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27. 11.  10.00 OTEVŘENÍ VÝSTAVY VÁNOCE SE VŠÍM VŠUDY

  POKRAČUJÍ VÝSTAVY OD VOSTOKU PO CHVALY

  – 50 LET VYSTŘIHOVÁNEK V ABC A CESTA K DĚTEM CHVALSKÝ ZÁMEK

 1. 12.  16.45 KONCERT PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ STAROMĚSTSKÉ NÁM. 

 2. 12.  17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY I. LIKINY SÁL ZUŠ

 4. 12.  15.00 BETLÉMSKÁ HVĚZDA DIVADLO H. POČERNICE

 5. 12.  9.00 MIKULÁŠ V MUMU MUM, MEZILESÍ 2058

 5. 12.  17.00 7. MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE TĚLOCVIČNA RATIBOŘICKÁ

 6. 12.  16.00 a 18.00 VÁNOČNÍ SHOW DIVADLO H. POČERNICE

 7. 12.  19.30 JEFFREYMU JE ŠOUFL DIVADLO H. POČERNICE

 7. 12.  17.00 KONCERT AKORDEONOVÉ A KYTAROVÉ TŘÍDY Z. STIBORA SÁL ZUŠ

 7. 12.  18.00 KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY Z. BANDÚROVÉ 

  A KLAVÍRNÍ TŘÍDY M. ČERMÁKOVÉ GALERIE 14 

 8. 12.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY K. VACKA SÁL ZUŠ 

 8. 12.  18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ TÁŇI MACHOLDOVÉ DIVADLO H. POČERNICE

 9. 12.  17.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY D. VANDĚLÍKOVÉ SÁL ZUŠ

10. 12.  15.00 O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM ANDĚLÍČKOVI DIVADLO H. POČERNICE

11. 12.  10.00 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A VÝSTAVA DDM

11. 12.  10.00  ADVENTNÍ TRHY CHVALSKÁ TVRZ

11. 12.  13.00 VÁNOČNÍ VESELÍ V KOČÁROVNĚ CHVALSKÉHO ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK

12. 12.  18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ GALERIE 14

12. 12.  19.30 OSKAR DIVADLO H. POČERNICE

13. 12.  17.00 FIT STUDIO D DIVADLO H. POČERNICE

14. 12.  14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S MARIÍ HAKENOVOU - ULRICHOVOU CHVALSKÝ ZÁMEK

14. 12.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY D. VANDĚLÍKOVÉ SÁL ZUŠ

14. 12.  19.30 NAĎA VÁLOVÁ - S ÚCTOU EVĚ OLMEROVÉ DIVADLO H. POČERNICE

15. 12.  18.00 KONCERT TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. ŽÁKOVÉ SÁL ZUŠ

15. 12.  18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ, V PROGRAMU VYSTOUPÍ 

  PĚVECKÉ SBORY PALEČEK A MALÍČEK A KOMORNÍ SOUBORY DIVADLO HP 

16. 12.  17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY E. BELCHIKOVÉ  SÁL ZUŠ 

17. 12.  14.00 KOUZLO VÁNOC – KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY Z. HEJLÍKOVÉ VÝSTAVIŠTĚ PRAHA   

17. 12.  15.00 JOSÍFEK A MARUŠKA MAJÍ DĚŤÁTKO DIVADLO H. POČERNICE

18. 12.  15.00 VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ SOUTĚŽE CHVÁLA PEČENÍ CHVALSKÝ ZÁMEK

18. 12.  17.00 ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM  DIVADLO V PŘÍRODĚ

19. 12.  13.00 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ FZŠ CHODOVICKÁ

19. 12.  14.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PRO SENIORY  KC DOMEČEK

19. 12.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. SEDLÁKOVÉ  SÁL ZUŠ

20. 12.  19.30 JIŘÍ SCHMITZER DIVADLO H. POČERNICE

22. 12.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY Z. HEJLÍKOVÉ SÁL ZUŠ 

24. 12.  14.00 ŽIVÝ BETLÉM CHVALSKÝ ZÁMEK

28. 12.  18.00 KONCERT PRO DVĚ HARFY A NEJEN PRO NĚ DIVADLO H. POČERNICE

Kalendář akcí v Horních Počernicích v prosinci 2011

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla



– 32

K

HPZ

Z obsahu:

 6 Z listopadového diáře 
  hornopočernické radnice

 9 Horní Počernice mají dva 
  mladé úspěšné jachtaře

 10 Flexibilní formy práce jsou 
  přínosem pro zaměstnance
  i zaměstnavatele

 11 Změny v počernické dopravě

 28 Kellys Bike Ranch team
  zakončil letošní velmi úspěšnou 
  sezónu

 29 Vodní lyžař Adam Sedlmajer
   je mistrem světa v kombinaci

Milí čtenáři HPZ,

Vánoce jsou svátky darování: 
Nemusí to být jen věcné dary, 
co našim blízkým věnujeme. Co ale 
o těchto svátcích chybět nesmí, je 
milující a darující srdce. 
Přeji vám za sebe i redakční radu 
Hornopočernického zpravodaje 
hezké Vánoce s lidmi, s nimiž je 
prožít chcete, a způsobem, 
jaký je vám blízký.

Dana Mojžíšová

 Foto na titulní straně: 
Vladimír Mojžíš

Vážení a milí přátelé,
právě jste otevřeli letošní poslední číslo našeho horno-
počernického časopisu. Blíží se Vánoce, proto se v něm 
dočtete o nejrůznějších akcích, které se pro vás v prosinci 
chystají. K vánočním svátkům by mělo patřit zvolnění tem-
pa, zklidnění a uvědomění si důležitých životních hodnot. 
Všichni samozřejmě víme, že dnes je situace poněkud jiná 
a mnozí z nás mají před Vánocemi trochu jiné priority. 

Na radnici je toto období mimo jiné i časem, kdy je třeba bilancovat a dokončit sesta-
vování rozpočtu naší městské části, respektive schvalování rozpočtového provizoria 
na rok 2012 vzhledem k vývoji na pražském magistrátu a nejistotě, zda hlavní město 
Praha svůj rozpočet během prosince schválí. Doufejme jen, že další změny na 
magistrátu přinesou prospěch celé Praze a hlavně jejím obyvatelům.
Srdečně vás tímto zvu na letošní poslední zasedání zastupitelstva 12. prosince 
v 17 hodin na Chvalském zámku, kde jak doufám, bude kromě konstruktivní diskuse 
zastupitelů k rozpočtu, dopravě a dalším aktuálním problémům převládat přátelská 
předvánoční atmosféra. Letošní rok byl plný událostí a tvrdé týmové práce. Když se 
ale ohlédnu zpět, vidím výsledky, které stály za tu námahu, a mám z nich dobrý pocit.  
Přeji vám, abyste vánoční svátky prožili radostně a s lidmi, které máte rádi. Když si 
přitom uděláte čas na malé bilancování, určitě objevíte věci, ze kterých budete mít 
také dobrý pocit. Je to moc příjemné. Krásný čas vánoční a do nového roku hodně 
zdraví, štěstí a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě vám za celé vedení 
radnice přeje 

Hana Moravcová, starostka Prahy 20

Slovo starostky Prahy 20

Jak přiblížit dětem fungování dnešní společnosti?

Jednou z cest, jak dětem přiblížit fun-
gování dnešní společnosti, mohou být 
například setkání s osobnostmi naší 
obce. Proto se ve vedení ZŠ Stoliňská 
rozhodli pozvat mezi žáky jako prvního 
hosta starostku Prahy 20 Hanu Morav-
covou, aby dětem přiblížila fungování 
samosprávy naší městské části. Děti se 
ptaly bezprostředně a upřímně, i když 
u těch starších bylo patrné, že příprava 
na setkání proběhla už v rámci výuky 
nebo v domácím prostředí. “Jsou chvíle, 
kdy přirozená dětská zvídavost a ne-
zkreslený pohled jsou podnětem pro nás 
dospělé, jak některé negativní jevy zrušit 
nebo alespoň eliminovat. Ne nadarmo 
se říká, že dítě je vždy fi losofem, protože 

nepovažuje stávající za samozřejmé 
a vše podrobuje vlastnímu pochopení, 
které jede ruku v ruce s otázkou: “Proč?” 
Jsme velmi rádi, že si starostka našla 
čas k nám přijít. Předstoupit před třicet 
dětí a něčím je zaujmout, to je v dnešní 
době náročné i pro zkušeného učitele,” 
říká ředitel ZŠ Stoliňská Martin Březina, 
který setkání zorganizoval a chystá se 
do školy pozvat další osobnosti z Hor-
ních Počernic. “Kdo má pocit, že to tímto 
skončilo, mýlí se, vše teprve začíná! Děti 
se už připravují na návštěvu Úřadu měst-
ské části Praha 20, kanceláře starostky, 
místostarosty, tajemnice a jednotlivých 
odborů MČ,” dodává ředitel Březina.

RED

Andrea Sibai, 1.A, FZŠ
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Klub pro mladé 
Objevují se u nás stížnosti na chování part mladých lidí. Shlukují  se ve vchodech panelových domů, 

oblíbili si mimo jiné vstupní prostory škol. Obyvatele okolních domů ruší hlukem a nepořádkem, nad-

šení nejsou ani zaměstnanci škol, vracející se domů za tmy. Je ale dobré si přiznat, že mladí reagují 

přirozeně. Chtějí se setkávat, vzájemně komunikovat, hledají svůj prostor. V naší městské části jim ale 

takové místo schází. Vedení městské části a především starostka Hana Moravcová věnuje  problému 

značnou pozornost. Jednoznačně nám schází hřiště pro „náctileté“ a klub volnočasových aktivit. Starostka považuje toto 

téma za jednu z priorit své práce a osobně komunikuje nejen s pracovníky o.s. Neposeda, kteří u nás provádějí terénní 

sociální práci, ale přímo s mladými lidmi tak, aby bylo možné vyjít z jejich představ. Momentálně probíhají jednání o tom, 

kde by bylo možné klub pro mladé zřídit a provozovat. 

Názor z magistrátu 

Cenná je pro nás v tomto směru možnost konzultací a spo-
lupráce s MHMP. Ing. Alena Šindlerová je vedoucí oddělení 
prevence kriminality magistrátu a krajská koordinátorka preven-
ce kriminality HMP. „Problém, jaký se objevil u vás v Horních 
Počernicích, je typický pro mnoho městských částí,“ říká. „Je 
výborné, že se snažíte s mladými v tomto věku komunikovat, 
hledáte spolu s nimi různé alternativy. Z vlastní zkušenosti 
mohu potvrdit, že v oblastech, kde se podařilo zřídit nízkopra-
hový klub – prostor pro mladé, problémy rychle mizí. Ve všech 
městských částech se zřízení klubu jednoznačně osvědčilo. 
Právě mládež shlukující se na sídlištích a jejich často hlučné 
chování budí u ostatních obyvatel obavy. Tomu můžete zamezit, 
nebo alespoň omezit podobné excesy, nabídkou nejrůznějších 
činností nízkoprahového klubu.  Základem je, aby provozovatel 
klubu (většinou nestátní organizace) přesně zjistil, jaké aktivi-
ty jsou pro  mládež v dané lokalitě zajímavé a lákavé. Položil 
si otázku, jakým způsobem osloví mládež, která právě třeba 
v Horních Počernicích, v konkrétní ulici „zlobí“? Mohu vás ujis-
tit, že v rámci fi nancování aktivit prevence kriminality z rozpočtu 
hl.m. Prahy jsou nízkoprahové kluby na území městských částí 
výrazně podporovány a každoročně jejich činnosti vyhodnocu-
jeme. 
Ráda bych v Hornopočernickém zpravodaji apelovala i na ro-
diče, aby těmto klubům „fandili“. Hlavním mottem pro rodiče by 
mělo být: dobře, že vím, kde mé dítě je  a že dělá „co ho baví“a 
mám přehled o tom, s kým se stýká! Věřte mi, že poté bude 
spokojenost na obou stranách a vaše dítě nebude mít „nene-
chavé“ myšlenky.“ 

Názor terénních sociálních pracovníků

Mgr. Ivana Štefková z o. s. Neposeda se u nás spolu se 
svým kolegou terénní sociální práci věnuje. Zeptali jsme 
se, jak hodnotí její výsledek?
„V Horních Počernicích realizujeme terénní program, který je 
součástí Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Autobus,“ 
uvedla. „Jedná se o službu sociální prevence pro dospívají-
cí. Začínali jsme u vás monitoringem míst, kde se mladí lidé 
přirozeně pohybují. Před prázdninami jsme je začali oslovovat, 
mluvili jsme o tom, kdo jsme, co děláme a co jim můžeme 
nabídnout. Nyní hledáme možnosti vzájemné spolupráce. 
Spektrum služeb, které nabízíme, je rozmanité – od předávání 
informací a zprostředkování kontaktu s různými institucemi, 
přes poradenství a podporu vlastních zájmů až po naslouchání 
a možnost svěřit se. Poskytování služby se obvykle vyvíjí, začí-
náme například hledáním brigády, informováním o probíhajících 
akcích, postupně stále více mluvíme o každodenním životě, 
o těžkostech spojených s dospíváním. Výsledky se nyní obtížně 
hodnotí, naše práce je cílená a dlouhodobá, ještě stále jsme na 
začátku. Zatím vnímáme, že se daří zprostředkovat komunikaci 
mezi institucemi a mladými lidi, iniciovat vzájemná setkání, na 
nichž dochází k vyjasňování potřeb. Mladí se tak dozvědí, že je 
potřeba, aby na veřejných místech udržovali pořádek, a naopak 
mají příležitost říct, že také potřebují vlastní místo, kde by se 
mohli scházet, aniž by je někdo vyháněl.“

Co mladým lidem v Horních Počernicích nejvíce schází?
„Nejčastěji mluvíme o tom, že mladým lidem u vás chybí 
veřejný prostor, kde by se mohli scházet a rozvíjet své zájmy. 
Nevyhovuje jim současný stav, kdy jediným místem jsou často 
lavičky v parcích nebo částečně kryté prostory, kam za nimi 
pravidelně dojíždí policie a legitimuje je. Objevují se požadavky 
na skatepark, dráhu pro jízdu na horských a bmx kolech, ale 
i na obyčejné posezení – např. altánek nebo klub, kam by se 
dalo chodit i v zimě. Žádané jsou plochy pro legální tvorbu graf-
fi ti. Řada mladých lidí u vás by ocenila nějaké akce ve veřejném 
prostoru – například turnaje v nohejbale nebo klání v airsoftu 
či paintballu. Zároveň jsou ochotni se zapojit – do přípravy akcí 
i do návrhu a realizace místa, kde by se mohli scházet. Toho si 
velmi vážíme.“

Komu jsou určeny nízkoprahové kluby?
Především dětem a mládeži, které tráví svůj volný čas touláním 
na ulici, v partě nebo jinak neorganizovaně. Navštěvovat jej mo-
hou všichni – od „pilných“ žáků přes skejťáky nebo vyznavače 
alternativního způsobu života. Jsou tzv. kontaktním místem pro 
seznámení se s vrstevníky a hledání kamarádů. Jsou alterna-
tivou  k různým zájmovým kroužkům a jiným organizovaným 
aktivitám. Poskytují i poradenství a sociální servis. 

Jaké aktivity kluby nabízejí?
Je možné tu poslouchat muziku, promítat fi lmy na přání, zahrát 
si stolní fotbal, stolní tenis, kulečník. Mnohde je  k využití horo-
lezecká stěna nebo jiné sportovní vybavení. Často je zde pro-
stor pro zkušebny mladých začínajících kapel, výtvarné dílny 
s hrnčířským kruhem apod. Kluby vytvářejí prostor, v němž si 
dospívající může najít místo, jaké mu mnohdy ve velkoměstech 
a na anonymních sídlištích chybí. V každém klubu platí jasná 
pravidla, která zakazují užívání alkoholických nápojů, drog, 
násilí a šikanu. 

Mgr. Alena Štrobová, radní 

Změna termínu
Zámeckého posezení 
Předvánoční Zámecké posezení na 
Chvalském zámku se tentokrát koná ve 
středu 14. prosince 2011 
od 14. hodin. Naším hostem bude 
PhDr. Marie Hakenová – Ulrichová, 
která představí nejen svou dlouholetou 
televizní práci dramaturgyně 
a scénáristky, ale především 
zavzpomíná na své slavné rodiče 
– herečku Marii Glázrovou 
a pěvce Eduarda Hakena. 
Promítneme si i ukázky z jejich
tvorby. Těšíme se na setkání na 
Chvalském zámku!
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Z listopadového diáře

hornopočernické radnice
V pondělí 7. listopadu se konalo 8. zasedání Zastupitelstva Horních Počernic. Kromě připravených 

bodů se projednávalo mnoho dotazů a interpelací ze strany občanů i samotných zastupitelů. Nejvíce 

dotazů se týkalo dopravy, a tak se zastupitelé domluvili, že na příštím zasedání zastupitelstva, které se uskuteční v pondělí 

12. prosince od 17 hodin na Chvalském zámku, bude doprava hlavním tématem jednání. Diskutovanou otázkou na zastu-

pitelstvu byla také zamýšlená změna parkovacího systému v areálu Chvalského zámku. Po dlouhé diskusi si zastupitele 

odhlasovali usnesení, že o případné změně parkovacího systému musí rozhodnout zastupitelstvo. 

Stop hracím automatům
Osobně za nejdůležitější rozhodnutí 
Rady MČ považuji schválení připomínek 
k připravované vyhlášce hl. m. Prahy 
č. 19/2007 Sb. o provozu výherních 
hracích zařízení na území Horních Po-
černic. V současnosti je touto vyhláškou 
stanoveno 18 míst, na kterých je možné 
provozovat výherní hrací automaty. Cel-
kem je v Horních Počernicích provozová-
no 127 výherních hracích přístrojů VHP 
a 45 videoloterijních terminálů (VLT). 
Po dlouhé diskusi  a s přihlédnutím k 
názorům příslušných komisí, Rada těs-
nou většinou rozhodla o úplném zrušení 
všech míst pro provoz výherních auto-
matů. Tuto pro Horní Počernice význam-
nou změnu musí ještě schválit Zastupi-
telstvo hl. m. Prahy, kde ale máme příslib 
pana primátora, že Praha bude respek-
tovat rozhodnutí příslušných městských 
částí. Nová vyhláška hlavního města 
Prahy je připravována s účinností od 
1. 1. 2012. Pokud zastupitelstvo hlavního 
města schválí náš návrh, tak to v praxi 
znamená, že od ledna příštího roku 
nebude možné vydávat nová povolení 
na provozování hracích automatů. Počet 
hracích automatů by se měl postupně 
snižovat až do jejich úplného zrušení. 
Současná platná povolení jsou vydávána 
na dobu 6 měsíců až 3 roky. Nejdelší po-
volení mají tzv. VLT automaty, které jsou 
povolovány Ministerstvem fi nancí.

Ukončení rekonstrukce
ZŠ Stoliňská

V úterý 15. listopadu se konalo slav-
nostní setkání pořádané u příležitosti 
dokončení rekonstrukce ZŠ Stoliňská. 
Rekonstrukce zahrnovala výměnu oken 
a zateplení hlavní budovy školy. Při této 
příležitosti naši městskou část navštívil 
dnes již bývalý náměstek primátora hl. m 
Prahy pro oblast školství ing. Antonín 
Weinert CSc. doprovázený vedoucí 
odboru školství, mládeže a tělovýchovy 
MHMP Mgr. Lenkou Němcovou. Jednalo 
se o druhou návštěvu pana náměst-
ka v Horních Počernicích v letošním 
školním roce. Vedle slavnostní chvíle si 
pan náměstek udělal čas i na diskusi na 
téma výstavby nové budovy ZUŠ, kterou 
by si více jak 800 žáků spolu s učiteli 
po tolika letech strávených v „dočasné“ 
budově jistě zasloužili. I když z pohledu 
fi nancí, jsme si nemohli vybrat horší 
dobu, přesto jsme se s panem náměst-

kem Weinertem  domluvili na zpracování 
studie a přípravě projektu, tak abychom 
byli připraveni na evropské peníze nebo 
na rozpočet HMP v roce 2013.

Granty 2012

Naše MČ jako každý rok vyhlásila gran-
tové programy v oblasti sportu a kultury, 
v sociální a zdravotní oblasti.  Přihláš-
ky ke všem grantovým programům se 
podávají písemně na adresu ÚMČ do 
31. 12. 2011. Podrobné informace je 
možné najít na webu městské části pod 
rubrikou úřední deska.
V listopadu se uskutečnilo neformální 
setkání vedení naší MČ s podnikateli. 
Cílem setkání bylo vzájemně se předsta-
vit a informovat se o aktivitách souvise-
jících s Horními Počernicemi. V těchto 
neformálních setkáních u kulatého stolu 
bychom chtěli pokračovat také v příštím 
roce.  Koncem listopadu jsme pozvali 
občany z lokality Beranka na společné 
setkání, abychom je podrobně sezná-
mili s budoucí výstavbou v této lokalitě 
a vyslechli si jejich otázky, připomínky 
a návrhy. Také v těchto setkáních 
s občany chceme pokračovat. 

Investice

V rámci dlouhodobých projektů jsme jed-
nali se společnostmi v lokalitě Beranka, 
kde řešíme podmínky výstavby zejména 
v oblasti životního prostředí. Jednáme 
s investorem budoucí výstavby 
v Čertousích, kde řešíme rozsah pro-
jektu a jeho dopad na tuto lokalitu. Se 
zástupci LRS Chvaly řešíme dopravní 
napojení jejich objektu a úpravu okolních 
komunikací. Se zástupcem společnosti 
Canaba jsme znovu jednali o údržbě 
zeleně a komunikací a o předání sítí 
příslušným správcům. Se společností 
VGP a TSK jsme projednávali odvodnění 
budoucího chodníku v ulici ve Žlíbku, 
který by se měl v příštím roce realizovat. 
Úspěšně jsme dokončili zapsání změn 
do rejstříků Nadace Chvalského zámku 
a také kontrolu účetnictví včetně správ-
ného zaúčtování všech položek.
Začátkem listopadu došlo k mírnému 
zpomalení výstavby nové mateřské škol-
ky v Chodovické ulici. Příčinou je zdržení 
dodávky oken, která by však neměla mít 
vliv na termín dokončení stavby. Vnitřní 
práce v budově začnou až po uzavření 
stavby, kdy bude možné objekt zabez-
pečit, tak aby se minimalizovaly škody 

vzniklé odcizením materiálu. K dnešní-
mu dni už zloději stihli ukrást elektrický 
přívodní kabel a pár dalších drobností. 
Zloději navštívili také areál Chvalského 
zámku, kde na většině budov ukradli 
měděné dešťové svody a hromosvo-
dy. Kradlo se také na našem objektu 
v areálu Biofaktorů, kde nám zloději 
rozkrádají plechovou střechu. Množí se 
také krádeže ze zahrádek, proto jsme 
informovali kriminální policii a obracíme 
se i na občany Horních Počernic, aby 
jste neprodleně kontaktovali policii, po-
kud budete svědky podezřelého chování 
některých spoluobčanů.
Systém dotací na vývoz jímek se nemění
V minulém HPZ jsem psal o zamýšlené 
změně v systému vývozu jímek, která 
souvisela s velkým počtem nesrovnalostí 
při vykazování plateb za vývoz. Dobrou 
zprávou pro nás i pro občany je, že jsme 
našli jiné řešení, jak tomuto problému 
předejít a rozhodli jsme se zatím systém 
dotací neměnit. Nové řešení spočívá 
v důsledné a pravidelné kontrole dokladů 
a případně výměně vývozce u kterého 
by se zjistily nesrovnalosti ve výkazech. 

Vánoční přání

Malá holčička připravovala dárek 
k Vánocům. Balila krabici do obrovského 
kusu drahého zlatavého papíru a pečlivě 
zdobila krabici lesknoucími se ozdobami 
a barevnou stuhou. 
„Co to děláš?“ vyčetl jí otec. „Tolik papíru 
přijde nazmar! Víš, kolik stojí?“ Holčička 
si přitiskla krabici k sobě a se slzami 
v očích utekla do kouta. O Štědrém 
večeru holčička přinesla ozdobenou 
krabici ve zlatém papíře tatínkovi. „To 
je pro Tebe, tati,“ zašeptala. Otec zjihl. 
Asi byl na ni příliš tvrdý. Vždyť to byl 
dárek pro něj. Rozvázal tedy pomalu 
stuhu, trpělivě rozbaloval obrovský papír 
a pomalu krabici otevřel. Byla prázdná. 
To ho rozzlobilo: „To jsi zničila všechen 
papír jen kvůli nějaké prázdné krabici?“   
Holčičce se opět nahrnuly slzy do očí: 
„Ale ona není prázdná! Dala jsem Ti do 
ní tisíc pusinek.“
Od tohoto dne má onen muž na svém 
pracovním stole krabici od bot. „Vždyť 
je prázdná,“ diví se všichni. „Není. Je 
plná lásky mojí dcery,“ odpovídá vždy 
s úsměvem. (úryvek z knihy Živá voda 
pro duši od Bruna Ferrera)

Ing. Petr Herian, místostarosta Prahy 20
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Vánoční strom 2011
Jako každoročně jsme na svátek 17. listopadu také letos převá-
želi vánoční smrk na Chvalskou tvrz. Přestože bývá v tento den 
menší provoz, bez asistence městské policie bychom se neo-
bešli, protože strom byl široký sedm metrů. Vedlejší ulice bylo 
nutné pro průjezd transportního vozidla vyklidit a na hlavní ulici 
zablokovat oba jízdní pruhy. Městská policie odvedla výbornou 
práci, za kterou děkujeme.
Letošní vánoční strom vyrostl před bytovkou v Dobšické ulici 
a je starý více než 40 let. Vzhledem k jeho velikosti hrozilo 
nebezpečí pádu na okolní domy a bylo tedy nutné ho skácet. 
Naložení stromu, převoz a osazení do areálu Chvalské tvrze 
zajistili pracovníci místního hospodářství. Plošinu bezplatně 
zapůjčila a uříznutí stromu včetně zavěšení na lana zajistila 
zahradnická fi rma Fytomax. Všem, kteří se na akci podíleli, 
upřímně děkujeme.

Jaroslav Píša, vedoucí místního hospodářství

Městská část Praha 20 přijme brigádníky 
na úklid sněhu. Bližší informace 
na tel. 271 071 690-2.

Kolaudace kanalizací
Investor hl. m. Praha požádá o kolaudaci nově realizovaných 
kanalizačních řadů v ulicích Češovská, Božanovská, Javornic-
ká, Jívanská a Kalvodova v průběhu ledna 2012. Předpoklad 
nabytí právní moci kolaudace a tím i možnost zprovoznění 
přípojek je březen 2012. O přesném termínu vás budeme 
informovat.

Jaroslav Píša, vedoucí místního hospodářství

Úřad práce ČR informuje občany, že od 1. 1. 2012 /pokud pre-
zident republiky podepíše sociální reformu/, dojde k přechodu 
agend nepojistných dávkových systému z městských částí na 
Úřad práce České republiky. Hlavním smyslem tohoto kroku je 
sjednocení místa a administrace dávek poskytovaných Minis-
terstvem práce a sociálních věcí ČR. Agendy dávek hmotné 
nouze, příspěvku na péči, dávek pro osoby se zdravotním 
postižením a posuzování nároku a vydávání průkazek ZP, ZTP 
a ZTP/P  bude tedy od 1. 1. 2012 vyřizovat v Praze Krajská 
pobočka pro hlavní město Prahu Úřadu práce České repub-
liky a to prostřednictvím svých kontaktních pracovišť, která 
naleznete nejčastěji v místě stávajících pracovišť vyřizujících 
dávky státní sociální podpory. Pro územní obvod Praha 20 je to 
Jívanská 635/6. Úřední hodiny budou shodné s příslušným pra-
covištěm státní sociální podpory a na většině pracovišť to bude 
Po a St 8 – 17, Út a Čt 8 – 13,  v pátek pouze po dohodě. Poda-
telny budou přístupné po celou pracovní dobu. Úplný seznam 
s adresami všech pracovišť a další informace o sociální reformě 
naleznete na http://socialnireforma.mpsv.cz. 
Po 1. 1. 2012 bude Úřad práce ČR vyřizovat nejen nově podané 
žádosti po tomto datu, ale převezme i řízení o žádostech již 
zahájených v roce 2011 na jednotlivých městských částech 

a tato řízení dokončí. Začátek ledna bude na nových pracoviš-
tích úřadu práce jistě složitý, ale po rozběhu mohou občané 
nadále počítat s tím, že kvalita práce a vstřícnost pracovnic se 
nezmění. 

Dle informací ÚP ČR Monika Brzkovská, 
vedoucí odboru sociálních věcí a školství

Informace o deratizaci 
Na základě informace odboru zdravotní péče Magistrátu hl. m. 
Prahy a častých dotazů ze strany občanů ve věci deratizace, 
sděluje OŽPD následující: Pokud jde o plochy či objekty, které 
vlastní a přímo spravuje hlavní město Praha, pak na nich bude 
provedena deratizace z jeho rozpočtu. U nemovitostí, které 
jsou ve vlastnictví hl. m. Prahy, avšak jejich správa je svěřena 
městské části, je pak povinností městské části zajistit deratizaci 
těchto objektů a ploch na vlastní náklady a nebude tedy hraze-
na z rozpočtu hl. m. Prahy. 
Soukromé osoby si deratizaci zajišťují na vlastní náklady. Pro 
Horní Počernice provádí deratizaci Zdeněk Parkán /PUK, Spyti-
hněvova 12, Praha 2, 128 00, e-mail: pukparkan@volny.cz, tel.: 
222 564 378 nebo 602 325 681. 
Dodržování správného postupu při výkonu deratizačních prací 
a kontrolu kvality garantuje Hygienická stanice hl. m. Prahy 
/Rytířská 12, POB 203, 110 01 Praha 1, tel.: 224 212 039, nebo 
296 336 700, e-mail: podatelna@hygpraha.cz./, kam se můžete 
obracet s případnými dotazy k této problematice. Pracovní doba 
HSHMP je pondělí a středa 7 - 16:30, úterý a čtvrtek 7 - 15:30, 
pátek 7 - 13:30. Deratizace se provádí na základě smluvního 
vztahu s příslušnými odbornými fi rmami v souladu s ustanove-
ním § 57 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 
a o změně některých souvisejících zákonů. K deratizaci se 
používají výhradně přípravky registrované v České republice, 
postup a přípravky určuje Standardní metodika ochranné dera-
tizace vydaná Státním zdravotním ústavem v r. 2006. 

Ing. Magda Svojanovská, OŽPD

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 

A ŠKOLSTVÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A DOPRAVY

Letošní vánoční 

strom vyrostl 

v Dobšické ulici 

a je starý více 

než 40 let. Vzhle-

dem k jeho veli-

kosti bylo třeba 

vyklidit vedlejší 

ulice pro průjezd 

transportního 

vozidla.
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Údržba stožárových míst

Odbor ŽPD sděluje, že na základě oznámení společnosti 
ČEPS, a. s. /Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10/ bude fi rma 
Forester Servis, s. r. o. /742 65 Rybí 171/ provádět v souladu 
s ustanovením zákona č. 458/2000 Sb. údržbu stožárových míst 
na pozemcích ve vlastnictví MČ Praha 20, přes které prochází 
venkovní vedení vysokého napětí VVN 220 kV. U stožárových 
míst budou vykáceny stromy a keře, které nevyhovují ustanove-
ní energetického zákona. Pokácená dřevní hmota /nad průměr 
10 cm/ zůstane na místě, větve a klestí budou spáleny, seštěp-
kovány, pomulčovány nebo zlikvidovány na pozemku vlastníka. 
S případnými dotazy se obracejte na tel.: 724 438 167.

Ing. Magda Svojanovská, OŽPD-

Spolupráce s Veselým 
seniorem

Zahájili jsme spolupráci s nadačním 
fondem Veselý senior, který se dlouho-
době snaží o zlepšení postavení seniorů 
v životě současné společnosti. Jeho 
patronkou je oblíbená herečka Tereza 
Kostková, která sama říká: „Aktivní život přece vůbec nemusí 
končit v pětašedesáti! Sama mám doma dva veselé seniory, 
kteří někdy vypadají mladší než já a ráda bych jednou i v tomto 
směru šla v jejich šlépějích! Jsem ráda, pokud se počet přízniv-
ců Veselého seniora bude stále rozšiřovat a určitě nás těší, že 

i v Horních Počernicích získáváme 
v těchto dnech další spřízněné duše 
a přátele“.
Naši senioři se v dohledné době zajedou podívat do prostor 
nadačního fondu Veselý senior v Trojické ulici č.1, Praha 2, kde 
je předsedkyně správní rady fondu Lenka Kopecká seznámí 
s jeho prací i s možnostmi projektu Burza vzájemné pomoci. 
Naše šikovné seniorky, které se pod vedením paní Doušové 
pravidelně scházejí v prostorách Diakonie na Křovinově ná-
městí a vytvářejí tu své krásné rukodělné výrobky, jsou ochotné 
nabídnout své umění pro další formy spolupráce s fondem. 

www.veselysenior.cz

Společná cesta na Polabské vánoční trhy
V rámci projektu Setkávání připravují děti ze ZŠ Stoliňská pro 
své zdravotně handicapované kamarády 9. prosince společný 
výlet na Polabské vánoční trhy v Lysé nad Labem. Na 
předvánoční Setkávání a společný výlet, které se uskuteční 
díky sponzorské podpoře Jany Erbové z fi rmy ACT Servis, 
děti tentokrát zvou i obyvatelky Domu s pečovatelskou službou 
na Křovinově náměstí.

Užitečné a bezplatné telefonní kontakty pro seniory:

Linka seniorů Praha - pondělí – pátek od 8 do 20 hodin – tel.: 800 200 

007  •  Život 90, Praha 1, Karolíny Světlé 18 – tel.: 800 157 157, 222 333 

500  •  ČSSZ - Informace o státní sociální podpoře – tel.: 800 189 810 

Alena Štrobová, radní

ODBOR OBČANSKO SPRÁVNÍ 

A ŽIVNOSTENSKÝ
PROGRAM ZO SENIOŘI

v prosinci 2011

středa 7. prosince ve 14.00
BESEDA O NÁVŠTĚVĚ U AMERICKÝCH ARMIŠŮ

bude vyprávět Ing. František Šonka 

úterý 13. prosince
VYCHÁZKA

Z Jenerálky k Podbabskému přívozu, sraz v 10 hod. 
v dolní hale metra A Dejvická, BUS 116, odjezd v 10.15

vede Zdena Černá

středa 14. Prosince ve 14.00
ZÁMECKÉ  POSEZENÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU

s PhDr. Marií Hakenovou – Ulrichovou

středa 21. prosince ve 14.00
POSEZENÍ PŘED VÁNOCEMI

v klubovně Sokola

Přejeme všem našim členům hezké, klidné a ve zdraví 
prožité vánoční svátky a do nového roku 2012 hodně 

pohody a zdraví.

Za výbor ZO Senioři H. Počernice 
Ilona Juklová a Libuše Frouzová, Tel.: 721 002 992

Senioři na cestě 
do Muzea 
voskových fi gurín  



Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2011

Výtvarná soutěž

Vánoce 2011

Letos jsme s výtvarnými pracemi na 
téma Vánoce a zimní motivy začali už 
v říjnu, abychom stihli soutěž vyhlá-
šenou starostkou Horních Počernic 
Hanou Moravcovou. Naši školu budou 
reprezentovat Andrea Sibaj, Marína 
Sekyrková, Barbora Konrádová, Buya 
Borolzoibaatar,  Barbora Mašková a Petr 
Dejmek. Práce Barbory Zápotocké 
a Radvana Al-Asbahee byly vybrány 
pro propagaci naší školy a budou z nich 
zhotoveny vánoční pohlednice. Vítězo-
vé soutěže budou pozváni na radnici, 
vyhlášení výsledků a výstava vítězných 
prací se uskuteční 1. prosince 2011 na 
Chvalském zámku.
Mgr. Anna Vavřincová, FZŠ Chodovická

Ve školní družině FZŠ Chodovická si děti připomněly svátek Halloween. Protože se 
nemohly shodnout, jestli se má obří dýně usmívat nebo mračit, rozdělily se do dvou 
skupin a každá tvořila svou stranu. Vychovatelky Lenka Kosmannová a Kateřina 
Indráková nám poslaly fotografi i, jak se dětem Halloween povedl.

Na co se můžete těšit? Připravena bude 
tradiční výstava výtvarných prací dětí 
a ukázky jejich činnosti. Ředitel školy 
vám poskytne informace o sportovních 
třídách na 2. stupni. Rodiče předškoláků 
budou mít možnost besedovat od 16 ho-
din s vedením školy, výchovnou porad-
kyní a učitelkami prvních tříd o všem, co 
je zajímá v souvislosti s nástupem jejich 
dětí do 1. třídy. Děti z druhého stupně 
nabídnou návštěvníkům ve cvičné školní 
kuchyňce vlastnoručně připravené 
občerstvení. Rodičům i dětem budou 
k dispozici mladí průvodci z 8. a 9. tříd, 
kteří zájemcům ukážou školu a odpoví 
na jejich otázky. Všechny vás srdečně 
zveme! 

Vedení FZŠ Chodovická

Den otevřených dveří na FZŠ Chodovická 19. prosince 

2011 od 13:00 do 17:00

Každý rok se žáci z naší školy účastní podzimního běhu v Kunratickém lese. 

I přes mrazivé počasí měl letošní závod dobrou atmosféru.  Všem čtenářům 

HPZ  doporučuji jít zaběhnout si příští 79. ročník Velké kunratické! Kateřina 

Kovářová, žákyně 6. B  FZŠ Chodovická.

Dny otev ených dve í v základních školách 

Odbor sociálních v cí a školství M  Praha 20 zve srde n  rodi e s d tmi na dny otev ených 
dve í základních škol v Horních Po ernicích, které se konají v následujících termínech: 

ZŠ Ratibo ická 1700                                          

     dne 12.12.2011 od 10 do17 hodin   

ZŠ Stoli ská 823 

      ve dnech 5.-9.12.2011 od 8 do 15:30 hod. 

FZŠ Chodovická 2250  

 dne 19.12.2011 od 13 do 17 hodin  

ZŠ Spojenc  1408 

 dne 11.1.2012 od 13 do18 hodin   

Rodi e i budoucí prv á ci si p i dnech otev ených dve í mohou prohlédnout prostory školy 
a pozorovat pr b h hodiny jako prezentaci všech dovedností, které již prv á ci školního 
roku 2011/2012 získali.  

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na internetových stránkách www.pocernice.cz, 
v rubrice „M stská ást - školy v m stské ásti“. 

Helena Víchová 
odbor sociálních v cí a školství 
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Zima je pro jachtaře v českých pod-

mínkách obdobím teoretické přípravy, 

zlepšování fyzické kondice a také 

časem rekapitulace. Sára a Tadeáš 

Tkadlecovi z Horních Počernic sice 

nejsou na plachetnici Cadet (katego-

rie do 17 let) žádní nováčci, přesto 

pro ně letošní sezóna byla v mnohém 

nová.

Sára, která v říjnu oslavila dvanácté 
narozeniny, se letos přesunula z pozice 
kosatnice na místo kormidelnice, což 
pro ni znamenalo převzetí odpovědnosti 
za loď na vodě při závodech i za její pří-
pravu na břehu. Posádku s ní nyní tvoří 
Lucie Hálová z nedalekého Jachtklubu 
Lázně Toušeň, která se velmi rychle 
učila a sbírala nové zkušenosti. Odvaha 
této dívčí posádce nechyběla ani při zá-
vodech na moři, kde se mnohdy musela 
vyrovnat s velkými vlnami, silným větrem 
a proudem. 
 V sezóně děvčata opravdu nezahálela: 
celkem čtrnáct víkendů bojovala o nej-
lepší umístění v závodech lodní třídy 
Cadet na vodních plochách v České 
republice a na moři v Německu, Holand-
sku, Polsku a Maďarsku. Další zhruba tři 
týdny pak sbírala zkušenosti na soustře-
dění společně s mladými jachtaři z ji-
ných českých jachtklubů a ze zahraničí. 
Největší radost mají Sára a Lucie z po-
háru za druhé místo z Mistrovství České 
republiky ve věkové kategorii do 14 let, 
dvojnásobného vítězství v kategorii do 
14ti let a v kategorii dívek z Mezinárod-

ního mistrovství Německa, cenné je pro 
ně také druhé místo z regaty Středoev-
ropského poháru v Německu.  
Pro osmiletého Tadeáše byla uplynulá 
sezóna druhou na Cadetu. V posádce se 
sedmnáctiletým kormidelníkem Filipem 
Havlem z YC Neratovice obstarával na 
lodi povinnosti kosatníka, který přede-
vším hlídá správné nastavení menší 
plachty (kosatky), vede spinakr (plachta 
vypadající jako balón, která plachet-
nicím pomáhá zvýšit rychlost při jízdě 
po větru) a kormidelníkovi hlásí dění 
v závodním poli.   
Tadeáš si letos do své sbírky přidal 
diplomy za výborná umístění. Z Mistrov-
ství České republiky, které se konalo 

první prázdninový víkend na Lipně, 
přivezl titul vicemistra ČR v lodní třídě 
Cadet. Velmi dobré výsledky během 
sezóny mu navíc vynesly druhé místo 
v celkovém hodnocení Poháru ČR této 
lodní třídy.
V zimě se Sára i Tadeáš připravují 
na další sezónu společně s ostatními 
jachtaři z Jachtklubu Toušeň. Trenéři jim 
předávají teoretické znalosti k závodní 
taktice, zákonitostem počasí i závodním 
pravidlům lodní třídy Cadet. Nesmí se 
zanedbat ani kondiční příprava, potřeb-
né opravy závodní lodi a nákup nového 
materiálu, například plachet. 
Jachtklub Lázně Toušeň je nedaleko 
Horních Počernic. Pokud vás závodění 
na dvouposádkové plachetnici zajímá, 
napište na viktor.tkadlec@seznam.cz.

Text a foto Jitka Tkadlecová

Horní Počernice mají dva mladé úspěšné 

jachtaře

Třiadvacátá Dušičková

V pořadí 23. Dušičková, tradiční 
projížďka přátel cyklistiky, odstartovala 
5. listopadu ve dvanáct hodin u fotba-
lového hřiště v Horních Počernicích. 
Čtyřicítka účastníků využila příznivého 
počasí ke  společensko-sportovnímu 
podniku, který skončil večerní meren-
dou v restauraci Na hřišti. Poděkování 
za velmi vydařenou akci patří všem 
zúčastněným a také našim tradičním 
sponzorům. Dušičková 2011 je za námi, 
ať žije ročník 2012!

Text a foto Ing. Jaroslav Hněvkovský

Osmiletý Tadeáš přivezl letos z Mis-

trovství České republiky na Lipně ti-

tul vicemistra ČR v lodní třídě Cadet.

Sára má největší radost z poháru za 

druhé místo z Mistrovství České re-

publiky ve věkové kategorii do 14 let.



Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2011

Rodinné centrum MUM uspořáda-

lo na Chvalském zámku 20. října 

a 24. listopadu 2011 dva semináře 

s názvem Flexibilní formy práce pro 

zaměstnavatele i zaměstnance. Jejich 

náplní byla prezentace vzdělávacího 

programu Flexibilní formy práce, kte-

rý usnadňuje rodičům po ukončení 

mateřské nebo rodičovské dovolené 

návrat do pracovního procesu a zvy-

šuje jejich šance na pracovním trhu.

Obou seminářů se zúčastnili podnika-
telé, představitelé místní samosprávy, 
zástupci Poslanecké sněmovny PČR 
a současně také uchazeči o zaměstnání. 
Přednášeli odborníci z řad personalis-
tů, o zkušenostech z Německa hovořili 
hosté z partnerského města Brunsbüt-
tel. „Přehlídka názorů a zkušeností se 
ukázala jako velice přínosná při výměně 
zkušeností zejména v konfrontaci za-
městnavatelů a zaměstnanců. Všichni se 
ale při závěrečném workshopu shodli, 
že pro oboustranné fungování FFP je 
klíčová vzájemná vstřícnost, komunika-
ce, jasná pravidla a loajalita. Největším 
přínosem pro zaměstnavatele jsou 
efektivita, nadšení a loajalita pracovní-
ka s fl exibilní formou úvazku,“ uvedla 
Barbora Zálohová, vedoucí projektu 
Práce a život v rovnováze podpořeného 
Evropskou unií, jehož součástí byly oba 
semináře. 

Stávající zákoník práce ČR umožňuje 
a defi nuje vedle zkrácené pracovní 
doby i několik dalších forem FFP, např. 
nerovnoměrné nebo pružné rozvržení 
pracovní doby. „Bohužel, obecně není 
dobře známo, že zákoník práce nařizuje 
zaměstnavateli vyhovět žádosti zaměst-

nance, který pečuje o dítě mladší než 
15 let, o zkrácení nebo jinou úpravu 
pracovní doby, jestliže mu v tom nebrání 
vážné provozní důvody,“ upozorňuje 
personální poradkyně Hana Salačová. 
Zkrácený nebo jiný fl exibilní úvazek 
může pomoci také například zaměst-
nanci, který pečuje o nemocné rodiče, 
postižené dítě, nebo zkrátka chce něja-
ké hodiny v týdnu věnovat charitativní 
nebo zájmové činnosti. „Německý zákon 
o částečných úvazcích možnost požádat 
o zkrácený úvazek dává každému za-
městnanci, který o ni požádá. Je na indi-
viduální dohodě, jak se s tím obě strany 
vypořádají,“ uvedl starosta německého 
města Brunsbüttel, kde na radnici města 
pracuje 89 z 210 zaměstnanců na čás-
tečný úvazek v různé časové dotaci. 
Posláním rodinného centra MUM je 
vytvářet prostor pro děti, rodiče a praro-
diče, kde se mohou setkávat, vyměňovat 
si zkušenosti a vzdělávat se. RC MUM 
směruje své aktivity napříč generacemi. 
V rámci projektu Flexibilní formy práce 
nabízí zdarma návštěvu odborného 
personálního konzultanta. Více na www.
rcmum.cz

Dana M, foto archiv MUMu

Flexibilní formy práce jsou přínosem pro zaměstnance 

i zaměstnavatele
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Změny v počernické dopravě

Z Počernic do centra za 16 minut 
Prodloužení vlakové linky S9 nám od 12. 12. 2011 
umožní dopravit se za 16 minut na Hlavní nádraží 
a vybranými spoji pokračovat až do Benešova. 
Z Horních Počernic pojede linka S9 v pracovních 
dnech takto: 4:40H, 6:03, 6:35, 7:03, 7:35, 8:03, 
15:03, 16:03, 17:03, 18:03, 19:03, 22:16H, 22:46H  
(H = jede jen na hl. n., ostatní vlaky pokračují dále 
směr Strančice nebo Benešov). Dále jsou v provozu 
linky S2 a S20, s nimiž se za 16 minut bez problé-
mů dopravíte na Masarykovo nádraží.

Úprava dopravního značení v uli-
cích Komárovská, Pavlišovská, 
Chodovická a U Jeslí
Na základě požadavku občanů z ul. Komárovská 
a vedení MČ Praha 20 dojde v nejbližších měsících 
k vytvoření zóny 30 km/h na výše zmíněných 
komunikacích, čímž zároveň dojde k nápravě sou-
časného nevyhovujícího stavu umístění dopravního 
značení. V celé diskutované lokalitě bude platit 
přednost zprava s nejvyšší povolenou rychlostí 30 
km/h. V ul. Komárovská v blízkosti čerpací stanice 
pohonných hmot TANNACO směrem do ulice 
Markupova a Dandova bude vytvořena obytná zóna 
označená příslušnými dopravními značkami a zpo-
malovacím prahem.  V ul. Komárovská ve směru 
k ul. Náchodská bude umístěna dopravní značka 
Začátek/konec zóny s dopravním omeze-
ním, na které budou vyobrazeny značky Nejvyšší 
dovolená rychlost 30 km/h, Pozor zpomalovací 
práh a text: Přednost zprava. V ul. Komárovská 
až po křižovatku s ul. Běluňská bude platit pravidlo, 
že vozidlo přijíždějící ke křižovatce z pravé strany, 
bude mít přednost v jízdě, čímž dojde k efektivnímu 
zklidnění dopravy v ulici Komárovská. Dále zde bu-
dou umístěny dva nové příčné prahy tvořené třemi 
řadami zpomalovacích polštářů, jako sekundární 
prvky zpomalení dopravního proudu v návaznosti 
na omezení rychlosti na 30 km/h.  Zóna 30 km/h 
bude ukončena v ulici Štverákova před křižovatkou 
s ul. Votuzská, v ul. Komárovská bude ukončena 
před křižovatkou s ul. Běluňská. Od křižovatky 
ulic Komárovská a Běluňská bude ul. Komárovská 
hlavní pozemní komunikace až ke křižovatce s ul. 
Třebešovská, která tvoří část trasy autobusové linky 
273. Zóna 30 km/h s předností zprava zasáhne 
i do ul. Pavlišovská. Snížení rychlosti na 30 km/h 
umožní obousměrný průjezd komunikací s průjezd-
ní šířkou 4,5 m, čím dojde k zachování současné 
koncepce parkování, kde na jižní straně bylo zřízeno 
kolmé parkovací stání a na severní straně stání 
podélné. Zóna 30 km/h s předností zprava bude 
zřízena v ulici Chodovická až po křižovatku s ul. 
U Jeslí. Snížení rychlosti z 50 km/h na 30 km/h 

výrazně přispěje k bezpečnosti dětí pohybujících se 
v okolí školních budov. Zóna bude ukončena v ul. 
U Jeslí vedoucí z ul. Komárovská před křižovatkou 
s ulicí Chodovická. Následujícím návrhem dojde 
ke zklidnění dopravy a snížení rychlosti dopravního 
proudu v ul. Komárovská a nápravě přednosti v jíz-
dě na křižovatce ulic Komárovská a Běluňská, ke 
zklidnění a snížení rychlosti vozidel v celém území 
ulic Komárovská, Pavlišovská, Chodovická a U 
Jeslí. V ul. Pavlišovská dojde k „legalizaci“ sou-
časné koncepce parkování. V ul. Chodovická dojde 
ke zvýšení bezpečnosti dětí pohybujících se v okolí 
škol a k zabezpečení lepšího parkování u objektu 
č. p. 2297 a 2298. Plánovaný záměr byl předlo-
žen k posouzení dopravnímu expertovi, který jej 
podpořil prohlášením, že návrh je v souladu nejen 
se současnou dopravní politikou hl. m. Prahy a ČR, 
ale nově naplňuje i čerstvé usnesení parlamentu 
EU ze dne 27. září 2011 o evropské bezpečnosti 
silničního provozu pro roky 2011 – 2020.

Jednosměrný provoz v ulici 
Stoliňská
Vzhledem k množícím se kolizním situacím v ran-
ních a odpoledních špičkách před ZŠ Stoliňská, 
kam rodiče přivážejí své děti, bylo navrženo řešení: 
zjednosměrnění této komunikace ve směru od ul. 
Náchodská až po křižovatku s ul. Šplechnerova. 
Tímto opatřením dojde ke zklidnění dopravy v okolí 
školy, zabezpečení pohodlnějšího a bezpečnějšího 
parkování (vznikne cca 10 nových parkovacích 
stání), zajištění větší bezpečnosti pro chodce 
a cyklisty, ale hlavně dětí pohybujících se v okolí 
základní školy. Jízdní směr od ul. Náchodská dolů 
do ul. Hartenberské byl volen z důvodu nedosta-
tečného rozhledu při vjezdu na Náchodskou ze 
Stoliňské. Absence SSZ a vysoká hustota doprav-
ního proudu na Náchodské by působila dopravní 
zácpy při výjezdu do této ulice. Zmíněné opatření se 
nijak nedotkne cyklostezky, která lokalitou prochází. 
Návrh byl v plném rozsahu podpořen nezávislým 
dopravním expertem Ing. Květoslavem Syrovým, 
realizátorem projektu Bezpečné cesty do školy pro 
rok 2011 a členem komise Rady hl. m. Prahy pro 
cyklistickou dopravu. Cílem projektu je zvýšení 
dopravní bezpečnosti v okolí ZŠ Stoliňská, podpora 
udržitelné dopravy (chůze a jízdy na kole), snížení 
provozu v okolí škol a tím i zlepšení životního 
prostředí v okolí školy.

Omezený provoz v ulici Ve Žlíbku 
a K Berance
Dne 8. listopadu 2011 začala rozsáhlá rekonstrukce 
kanalizace v ulici Ve Žlíbku z důvodu špatného 
technického stavu a opakovaných provozních 

problémů, které jsou způsobeny hromaděním 
sedimentu v délce 80,5 m. Výstavbou bude uzavřen 
jeden jízdní pruh a v oblasti křižovatky s ulicí 
K Berance bude dopravní provoz řízen kyvadlově 
prostřednictvím světelného signalizačního zařízení. 
Předpokládaný termín ukončení prací a plné spuš-
tění provozu očekáváme 22. prosince 2011.

Změny v MHD od 11. prosince
Ve středu 2. listopadu proběhlo další jednání Prahy 
20 a Prahy 14 se zástupci organizace ROPID. 
Naší MČ se týkají následující změny: Linka 221: 
koordinace spojů s linkou 353 a prodloužení 
intervalů (ranní špička 20 minut, dopoledne 60 
minut, odpolední špička 30 minut, večery a víkendy 
60 minut). 223, 304, 344, 353: nasazení kloubo-
vých autobusů na vybraných spojích. 261: zajíždění 
vybraných spojů do zastávky Xaverov a ve směru 
Klánovice také do zastávky Nádraží Klánovice-sever 
273: zkrácení některých spojů pouze na úsek Ve 
Žlíbku-Černý Most. 296: prodloužení intervalů ve 
špičce na 30 minut v úseku Černý Most-Nádraží 
Horní Počernice. 303: zkrácení intervalů o víkendu 
na 60 minut (dnes 120 minut) v úseku Černý Most 
– Koloděje. 353: prodloužení trasy vybraných spojů 
v úseku Zeleneč, žel. st. – Horoušany, Horoušánky 
(přes Šestajovice) Dochází také ke změně rozmís-
tění zastávek na terminálu Černý Most. Věřím, že 
si na změny v dopravě zvykneme a prodloužení 
intervalů na některých linkách nás výrazně neome-
zí. Přes velkou snahu udržet standardy dopravní 
obslužnosti na současných číslech v době, kdy je 
třeba šetřit i v MHD, není lehké. Všechny změny 
jsou platné od 11. prosince 2011.

Spokojenost občanů s kvalitou 
služeb dopravců MHD
Po posledním listopadovém jednání s organizací 
ROPID jsme se ve spolupráci s dopravním úsekem 
našeho odboru rozhodli zjistit, jak jste spokojeni 
s úrovní a kvalitou služeb dopravců provozujících 
linky na území naší městské části. Nezastavil vám 
autobus na zastávce na znamení? Jezdí některá 
linka s železnou pravidelností pozdě? 
Napište na vilem_cap@pocernice.cz nebo přes 
sekci Podněty a připomínky na webové stránky 
www.ropid.cz. Uvádějte co nejkonkrétnější 
informace, o jakou linku šlo, v jaký čas měla jet 
apod. Jen tak můžeme kvalitu dopravní obslužnosti 
v Počernicích skutečně zlepšit.
Šťastné a veselé Vánoce plné pohody strávené ve 
společnosti vašich nejbližších přeje
Vilém Čáp, radní pro obecní pořádek a dopravu
/Obrazovou dokumentaci k tomuto textu 
najdete na www.pocernice.cz/. 
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Návrh jednosměrného provozu v ulici Stoliňská
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Advokátní kancelář
Mgr. Iva Svobodová

Leštínská 12, 193 00 Praha 9-Horní Počernice
Mobil 602 621 719

Tel/fax: 224 25 27 67 

poskytuje právní služby zejména v těchto oblastech práva:

Právo nemovitostí , obchodní právo, 
občanské právo, zákon o rodině, 

správní právo, zastupování před soudy 

Pracovní doba:

9,00 – 18,00 hod.,
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Od 11. prosince 2011 dochází také ke změně rozmístění zastávek na terminálu Černý Most. 



Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2011

Dost často vodím vnučku Aničku do druhé třídy chvalské 
školy, další vnučku Marušku sem budu doprovázet od příštího 
školního roku. Jelikož jsem byl svědkem každodenního „tance“ 
vozidel v prostoru před školou, kdy mezi auty, zajíždějícími 
často na chodník nebo dokonce až pod okna šaten, pobíha-
jí děti, bylo mi jasné, že něco není v pořádku. Ani stávající 
dopravní řešení před školou situaci neulehčuje, spíše naopak. 
Proto jsem se zeptal ředitele školy Martina Březiny, co škola 
pro zlepšení dané situace dělá. Zjistil jsem, že má opravdu 
velkou snahu bezpečnost žáků v okolí školy řešit, poukázal na 
řadu jednání s představiteli vedení obce, dokumentoval řadu 
vlastních opatření a sdělil mi, že má zájem o zapojení školy do 
rozumných a dotovaných projektových řešení. Jeho zápal mě 
vtáhl do diskuse, protože na řadu problémů máme podobné 
názory a hlavně chceme, aby cesta do školy nebyla pro děti 
nebezpečným dobrodružstvím. 
Jako dopravní inženýr a nyní dědeček jsem se rád na výzvu 
pana ředitele zapojil do projektu Bezpečné cesty do školy. 
Tehdy jsem ovšem netušil, že mě to zaváže k osmiměsíční 
časově náročné práci, a přitom spolupráce zdaleka nekončí. 
O projektu jste se v HPZ dočetli už dříve, proto se omezím na 
stručné ohlédnutí, co se nám podařilo, jaký je přínos pro školu 
a hlavně jak se zvýší bezpečnost našich dětí. 
Pozitivní bylo, že škola při řešení celého projektu nebyla osa-
mocena a podařilo se nám sestavit velice fundovanou pracovní 
skupinu, která na svých jednáních věcně a účelně usměrňova-
la práci na projektu. Všichni členové skupiny k němu přistupo-
vali s velkou odpovědností. Podporu jsme našli u vedení obce 

a městské policie, postupně přicházely náměty také od rodičů. 
Metodicky nám po celou dobu radily členky občanských sdru-
žení Pražské matky a Oživení. To vše nám dodávalo energii.
Krok za krokem jsme řešili základní „povinné“ úkoly (dotaz-
níkové akce, výběr problémových míst v okolí školy a jejich 
zakreslování do třídních a celoškolních map, projednávání ná-
vrhů s dopravním projektantem apod.) a ty jsme podle situace 
prokládali doprovodnými akcemi školy. Oblíbené byly zejména 
dopravní průzkumy žáků nižších ročníků přímo na komunika-
cích, křižovatkách a přechodech. 

Slavnostní dokončení rekonstrukce na ZŠ Stoliňská

Projekt Bezpečné cesty do školy v ZŠ Stoliňská

úspěšně dokončen

Několikaměsíční snažení, jehož cílem 
bylo částečně rekonstruovat hlavní 
školní budovu ZŠ Stoliňská, vyvrcholilo 
15. listopadu. Vedle komplexní rekon-
strukce kotelny bylo provedeno zateple-
ní západního křídla budovy a všude byla 
vyměněna okna. Čím starší je objekt, 
tím náročnější je rekonstrukce, a naše 
škola nebyla výjimkou. Na slavnost 
dokončení rekonstrukce přijali pozvání 
hosté z vedení MČ Praha 20, z MHMP 
byli přítomni Ing. Weinert a Mgr. Němco-
vá, za fi rmu EKIS, která rekonstrukci re-
alizovala, Ing. Škopek. Děkujeme vedení 
MČ Praha 20 za podporu při uskutečně-
ní rozsáhlého díla a především vedoucí 
OHSaI Ing. Pochmannové, která spolu 
s Ing. Hrevušem neúnavně dohlížela na 
všechny detaily rekonstrukce ke spoko-
jenosti školy. Všichni zúčastnění vědí, 
kolik překážek bylo třeba překonat. Tím 
však naše snahy o soustavné vylepšo-
vání školního prostředí nekončí. 
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Chvalská školní stezka se pomalu 

ukazuje veřejnosti 

V uplynulém školním roce získala naše škola grant od MHMP 
na vybudování školní naučné stezky pro širokou veřejnost. 
V tomto období se dostáváme do závěrečné fáze, během které 
realizujeme vlastní terénní práce. Návštěvníci se mohou těšit 
nejen na nově vysázené vzrostlé stromy, ale i na informační 
tabule, na kterých nebudou chybět informace o původní obci 
Chvaly a vysazovaných dřevinách. Informační tabule doplňu-
jeme o kvízy pro děti, v budoucnu snad návštěvníci najdou 
na jednom ze  zastavení sportovní stěnu pro rozvoj dětské 

motoriky.  Kronikář Horních Počernic Ing. Hubert Antes pro nás 
zpracoval skutečně poutavé úryvky z historie, takže se každý 
dozví něco nového. Celou Chvalskou stezku najdete hlavně 
v okolí školy, dále v ulici Stoliňská, Šplechnerova a Vršovka. 
Děkujeme pracovníkům místního hospodářství MČ Praha 20 
za pomoc při realizaci tohoto záměru. Bez obětavosti pana 
Plzáka a jeho kolegů bychom například jen těžko vykopali metr 
hluboké jámy pro výsadbu stromů.

Od prosince začíná škola nanečisto 

Pro velký úspěch se škola nanečisto ve Stoliňské uskuteční už 
potřetí, tentokrát v týdnu od 5. do 9. 12. 2011 vždy od 15:00 
do 16:15. Škola nanečisto probíhá pod vedením speciálního 
pedagoga a vyučujících prvních tříd. Děti si budou hrát na 
skutečnou školu a plnit školní povinnosti. Během prvních dvou 
hodin se mohou výuky zúčastnit také rodiče. Smyslem akce je 
hravou a nenásilnou formou zjistit připravenost dítěte na školu 
a jeho reakci na nové prostředí. Rodiče mohou své poznatky 
konzultovat s vyučujícími a vedením školy. Poslední den pak 
děti obdrží skutečné vysvědčení. Když potom přijdou k zápi-
su, nemají obavy z neznámého prostředí a do školy se těší. 
Vzhledem k povinnosti dokumentovat pořadí přihlášek prosíme 
rodiče, aby se přihlašovali pouze e-mailem na 
zs.stolinska@volny.cz, případně osobně v ředitelně školy.

Martin Březina, ředitel školy

Pozvánka na tradiční vánoční trhy spojené 
s vystoupením našich žáků

Dovolujeme si vás pozvat na tradiční Vánoční trhy 15. 12. 2011 od 14 hodin 
v budově ZŠ Stoliňská. Můžete shlédnout vystoupení dětí na besídce v tělocvičně školy 

a poté si koupit dekorativní vánoční dárky z dílny našich žáků. 
Nebude chybět sváteční atmosféra a malé pohoštění. 

Na vaši účast se těší žáci, učitelé a vedení školy.
Martin Březina, ředitel školy

Výsledkem je dopravní studie, která variantně řeší sedm pro-
blémových míst v okolí školy. Navíc některá dopravní řešení, 
jejichž konečnou podobu navrhl dopravní projektant Ing. Květo-
slav Syrový, jsou připravena k postupné realizaci již v nejbližší 
době. Vedoucí odboru dopravy MHMP Mgr. Jaroslav Mach se 
k našim připomínkám vyjádřil velmi pozitivně. Tím ale práce na 
projektu zdaleka nekončí, ovšem při realizaci našich doprav-
ních návrhů musí nyní sehrát rozhodující úlohu vedení obce, 
magistrát a další instituce. 
V počátcích školního projektu Bezpečné cesty do školy jsme 
se shodli na tom, že než dojde k faktickému zvýšení bezpeč-
nosti žáků na komunikacích v okolí školy, nebudeme propago-
vat používání kol při cestách do školy. Škola naopak podporu-

je, aby děti jezdily do školy na koloběžkách. 
Domnívám se, že mé zastavení v ředitelně, které nakonec 
skončilo osmiměsíční projektovou spoluprací se Základní 
školou Stoliňská, mělo smysl, a byl bych rád, kdyby štafetu 
po mně převzali další rodiče, protože bezpečnost našich dětí 
není jednorázový úkol, ale trvalá záležitost. Osobně jsem se 
přesvědčil, že přístup a snaha současného vedení školy a jeho 
podpora ze strany zastupitelstva obce, jsou zárukou, že se 
o své děti brzy nebudeme muset při cestách do školy obávat.   

Ing. Bohdan Salvet, konzultant projektu

/Redakčně kráceno. Celý text na www.pocernice.cz v sekci 
Napište nám…/
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Účastníky této významné akce jsou 
obvykle odborníci z různých oblas-
tí, novináři a vysokoškolští studenti. 
Tentokrát byly k účasti přizvány i dvě 
pražské střední školy a jednou z nich 
byla SOŠ pro administrativu Evropské 
unie. Studenti druhých a třetích roč-
níků vnímali svoji účast jako prestižní 
záležitost a skvěle reprezentovali naši  
školu. Odměnou jim byla možnost setkat 
se s významnými současnými i bývalými 
politiky a představiteli ekonomického 
světa.
Řečníci se ve svých vystoupeních 
věnovali především současným ekono-
mickým problémům a pak odpovídali 
na dotazy účastníků konference. Naše 
studenty nejvíce zaujal svým rétorským 
uměním a především obsahem příspěv-
ku Steve Forbes. Je potěšitelné, že se 

ptali i naši druháci a třeťáci a jejich otáz-
ky byly opravdu k věci. Díky zaměření 
naší školy pomáhala každý den čtveřice 
studentů bezprostředně před zahájením 

konference s přípravou sálu. Pro všech-
ny byla účast na „českém Davosu“ velmi 
zajímavou a přínosnou zkušeností.

Zúčastnili jsme se Dnů USA a EU na Žofíně
Ve dnech 24. a 25. října proběhl v paláci Žofín sedmý ročník mezinárodní konference Dny USA 

a EU. Prostřednictvím médií byla veřejnost informována o tom, že zde se svými příspěvky

k aktuální hospodářské a politické situaci vystoupili například předseda české vlády

Petr Nečas, bývalí premiéři Francie a Španělska, členové poradního týmu prezidenta Obamy 

nebo předseda správní rady a šéfredaktor společnost Forbes Media Steve Forbes.

Píšeme do novin

Od poloviny září do poloviny listopa-
du probíhalo podzimní kolo projektu 
Studenti čtou a píší noviny. Jedná se 
o akci deníku Mladá fronta DNES, jejímž 
účelem je poskytnout mladým lidem 
prostor pro vyjádření myšlenek a názorů 
na stránkách celostátního periodika.
Do projektu se zapojila i SOŠ pro admi-
nistrativu Evropské unie. Studenti 2. a 3. 
ročníků pod patronací učitelky českého 
jazyka Mgr. Bergmannové vyjádřili své 
postoje k aktuálním společenským té-
matům vypsaným v jednotlivých kolech. 
Práce Nikoly Bečanové z P2A a Nikoly 

Skřivánkové z P3B byly zveřejněny 
na stránkách MF DNES. Je to velký 
úspěch, neboť do jednotlivých kol při-
spělo téměř pět tisíc studentů. Gratuluje-
me a děkujeme za reprezentaci školy.

Vítáme vás!

První listopadová středa byla v naší 
škole prvním letošním dnem otevřených 
dveří. Během odpoledne navštívila obě 
budovy asi stovka zájemců z řad žáků 
devátých tříd, většinou v doprovodu 
rodičů. Na jejich dotazy týkající se studia 
odpovídali členové vedení a studenti, 
kteří hosty také provedli školou a domo-
vem mládeže.
Další den otevřených dveří se uskuteční 
ve středu 7. prosince mezi 14. a 19. ho-
dinou. Přijďte nás navštívit, jste srdečně 
zváni.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ 

Návštěva Muzea Policie ČR

Během října navštívili studenti tříd P3A 
a P3C ze SOŠ pro administrativu EU 

expozici Muzea Policie ČR, které se 
nachází v areálu pražského Karlova. 
Muzeum mapuje historii, vznik, vývoj 
a činnost bezpečnostních sborů na 
území našeho státu a známé kriminalis-
tické případy, prezentuje problematiku 
dopravní a letecké služby, cizinecké 
a pohraniční policie, ale i bývalé státní 
bezpečnosti. Studenti si tak mohli doplnit 
teoretickou výuku problematiky ochrany 
státu o velmi zajímavé poznatky. 

Ing. Jana Macháčková,
učitelka veřejné správy 

Další protidrogový víkend

Předposlední říjnový víkend vyrazili 
studenti prvních ročníků na víkendový 
pobyt s protidrogovou tématikou do 
Dolních Míseček. Program zajištěný 
lektory byl velmi zajímavý, diskutovali 
jsme a dozvěděli se nové informace 
o drogách, následcích jejich užívání 
a legislativě. Cílem našeho pobytu bylo 
také vzájemné poznávání a prohloubení 
přátelských vztahů. 

Marek Cozl, A1B
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Cesta ke čtenáři

Čtení nás provází od dětství, písmena 
jsou s námi každý den. Čtenářská gra-
motnost je pojmem, který na nás útočí 
ze všech stran. Čtení není nejsilnější 
stránkou nejen dětí, ale mnohdy ani 
nás, dospělých. Aby žáci ZŠ Ratibořická 
zdolali nástrahy, které na ně v podobě 
textů čekají, snažíme se je v četbě pod-
porovat, případné nečtenáře k četbě na-
směrovat. Uvědomujeme si, že osvojení 
čtenářských dovedností a strategií je 
podmínkou úspěchu v dalších oblastech 
lidského života.
Rozvoji čtenářství nejen v tradičním 
smyslu technické správnosti a rychlosti, 
ale zejména jako prostředku k získávání 
informací se proto dlouhodobě věnuje-
me přímo ve výuce. 
Výuku českého jazyka obohatily pravi-
delné dílny čtení. Inspiraci jsme nalezli 
ve vzdělávacích kurzech programu 
Čtením a psaním ke kritickému myšle-
ní, kterých se učitelé naší školy dlou-
hodobě účastní a získané vědomosti 
předávají dalším kolegům a kolegyním. 
V dílně čtení mají naši žáci prostor pro 
tiché samostatné čtení a jeho následné 
sdílení (tedy „povídání“ o přečteném). 
Na 2. stupni se staly také součástí ŠVP 
coby volitelný předmět. Děti na dílnách 
oceňují zejména možnost číst si vlastní 
knihu, a to v klidném prostředí. Postup-
ně dochází také k „rozečtení nečtenářů“, 
které mnohdy k četbě inspiruje právě 
prostředí dílny čtení. Diskuze o pře-
čteném, tzv. sdílení pak zlepšuje také 
vyjadřování žáků, podporuje komunikaci 
mezi nimi.
Motivací ke čtení se pro mnoho dětí 
stalo i „putování knihami“. Využili jsme 
vstřícnosti Divadla Horní Počernice 
a pozvali pro naše žáky LiStOVáNí. 
Začátkem listopadu jsme zhlédli tři diva-
delní vystoupení tohoto projektu, jehož 
tváří je pan Lukáš Hejlík. Nejmladším 
žákům posvítila Kouzelná baterka na 
psa Petalíka, starší byli Ztraceni v čase, 
ale nakonec jsme zjistili, že Život je 
stejně k sežrání. 
Všechna představení byla oceněna 
bouřlivým potleskem a nejen rozzářené 
oči žáků napovídaly, že se s LiStOVá-
Ním rádi opět setkáme. 

Mgr. Radomíra Hubálková,
ZŠ Ratibořická

Bibliobus

Od začátku školního roku můžete před 
vchodem do naší školy vídat speciální 
autobus. Díky službě Městské knihovny 
hl. města Prahy a hlavně díky paní 

Vandě Fritschové, která je vedoucí 
oddělení mobilních služeb, jsme se 
stali návštěvníky tzv. Bibliobusu. Je to 
autobus plný zajímavých knížek, které 
si naši žáci mohou pravidelně půjčovat. 
Bibliobus k nám zajíždí každých 14 
dní, a to vždy ve středu od 10 do 12:30 
hodin. Zatím ho navštěvují žáci 6. - 8. 
tříd, ale do budoucna chceme zapojit 
žáky celé školy. 

Ekozprávy ze ZŠ Ratibořická

Také v letošním školním roce pokračujeme v mezinárodním projektu Ekoškola. Školní 
Ekotým složený z žáků 5. až 9. tříd dokončuje analýzu školy, sestavuje plán činností 
a cílem letošního roku je podat žádost o titul Ekoškola. 
Dále jsme zapojeni do projektu Recyklohraní ( sběr elektrospotřebičů a baterií)a také 
pokračuje sběr papíru. Nově jsme se zapojili do charitativního projektu Věnuj mobil. 
Ekologickou výchovu se snažíme začleňovat do všech předmětů, využíváme nabídky 
organizací, jako např. Toulcův dvůr nebo ekocentrum Koniklec. 
Ve čtvrtek 10. 11. navštívil Ekotým sdružení Tereza, kam všichni chodí velmi rádi. 
V rámci workshopu Hodnocení týmu se opět ukázalo, jak je důležitá vzájemná spolu-
práce. 

Mgr. Jana Jeřábková, ZŠ Ratibořická

Sportovní úspěchy studentů gymnázia

V říjnu jsme se zúčastnili hned několika soutěží v rámci Poháru pražských škol 
(POPRASK). Za krásného slunečného počasí 3. 10. závodila v Xaverovském háji 
v Horních Počernicích družstva chlapců a dívek v mladší a starší kategorii. Startovalo 
se na hrázi rybníka, hlavní část trasy vedla lesem, kde se rovinky střídaly s mírným 
stoupáním a klesáním.
Naši školu reprezentovali v kategorii mladších žáků chlapci i dívky. T. Konejlová, 
V. Kousalová, K. Jindrová, J. Feixová a K. Kolrosová suverénně zvítězily a postoupily 
do celopražského fi nále, které proběhlo naopak za studeného a deštivého počasí 
12. 10. ve Vokovicích. Trasa dlouhá jeden kilometr vedla kolem kempu Džbán. 
Konkurence byla obrovská, takže tým děvčat dále nepostoupil, ale můžeme být hrdí 
na 6. místo T. Konejlové. Ve sportovní hale Sparty ve Vysočanech jsme 24. 10. po-
stavili v obvodním kole stolního tenisu družstvo mladších žáků (P. Popelka, P. Coufal 
a F. Šípek), které obhajovalo loňské vítězství. Chlapci zabojovali a opět postoupili do 
celopražského fi nále, které se bude konat 24. 11. v Modřanech. Všichni tři sportovci 
chválili atmosféru soutěže, kde si nejen zahráli, ale vyzkoušeli si také roli rozhodčích. 
V rámci fotbalového turnaje středních škol se náš tým probojoval do celopražské-
ho fi nále a získal pěkné 5. místo. Všem studentům děkujeme za reprezentaci školy 
a přejeme další nejen sportovní úspěchy.

Mgr. Jana Kabátová, vyučující TV
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Novým vínem se poprvé připíjí na svá-
tek sv. Martina, který oznamuje završení 
celoroční práce vinařů. Letošní první 
výhradně dámské setkání u Svatomar-
tinského vína na Chvalském zámku bylo 
však také vhodnou příležitostí k hodno-

cení ročního působení žen na hornopo-
černické radnici, kterých je z celkového 
počtu pětadvaceti zastupitelů jedenáct 
a tři jsou členkami Rady Prahy 20. 
S nápadem uspořádat jakýsi protipól 
akce S radními na pivo přišla Zuzana 

Foglarová, hostitelkami byly starostka 
Hana Moravcová a ředitelka zámku 
Alexandra Kohoutová, která také před-
stavila Svatomartinská vína ze Znovína 
Znojmo (Šatov) a vedla degustaci. Ze 
čtyř ofi ciálně povolených odrůd byly 
nabízeny tři: Müller Thurgau, Svatovavři-
necké růžové a červené, nabídku do-
plnily pozdní sběry pěti odrůd z loňské 
a předloňské úrody. 
V přívětivém prostředí Chvalského 
strávily dámy příjemný večer se skvělým 
vínem a několika tanečními vystoupe-
ními dětí z DDM, ale především měly 
možnost pohovořit o věcech, které je 
v lokální politice těší či naopak trápí. 
Z atmosféry večera jednoznačně vyply-
nulo, že uplynulý rok – a to nejen vinař-
ský – byl úspěšný, což byl jistě pádný 
důvod alespoň k malé oslavě.  

Dana Mojžíšová

Se zastupitelkami u sklenky Svatomartinského vína

Nenechte si ujít první 

hornopočernický ples 

sportovců

Sportovci nebývají nadšenými účastníky 
plesových radovánek, jejich těla a hlav-
ně nohy jsou trénované na úplně jiné 
pohyby a většinou se zvukovou kulisou 
píšťalky nebo startovací pistole. Taky se 
cítí lépe v dresu a sportovních botách 
než v kravatě a plesových střevících. Je-
jich kalendáře akcí obvykle s plesovou 
sezónou moc neladí. 
 Zároveň jsme ale my sportovci, a o čle-
nech oddílů TJ Sokol Horní Počernice 
to platí zvlášť, velmi družní. Každý 
sice sám za sebe usiluje o co nejlepší 
výkony, ale tréninky, zápasy, soutěže 
a závody jsou kolektivní záležitostí. Po-
řádáme turnaje a přátelská utkání, která 

mají kromě sportovního obsahu vždy 
příjemnou společenskou atmosféru. 
 Sportování je pro nás náplní volného 
času, který jinak trávíme se svými přáteli 
a rodinami. Napadlo vás, že sportovní 
ples je skvělá příležitost, jak se svým 
týmem seznámit manžela nebo přítelky-
ni? Pokud sami nejsou sportovci nebo 
skalní fandové, možná jim vaši kamarádi 
z kurtu, tělocvičny, hřiště nebo atletické-
ho oválu budou při tanci a společenské 
zábavě zase o něco sympatičtější. 
 Basketbalisté ať vymění dvoutakt za 
rytmus valčíku či tanga, fotbalisté držení 
a vedení míče kopací technikou za jem-
né držení a vedení partnerky, pozor ale 
na auty, fauly a jiné nedovolené zákroky 
na parketu. Sako každého promění 
v gentlemana. Výstřel zde neznamená 
start na atletické dráze, to nejspíš někdo 

v sále otevírá láhev šampaňského. A po 
tanci si s partnerkou nebudeme vymě-
ňovat dresy. 
 TJ Sokol Horní Počernice pořádá v so-
botu 21. ledna 2012 první ročník plesu 
sportovců. Zájemci o vstupenky se mo-
hou obracet na Janu Liškovou v kance-
láři v hale v Chvalkovické ulici, tel.: 281 
925 517. Hudební skupina Rošáda hraje 
plesovou klasiku i odvážnější kousky, na 
tombole se budou podílet fi rmy a podni-
katelé z Horních Počernic. Sál v Rado-
nicích má kvalitní parket i občerstvovací 
zázemí, bude i plesové překvapení! 
Těšíme se na hojnou účast sportovců 
i spřízněné hornopočernické veřejnosti.

Sportovci ze Sokola Horní Počernice

Martin Hejhal s taneční partnerkou Klárou předvedli ukázky latinskoamerických 

tanců (samba, cha-cha, rumba, jive)
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Dvanáctá Tříkrálová sbírka

Od 2. do 9. ledna 2012 bude také v Hor-
ních Počernicích probíhat tradiční Tříkrá-
lová sbírka pod záštitou Charity Česká 
republika. Přijměte koledníky s otevře-
ným srdcem. Se zapečetěnými kasič-
kami budou zde koledovat převážně 
děti z farnosti sv. Ludmily pod vedením 
dospělé osoby. Arcidiecézní charita pod-
poří z Tříkrálové sbírky dům pro seniory 
v Mukařově a přispěje na odstranění 
podvýživy matek a dětí v Africe. V rámci 
Tříkrálové sbírky jste také srdečně zváni 
na koncert 6. ledna 2010 od 19.15 hod. 
v chrámu Panny Marie Sněžné na Jung-
mannově náměstí v Praze.

Farnost sv. Ludmily
v Horních Počernicích

Poděkování za krásný 

Halloween v azylovém domě 

Rádi bychom poděkovali členkám Klubu 
Věcí veřejných Praha 20, které 
3. listopadu zpříjemnily dětem v Azylo-
vém domě pro matky a rodiny s dětmi 

na Křovinově náměstí jejich Halloween-
skou party. 
Každé dítě, které už bylo patřičně „hal-
loweensky nazdobené“, dostalo na mís-
tě plyšáka, knížku a sladkosti. Radost 
byla nesmírná a děti se smířily i s tím, 
že kočárek pro panenky a malé jízdní 
kolo si ke svým maminkám neodnesou, 
ale zůstanou pro všechny ve společen-
ské místnosti. Plyšáci dostali hned ten 
večer svá jména, malí čtenáři začali číst 

knížky a nám nezbývá než poděkovat, 
protože právě díky příjemné návštěvě se 
letošní Halloween našim dětem mimo-
řádně vydařil.

Za SKP HOPO Bc. Jana Tvrdková, DiS.

Poděkování Martinovi 

Velíškovi

V těchto dnech jsme s přáteli a dětmi 
navštívili nádhernou výstavu Od Vos-
toku po Chvaly - 50 let vystřihovánek 
v ABC na Chvalském zámku. Byli jsme 
nadšeni úrovní výstavy i její celkovou 
atmosférou. Ráda bych proto na tomto 
místě poděkovala akademickému malíři 
Martinu Velíškovi, který nám všem tuto 
výstavu zprostředkoval. Cením si toho, 
že pan Velíšek, člen kulturní komise 
RMČ Praha 20, využívá svých kontaktů 
v uměleckém světě takovým způsobem, 
který v konečném důsledku přináší 
radost a potěšení nám všem. 

Bc. Barbora Jägerová,
zastupitelka MČ Praha 20

Půlnoční bohoslužba v modlitebně Církve bratrské
Zveme vás na příjemné vánoční pozastavení v ruchu života a hezké zamyšlení nad Vánocemi a jejich významem. 
Až rozbalíte dárky a půjdete se ven nadechnout čerstvého vzduchu, přijďte na půlnoční do modlitebny Církve bratrské 
Ve Žlíbku 168/8. Začínáme ve 23 hodin a o půlnoci si popřejeme hezké svátky.
Kdybyste se chtěli vypravit na jiné naše bohoslužby, můžete k nám zavítat na Boží hod vánoční 25. 12. v 10 hod. nebo přijít na 
Silvestrovské vděčné poohlédnutí za starým rokem 31. 12. v 19 hod. 
Novoroční výhled do nového roku se koná 1. ledna 2012 v 10 hod.
O nedělích u nás začínají bohoslužby v 9 hod., večer se scházíme nad různými tématy, někdy si pozveme také hosty a volíme 
i různé formy komunikace. Vždy na vás ale při bohoslužbách vzpomínáme, modlíme se za vás a přejeme vám všem neustálé 
Boží požehnání.

S vánočním pozdravem Mgr. Miloslav Kloubek, kazatel

Závěr adventu a Vánoce v Českobratrské církvi evangelické 

Třebešovská 2101/46, Horní Počernice
18. 12. Bohoslužby v 9.30 s vánoční hrou Zpráva na první stranu
24. 12. Vánoční bohoslužby v 16.00
25. 12. Bohoslužby v 9.30 s Večeří Páně

Sobota 24. 12. 

14:00 ŠTĚDRÝ DEN - VIGILIE NAROZE-
NÍ PÁNĚ
16:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ PRO DĚTI
24:00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
Neděle 25. 12.  

8:30 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ  
Pondělí 26. 12.  

8:30 SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA 
Úterý 27. 12.  

18:30 SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA 

Čtvrtek 29. 12. 2011

8:30 MŠE SVATÁ
Pátek 30. 12.  

18:30 SVÁTEK SVATÉ RODINY  
Sobota 31. 12.  

18:30 SV. SILVESTRA - TE DEUM 
ZA ROK 2011 A MŠE SV. NA ZAČÁTEK 
OBČANSKÉHO ROKU
Neděle 1. 1. 2012

8:30 SLAVNOST MATKY BOŽÍ

Halloween v azylovém domě 

přinesl radost dětem díky dárkům 

Klubu Věcí veřejných Praha 20.

Vánoční bohoslužby v kostele sv. Ludmily na Chvalech
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Program divadla v prosinci 2011

Sobota 3. prosince v 19.30

KORUNNÍ SVĚDKYNĚ

Neděle 4. prosince v 15.00

BETLÉMSKÁ HVĚZDA

Úterý 6. prosince v 16.00 a v 18.00

VÁNOČNÍ SHOW 

Středa 7. prosince v 19.30

JEFFREYMU JE ŠOUFL

Čtvrtek 8. prosince v 18.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
OBRAZŮ TÁŇI 
MACHOLDOVÉ

Sobota 10. prosince v 15.00

O ZAPOMNĚTLIVÉM 
PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI

Pondělí 12. prosince v 19.30

OSKAR

Úterý 13. prosince v 17.00

FIT STUDIO D

Středa 14. prosince v 19.30

NAĎA VÁLOVÁ 
- S ÚCTOU EVĚ 
OLMEROVÉ

Sobota 17. prosince v 15.00

JOSÍFEK A MARUŠKA 
MAJÍ DĚŤÁTKO

Neděle 18. prosince v 17.00

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM 
STROMEM 

v přírodním divadle 

Úterý 20. prosince v 19.30

JIŘÍ SCHMITZER

Středa 28. prosince v 18.00

KONCERT PRO DVĚ 
HARFY A NEJEN PRO NĚ

Předprodej vstupenek na leden začne v pokladně divadla 
v úterý 13. prosince v 16 hodin.

Od následujících dnů jsou možné internetové rezervace a za-
koupení vstupenek v pokladně Chvalského zámku.

V den zahájení předprodeje je možné zakoupit nebo rezervo-
vat maximálně šest vstupenek na jedno představení.

Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sed-
mi dnů od zadání rezervace. 

Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

Pokladna v divadle je otevřena
po – čt 16.00 – 18.00 a hodinu před každým představením.

Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena
denně 10.00 – 16.00.

NOVINKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si na vybraná před-
stavení můžete zakoupit také prostřednictvím sítě TICKET-
PORTAL. Takto rezervované vstupenky vyzvednete kdekoli po 
celé Praze v desítkách prodejních míst. V Horních Počernicích 
provádí pro Ticketportal tuto službu sázková kancelář Fortuna 
v Jívanské ulici (mezi prodejnou Moravec a vlakovým nádra-
žím). Další prodejní místa jsou například ve stanici metra B 
Černý Most a Rajská zahrada. 

Náš tip na vánoční dárek
Darujte svým blízkým kulturní zážitek. Pozvěte je do divadla 
na koncert, komedii, detektivku, klasické drama, balet nebo 
pohádku. Všechna tato představení najdete v nabídce našeho 
divadla.

Přehled představení
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Sobota 3. prosince v 19.30
Agatha Christie

KORUNNÍ SVĚDKYNĚ
Režie: Jana Sůvová
Divadelnísoubor Právě začínáme

Méně známá detektivní hra A. Christie. 
Děj se odehrává převážně v soudní síni 
nebo v kanceláři státního zástupce, 
který mladíka, obžalovaného z vraždy 
bohaté, postarší dámy, zastupuje.  A jak 
už jsme u autorky zvyklí, konečný zvrat 
ve vyřešení celého případu je pro diváka 
překvapivý.
Hrají: Lucie Hendrychová, Alexandra 
Vytlačilová, Michal Klich, Michal Pivarči, 
Jiří Špaček, Tomáš Kádner, Klára Šimi-
cová, František Vohralík, Milan Rutner, 
Šárka Hanušová, Renata Sýkorová, Iva 
Ptáčková, Eliška Povolná
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 4. prosince v 15.00

BETLÉMSKÁ HVĚZDA
Hálkovo městské divadlo Nymburk

Vánočně laděná výpravná činoherní 
pohádka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 6. prosince v 16.00 a v 18.00

VÁNOČNÍ SHOW 
Pořádá Městská část Praha 20 

Vánoční pořad plný soutěží a písniček 
v přímém přenosu TV Amfora. 
Účinkují: Jan Čenský, Petr Salava, 
Michal Nesvadba, Tereza Mátlová
Vhodné pro děti od 5 do cca 11 let
Jednotné vstupné 100 Kč
Internetové rezervace vstupenek najde-
te v sekci Jiní pořadatelé.

Středa 7. prosince v 19.30
Keith Waterhous

JEFFREYMU JE ŠOUFL
Produkce: agentura Vrkal
Režie: Julek Neumann

Hrají: Oldřich Kaiser, Rostislav Novák, 
Jaroslav Hanuš a Karolina Kaiserová. 
Vstupenky jsou k dispozici také v síti 
Ticketportal.
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Čtvrtek 8. prosince v 18.00

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
OBRAZŮ TÁŇI 
MACHOLDOVÉ

Sobota 10. prosince v 15.00

O ZAPOMNĚTLIVÉM 
PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI
Divadlo Pro malý

Poetická pohádka o kouzelném vánoč-
ním čase.
O vánocích je každé dítě šťastné, pokud 
pod stromečkem najde svůj dárek. Aby 
všechny děti 
našly své dárky, musí jejich napsaná 
přání posbírat Psaníčkový Andělíček. 
Co svět světem stojí, děti čertů se bojí 
a co se odřená kolena hojí  Psaníčkový 
Andělíček nezaspal! Až tyto Vánoce… 
Hrají: Jarmil Škvrna, Karel Zima a Agáta 
Zimová
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 12. prosince v 19.30
Claude Magnier

OSKAR
Produkce: Anife Hassan Vyskočilová
Režie: Ivan Vyskočil

Slavná francouzská konverzační ko-
medie plná záměn a převleků. Původní 
divadelní hra francouzského dramatika 
oslovila svojí komediálností i legendár-
ního herce Luise de Funése, který podle 
ní natočil úspěšný fi lm téhož jména. 
Účinkují: Ivan Vyskočil, Zdeněk Podhůr-
ský, Michaela Dolinová, Eva Čížkovská, 
Juraj Bernáth, Martin Sochor, Zuzana 
Ďurdinová, Veronika Nová, Anife Vysko-
čilová Hassan, Viktoria Kudrya, Marcel 
Rošetzký, Miroslav Šimůnek, Lukáš 
Rous, Petr Vágner, Nikol Kouklová, Jana 
Tabrea 
Vstupenky jsou k dispozici také v síti 
Ticketportal.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Úterý 13. prosince v 17.00

FIT STUDIO D
Vánoční akademie pod vedením 
Dagmar Zitové

Vstupné 80 Kč
Internetové rezervace vstupenek najde-
te v sekci Jiní pořadatelé.

Středa 14. prosince v 19.30

NAĎA VÁLOVÁ - S ÚCTOU 
EVĚ OLMEROVÉ
Naďa Válová doprovázena ženskou 
kapelou nastudovala projekt S úctou 
Evě Olmerové, kterým vyjadřuje dík za 
každý tón této fenomenální divě. Ona 
sama je považována za šansonový 
objev Michala Horáčka, který říká, že 
„ženský hlas je nejtajuplnějším nástro-
jem v orchestru světa“. Naďa Válová 
hostuje na albech Trochu jinak (2006) 
Ohrožený druh (2008) a Točí se dokola 
(2010). Svým osobitým projevem zaujala 
v roli Cizí ženy v Lyrikálu Kudykam celé 
divadlo a interpretací písně V úzkých 
dostává do úzkých nejen ženy. 
Vstupné 220 Kč
Internetové rezervace vstupenek najde-
te v sekci Jiní pořadatelé.

Sobota 17. prosince v 15.00

JOSÍFEK A MARUŠKA 
MAJÍ DĚŤÁTKO
Divadlo Špílberg Brno

Divadelní inscenace na motivy známé-
ho biblického příběhu vypráví o tom, 
co předcházelo narození Ježíše Krista, 
popisuje jeho narození a dětství. Jed-
noduchou a poutavou formou vyprávění 
zaujme malé i větší děti.  V kombinaci 
s nejznámějšími vánočními melodiemi 
slibuje silný emotivní zážitek.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 18. prosince v 17.00

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

PREMIÉRA
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Úterý 20. prosince v 19.30

JIŘÍ SCHMITZER
Jiří Schmitzer nepatří k tklivým písnič-
kářům, kteří se rozplývají nad krásami 
světa. Sází raději na svůj ostrý humor, 
skepsi a ironii. Jako kterýkoliv jiný folkař 
se Jiří Schmitzer sám také doprovází. 
Co ztrácí na hlase, to dohání svým 
charizmatem a nasazením. Pověstný 
je svou bezprostředností a ochotou 
improvizovat v jakékoliv situaci. Umí ro-
zesmát, pobavit, rozesmutnit a znejistit 
posluchače jako málokdo.

Vstupenky jsou k dispozici také v síti 
Ticketportal.
Jednotné vstupné 200 Kč

Středa 28. prosince v 18.00

KONCERT PRO DVĚ 
HARFY A NEJEN PRO NĚ
Krásná hudba v podání umělců Jany 
Bouškové, Libuše Váchalové, Jiřího 
Bouška a Jiřího Kubity. Interpretační 
umění účinkujících a přátelská atmosfé-
ra koncertu slibují jako vždy mimořádný 
zážitek a neodmyslitelně patří k vánoč-
ním svátkům v Horních Počernicích.
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Připravujeme na leden 2012

Připravujeme na leden 2012

Čtvrtek 5. ledna v 19.30

DITA HOŘÍNKOVÁ – 
PAVEL VĚTROVEC
NOVOROČNÍ KONCERT 
Novoroční koncert zpěvačky a herečky 
Dity Hořínkové, sólistky Hudebního diva-
dla Karlín a pana Pavla Větrovce, kapel-
níka orchestru Karla Gotta, klavíristy 
a skladatele.  Zpěvačka pro vás vybrala 
skladby – hudební bonbónky z muzikálu 
My Fair Lady a z děl A. L. Webera. Zazní 
také J. S. Bach obohacený houslovým par-
tem v podání houslistky Jany Kubánkové. 
Vstupné 200, 180, 160 Kč 

Neděle 8. ledna v 15.00

O HONZOVI A PRINCEZNĚ 
JASNĚNCE
Program servis F 
a Činoherní skupina Praha

Původní pohádka s písničkami 
Ze zámku uteklo všechno služebnictvo, 
zůstal jen král, který své rozmazlené
dceři plní všechny její vrtochy, ale i jemu 
už dochází trpělivost. V převleku za 
šaška odvádí princeznu ze zámku, aby 
poznala skutečný život. A kdo přivede 
princeznu k rozumu? Nechte se překvapit.  
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 9. ledna v 19.30
Willy Russell 

SHIRLEY VALENTINE
Inscenace vznikla ve spolupráci 
s FDA
Režie Zdeněk Kaloč
Překlad Pavel Dominik

Bravurní komedie o hledání vlastní iden-
tity. One woman show Simony Stašové. 
Shirley Valentine je jméno dívky, kterou 
ta současná, čtyřicetiletá matka rodiny 
a manželka počestného občana, už dáv-
no není. Přesto, že se musí starat aby 
život její rodiny žijící v Liverpoolu běžel 
ve vyježděných kolejích, sny a touhy té 
dívky, kterou kdysi byla, v ní zůstávají. 
Snad proto podlehne návrhu své kama-
rádky a udělá něco, co se od ní neoče-
kává – odjede na dovolenou do míst, 
kde se pěstuje vinná réva, do Řecka. 
A tam začíná nový život, nové dobro-
družství, všechno to, co už považovala 
za ztracené. Představení není vhodné 
pro děti do 15 let.
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Sobota 14. ledna v 15.00
L. Delibes

COPELIA
Účinkují žáci Baletní školy BcA. Jána 
Němce
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 15. ledna v 15.00

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Hálkovo městské divadlo Nymburk

Činoherní výpravná pohádka inspirova-
ná televizním Večerníčkem.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 19. ledna v 19.30
A. S. Puškin

EVŽEN ONĚGIN
Divadlo Anfas Praha
Režie: Pavel Khek

Kdokoli se v životě zamiloval, může se 
identifi kovat s postavami Puškinova 
románu. Jeho hrdinové by mohli být 
šťastní a jen hloupá náhoda a lehko-
myslná slova zvrátí jejich osudy zcela 
jiným směrem. V těch nejdůležitějších 
chvílích, kdy by lásce mohli vdechnout 
život, selžou. 
Zdařilá úprava jednoho z nejslavněj-
ších milostných děl stojí především na 
výborných hereckých výkonech a věřte, 
že budete z divadla odcházet v krásném 
rozpoložení.
Hrají: Petr Mikeska, Ivo Theimer, 
Svatava Milková, Anna Suchánková
Vstupné 160, 140, 120 Kč, studenti 
a důchodci poloviční vstupné

Sobota 21. ledna v 15.00  
Václav Čtvrtek – Petr Slunečko

KŘEMÍLEK 
A VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska

Čtyři pohádky z mechu a kapradí
Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví 
zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi 
Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, 
Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, 
svedou boj o vodní pramen se zlým 
rakem a setkají se s Ledovou panenkou. 
Pařezová chaloupka v mechu a kapradí 
je zkrátka plná dobrodružství.
Známá pohádka Václava Čtvrtka je 
vhodná pro děti od tří let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

PREMIÉRA

Generální partner 
Divadla Horní Počernice 

Hlavní sponzor
Divadla Horní Počernice 
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Změna programu vyhrazena.

Kulturní centrum Horní Počernice přijme divadelního technika na poloviční úvazek nebo na DPČ.
Podmínkou je vyhláška 50/1987 sb. minimálně paragraf 5. Praxe v oboru vítána.

Strukturovaný životopis zasílejte na divadlo@pocernice.cz, v případě dotazů volejte na tel.: 281 920 326.

Neděle 22. ledna v 18.00
Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT 
Divadelní soubor Právě začínáme
Úprava a režie: Josef Hervert
Překlad: Alena Morávková
Hudba: Pavel Horák 

Tragická fraška o třech dějstvích
Inzerce - byty: Pronajmu čtyřpokojový 
byt, s velkou vstupní halou a pochmur-
nou minulostí, na bývalé Leninově třídě, 
dnes Stalinově prospektu, v Moskvě. Zn.: 
Každý chce bydlet: šlechtic, tulák, Číňan 
i funkcionář, dámy mířící výš, pánové 
mířící níž... Jak setkání při
večerní přehlídce (nebo snad obhlídce?) 
skončí...  A morfi um neléčí a Nice je 
daleko...
Hrají: Alexandra Vytlačilová, Martin Jech, 
Milan Rutner, Barbora Jelínková, Filip 
Minařík, Jan Procházka, Ondřej Hrubeš, 
Šárka Hanušová, Milan Špale, Sabina 
Valová, Eva Bartoňová, Jiří Novotný, 
Lucie Hendrychová, Nikola 
Hendrychová a Jana Povolná
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Úterý 24. ledna v 19.30
Jeffrey Hatcher

PICASSO
Divadelní společnost Ansámbl
Režie Jiří Svoboda

Česká premiéra divadelní hry pro dva 
herce Picasso vznikla na prknech Diva-
dla Ungelt. Příběh o umělci předvedeném 
v okupované Paříži německými vojáky 
před vyšetřovatelku, která po něm žádá 
autorizaci jeho tří obrazů, má v sobě na-
pětí, tajemství i humor.Výjimečný skvost 
z ní dělají především herecké výkony 
obou představitelů – Milana Kňažka v roli 
Pabla Picassa a Vilmy Cibulkové v roli 
slečny Fischerové. 
Upozorňujeme diváky, že herci v rámci 
představení na jevišti kouří.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Čtvrtek 26. ledna v 19.30
Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT 
Vstupné 120, 100, 80

Neděle 29. ledna v 15.00
Josef Čapek

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové
Režie: Jakub Krofta

Kultovní literatura pro nejmenší děti 
v podání divadla Drak. Herec s herečkou, 
s využitím nejrůznějších divadelních 
triků a kouzel, budou dětem vyprávět 
něžné příběhy dvou zvířátek, která se ve 
skutečném světě v lásce zrovna dvakrát 
nemají. Loutky, živá hudba, světelné 
efekty a především imaginace budou 
hlavními prostředky krásného představe-
ní, které možná bude pro mnohé diváky 
jejich první divadelní zkušeností vůbec. 
Pro děti od 3 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 30. ledna v 19.30
Neil Simon

JAKEOVY ŽENY
Divadelní společnost Háta
Režie Lumír Olšovský

Inteligentní komedie o partnerských 
vztazích, o citových vazbách, o důvěře 
a nevěře, o fantazii. Neobvyklé obsazení 
(jeden muž, šest žen) a výborné dialogy 
slibují divákům atraktivní zábavu i příjem-
né dojetí.  
Hrají: Libor Hruška/ Zbyšek Pantůček, 
Adéla Gondíková/Ivana Andrlová, 
Veronika Jeníková/ Jana Birgusová, 
Hana Kusnjerová/ Marcela Nohýnková, 
Vlasta Žehrová/ Olga Želenská, Pavlína 
Vojáčková/ Jana Zenáhlíková
Vstupné 280, 260, 240 Kč

Dopolední představení zadaná pro 

školy a školky

Začátky dopoledních představení jsou 

v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak). 

Jednotné vstupné na divadelní před-

stavení 50 Kč. 

Maminky s dětmi mohou představení 

navštívit po předchozí domluvě na 

tel. čísle: 281920326. 

Školy a školky mají při obsazování 

míst přednost.

Pátek 2. prosince v 9.00 a 10.30

Malá mše vánoční 
– Kühnův dětský sbor 

Pondělí 5. prosince v 9.00

Legenda o Hvězdě 
– divadelní agentura 
Susa

Pátek 9. prosince v 9.00 a 10.30

Vánoční diamant 
– Liduščino divadlo

Čtvrtek 15. prosince v 9.00

Kde se vzaly Vánoce 
– umělecká agentura 
Petra Kubce

Pondělí 19. prosince v 9.00 a 10.30

Vánoční pohádka 
o kapru Karlovi 
– divadelní společnost 
Cylindr

Pátek 6. ledna v 9.00

Chytráci a hlupáci 
– Milada Karez, pořady 
s kytarou

Pondělí 9. ledna v 9.00

Zlatovláska 
– Drak Hradec Králové

Čtvrtek 19. ledna v 10.00

Evžen Oněgin 
– divadlo Anfas Praha

Pátek 27. ledna v 9.00

Pohádka o Kačence 
a raráškovi 
– Divadlo Ludvík

Milí diváci, 

děkujeme vám za vaši přízeň v letošním roce, přejeme vám 

krásné  vánoční svátky a těšíme se na setkání s vámi v roce 2012.

Hana Čížková, ředitelka divadla

PREMIÉRA

1. REPRÍZA
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Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2011

Předvánoční a vánoční 

Chvalský zámek
Prosinec je období, kdy se všichni rádi 
vracíme k těm dobrým tradicím a někdy 
se snažíme vybudovat i některé nové. 
Stejně tomu tak je u nás na Chvalském 
zámku – navazujeme na to, co máte vy, 
občané Horních Počernic, rádi a co se 
osvědčilo, ale rádi bychom přišli i s ně-
čím novým a zavedli tradice, na které 
budeme třeba za rok rádi navazovat. 

Ne 27. 11. 2011 až Ne 8. 1. 2012

Vánoční výstava:

Vánoce se vším všudy aneb 

Nejen betlémy…
Přijďte do romantického zámeckého 
sklepení, abyste se pokochali pohledem 
na krásné a tradičně-netradiční expo-
náty: potěší vás betlémy, zapůjčené ze 

sbírky soukromého sběratele Františka 
Karase, vánoční ozdoby a dekorace 
z dílny Markéty Vránové či autorské 
tisky – obrázky malířky Aleny Kadavé. 
Zároveň můžete názorně pozorovat 
ukázky uměleckého řezbářství a restau-
rování dřevěných soch VOŠUP a SUPŠ 
z Prahy 3.

Souběžně s vánoční výstavou můžete 
obdivovat papírové modely výstavy Od 

Vostoku po Chvaly – 50 let vystřiho-

vánek v ABC a ilustracemi z projektu 
Cesta k dětem.

O nejhezčí obrázek 

Chvalského zámku 

– vítězové vystavují!
Na jaře 2011 byla vyhlášena soutěž 
O nejhezčí obrázek Chvalského zámku. 
Nejlepších deset obrázků z každé ze tří 
kategorií vybrala radní Alena Štrobová 
a ředitelka zámku Alexandra Kohoutová 
a obrázky budou vystaveny od 27. 11. 
na Vánoční výstavě. To znamená, že děti 
z Horních Počernic vystavují na 
Chvalském zámku jako známí umělci. 
Blahopřejeme a jsme pyšní na tak nada-
né děti! Všech třicet vítězů bude odmě-
něno věcnými cenami pro další výtvar-
nou činnost, které věnovala společnost 
ART PAP, a vítězům je ve třídách předají 
radní Štrobová a ředitelka zámku 
Kohoutová.

Vítězové I. kategorie (1. stupeň ZŠ): 
Nikola Hladečková (8 let, ZŠ Stoliňská), 
Natálie Hrbková (11 let, ZŠ Ratibořická, 
5.A), Tereza Křížová (11 let, ZŠ Ratibo-
řická, 5.A), Mine Thinnawong (11 let, ZŠ 
Stoliňská, 3.A), Bernadetta Brachtlová 
(11 let, ZŠ Ratibořická, 5.A), Monika 
Hellerová (10 let, ZUŠ Ratibořická), 
Tomáš Novosad (ZŠ Stoliňská, 4.tří-
da), Veronika Fojtášková (11 let, ZUŠ 
Ratibořická), Martin Farkaš (12 let, ZŠ 
Ratibořická, 5.A), Anna Šrytrová (11 let, 
ZŠ Ratibořická, 5.A)

Vítězové II. kategorie (2. stupeň ZŠ):

Petr Dejmek (14 let, FZŠ Chodovická), 
Eliška Víchová (14 let, FZŠ Chodovic-
ká), Kristina Mochnáčová (14 let, FZŠ 
Chodovická), Kateřina Hemerková 
(15 let, ZŠ Chodovická), Dominik Kende 
(14 let, FZŠ Chodovická), Šimon Ferenc 
(6.B, ZŠ Stoliňská), Kira Grófová (12 let, 
ZŠ Chodovická), Kristýna Lonská 
(13 let, ZŠP Bártlova), Michala 
Kozáková (12 let, ZUŠ Ratibořická), 
Zdeněk Havlíček (15 let, ZŠP Bártlova),

Vítězové III. kategorie (gymnázium 

Horní Počernice)

Simona Michalíčková (kvinta B), Ve-
ronika Schmidtová (sexta B), Markéta 
Sušická (tercie A2), Tereza Valdmanová 
(tercie A2), Klára Šedá (kvinta A), Gab-
riela Kuncová (tercie A1), Barbora Kol-
rosová (tercie A1), David Kořínek (prima 
A1), Lukáš Zadák (prima A), Michaela 
Žatecká (kvinta A).

Ne 11. 12. od 10 do 17 hod, areál 

Chvalské tvrze

Adventní trhy
Přijďte se svátečně naladit a navna-
dit do areálu Chvalské tvrze. Letošní 
Adventní trhy se budou konat venku na 
prostranství podél cesty, abychom zažili 
tu pravou vánoční atmosféru, nadýchali 
se čerstvého vzduchu, potěšili se ukáz-
kami lidových řemesel, dali si „svařáka“ 
a něco hezkého koupili svým blízkým. 
Jen pokud nás zavalí sněhová kalamita, 
bude se akce konat ve stodole.
POZOR, NÁVŠTĚVA: Kolem 14. hodiny 
přijde možná i jedna velmi zvláštní 
návštěva ze starých dob… Nechte se 
překvapit.
POZOR, VÁNOČNÍ VESELÍ RC MUM: 

z trhů se vydejte přímo na zámek, kde 
bude od 13. hod připraveno tradiční 
vánoční zdobení a slavení v kočárovně.

Připojte se z www.chvalskyzamek.cz na kanál RSS, 
budete dostávat aktuální přehled výstav a akcí na 28 dní

nebo se přidejte ke skupině „Chvalský zámek“ na facebook 
a mějte přehled o všech akcích

Chvalský zámekChvalský zámek
Městské centrum Prahy 20,        kulturní památka
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Ne 18. 12. od 9 do 13 hod. příjem 

pečiva, od 15 hod. vyhlášení

Soutěž CHVÁLA PEČENÍ

aneb JAK SE PEČE 

V HORNÍCH POČERNICÍCH

Zúčastněte se nové soutěže, vyhláše-
né Chvalským zámkem, pod záštitou 
Pekařství Moravec:
- O nejchutnější vánoční cukroví

(5 typů pečiva – vyberte si: vanilkové 
rohlíčky, perníčky, linecké, vosí hnízda 
a kokosky) – min. počet 30 ks
- O nejkrásnější vánoční cukroví 
– neomezený druh i počet ks

Podmínky soutěže:
Zúčastnit se může každý, kdo rád 
a dobře peče vánoční cukroví, ale musí 

bydlet v Horních Počernicích. Soutěžit 
lze v jedné kategorii nebo i v obou kate-
goriích. V první kategorii nemusíte péct 
všechny druhy pečiva, můžete si vybrat. 
Cena 2000 Kč bude platná pro každou 
kategorii zvlášť.

Přihlášky – do 10. 12. 2011 s adresou 
a kategorií, v níž se bude účastnit, ode-
vzdejte na recepci Chvalského zámku 
nebo na telefonu 281 860 130.
Čtvrtou adventní neděli dne 

18. 12. 2011 přineste na recepci Chval-
ského zámku cukroví od 9 do 13 hod. 
Od 15 hod bude slavnostní vyhlášení 

vítězů v obou kategoriích za účasti 
výběrové komise, jíž bude předsedat 
pan Moravec. 
Následuje ochutnávka cukroví. Každý 
účastník soutěže obdrží jako podě-
kování od hlavního sponzora soutěže 
Pekařství Moravec - pravou nefalšova-
nou vánočku. 

So 24. 12. od 14 do 16 hod., nádvoří

ŽIVÝ BETLÉM
Na nádvoří zámku spatříte vy i vaše děti 

svatou rodinu včetně Ježíška, potěšíte 
se mláďátky zvířat a odnesete si betlém-
ské světlo do svých domovů.

Vánoční otevírací doba: 

• OTEVŘENO: denně 9 až 17 hod: do 

23.12., dále 27 .- 30.12. 

• ŽIVÝ BETLÉM: 24.12. od 14 do 

16 hod., nádvoří Chvalského zámku 

• ZAVŘENO: 25. 12., 26. 12., 31. 12., 

1. 1. 2012

Těšíme se na vás. 
Alexandra Kohoutová,

ředitelka Chvalského zámku

Cesta Chvalského zámku 

nejen k dětem

Za krásného slunečného dne 6. 11. 
2011 otevřel Chvalský zámek své brány 
dětem a jejich rodičům dvěma výsta-
vami: Od Vostoku po Chvaly – 50 let 
vystřihovánek v ABC a Cesta k dětem. 
Za přítomnosti velkého počtu návštěvní-
ků jsme nejdříve v areálu Chvalské tvrze 

odhalili dvě mohutné dřevěné sochy, 
vytesané z kmene buku červeného. Díky 
fantazii a zručnosti sochaře Tomáše Kři-
vého a sochařky Veroniky Durové vznikl 
magický strom Kopýtkovník a decentní 
Draperie, které slouží nejen pro potěchu 
oka, ale též jako velmi oblíbené prolé-
začky pro děti.
Výstavu Od Vostoku po Chvaly - 50 let 
vystřihovánek v ABC pořádá 
Centrum papírových modelů, časopis 
ABC a Chvalský zámek. Autor výstavy 
Josef Kropáček, místopředseda CPM, 
promluvil o svém dlouholetém koníčku 
s vystřihovánkami a některých vzácných 
papírových modelech. Potom spolu 
s dlouholetým šéfredaktorem časopisu 
ABC v letech 1959 - 1992 Vladislavem 
Tomanem předali ředitelce Chvalského 
zámku Alexandře Kohoutové hotový 
model Chvalského zámku, jehož vystři-
hovánka je v prodeji v recepci. Každý 
návštěvník výstavy si po dobu trvání 

výstavy může odnést časopis ABC 
s přílohou Komiksový speciál. Poté před-
stavily autorky výstavy Cesta k dětem 
jednotlivé projekty, ze kterých je výstava 
složena. Kateřina Adámková uvedla 
knihu Medvědí babi a její kouzelná rodi-
na, k níž patří prodejní výstava obrazů 
ilustrátorky Anny Obrové.  Cvičitelka 
jógy Hana Luhanová představila knihu 
Lali cvičí jógu a ilustrace Kateřiny Me-
sdag. Třetí část výstavy s názvem Celé 
Česko čte dětem představila koordi-
nátorka projektu Gabriela Sedláčková. 
Jsou zde mimo jiné k vidění fotografi e 
Dity Pepe pro kalendář, který nafotila ve 
spolupráci s dvanácti představiteli české 
kulturní scény.  Po vernisáži následovaly 
doprovodné programy pro děti: cvičení 
jógy s Hankou Luhanovou, čtení Zdeňky 
Žádníkové a výtvarné dílničky. DM

V neděli 11. 12. v 10.00 se podívejte 
na reportáž z výstavy Od Vostoku 
po Chvaly v pořadu Toulavá kamera 
na ČT1. Výstavu proto prodlužujeme 

do 12. 2. 2012.

Chvalský zámek
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Návštěva z partnerské 

hudební školy
Ve dnech 8. - 13. listopadu nás navštívili 
studenti hudební školy z německého 
kraje Dithmarschen ze spolkové země 
Šlesvicko-Holštýnsko s ředitelem Dith-
marscher Musikschule Richardem Fer-
retem. Součástí této školy je i pobočka 
ve městě Brunsbüttel, se kterou spolu-
pracujeme už několik let díky partnerství 
s MČ Praha 20 - Horní Počernice.

Hned první den navštívili naši hosté 
představení Černého divadla v Pařížské 
ulici, druhý den předvedli své umění 
v sále KD Kyje. Po prohlídce Pražské-
ho hradu a Starého Města si poslechli 
koncert Symfonického orchestru hl. 
m. Prahy FOK v sále Obecního domu 
a v pátek se představili na našem 
společném koncertě v Divadle Horní Po-
černice. Poslední den navštívili Národní 

technické muzeum a večer Pucciniho 
Madame Butterfl y ve Státní opeře Pra-
ha. Celý pobyt se našim přátelům velice 
líbil, proto už nyní domlouváme další 
pokračování naší spolupráce, tentokrát 
v kraji Dithmarschen. 

Libor Zíka, ředitel ZUŠ Horní Počernice

Pozvánka na koncerty v prosinci

ČT 1. 12., 16.45 – 17.20

Koncert pěveckého oddělení 

na Staroměstském náměstí 

u příležitosti vánočních trhů

PÁ 2. 12. V 17.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy 

I. Likiny

ST 7. 12. V 17.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků akordeonové 

a kytarové třídy Z. Stibora

ST 7. 12. V 18.00, GALERIE 14

Koncert žáků fl étnové třídy 

Z. Bandúrové a žáků klavírní 

třídy M. Čermákové

ČT 8. 12. V 18.00, SÁL ZUŠ 

Koncert žáků houslové třídy 

K. Vacka 

PÁ 9. 12. V 17.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků fl étnové třídy 

D. Vandělíkové

PO 12. 12. V 18.00, GALERIE 14

Vánoční koncert žáků ZUŠ

ST 14. 12. V 18.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků houslové třídy 

V. Matějákové

ČT 15. 12. V 18.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků třídy dechových 

nástrojů P. Žákové

ČT 15. 12. V 18.00,

DIVADLO HORNÍ POČERNICE

Vánoční koncert žáků ZUŠ
V programu vystoupí pěvecké sbory Pa-
leček a Malíček a další komorní soubory

PÁ 16. 12. V 17.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy 

E. Belchikové

SO 17. 12., 14.00 – 15.00,

VÝSTAVIŠTĚ PRAHA – HOLEŠOVICE 

Kouzlo Vánoc – koncert žáků 

pěvecké třídy Z. Hejlíkové

PO 19. 12. V 14.00, KC DOMEČEK

Vánoční koncert žáků ZUŠ

pro seniory

PO 19. 12. V 18.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků pěvecké třídy 

M. Sedlákové 

ČT 22. 12. V 18.00, SÁL ZUŠ

Koncert žáků pěvecké třídy 

Z. Hejlíkové

Malte a Gesa Severin 

z Dithmarscher Musikschule 

Quartett Swingtime

v Divadle Horní Počernice
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V dubnu letošního roku avizoval stát, že 
se díky evropským fondům rozběhnou 
železniční projekty za desítky miliard 
korun. V září Správa železniční dopravní 
cesty ofi ciálně zahájila rekonstrukci trati 
z Prahy do Lysé nad Labem, po které 
kromě regionálních vlaků jezdí i rychlíky 
do Hradce Králové. V blízké budoucnosti 
by dokonce mělo jít o jeden z nejvý-
znamnějších tahů v České republice. 
Optimalizace dráhy z Prahy do Lysé nad 
Labem má zvýšit propustnost trati a sou-
časně zvýšit bezpečnost cestujících 
ve vlacích i na nádražích. Jednotlivé 
stanice se proto dočkají úprav. Práce už 
začaly v Horních Počernicích, kde v pro-
storu stávající koleje číslo čtyři vzniknou 
nová ostrovní nástupiště a buduje se 
zde podchod. O bližší informace k této 
investici jsme požádali Ing. Hallu ze spo-
lečnosti SŽDC, leč do uzávěrky tohoto 
čísla neodpověděl. Naopak potěšující 
zprávu nám sdělil Mgr. Petr Šťáhlavský 
z generálního ředitelství Českých drah, 

které na této trati zajišťují dopravu ces-
tujících. „Ve vztahu k Horním Počerni-
cím mohu za nás jako dopravce sdělit 
dobrou zprávu o rozšíření počtu spojů 
ve špičkách pracovních dní. Přes stanici 
Horní Počernice budou vedeny některé 
spoje linky S 9 z Benešova u Prahy 
a v opačném směru. Obyvatelé Horních 
Počernic se tak dostanou vlakem přímo 
bez přestupu na Hlavní nádraží, kde 
mohou dále přestoupit na linky ve směru 
Smíchov, Radotín, na rychlíkové spoje, 
do Vršovic a dále ve směru Hostivař, 
Uhříněves a Říčany,“ uvedl Šťáhlavský. 
Podrobnosti lze získat na webu ČD 
www.cd.cz, kde jsou již zveřejněny jízdní 
řády platné od 11. prosince 2012. 
Buďme tedy rádi za každé zlepšení, 
ať už se týká kvality cestování, opravy 
nádraží, zabezpečení tratí nebo navý-
šení počtu spojů. Kdo jezdí z Horních 
Počernic do Prahy, ten dobře ví, že 
zdejší nádraží se po dlouhá léta příliš 
nezměnilo a v některých úsecích cesty 
je lépe zavřít oči, než patřit na nevzhled-
né, pobořené a zanedbané okolí tratě 
na periferii našeho hlavního města. 

Celkový chmurný dojem nevylepší ani 
fakt, že cestující míjí na trase č. 231 dvě 
geologicky cenné přírodní památky, Ci-
helnu v Bažantnici a Chvalský lom. Snad 
vás tedy alespoň potěší, že projíždíte 
zajímavým biotopem s mnoha vzácnými 
rostlinami. Ač je to k nevíře, v nehos-
tinném prostředí kolem trati prosperují 
mnohé ohrožené druhy roztodivných 
názvů, například rožec krátkoplátečný, 
hulevník Loeselův nebo locika kompaso-
vá. Nejsou sice tolik vidět jako pobořené 
fabriky ve Vysočanech, nepořádek ve 
křoví a všudypřítomný bolševník obecný, 
ale dobrá zpráva to také je. 

Železniční stanice Praha - Horní 

Počernice byla uvedena do provo-

zu v roce 1873 společně s celou 

tratí Rakouské severozápadní 

dráhy Praha – Lysá nad Labem 

– Nymburk – Poděbrady – Kolín. 

Naše nádraží se nachází 285 m n. 

m., tedy přesně o 80 m výš než 

Masarykovo nádraží. 

Text a foto Dana Mojžíšová

Vlakem z Horních Počernic do Prahy

se jezdí už 138 let
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Michal Bubílek se letos stal vicemistrem 
republiky v MTB maratonu nejprestižnější 
kategorie ELITE a obsadil třetí místo 
v Českém poháru ve stejné disciplině 
a kategorii. Tyto výsledky mu vynesly 
nominaci do reprezentace ČR na MS 
v Itálii, kde jako nováček obsadil vel-
mi pěkné 37. místo. Na svůj účet ještě 
zapsal například 1. místo z německého 
Mittel Deutschland cupu. Michalova bilan-
ce: 4 × 1., 3 × 2. a 6 × 3. místo.
Karel Hartl obhájil titul MR v MTB ma-
ratonu v kategorii Masters (nad 30 let) 
a vyhrál i celkové hodnocení ČP této 
kategorie. Na ME Masters v Rakousku 
získal titul vicemistr Evropy v kategorii 
Masters 1 (31 - 40 let) a v celkovém 
pořadí tohoto závodu obsadil 3. pozici. 
Stal se i celkovým vítězem mezinárodní 
maratonské série pěti závodů INTER 
MOUNTAIN SERIES, dále IVELO.CZ
Marathon serie a na Slovensku pak 
zvítězil v etapovém závodě Horal Tour. 
Karlova bilance je 14 × 1., 8 × 2. a 5 × 3. 
místo. Petr Tatíček vyhrál celkové pořadí 
ČP v MTB maratonu kategorie EXPERT 
(19 - 29 let) a velký úspěch zaznamenal 
v Chorvatsku, kde vyhrál celkové pořadí 

velmi prestižního závodu Parenzana 
Cannondale zařazeného v kalendáři UCI. 
Dále obsadil celkové 2. místo v etapovém 
závodě Ol Istria tour 2011. Petrova bilan-
ce: 8 × 1., 8 × 2. a 2 × 3. místo.
Michal Kohoutek vyhrál celkové pořa-
dí ČP XC (crosscountry) v kategorii 
EXPERT. Na mezinárodním poli napří-
klad 1. místo XC v rakouském Langen-
lois. Michalova bilance je 10 × 1., 2 × 2. 
a 5 × 3. místo. Barča Hanušová se letos 
soustředila na populární sérii závodů 
Kolo pro život, kde v celkovém pořadí 
obsadila 2. místo a suverénně vyhrála 
svoji kategorii (ženy 19 - 29 let). Bářina 
bilance je 10 × 1., 8 × 2. a 7 × 3. místo. 
Lucka Vlášková obsadila celkové 3. místo 
mezinárodní série MaratonMan Euro-
pe. První místo v kategorii 19 - 29 let 
v Rakousku na Salzkammergut Trophy 
a v Itálii na Sellaronda Hero. Na domácí 
půdě pak 1. místo v závodě Král Šumavy 
a Author Šela maratonu. Lucčina bilance: 
13 × 1., 6 × 2, a 4 × 3. místo. Lenka Hartlo-
vá obsadila v ČP v MTB maratonu celko-
vé 3. místo v kategorii 30 - 39let. Zvítězila 
v IVELO.cz Marathon serii a byla celkově 
2. v MarathonMan Europe a na INTER 
Mountain serii. Lenčina bilance: 5 × 1., 
7 × 2., 6 × 3. místo. Jana Kubáčová se 
soustředila na domácí scénu, kde se ji 
dařilo pravidelně obsazovat stupně vítězů 
(16 × 1., 6 × 2., 3 × 3. místo). Tereza 
Balíková obsadila v Kole pro život celko-
vé 3. místo mezi kadetkami 14 –16 let. 

V sérii Cyklomaraton Tour 2011 zvítězila 
mezi kadetkami 14 - 18 let. Terčina bilan-
ce 8 × 1., 9 × 2., 7 × 3. místo
Také v týmových soutěžích si Kellys Bike 
Ranch team připsal několik výrazných 
umístění. Nejprestižnější zahraniční 
vítězství bylo na rakouském Salzkam-
mergut maratonu. Zde náš tým triumfoval 
na trati 119,1 km v konkurenci 64 týmů 
z celého světa. Největším domácím 
týmovým úspěchem pak bylo první místo 
v jednom z nejtěžších závodů na našem 
území,  Specialized Rallye Sudety. Další 
týmové úspěchy pak střídavě zazname-
návali i ostatní členi týmu. Nejvýraznější 
pak Michal Vlášek, Roman Zvolský, 
Honza Hašek a Honza Václavík (9 × 1., 
10 × 2., 12 × 3. místo.
Celkem naši členové letos vystoupili 
v individuálním hodnocení pořadí závodů 
na stupně vítězů 96 × na 1., 67 × na 2. 
a 57 × na 3. stupínek pro nejlepší, tedy 
220 × na stupních vítězů. Když k tomu 
připočítáme týmové úspěchy je to + 
31 × a přidáme-li pódiové umístění 
(v případě, že se vyhlašují více než první 
tři nejlepší), je to dalších 42. 
Celkem v sezoně 2011 zaznamenali 
členové MTB týmu KELLYS Bike Ranch 
293 podiových umístění.

Michal Douša

Kellys Bike Ranch team zakončil

letošní velmi úspěšnou sezónu
Počernickému cyklistickému klubu se zaměřením na závody v MTB se podaři-

lo dosáhnout výrazných úspěchů na závodech doma i v zahraničí. Naši kluci 

a děvčata zaznamenali několik velmi 

hodnotných individuálních i týmových 

umístění. 

Vítězství v týmové soutěži na 

rakouském Salzkammer maratonu: 

vítěz Michal Bubílek (nahoře), dole 

Petr Tatíček a Michal Vlášek.

Michal Bubílek na exhibici Pražské 

schody, divácky velmi atraktivním 

závodě, který se stal legendou 

a pravidelně se ho účastní závodníci 

světové špičky.

Část týmu KELLYS Bike Ranch letos 

znovu opanovala závod Pražská 50, 

který se jezdí už 12 let z Dejvic na 

Okoř a zpět.

Karel Hartl v dresu MR se letos 

stal i vicemistrem Evropy kategorie 

Masters 1 (31 - 40 let) na letošním 

ME v Rakousku.
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Adam Sedlmajer z Horních Počernic 

získal zlatou medaili v kombinaci 

a stal se tak prvním českým lyžařem, 

který mistrovství světa vyhrál. Medai-

le z kombinace jsou vždy nejcennější, 

protože lyžař musí být všestranný. Za 

každý výkon v jednotlivé disciplíně 

(slalom, fi gurální jízda a skoky) dos-

tává body, jejichž součtem pak vzniká 

kombinace, která se vyhodnocuje 

samostatně. Zisk nejprestižnějšího 

titulu v kombinaci je důkazem o uni-

verzálních schopnostech a vyrovnané 

výkonnosti závodníka ve všech třech 

disciplínách, a tím Adam Sedlmajer 

nepochybně je.

Letošní Sedlmajerovu sezónu lze 
nazvat sezónou snů. Adam opanoval 
dva největší závody, při kterých 
reprezentoval Českou republiku. Získal 
titul v kombinaci na MS i ME, k tomu 
ještě přidal slalomářské zlato právě na 
ME a přivedl tým k zisku historických 
bronzových medailí v soutěži týmů. 
V kombinaci zvítězil i na prestižním 
Moomba Masters v Austrálii, kde byl 
v této disciplíně neporazitelný. 

Největší úspěch však zaznamenal na 
MS v ruském Dubně. „Místní obyvatelé 
lyžování absolutně zbožňují, na závo-
dech jsme měli tisíce fanoušků. Jelikož 
se závodilo na Volze, vodní podmínky 
nebyly zrovna ideální, což ale na druhou 
stranu nahrává do karet mně,“ vzpomíná 
na atmosféru v rozhovoru pro server 
Water Ski Club Neratovice. „Ve fi nále 
jsem měl snad nejlepší trikovou jízdu 
celé sezóny. Bohužel si to tak ale ne-
mysleli rozhodčí a neuznali mi dva velmi 
vysoko bodované triky, což znamenalo 
pouze malé bodové zlepšení,“ říká 
Adam. 
Následovalo fi nále slalomu, kde opět 
podal fantastický výkon a ještě navýšil 
svůj náskok. „Už párkrát se mi podařilo 
dostat se do fi nále ve slalomu v profi  
závodě nebo na ME, kde je konkurence 
také hodně vysoká. Věděl jsem, že by 
mi do kombinace pomohl jakýkoliv bodík 
navíc, a tak jsem nakonec zlepšil svůj 
výsledek o pouhé čtvrt bójky, ale do 
závěrečného bodování mi to přispělo 
dvanácti cennými body.“ Rozuzlení 
kombinace přišlo až posledním skokem 
závodu. „Už několikrát jsem v podobné 
situaci byl, naposledy na minulém MS 
v Kanadě, kde jsem prakticky prohrál 
posledním skokem Javiera Julia, který 
mě sesadil na 2. místo. Věděl jsem, že 
stát se může všecko, ale nakonec to 
naštěstí vyšlo. Po pěti druhých místech 
na MS tedy konečně titul! 
Byl to rozhodně jeden z mých
nejlepších zážitků. Nesmírná radost 
z úspěchu a z toho, že u toho mohli
být i rodiče, kterým určitě nemalý

kus té medaile patří.“ 
Po návratu do USA čekal Adama ještě 
další zajímavý závod Diablo Shores 
Pro Am, kde opět vybojoval skvělé 
umístění. Právě tyto výkony jej katapul-
tovaly do nominace v nejlegendárnějším 

závodě na světě, kterým je US Masters 
a kde bude Adam Sedlmajer starto-
vat ve slalomu v květnu příštího roku. 
„Příští sezóna bude nabitá. Vše začíná 
lednovým Univerzitním MS v Chile, 
následuje Australské Moomba Masters, 
Australský Světový pohár, US Masters, 
několik profi  závodů, ME a na závěr 
další světový pohár v Asii. Do toho ještě 
musím ukončit školu a rozhodnout se 
kam dál.“ Adamovým snem je světový 
rekord v kombinaci. „Abych něco 
takového dokázal, musím zlepšit triky 
a znovu začít skákat k pětašedesáti 
metrům. Lyžování jsem už obětoval tolik, 
že by mě mrzelo skončit. Chci proto co 
nejdéle lyžovat. Jak to ale bude, opravdu 
nevím. To uvidím příští rok v květnu po 
ukončení studia v Luisianě.“  

Dana Mojžíšová a Aleš Polidor
foto archiv Adama Sedlmajera

Vodní lyžař Adam Sedlmajer je mistrem světa 

v kombinaci

Adam Sedlmajer (1987) se vodnímu 

lyžování věnuje od osmi let a je 

odchovancem Water Ski Klubu TJ Ner-

atovice. Je držitelem dvou českých 

rekordů ve slalomu a fi gurální jízdě, 

mnohonásobným medailistou z ME 

a MS. Po gymnáziu v Brandýse nad 

Labem odešel studovat do USA na 

University of Louisiana v Monroe.
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Vánoční dílničky a výstava v DDM

11. prosince 2011 
10.00 Vystoupení dětí z tanečních a hudebních kroužků 
v tělocvičně ZŠ Ratibořická 
12.00 V DDM máte možnost vyrobit si vánoční dekoraci 
/točené svíčky, hvězdy a andílky z korálků, zvonečky z pedigu, 
vánoční přáníčka, fi gurky…/. Kdo si netroufne na vlastnoruční 
výrobu, může si dáreček u nás zakoupit, nebo si vyzkoušet lití 
olova. Pro automobilové nadšence je v DDM stále k dispozici 
velká autodráha.

Srdečně vás všechny zveme!

Krajské kolo Mistrovství ČR v moderních deskových hrách 
– UBONGO. Děti z kroužku Společenské hry a hlavolamy se 

9. 11. 2011 zúčastnily krajského kola Mistrovství ČR 
v moderních deskových hrách UBONGO a vzorně 
reprezentovaly DDM Horní Počernice. Vítězem nejmladší 
věkové kategorie se stal Štěpán Ondřej, na 2. místě se umístil 
Tadeáš Tkadlec (oba jsou z našeho DDM), čímž si zajistili 
postup do celostátního kola. 
Gratulujeme!

Příměstský tábor v době 

jarních prázdnin

Od 13. do 17. 2. 2012
v době od 8 do 16 hod.
v DDM pro děti od 1. třídy ZŠ.

Cena 700 Kč/týden 

Rezervace a přihlášky přijímáme od
5. prosince 2011

Program a další informace na:
volfova@ddm-hp.cz
skorpilova@ddm-hp.cz

Lyžařský a snowboardový výcvik

Nabízíme poslední volná místa od 11. do 17. 2. 2012 na Masarykově chatě v Dešt-
ném v Orlických horách (http://www.ubytovani-serlich.cz). Děti mohou mít lyže nebo 
snowboard. 
Cena: 3100 Kč (doprava, ubytování, plná penze, instruktoři, program, zdravotník). 
V ceně není zahrnuta platba za vleky. Informace a přihlášky: Zdeňka Horváthová,
tel.: 281 925 264, e-mail: horvathova@ddm-hp.cz

Příjemné prožití svátků vánočníchříjemné prožití svátků vánočních
               a úspěšné vykročení               a úspěšné vykročení
  do   do Nového rokuového roku
       přeje kolektiv zaměstnanců       přeje kolektiv zaměstnanců
                  DDMDDM.

Dům dětí a mládeže
Horní Počernice

Ratibořická 1899/32, 193 00 Praha 9

tel.: 281 925 264, fax: 281 925 948

www.ddm-hp.cz
ddm-hp@ddm-hp.cz

Přijďte 11. prosince do DDM

na vánoční dílničky a výstavu. 

Děti z našeho DDM se zúčastnily krajského kola

Mistrovství ČR v moderních deskových hrách UBONGO.

DDM nabízí poslední volná místa na lyžařský 

a snowboardový výcvik v Orlických horách.



– 3130

Zdeněk Svěrák 

Povídky
Soubor povídek Zdeňka Svěráka na nejrůzněj-
ší téma s jeho typickou hravostí a humorem. 
V povídkách se jistě poznáte i vy, protože inspirací 
pro povídky je Zdeňku Svěrákovi právě život sám. 
Kdokoli z nás se mohl někdy v životě dostat do 
stejné situace jako hlavní hrdinové jednotlivých 
příběhů.

Francine Ferlandová 

Ať žije babička 
a dědeček! 
Tato kniha se obrací na prarodiče, ale leccos 
může objasnit i rodičům dítěte. Dočtete se 
o charakteristických vlastnostech prarodičů 21. 
století a vlivu, který mohou mít na své vnouče, i o 
tom, jak může vnouče ovlivnit je. V knize se mluví 
také o zvláštních situacích: jaké je být prarodičem 
adoptovaného či handicapovaného dítěte, jak 
plnit prarodičovskou roli v rodině, v níž došlo 
k rozvodům a sňatkům s jinými partnery, apod. 

Verena Kast

Touha po druhém 
Lidé touží po druhém člověku, touží po vazbě. 
Najít však naplňující a spolehlivý vztah nebývá 
jednoduché. Jeden či druhý, nebo dokonce oba 
bývají - stejně jako v pohádkách - jako začarovaní, 
zakletí. To, co pohádky označují jako zakletí, lze 

z psychologického pohledu chápat jako kompliko-
vaný otcovský či mateřský komplex, jehož důvody 
bývají tak četné. Pohádky v této knize vyprávějí 
o touze člověka po druhém člověku, o překážkách, 
které se mohou na cestě ke spolehlivému vztahu vy-
skytnout, ale i o východiscích ze zmíněných obtíží.

Miroslav Matouš

Putování rosou 
i prachem
"Veškerý opravdový život je potkávání.",Tímto 
citátem je uveden obsáhlý životopis básníka 
a spisovatele Miroslava Matouše. Svědectví, 
která nám předkládá, jsou vskutku bohatá. Setkal 
se  s mnoha vzácnými lidmi, jakými byli Přemysl 
Pitter, Olga Fierzová, Josef Bohuslav Foerster, Jan 
Patočka, Jaroslav Seifert, Rafael Kubelík a mnozí 
další. Vzpomínky na tyto mimořádné osobnosti, 
stejně jako barvité líčení autorova bohatého 
života od dětství prožitého v malebném kraji 
Českého ráje a vyznání ze vztahu ke své manželce, 
připraví čtenářům nevšední prožitek čistého života, 
naplněného touhou řídit se ve svém životě vždy 
vysokými mravními ideály, hlubokou vírou v Boha 
a v jeho vedení.

Jarmila Loukotková 
vzpomíná...
Úspěšná autorka historických románů nepsala 
jen vážnou literaturu. V knize plné osvědčených 
receptů a laskavého vyprávění nabízí čtenáři 
to nejlepší nejen ze své kuchyně, ale s radostí 
se vrací i k rodině a k dobrotám, které se 
doma opakovaně vařily. S láskyplnou nostalgií 
vzpomíná na dobu svého dětství a na přátele, 
u nichž byla vítaným hostem a kde zažila nejeden 
kulinářský zážitek. Inspiraci čerpá i ze svých 
zahraničních cest.

Knižní novinky v naší knihovněKnižní novinky v naší knihovně

Místní veřejná knihovna Horní Počernice

Náchodská 754, 193 00 Praha 9 

tel.: 281 921 587 /oddělení pro dospělé/, 281 920 742 /oddělení pro děti a mládež/

Půjčovní doba: PO ZAVŘENO

ÚT 10:00 - 19:00, ST 14:00 - 19:00, ČT 14:00 - 19:00, PÁ 10:00 - 16:00

www.knihovnapocernice.cz, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz

Milí naši čtenáři,
k letošnímu vánočnímu přání jsem použila verše 
Fráni Šrámka, protože před několika dny jsem 
přijala pozvání do zdejšího husitského sboru na se-
tkání s člověkem velmi pozoruhodným, básníkem, 
kreslířem, překladatelem a farářem Miroslavem 
Matoušem. Nyní už devadesátiletý muž mluvil k ne-
velkému množství posluchačů nádhernou češtinou, 
jakou dnes už snad ani nikdo nemluví. Obsah jeho 
vyprávění byl neméně skvostný.
Uváděl zde svou knihu s příznačným titulem 
Putování rosou i prachem. Koupila jsem hned 
dvě, jednu pro sebe a druhou pro vás, milí čtenáři, 
a vřele jí doporučuji vaší pozornosti.
Miroslav Matouš v ní popisuje svá setkání s mnoha 
vzácnými osobnostmi, které prošly jeho životem. 
Jednou z nich byl také Fráňa Šrámek. Vzpomínal na 
setkání s ním a recitoval jeho báseň, která vyjadřuje 
důležitý životní moment.

Prosinec

Po sněhu půjdu čistém, bílém,
hru v srdci zvonkovou.
Vánoční země je mým cílem.
Až hvězdy uplovou,
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
až noční půjdu tmou.

Tu ztichnu tak jak housle snící
a malý náhle, dětinný
a v rukou žmole beranici,
včarován v ticho mýtiny,
tu budu blízko již.
A budu ještě blíž,
svých slz až přejdu bystřiny.

Mír ovane mne, jak by z chléva,
kde vůl a oslík klímají,
světélka stříknou zprava, leva,
noc modrá vzlykne šalmají,
tu budu blízko již.
Ach, jsem tak blízko již,
snad pastýři mne poznají.

Když Miroslav Matouš dorecitoval, řekl: „Jsem 
přesvědčen, že dosáhl cíle a byl poznán pastýřem 
nejvyšším.“ 

Pokojný čas vánoční za celý kolektiv knihovny
vám přeje Božena Beňová
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Naši jubilanti narození v prosinci

Böhmová Marie
Kubelková Jiřina
Petrovicová Jiřina
Sedláčková Vlasta
Holoubek Oldřich
Procházková Štefania
Veberová Blažena
Flegrová Marie
Sedláček Jaroslav
Trillsam Jan
Červenka Václav
Křížová Jiřina
Kulhánková Anděla

Vacková Věra
Ambroz Otakar
Mottlová Vlasta
Bednář František
Maňáková Marie
Zelenková Marie
Kociánová Jiřina
Kopecká Miloslava
Matysková Hana
Strnad Josef
Vajzr Miroslav
Zouzal Vladimír
Cihelka Miroslav

Chládková Marie
Raimond Ludvík
Sýkora Jaroslav
Vajzrová Vlasta
Jeřábek Miloň
Koniakovská Jindřiška
Kostelecký Vladimír
Levá Miluše
Veselý Karel
Kubec Miloslav
Píša Jaroslav
Francová Věra
Hladíková Miluše

Chroustová Zdeňka
Košina Miroslav
Málek Josef
Pazderová Zdenka
Volková Helena
Kleinová Eva
Klinerová Marie
Kubánková Eva

Kubíska Josef
Pešková Eva
Pohanková Františka
Zemaníková Milena

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy nemůže redakce HPZ zveřejňovat věk jubilantů, porušila by tím zákon na ochranu osobních údajů 

č.101/2000 Sb. Seznam jubilantů poskytuje odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20.

Vzpomínáme

Dne 17. prosince 2011 je tomu rok, kdy po 
dlouhé nemoci zemřel Vladimír Moucha.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkují a nezapomenou manželka a syn 
s rodinou.

Dne 24. prosince uplyne pět let, kdy mě 
navždy opustil můj milovaný manžel a tatínek 
dvou dcer Jiří Vopěnka z Horních Počernic.
S láskou vzpomínáme a nikdy
nezapomeneme. Manželka a dcery
s rodinami.

Dne 13. prosince uplynuly dva smutné roky,
kdy nás navždy opustila naše milovaná Jitka Ernstová.
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou vzpomínku.
Manžel Radovan a synové Mirek, Aleš a Jan s rodinami

Poděkování za přízeň a důvěru
Rok 2011 se neúprosně blíží ke svému konci. Je pro 

nás velkou ctí, že jsme byli pověřeni, abychom upřímně 
poděkovali jménem Svazu tělesně postižených a Svaz 

postižených civilizačními chorobami za celoroční přízeň 
a důvěru. Bilancovat tímto nehodláme, k tomu máme naše 
výroční členské schůze. Přesto věříme, že pokud se jedná 

o společensko-kuturní programy, byl tento rok úspěšný.
Je mou povinností upřímně poděkovat za výbornou 
spolupráci s Klubem seniorů a pracovnicemi odboru 
sociálních věcí ÚMČ Praha 20. věřme, že rok 2012 

bude nejméně tak úspěšný.

Drazí přátelé, přijměte od nás přání příjemného 

prožití vánočních svátků, hodně pohody, 

štěstí a pevného zdraví do nového roku. 

Těšíme se na vás.

Oldřich Abt, předseda MO STP
Zdeňka Jaklová, předsedkyně ZO SPCCH

Klub seniorů SKP Horní Počernice
Blíží se konec roku 2011 a to je doba ohlédnout se, co jsme v tomto roce dělali a co bychom v příštím roce mohli vylepšit.
Scházíme se každou středu ve 13 hodin v SK HOPO. Nyní je celá budova v rekonstrukci, přesto se nám podařilo všechny 

plánované akce realizovat. Naší hlavní náplní jsou ruční práce, pořádáme besedy, promítání fi lmů, 
přednášky významných lidí nebo zajímavé zájezdy jsou velkým přínosem pro náš program.

Chtěli bychom tímto poděkovat vedení SKP HOPO v čele s Ing. Procházkou za vstřícnost a pochopení pro nás seniory. 
Děkujeme také všem sponzorům, kteří naše aktivity podporují, 

samozřejmě i ÚMČ Praha 20 za příspěvek na naši činnost.

Všem přejeme vánoční svátky a do nového roku hodně zdraví,

štěstí a spokojenosti.

Za Klub seniorů SKP HOPO J. Doušová
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Hlavní dny osmého všesokolského 

sletu v červenci roku 1926 se poprvé 

konaly na novém stadionu na Straho-

vě, vybudovaném za státní prostřed-

ky v místě bývalých lomů. Z našich 

jednot se cvičení na tomto sletu 

zúčastnilo asi padesát cvičenců.

V roce 1929 si veřejným cvičením připo-
menul Sokol Chvaly desáté výročí svého 
založení a úspěšné činnosti. O rok poz-
ději si čtvrt století bohaté činnosti připo-
menul Sokol Horní Počernice, kde byl 
také 4. dubna 1929 jako organizovaný 
sport založen tenisový kroužek. Založe-
ní samostatné sportovní činnosti nebylo 
v té době ještě nijak snadné a bylo třeba 
překonat mnoho překážek při dodržení 
všech zásad sokolských myšlenek. Za-
ložení tenisového kroužku a vybudování 
tenisového dvorce je spjato s tehdejším 
starostou Sokola Leopoldem Suchán-
kem, jednatelem Václavem Pařízkem 
a zejména náčelníkem Aloisem Zboři-
lem. V této souvislosti je třeba pozname-
nat, že klubově neorganizované hraní 
tenisu v Horních Počernicích bylo již 
třetím rokem provozováno na jednom 
a později na dvou dvorcích zřízených 
na volném prostoru v blízkosti dnešního 
divadla. Tyto dvorce ale brzy po vytvoře-
ní kroužku tenisu v Sokole zanikly.
Prvním předsedou tenisového kroužku 
byl zvolen Rudolf Veselý a technickým 
vedoucím Antonín Zbořil, který se věno-
val zdokonalování hry hráčů a výchově 

mládeže nejen v Horních Počernicích. 
Kroužek se brzy zapojil do soutěžení 
s okolními tenisovými kroužky a 15. 8. 
1930 sehrál první velký zápas se Stře-
šovicemi s výsledkem 1:10. Následovaly 
zápasy s Malešicemi, Neratovicemi 
a dalšími. Za náš tenisový kroužek závo-
dili: Činková, Holubová, Veselý, Barcal, 
Pittner st., Zbořil, Dörfl er, Vostřel, Kuneš 
a později Tomáš, Hlinomaz, Novák 
a Polák. Dne 6. srpna 1931 se stal před-
sedou Karel Tomáš. Do soutěží vstoupily 
Čelákovice, Kyje, Úvaly, Club Mogul 
a další. Nárůstem členů se z kroužku 
stal oddíl.
Po odchodu některých členů do nově 
vytvořeného tenisového kroužku LTK 
Horní Počernice v roce 1932 se novým 
předsedou oddílu stal A. Zbořil. V září 
téhož roku věnoval LTC Malešice na-
šemu tenisovému oddílu stříbrný pohár 
nesoucí název Zbořilův pohár a vlaj-
ku jako uznání trenérské a výchovné 
činnosti A. Zbořila. O získání poháru se 
s přerušením v období 2. světové války 
každoročně hrálo celkem deset ročníků. 
Prvním vítězem tohoto turnaje se stal 
F. Hlinomaz. Poslední ročník se usku-
tečnil v roce 1949. Držitelem poháru po 
trojím vítězství se stal jeden z nejlepších 
tehdejších tenistů Jaroslav Bezdíček.
Tělovýchovná jednota Sokol Chvaly za-
ložila 16. srpna 1931 pobočnou jednotu 
v obci Svépravice, takže všechny 

původní obce měly vlastní organizaci 
Sokola. V roce 1935 Sokol Horní Počer-
nice oslavil třicáté výročí svého trvání 
bohatým programem pro veřejnost jak 
ve spolkovém domě Na kovárně, tak na 
vybudovaném letním cvičišti, kde mimo 
tenisový kurt bylo také hřiště na odbíje-
nou a závodiště pro lehkou atletiku. V zi-
mě bylo hřiště poléváno vodou a vzniklá 
ledová plocha využívána k bruslení 
a pořádání hokejových zápasů. 
Vlastní oslavy zahájila prostná cvičení 
mužů, žen, dorostu i žactva, následovala 
tenisová utkání a závody ve vybraných 
disciplinách lehké atletiky, poté ukázky 
bojových her. Večer byla na divadle 
předvedena scéna z českých dějin Pruty 
Svatoplukovy a oslavy uzavřel ohňostroj.
Pozn.: V textu byly použity informace 
z publikace vydané k 60. výročí tenisu 
v r. 1989 od J. Šerce

Ing. Hubert Antes, kronikář

Historie dávná 

i nedávná 44.

Tělovýchova 

a sport

Osmého všesokolského sletu v červenci roku 1926, který se poprvé konal na 

novém stadionu na Strahově, se z našich jednot zúčastnilo asi padesát cvičenců.

Sokolové ze Chval v roce 1910
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AUTODOPRAVA
zemní práce

kontejnery, sklápěč, 
valník, multikára, sutě, 
odpad, zemina, písky, 
kačírek, drtě, recyklát, 
demolice - hydraul. 
kladivo, deponie
Praha 9

Milan Petružálek 

Mobil: 603 242 142 Tel.: 281 931 419 

Fax: 281 931 512, www.sute-pisky.cz

ANKETA – Kulturní a volnočasové aktivity v MC Praha 20

Vážená paní, vážený pane,

dostává se Vám do rukou dotazník, jehož účelem je zjistit Váš názor na kulturní a volnočasové aktivity, kterých se v MČ 

účastníte nebo Vám naopak chybí. Jeho vyplnění je anonymní. Váš názor je důležitý pro udržitelný rozvoj místa, kde žije-

me. Vyplněný dotazník můžete odevzdat v podatelně ÚMČ Praha 20, Jívanská 647, 193 21 Praha 9, na recepci Chvalského 

zámku nebo naskenovaný zaslat emailem na adresu pilatova@mcn.cz. Dotazník lze také zaslat poštou na výše uvedené 

adresy. Formulář pro elektronické vyplnění je k dispozici na webových stránkách www.pocernice.cz.

1) Jakých kulturních a volnočasových aktivit se v místě

 svého bydliště účastníte?

2) Jaké kulturní a volnočasové aktivity nebo vybavenost

 Vám v MČ chybí?

3) Co by mohlo výrazně zlepšit Váš život v městské části?

4) Co se Vám za poslední rok v městské části líbilo nejvíce?

5) Které typy akcí byste nejraději viděli na Chvalském zámku?

 a/ výstavy pro děti 
 b/ výstavy pro dospělé
 c/ akce a koncerty pro děti 
 d/ akce a koncerty pro veřejnost
 e/ jiné:

6) Co si myslíte, že na Chvalském zámku nejvíc chybí?

7) Co naopak na Chvalském zámku oceňujete?

8) Kterou akci MČ, Chvalského zámku nebo

 příspěvkových/neziskových organizací pro veřejnost

 považujete za nejzdařilejší?

 a/ Masopustní rej b/ Dětský karneval 
 c/ Jarní ples RC MUM d/ Počernické kuře 
 e/ Čarodějnice f/ Počernická světýlka 
 g/ Zámecká posezení h/ Adventní trhy 
 ch/ Živý Betlém i/ jinou:

9) Měli byste jako zaměstnanci či podnikatelé zájem

 o fi remní akci na zámku? (večírek, školení, seminář)

Za spolupráci děkuje Ing. M. Horyna
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1. družstvo ve složení: B. Čadová, 
K. Válková, E. Kopecká, Z. Kopecká, 
M.  Sedláková 
2. družstvo: V. Švábová, K. Švábová, 
D. Hošková a K. Sýkorová

Přejeme hodně úspěchů!
V listopadu se naše děvčata zúčastnila 
celé řady závodů.  V sobotu 5. 11. na 
Přeboru Prahy družstev si nejlépe vedlo 

družstvo starších žákyň ve složení: 
A. Březinová, T. Gregárková 
a N. Petříková, které obsadilo 3. příčku.
V neděli 6. 11. se naše nejmladší rozjely 
na XX. ročník Klokánkovy kapsy, kde 
nejlepšího výkonu - 13. příčky dosáhla 
Natálka Králová.
Ve čtvrtek 17. 11. absolvovalo 6 děvčat 
Ještědský pohár v Liberci. Velmi dobré 
umístění mezi závodnicemi z reprezen-
tačního výběru ve II. lize, a to 12. místo, 
získala Veronika Švábová.
Vynikající výsledky předvedla děvčata 
v sobotu 19. 11. na Memoriálu B. 
a V. Horákových v Pardubicích. Na nej-

vyšší stupínek si vyskočila Nicol 
Petříková, B. Čadová a dvojice 
B. Čadová – A. Černická. Bronzová byla 
Klára Válková a M. Sedláková.

Podrobné výsledky najdete na:
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz
Oddíl SG a AE srdečně zve všechny 
děti z Horních Počernic na Mikulášskou 
besídku, která se koná v pondělí 5. 11. 
V 17 hodin v tělocvičně ZŠ Ratibořická.
Trenéři, cvičenky i funkcionáři našeho 
oddílu přejí všem  veselé Vánoce 
a hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody 
a radosti v novém roce 2012!

Za celý oddíl: Mgr. Lenka Barešová

Počernické gymnastky postoupily 

na Mistrovství republiky do Brna
V sobotu 26. 11. se konal v Brně MR družstev ve sportovní gymnastice 

žen. Ve II. lize se z celkového počtu 6 družstev z celé Prahy kvalifi kovala 

2 družstva z našeho oddílu: 

V PONDĚLÍ  V . 

DO TĚLOCVIČNY RATIBOŘICKÁ.

PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT, POBAVIT SE

A ZAZPÍVAT ČERTŮM A MIKULÁŠOVI.

PŘEZUTÍ S SEBOU.

OD 16.30 HOD. VYBÍRÁME DONESENÉ A PODEPSANÉ DÁREČKY.

INFO. TEL. 776 659 901

NEBO HTTP://AEROBIK-RATIBORICKA.KOMPLEXIS.CZ/

TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE VÁS ZVE NA
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Přejeme všem našim zákazníkům příjemné prožití
vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví

se sklenkou dobrého vína od nás.
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při předložení tohoto kuponu
získáte slevu 10 %

na veškerý sortiment

Nevztahuje se na akční položky
Platnost do 30. 1. 2012

Prodejna:
BESTDRINK.cz
Náchodská 2548/77
(vedle „Rybařiny u Oldřicha“)
Horní Počernice, Praha 9

Otevírací doba: 
Po – Pá      9.00 – 18.00

www.bestdrink.cz

Telefon: 
724 105 758
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Základní škola Heřmánek  
 
 
 
 
Pro všechny rodiče a budoucí zájemce o vzdělávání nabízíme možnost 
nahlédnout do práce naší školy na   
DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - 15.12.2011.  
Nahlédnout přímo do našeho vyučování lze po předchozí domluvě na 
skola@prorodinu.cz 
Od 14 hodin Vás seznámíme s vizí školy, popíšeme Vám denní režim 
školy, ale také práci v jednotlivých předmětech a odpovíme na Vaše 
otázky.  
 
ZÁPISY  
do 1. a 2. třídy se konají 12. 1.2012 a 19. 1. 2012 od 16 do 18 hodin.  
Škola bude přijímat 8 - 10 dětí do 1. ročníku základní školy, 2 děti do 
2. ročníku a dle zájmu i 3. ročníku základní školy.  
Není také vyloučeno, že děti 1.-3. ročníku budeme moci přijmout také 
do prostor na Praze 8 Ládví. 
 
Mezi hlavní charakteristiky školy patří  

- malý počet žáků ve třídě a individuální přístup ke každému 
žákovi,  

- rozšířená výuka anglického jazyka od 1. třídy,  
- velkou prioritou školy je důraz na dobré vztahy a komunikaci 

mezi dětmi  
- výuka etiky a základů křesťanství. 

 
Škola také administruje také děti domácího vzdělávání v 1. - 3. třídě 
s možností zúčastnit se některých vybraných předmětů.  
 
 
Více informací na www.prorodinu.cz/skola  
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ve všech velikostech nabízí

Běchorská
po - pá  10 - 18
so     9 - 12
Jinak po předchozí domluvě na tel. 776208281

spodní a noční prádlo

Iva Rosová

1124

pl
at

ba
 k

ar
to

u 
m

ož
ná

krásné a kvalitní
SLUŠNÍ MANŽELÉ KOUPÍ RD

nebo pozemek v HP. Tel.: 605 158 858

Pronajmu byt 2+kk, 3. p. výtah, 3 min. od stanice metra Flóra 
Tel.: 774 055 571

Věštba-Alpany se soustředěním na zdravotní stav,
fi nance, podnikání, vztahy.

Tel.: 906 505 254, 50 Kč za min. vč. DPH.
alpany@seznam.cz, www.alpany.blog.cz

Knihy a knižní pozůstalost koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ

Junkers, Buderus, Dakon, Protherm, Viadrus, Viessman. 
Servis, montáže, revize, regulace. Plyntech Kalát 608 626 496

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.

sk. AM, A1, A, B, kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz, Tel.: 603 418 333, 281 920 134

Zednické, obkladačské, bourací práce, rekonstrukce byt. 
jader, RD. Tel.: 723 289 236. Instalatérské a topenářské práce 

tel.: 775 343 322

Odhady nemovitostí a projekty provede rychle soudní
znalec Ing. Smetana. Tel.: 281 924 588, 602 970 835

ÚKLID DOMÁCNOSTÍ A FIREM

Tel.: 739 612 406, info@beladona.cz
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PRANÍ
A ŽEHLENÍ

KOMINICTVÍ NĚMEC
• ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

• REVIZE KOMÍNŮ

• OPRAVY

KONTAKT: 775 132 921
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