  zemědělství všeobecně, půdě, 
rostlinné výrobě či chovu hospodářských zví-

řat. Druhá část bude 
zpestřena soutěží 
v  poznávání suše-
ných plodin a semen 
zemědělských plo-
din, ukázky krmiv, fotografií zemědělských 
strojů a značek traktorů. Bude připraven i mo-
del farmy.

Růžena Vlčková,
učitelka
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DRÁČKŮV DEN
Nemohli jsme si vybrat lepší den. Bylo to krás-
né, slunečné úterý babího léta. Na zahradě 
mateřské školky U  Dráčka jsme za finanční 
podpory v  rámci projektu Zdravá MČ Horní 
Počernice a MA21 uspořádali pro děti a rodiče 
akci zkratkou označenou DDZ = Dráčkův Den 
Zdraví. Jak už samotný název napovídá, cílem, 
bezezbytku naplněným, bylo seznámit děti 
a  rodiče, pokusit se o  vnuknutí zdravé myš-
lenky a  obohatit jídelníček o  nové a  zdravé 
pochutiny. Akce měla obrovský úspěch. Děti 
na Dráčkově zdravé stezce ochutnávaly, pl-
nily úkoly a v cíli na šikovné dráčky nakonec 
ještě čekala zasloužená velká odměna. Sta-

tečně ochutnaly řadu výborných a  zdravých 
pochutin, některé možná i  poprvé. V  rámci 
celého projektu se prezentovaly i místní firmy, 
a tak se na stanovištích ochutnávala bezlepko-
vá tyčinka a bifi nápoj z Gruntu, chia pudink 
s  ovocným rozvarem a  hummus s  domácím 
pečivem připraveným bistrem Jíme lépe i Raw 
tyčinky Passion Bars od Love your life. Zapíjelo 
se ovocnými mošty z Ovocňáku a bylinkovými 
čaji od společnosti Leros. A protože v mateř-
ské školce U  Dráčka jsou i  šikovné kuchařky, 
nejenže pro tento výjimečný den upravily 
jídelníček, ale pro všechny upekly vynikající 
vločkový moučník.

Velké díky si za-
slouží paní uči-
telky, kuchařky 
z mateřské školky, 
firmy Grunt, Jíme 
lépe, Ovocňák, Love your Life, Leros, samozřej-
mě rodiče, kteří s organizací pomáhali a v ne-
poslední řadě i Městská část Horní Počernice 
za to, že podporuje takovéto projekty. Bylo to 
opravdu odpoledne plné zážitků, nových po-
znatků a seznámení.
 

Martina Světlíková a Jana Hájková, 
maminky dětí

CHODOVICKÉ SPORTOVÁNÍ
Prvním sportovním měřením sil v novém škol-
ním roce se již tradičně staly pro naše žáky bě-
žecké závody Mladé Běchovice. Na jubilejním 
50. ročníku jsme se v  sobotu 19.  září setkali, 
abychom dokázali sportovního ducha a změ-
řili své síly s dalšími nadšenci běžeckých dis-
ciplín. Na běžecké tratě se dostavilo 16 našich 
žáků. Sportovní nálada a bojovnost, zaslouže-
ná sladká odměna a účastnický diplom, to vše 
sobotní závody provázelo. Důkazem vydaře-
nosti této akce je i  fakt, že nikdo z účastníků 
nelitoval, že musel i v sobotu ráno brzy vstá-
vat.
V říjnu jsme se také zúčastnili krosových závo-
dů pořádaných obvodním DDM Prahy 9, které 
se konaly v  lese nedaleko xaverovského ryb-
níka. Ze 4 pětičlenných družstev, složených ze 
žáků naší školy, jsme získali tři 1. místa, a tím 
i tři postupy do celopražského kola. Družstvo 
mladších žákyň se umístilo na krásném 2. mís-
tě. V celopražském kole na půdě Olympu Pra-
ha pak naši žáci a žákyně dokázali, že se svými 

výkony řadí mezi ty nejlepší. Na stupně vítězů 
tam vystoupily a stříbrnou medaili si odnesly 
starší žákyně: Ester Červinková, Romana Roblí-
ková, Anička Činková, Bára Kocourová a Kristý-
na Skořinská. V kategorii mladších žáků se naši 
sportovci umístili na bramborovém 4. místě. 
O  nic horší nebyli ani starší žáci, kteří svými 
výkony v silné konkurenci vybojovali krásné 6. 
místo. Mezi nejlepší individuální výkony patří 
jistě 5. místo Ester Červinkové, 6. místo Kryš-
tofa Poláka a  8. místo Tomáše Svobody. Dík 
za skvělé výkony na náročných tratích 1300m 
a  3000m! Velkým zážitkem pro tým našich 
starších dívek byla také účast v krajském kole 
fotbalového turnaje, kde 13.  září bojovaly 
o  postup do republikového finále. I  když 
nezvítězily, jejich výkon byl rozhodně obdi-
vuhodný. Ve stejném termínu bojovali zdat-
ně na školním hřišti běžci z  prvního stupně 
o vítězství v běhu na 60 metrů. Do konce října 
proběhnou ještě plavecké závody pro repre-
zentanty 1. i 2. stupně a turnaj ve stolním te-

nise pro mladší a starší žáky. Tak držíme palce, 
sportovci!

Jiřina Lišková, učitelka
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POZVÁNKA NA KONCERTY 
A AKCE V LISTOPADU

Koncert dechového orchestru Dithmarscher 
Musikschule a pěveckých sborů Lísteček a Lístek
sbormistryně – Marie Sedláková
Pá 6. 11. KD kyje – 18.30 hod.

Koncert dechového orchestru Dithmarscher 
Musikschule a pěveckého sboru Paleček
sbormistryně – Šárka Mistrová
Ne 8. 11. České muzeum hudby – 19.00 hod.

Koncert dechového orchestru Dithmarscher 
Musikschule a Big Bandu ZUŠ Horní Počernice
Po 9. 11. Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.

II. Hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 16. 11. sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert učitelů ZUŠ
Po 23. 11. Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.
Upozornění: na koncert učitelů je potřeba si včas vyzvednout vstupenky 

(zdarma) z důvodu omezené kapacity sálu. Vstupenky budou k dispozici 
v kanceláři ZUŠ, Ratibořická 30 a v pokladně Divadla Horní Počernice 
od 2. 11.

„Herecký podvečer“, vystoupení žáků 
literárně-dramatického oboru ZUŠ
St 25. 11. Divadlo Horní Počernice – 19.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Věry Matějákové
Po 7. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové
Út 8. 12. Divadlo Horní Počernice – 18.00 hod.

Vánoční koncert žáků klavírního oddělení
St 9. 12. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Společný koncert žáků ZUŠ Ratibořická a žáků ZUŠ 
Česká lípa
Čt 10. 12. Klášter Emauzy – 18.00 hod.
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SPORT

V  roce 1990 byl triatlon docela novým 
sportem, o  který se zajímali spíše „spor-
tovní extrémisté“. Možná to byl pro po-
černické lyžaře impuls, aby si při hledání 
nových sportovních aktivit vybrali k lyžo-
vání právě triatlon.

Z lyžařského SKI TJ Sokol Počernice tak vytvo-
řili triatlonový oddíl TRI SKI Horní Počernice. 
Od samého začátku se TRI SKI věnuje hlavně 
mladým a byl také jedním z prvních oddílů, 
který triatlon přiblížil i nejmladším. Trenérský 
tandem Andrš – Nagy vede oddíl již od roku 
2001 a každý rok vítají v oddíle nové děti. Ně-
které začínají již v  devíti letech, jiní přechá-
zejí z jiných sportovních odvětví v pozdějším 
věku. Řada z nich vydržela i několik let, z dal-
ších jsou dnes již dospělí a úspěšní závodníci. 
Pro některé se stal triatlon po studiu na FTVS 
i profesí, další se věnují i jiným sportům.

Základ je v dětech
V  posledních letech se ke sportování dětí 
nezřídka začali přidávat i  rodiče a  dospělí 
a oddíl se stal přístupný pro všechny věkové 
kategorie. V žádném případě ale rozšíření ne-
bylo na úkor dětí. Ty i nadále zůstávají hlav-
ní skupinou, pro které je oddíl určen. Oddíl 
pro ně již mnoho let připravuje a  vede pra-

videlné tréninky v plavání, běhu a cyklistice. 
V  zimních měsících je kladen důraz na pla-
vání, které je třikrát týdně. K tomu je přidán 
jeden trénink na procvičení zejména běžec-
ké techniky, posilování a všestranné přípravy. 
Na jaře se pak zvyšuje intenzita venkovních 
běžeckých a  cyklistických tréninků. Cílem 
není sbírání medailí, ale přiblížit dětem sport 
jako zábavu a naučit je pravidelně sportovat. 
Z výsledků se domníváme, že se nám to daří.

Úspěšná sezóna
V uplynulé sezóně se závodů po celé republi-
ce, i v zahraničí, zúčastnilo 21 našich sportov-
ců. Díky rozmanitosti triatlonu se mohli děti 
i  dospělí zúčastnit aquatlonu, duatlonu, 
sprint triatlonu, terénního triatlonu i  iron-
manu na polovičních tratích. Každý si mohl 
vybrat, co mu vyhovuje. Za zmínku určitě 
stojí vítězství našich malých závodníků Luca-
se Duby a  Erika Rozsívala v  Českém poháru 
v aquatlonu, úspěšná účast našich dospělých 

na poloviční trati Ironman na srpnovém zá-
vodě TRIPrague i  medailová umístění v  jed-
notlivých kategoriích Honzy Waltra, Martina 
Andrše a  Terezy Skuhrové na olympijském 
triatlonu s  mezinárodní účastí v  rakouském 
Podersdorfu. Také naši nováčci z řad dospě-
lých si vyzkoušeli náročnost triatlonu a  ob-
stáli. V  republikovém Českém poháru v  tri-
atlonu obsadil oddíl TRI SKI Horní Počernice 
celkově 8. místo a v Českém poháru v aquat-
lonu 10. místo.

Do letošní sezóny startujeme opět posíleni 
o další děti i dospělé. Počet dětí a mládeže do 
18 let se již blíží ke dvacítce a  téměř stejný 
počet je i dospělých, kteří využívají šanci jak 
na trénink, tak na kondiční plavání pod vede-
ním trenérů. Bližší informace o  činnosti od-
dílu můžete i získat na webových stránkách 
oddílu www.triskihp.cz.

Vladimír Andrš, 
trenér TRI SKI Horní Počernice

Letos 10. řijna jsme v osm hodin ráno od-
startovali třicáté dětské rybářské závody 
na rybníku Koupaliště. S  prutem naváza-
ným na plavačku nahodilo své udice 21 
dětí z pěti organizací.
Velice nás potěšilo, že své štěstí v lovu ryb při-
šlo zkusit i několik úplných nováčků. Počasí se 
na tuto akci vyřádilo už v půlce týdne a tak so-
botní dopoledne stačilo k zahřátí trochu čaje, 
ke kterému si každý mohl zakousnout čerstvý 
kobližek od paní starostky.

Žížaly chutnaly nejvíce
Po nutné přípravě lovného místa, navnadění 
ve zvolené vzdálenosti, bylo signálem odstar-
továno. Ten, kdo zvolil za nástrahu červíky, 
udělal dobře, protože maso chutnalo rybám 
nejvíce. Záběry přicházely v  celé šíři závod-
ního úseku, ale ten, kdo si krmení šetřil, tak 
tomu odpluly ryby někam do hlubin, ale ten, 
kdo naopak pravidelně přikrmoval, udržel 

ryby v místě a zachytal si. Nejlépe se vedlo na-
šemu mládežníkovi Markovi Křivánkovi, který 
ulovil 11 ryb v délce 318 cm. Trochu štěstí chy-
bělo Jakubovi Kocábovi, který sice ulovil ryb 
13, ale menšího vzrůstu v  délce 315 cm. Na 
třetím místě s 10 rybami v délce 242 cm a zá-
roveň nejlepší rybářkou závodu se stala Agáta 
Kocábová.

Ceny díky sponzorům
První tři dostali za své výkony krásné poháry, 
diplomy a velmi pěkné ceny. Díky grantu od 
MČ Praha 20 a darům od kolegy Tomiho a Fo-
rejta jsme mohli vyhlásit i cenu za již zmíně-
nou nejlepší rybářku a za nejmenší a největší 
ulovenou rybu. Amura v  délce 54 cm ulovil 
Honza Vintrlík a nejmenší rybu, 13 cm plotič-
ku ulovil Jirka Pajkrt. Během dopoledne všem 
řádně vyhládlo a tak členové výboru připravili 
v klubovně pro závodníky i jejich početný do-
provod oběd.

Tímto závodem jsme tedy završili patnác-
tiletou tradici pořádání rybářských závodů 
pro děti u nás v Horních Počernicích. Během 
těchto let nám pomalu vyrostla další generace 
mladých rybářů, kteří snad časem převezmou 
otěže vedení naší místní organizace a budou 
pokračovat ve více než šedesátileté práci nás,-
tichých bláznů“…

Za výbor M.O. vedoucí mládeže
Martin Pachta a Anna Ondriášová

ČTVRT STOLETÍ TRIATLONU V HORNÍCH POČERNICÍCH

NA KOUPALIŠTI PO TŘICÁTÉ…
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V sobotu 3.  října odpoledne se tělocvična 
TJ Sokol Horní Počernice naplnila býva-
lými i  současnými členy a  hosty k  oslavě 
110 let Sokola v Horních Počernicích. Kro-
mě vzpomínek a  prohlížení vzácných do-
kumentů ze života Sokolů v našich obcích 
od roku 1905 se přítomní mohli potěšit 
i  ukázkami současné činnosti členů spor-
tovních oddílů TJ – atletiky, sportovní gym-
nastiky a všestrannosti.

Po nich pak nejmladší děvčátka z oddílu bas-
ketbalu ukázala své umění i  snahu přemoci 
soupeře bojem pod bezednými koši. Spor-
tovalo se i  na venkovních sportovištích  – 
zkrátka oslava významného výročí se v  TJ 
Sokol Horní Počernice slavila jen a  jen spor-
tem. Současná tělovýchovná jednota svojí 
činností plní odkaz svých předchůdců a  za-
měřuje se především na výchovu ke sportu 
v řadách dětí a mládeže. Od letošního roku se 
již sedm z deseti sportovních oddílů TJ věnu-
je dětem – poslední nabídkou nejmladší ge-
neraci je přípravka volejbalu. Zájem o  tento 
tradiční český sport převýšil očekávání a plná 
hřiště děvčátek i chlapců nás těší a uspokoju-

je. Tradiční je už v naší jednotě základna dětí 
a mládeže ve sportovní gymnastice, basketba-
lu, všestrannosti a tenisu, velmi čilá je činnost 
s dětmi v nedávno obnoveném oddílu atleti-
ky.

Chybí peníze na opravy
Současnou bolestí jednoty je nedostatek 
finančních prostředků na údržbu a  opravy 
tělocvičny, hlavního sportoviště TJ. Chybí pe-
níze na zateplení obvodového pláště, opravu 
střechy i dofinancování rekonstrukce kotelny. 
Přidělené dotace a granty sotva pokrývají pro-
vozní náklady sportovišť, ani obec nenachází 
vhodné příležitosti, jak jednotě pomoci. Ale 
přesto všechno Sokol Horní Počernice dále žije 
a  sportuje. Jak hodnotila i  současně pořá-
daná valná hromada TJ, v  řadách jednoty je 
přes 700 členů v deseti sportovních oddílech. 
Hodnota spravovaného majetku činí přes 
18,7 milionu korun. Roční obrat hospoda-
ření přesahuje 5 milionů korun, z  toho více 
než polovinu tvoří vlastní příjmy z příspěvků 
členů, vlastní sportovní činnosti, i  pronájmu 
vlastního majetku. Valná hromada za uspo-
kojivé účasti delegovaných členů ze všech 

sportovních oddílů TJ 
mimo jiné schválila i  nové 
stanovy TJ podle nové-
ho Občanského záko-
níku, posvětila vznik pobočných spolků 
z  dosavadních oddílů basketbalu a  tenisu 
a  zvolila nové vedení TJ  – předsedu, místo-
předsedu i dalších jedenáct členů výkonného 

výboru TJ. Suma sumárum  – TJ Sokol Horní 
Počernice jako spolek vstupuje do další sto-
desítky let v dobré kondici a s dobrými před-
sevzetími. Hlavu vzhůru a jede se dál. Nazdar!

Ivan Liška, předseda TJ

Pomalu končí další atletická sezóna a tak by-
chom vás rádi upozornili, že atletické tréninky 
se přesouvají do tělocvičen. Starší přípravka 
trénuje v  pátek ve FZŠ Chodovická, ostatní 
tréninkové skupiny v  Sokolovně. Podrobný 
rozpis tréninků najdete na našich stránkách: 
www.atletikahp.cz

Pohár družstev přípravek
V  pondělí 5.  10. se uskutečnilo 6. závěrečné 
kolo poháru atletických přípravek pro roční-
ky 2004 - 2006 na stadionu Sparty - Podvinný 
mlýn. Disciplíny, ve kterých atleti soutěžili, 
byly běh na 60 m, skok do dálky a hod kriketo-
vým míčkem. Na závěr byli vyhlášeni vítězové 
poháru družstev a oceněny nejlepší individu-

ální výkony v  rámci celého poháru. Z  počer-
nických atletů na medaile za nejlepší výkony 
dosáhli Dominika Frkousková, Martin Kabát, 
Adam Ondriáš a  Štěpán Šufliarský. Všem zá-
vodníkům gratulujeme! Doufáme, že v příštím 
roce se závodů bude účastnit více reprezen-
tantů našeho oddílu, abychom se v celkovém 
hodnocení poháru posunuli výše. Výkony na 
to naši atleti určitě mají. Více informací nejen 
o závodech najdete na www.atletikahp.cz.

Trenérský tým
Máme velkou radost, že se náš atletický oddíl 
rozrůstá. Proto i  nadále hledáme do svého 
týmu nové trenérské posily. Předpokladem 
je kladný vztah k  dětem a  k  atletice; školení 

trenérů atletické přípravky zájemcům zajistí-
me. Více informací na tel. 737 705 219 - Anna 
Ondriášová.

Za trenérky
Klára Hlaváčková 

a Anna Ondriášová

Martinu Ptáčkovou čeká její další důležitý 
zápas. Tentokrát bude Českou republiku 
reprezentovat v  kickboxu na Mistrovství 
světa ve Španělsku.

Martina přípravu rozhodně nepodcenila 
a kromě svého trenéra, kterým je vynikající fi-
ghter a také reprezentační trenér Alois Škeřík, 
se zaměřila i na boxing a to i pod vedením Lu-
káše Konečného.

„Snažila jsem se zapracovat co možná nejvíce 
na fyzické kondici, upravila jsem svoji váhu 
a přidala ještě více na síle. Důležitá teď bude 
i  psychika. Techniku a  taktiku jsem pilovala 
zejména se svým osobním trenérem Aloisem 
Škeříkem. Dobrou přípravou byly zápasy se 
sparringpartnery. Příprava probíhala zejména 
v  Praze a  severních Čechách. Velkým příno-
sem bylo i soustředění v Jizerských horách.

Také jsem se soustředila ještě více 
na práci rukou - tedy box. Zúčast-
nila jsem se exhibicí s  profi boxer-
kami pod vedením Lukáše Koneč-
ného. Dále jsem se stala vítězkou 
boxerského klání v  Ústí nad Labem, 
z čehož mám velkou radost. Věřím, že 
na Mistrovství světa předvedu svůj za-
bijácký způsob boje. V  rámci příprav 
jsem rozdala několik K. O., zpřerážela 
nějakou tu kost, a stala se vícemistry-
ní ve fullcontactu. Tak snad jsem,“ pro-
zradila Martina.

Dříve byla dívka v ringu pouhou raritou, dnes 
už je mezi 16 provazy vídáme běžně. Martinu 
kromě kickboxu láká právě box a  není divu, 
v  tomto bojovém směru je to jediný olym-
pijský sport. „Box mě hrozně baví a naplňuje. 
Mám velkou sílu a šikovné ruce a samozřejmě 

mě obrovsky láká Olympiáda v boxu,“ dodala 
Martina.

Lenka Bartáková

110 LET SOKOLA V HORNÍCH POČERNICÍCH

TRÉNINKY V TĚLOCVIČNĚ

PŘEDVEDU SVŮJ ZABIJÁCKÝ ZPŮSOB BOJE
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Po náročném letním soustředění, které mělo 
jako každý rok sloužit k  rozjezdu tréninků 
sportovní gymnastiky v podzimní závodní se-
zóně, došlo bohužel začátkem školního roku 
k jejich úplnému výpadku v důsledku staveb-
ních úprav v tělocvičně ZŠ Ratibořická.
První trénink na nářadí jsme tak mohli zahájit 
až 9.  září. Bohužel došlo k dalšímu přerušení 
hned začátkem října, kdy jsme nemohli opět 
týden trénovat, natírala se ještě podlaha, a to 
těsně před Přeborem Prahy a závodem „Gym-
nastických nadějí“, který se konal v  neděli 
18.  10. Do tělocvičny jsme se mohli vrátit až 
v pátek 16. října.
I  přes tyto problémy nastoupilo celkem 36 

našich holčiček k závodu. Výpadek tréninků se 
určitě podepsal na jejich umístění. Přesto se 
tři naše závodnice dostaly na stupínky vítězů. 
Byla to Julie Pastrňáková (trenérka Novotná) 
– 1. místo v kategorii starších žákyň VS2, Lau-
ra Česneková (trenérka Šotolová)  – 3. místo 
v kategorii ml. žákyň VS1 a Jana Zahradníčko-
vá(trenérka Šotolová) v kateg. VS2 st. V závodě 
Gymnastických nadějí – nejmenších holčiček 
- si nejlépe vedla ve starší kategorii Barbora 
Bakusová – 8. místo a Julie Brožová – 7. místo. 
Ve vloženém závodě – ve šplhu - se na druhý 
stupínek vyhoupla Sára Schmidtová a ve sko-
ku do dálky na třetí místo Ela Šrůtková. Naše 
složené družstvo (Brožová, Bakusová) obsa-

dilo z  devíti jednot čtvrtou příčku. Celkem 
závodilo 131 závodnic. Nejmladší závodnicí 
byla naše Natálka Řezníčková, narozená v roce 
2011.
12 našich gymnastek se zúčastnilo v  neděli 
4.  října tradičního závodu „Dráček“, který po-
řádá SK Velká Ohrada ve spolupráci se ZŠ Ján-
ského v Praze 5. Zde si stříbrnou medaili vybo-
jovala Viktorie Brožová a  družstvo ve složení 
V. Brožová, N. Fulemová a Z. Miková bylo čtvrté.

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA PO PRÁZDNINÁCH
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V úterý 10. 11. 2015 
od 18. hodin srdečně 
zveme na přednášku 

v sále SKP HoPo 
na Křovinově nám. 11/16 

Mgr. J. Klampfl ová

JAK 
ZVLÁDAT 
STRES

Hlídání dětí po dobu 
přednášky zajistí naši 
dobrovolníci

PROJEKT PODPORUJE 
MLUVME 
SPOLU

Přijďte, těšíme se na 
vás Divizna – Husitská 
diakonie.

Projekt podporuje 
Mluvme spolu



 

           

                                       okna 
                                      zimní 

                                                        zahrady 
 

 

 

AZ Ekotherm spol.s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných oken. Ryze česká společnost je na trhu již 17 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 
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www.ocnioptikahp.cz
Lipí 2556/3
19300, Praha 9
email: info@ocnioptikahp.cz
tel.: 281 865 665 

www.ocniklinikahp.cz
Oční klinika Horní Počernice, 
Obchodní 2694/2, Praha 9
email: info@ocniklinikahp.cz
tel.: 281 865 664, 602 105 355

BRÝLE DLE VAŠICH PŘEDSTAV!

Obyčejné brýle na doma i designové brýle 
od předních světových značek a návrhářů!

Jsou tu pro Vás připraveni naši zkušení 
optici a optometristé!

online registrace: ocniklinikahp.cz

POTŘEBUJETE INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP V URČITÝ ČAS? 
Neváhejte nám zavolat, nebo se on-line objednat přes 
naše webové stránky!

Více jak 150 m2 výstavní plochy!
Více jak 400 dětských a juniorských obrouček!

Srovnatelné ceny

jako na internetu!

 Největšínabídkav Praze!

Rychle a kvalitně vyšetříme zrak 
bez čekání a objednání!
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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
 

!! ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU
NA SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, 

POZŮSTALOSTÍ ATD. STĚHOVÁNÍ.
TEL.: 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

 
SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ

WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247
VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ. 

TEL: 731 515 641 
EMAIL:VDS.PRAHA.VOLNY.CZ 

H.POČERNICE
 

KADEŘNICTVÍ-HOLIČSTVÍ „VE VĚŽÁKU“
BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H

BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE
605 246 337, 603 877 942

NABÍZÍM PRAVIDELNÝ I JEDNORÁZOVÝ 
ÚKLID DOMU, BYTŮ, VČ. MYTÍ OKEN. 

607 594 769

ZAHRADNICKÉ PRÁCE – KÁCENÍ 
A PROŘEZY RIZIKOVÝCH STROMŮ, 

SEKÁNÍ A PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKŮ, 
STŘÍHÁNÍ ŽIVÝCH PLOTŮ, ÚPRAVA
DLOUHODOBĚ NEUDRŽOVANÝCH
POZEMKŮ A ZAHRAD, CELOROČNÍ 

ÚDRŽBA ZAHRAD. 
WWW. ZAHRADY-ZELEN.CZ 

T.605 789 346

KOUPÍM BYT V H.POČERNICÍCH, NEJLÉPE 
CIHLOVÝ V OS.VLASNICTVÍ, BALKON, 

GARÁŽ VÝHODOU.
PROSÍM NABÍDNĚTE RK NEVOLAT.

TEL: 721622398, 
NEBO ZDENEKVAN@SEZNAM.CZ.

HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID ZDRAV. 
ZAŘÍZENÍ V BLÍZKOSTI METRA B ČERNÝ 
MOST, DPP – NADSTANDARDNÍ MZDA, 
PO-PÁ MEZI 10-13 HOD. 2 HOD.; VEČER 
MEZI 19-23 HOD. 2-3 HOD; SOB. 15-18 

HOD. 30 HOD. OČKOVÁNÍ PROTI 
ŽLOUTENCE TYPU B. 

KONTAKT 606 823 920

MINTEH JASNOVIDEC 35 LET ZKUŠ. 
V OBORU DUŠEV. ZDRAVÍ. POKUD TRPÍTE 

ŠKOD. VLIVY NEZ. CHOROBOU NEBO 
PROB. V ZAM. V MANŽ. NEBO V LÁSCE 

MOHU VÁM POMOCI NEBO VÁM PORA-
DIT. VEŠ PRÁCE SE ZÁRUKOU. ZAVOLEJTE 
776 147 281 RAFICKÁ 958/37 BERTRAMKA 

PHA 5 SMÍCHOV MLUVÍM ČESKY, 
ANGLICKY, FRANCOUZSKY.

PRONAJMU NOVĚ ZREKONSTRUOVANOU 
PRODEJNU POTRAVIN VE SVÉPRAVICÍCH 
UL. ŠANOVSKÁ 1583/14 TZV. U KAPLIČKY. 

KONTAKT 737 991 229

KOMINICTVÍ NĚMEC OPRAVY, ČIŠTĚNÍ, 
REVIZE. TEL. 775 132 921

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 63, listopad 2015
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného celku
Náklad 6 200 ks.

VYDAVATEL: MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy 
pod číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192

REDAKCE: Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, 193 21
Tel.: 281 860 130, e-mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz

REDAKTOR: Lenka Bartáková

REDAKČNÍ RADA: Ladislav Stýblo (předseda),
Alena Naidrová (tajemnice), 
Alexandra Kohoutová, Jana Jelínková, 
Eva Cudlínová, Přemysl Frýda, 
Kateřina Staňková, Karolína Klímová 

TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Veronika Rejlková, Studio 66
Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.

PŘÍJEM INZERCE:
po, st, pá: 9 – 11 a 14 – 16 hod., jinak 
po telefonické domluvě na tel.: 281 860 130, 
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz

Uzávěrka tohoto čísla: 16. 10. 2015
Uzávěrka příštího čísla: 13. 11. 2015
Příjem inzerce do dalšího čísla do 13. 11. 2015
Za obsahovou a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor 
redakce. Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze 
se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky 
a fotografie se nevracejí. NEPRODEJNÉ

TISK: NAVA Tisk, spol. s r.o.
Hankova 6, 301 33 Plzeň
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)
Další číslo vyjde: 27. 11. 2015

Placená inzerce

pozn.: RMČ schválila 
rozšířené podmínky 

inzerce v HPZ, 
více informací na 

www.pocernice.cz 
a www.chvalskyzamek.

SETKÁNÍ

DATART PŘIJME NOVÉ KOLEGY
Společnost DATART, prodejce spotřební elektroniky, hledá vhodné uchazeče  
na pozice do centrálního skladu v Horních Počernicích (areál VGP):

• SKLADNÍK – EXPEDIENT
• ŘIDIČ VZV
Nabízíme:
Možnost pracovat na hlavní pracovní poměr nebo brigádně.  
Nástup možný ihned. Široká nabídka zaměstnaneckých výhod.
Své životopisy posílejte na adresu:  
prace@datart.cz nebo volejte 225 991 188

BÝVALÝCH ČLENŮ
SKAUTSKÉ 

ORGANIZACE 
V HORNÍCH POČERNICÍCH 

A JEJICH PŘÁTEL
Setkání se koná 

v sobotu 28. 11. 2015 
v Domečku od 14.00
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