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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH V LEDNU 2016

Vážení Hornopočerničtí,
Kalendář „Horní Počernice - příroda 
a  sport“ je v  prodeji na obvyklých mís-
tech dle seznamu níže. POZOR, nyní za 
zvýhodněnou cenu 45 Kč. Kromě fotografií 
hornopočernické přírody i akčních záběrů ze 

sportovních akcí, jejichž autory jsou mnozí 
z vás – občané Horních Počernic a přilehlých 
obcí, zahrnuje kalendář i  nezanedbatelnou 
informační hodnotu. V obsahu jsou vyznače‑
ny hlavní akce, pořádané MČ, příspěvkovými 
a neziskovými organizacemi a spolky v  roce 

2016. Doufáme, že kalendář na rok 2016 pro 
vás bude příjemným průvodcem po celý le‑
tošní rok.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

KALENDÁŘ NA ROK 2016 „HORNÍ POČERNICE PŘÍRODA A SPORT“
V PRODEJI SE SLEVOU!

příroda a sport

HORNÍ 
POČERNICE
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lubomír lanský - Zimní park
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Jan brachtl - Jaro

Světlana

Rút/Matylda Ida  Elena/Herbert Vlastimil Eduard Josef

20

14 15 16 17 18 19Březen  12. týden11. týden

7 14 21 28
1 8 15 22 29
 2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

Počernické kuře 
v Jeřické aleji 

spolky HP

Dětské maškarní bály
RC MUM (KC Domeček)

Velikonoční dílničky
DDM HP
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Jan podešva - Chvalský rybník 

Richard
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anna Herianová - k sežrání

Žofie

Ctibor Blažena Svatava Pankrác Servác Bonifác
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Zahájení 46. ročníku 
festivalu Divadlo  

v přírodě 
Divadlo HP
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Jan brachtl - pampeliška

Johana

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

Více na www.rcmum.cz
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anna Herianová - odhodlání

Jindřiška/Rozálie

Evelína Vladěna Pavlína Linda/Samuel Adéla Bronislav
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Zahájení zápisů do 
kroužků - DDM HP

Týden otevřených 
dveří/zápisy  

RC MUM

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

Denisa/Denis

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

Břetislav
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Jaroslav beneš - veteráni na Chvalech

Jiří

Valérie Rostislav Marcela Alexandra Evženie Vojtěch
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lubomír lanský - budoucí hvězdy nHl
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„Rajčatům se letos 

nedaří“, 

premiéra DS  

Právě začínáme,  

Divadlo HP
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Jiří stibor - krajina plná napětí

Lumír

Petr Svatopluk Matěj Liliana Dorota Alexandr
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Jan podešva - Chvalský rybník

Tibor

Saskie Bohumír Bohdan Evžen Martin Benedikt
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Dětské maškarní 
bály a Večerní 
Tančírna pro 

dospělé - RC MUM 
(KC Domeček)

Počernická světýlka 
spolky HP

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 45 Kč 
na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna), Chvalský zámek 
(infocentrum), Divadlo Horní Počernice, KC Horní 
Počernice - Domeček, Pekařství Moravec, trafiky  
M. Hory na Náchodské a v Jeřické ulici, trafika  
M. Pupalové v Běluňské ulici („U tří věžáků“), trafika 
M. Vrzala na Náchodské ulici č. 141, papírnictví na 
Náchodské ulici (u pošty), papírnictví v Chodovické 
ulici (u školky), Salon Marton ve Chvalkovické ulici, 
prodejna Citi -tabák v supermarketu Albert.

CHVALSKÝ ZÁMEK
16. 1. – 15. 5.
Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku

4. 1. – 15. 5.
To nejlepší z Horních Počernic – nová 
fotografická soutěž pro kalendář na rok 2017

16. 1. – 15:00

slavnostní zahájení výstavy Ateliér Jiřího Trnky

18. 1. – 17:00
Veřejné projednání Koncepce rozvoje cyklistické 
dopravy v Horních Počernicích

19. 1. – 14:00
Zámecké setkání se Zlatou Kohoutovou

23. 1. – 10:00 až 17:00
Pohádková sobota na zámku s Popelkou 
a světem Jiřího Trnky

24. 1. – 10:00 až 17:00
Pohádková neděle s Dlouhým ‑Bystrozrakým 
a světem Jiřího Trnky

29. 1. – 17:00
Nocování na zámku s hostinou, pohádkovými 
postavami, cestou za pokladem a filmy Jiřího 
Trnky 

DIVADLO
7. 1. – 9:00
Zimní pohádka o andílkovi

7. 1. – 17:00
Panna a netvor

10. 1. - 15:00
Červená Karkulka

13. 1. – 9:00 a 10:30
Pohádka o líných strašidlech

14. 1. – 19:30
Frankie a Johny

17. 1. - 15:00
Zpátky do Afriky

20. 1. - 19:30
Hrdý Budžes

21. 1. – 9:00 a 10:30
Řecké báje a pověsti

22. 1. - 19:30
Strašidlo Cantervillské

24. 1. - 15:00
Gulliverovy cesty – země liliputů

26. 1. – 9:00 a 10:30
Zimní pohádka

26. 1. - 19:30
Bez předsudků

28. 1. - 19:30
Romeo a Julie

29. 1. - 19:30
Odjezd nejistý

31. 1. - 15:00
Veselá pouť

MUM
7. 1. – 20:00
Rodiče rodičům

11. 1. – 9:00
Zápisy na II. pololetí

15. 1. – 10:30
Zdravá rodina i v zimě

16. 1. – 9:00
Montessori sobota

DDM
7. 1. a 21. 1. 18:00 až 19:55
Keramika pro mládež a dospělé

13. 1. a 27. 1. – 17:00 až 19:30
Výtvarná dílna s Hankou ‑ Pedig

ZUŠ
14. 1. – 18:00
Koncert žáků houslové třídy (sál ZUŠ Ratibořická)

18. 1. – 18:00
IV. Hudební večer (sál ZUŠ Ratibořická)

20. 1. – 18:00
Koncert žáků flétnové třídy (sál ZUŠ Ratibořická)

22. 1. – 17:00
Koncert žáků pěvecké třídy (sál ZUŠ Ratibořická)

25. 1. – 18:00
Koncert žáků klavírního oddělení 
(sál ZUŠ Ratibořická)

26. 1. – 18:00
Koncert žáků tříd dechových nástrojů (sál ZUŠ 
Ratibořická)

OSTATNÍ
27. 1. – 18:00
Beseda s Radkem Brunnerem – ultramaratonec 
(Sokol H.P. Chvalkovická)

31. 1. – 11:00
Memoriál J. Mládka ve cvičení na kladině  
(tělocvična Ratibořická)
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SLOVO STAROSTKY

Ú
vo

d

Vstupujeme společně do nového kalen‑
dářního roku. Rekapituluje se rok minulý  
a  každý si na počátku dalšího roku dává 
různá předsevzetí a  cíle. Nejinak je tomu 
i na naší radnici. Minulý rok byl pro Horní 
Počernice obrázkem velké rozestavěnosti 
na místních komunikacích a  na veřejných 

budovách. Dokončili jsme další fázi zateplení a modernizaci škol a ško‑
lek, spustila se kompletní rekonstrukce budovy pro knihovnu. I  přes 
problémy se stavební firmou na Domu dětí a mládeže se nám podařilo 
vše zdárně ukončit, pouze knihovnu budeme dokončovat až do února. 
Rekonstrukce ulic byly také dokončené a tím skončí i objížďky MHD, 
které některým obyvatelům komplikovaly běžný život. Chtěla bych 

vám tímto, milí počerničtí, moc poděkovat za vaší trpělivost a pocho‑
pení pro to, že pokud chceme mít Počernice hezčí, ze začátku to ma‑
ličko bolí.
A  jaké jsou plány pro rok 2016? Plánujeme další rekonstrukce komu‑
nikací, pro letošek se zaměříme na oblast Svépravic, kde místy povrch 
silnic úplně chybí. Tak jako mají v Číně rok podle různých znamení, pro 
nás by mělo být tento rok hlavní téma doprava. Se zaměřením na cyk‑
lodopravu, na úpravu dopravních režimů, které povedou ke zklidnění 
a bezpečnosti ulic, na zklidnění naší Náchodské a také na odhlučnění 
dálnic, které Horní Počernice obklopují. Věřím, že se nám to společně 
s vámi podaří a za vaše podněty a nápady vám předem děkuji.

Hana Moravcová, vaše starostka

Na webu www.epocernice.cz je další petice, tentokrát ohledně nesou‑
hlasu s  umístěním velkého reklamačního centra firmy Amazon, jenž 
bude mít za následek výrazný nárůst dopravy v Horních Počernicích, 
i  zhoršení životního prostředí (hluk, emise). Podpisové petiční archy: 
„Amazon a kamionová doprava do Prahy nepatří!“ najdete ke stažení zde:  
www.epocernice.cz/images/stories/Obrazky/Petice/petice.pdf nebo je 
můžete podepsat u paní Tůmové v prodejně Ovoce a zeleniny naproti 

Albertu v  Běluňské ulici v  Horních Počer‑
nicích, v trafice v Jeřické ulici a v trafice na  
Náchodské vedle autoservisů. Podepsanou 
tištěnou petici zasílejte na adresu: Zbyněk 
Mucha, Tikovská 2683/31, 193 00 Praha 9, 
případně nascanujte a pošlete mailem na 
petice.amazon@seznam.cz

Zveme vás na veřejné projednání cyklokoncepce a studie zklidnění zón v Horních Počernicích,  
která se uskuteční 18. 1. 2016 v 17:00 na Chvalském zámku.

Zveme vás 19. 1. 2016 ve 14:00 na zámecké posezení s JUDr. Zlatou Kohoutovou na téma prodej,  
pronájem a darování bytů a domů, nájemní vztahy, práva a povinnosti majitele a nájemce.

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
MÚK BERANKA
Rada hlavního města schválila Uzavření do‑
hody o vzájemné spolupráci, koordinaci a  in‑
vestorství při realizaci akce D11‑ MÚK Beranka 
a navazujících investicích.

SILNIČNÍ OKRUH KOLEM PRAHY
Společně se starostou Radonic Ing.  Němcem 
a starostou Suchdola Ing. Hejlem jsme navští‑
vili vicepremiéra A. Babiše, abychom s  ním 
probrali problémové vedení trasy SOKP přes 
zastavěná území Prahy. Pan Babiš nás společně 
s ministrem dopravy Ťokem vyslechli a přislíbili 
posouzení regionální trasy okruhu. Další ná‑
vštěva u ministra dopravy bude koncem ledna.

CYKLO V HORNÍCH POČERNICÍCH
Se zpracovatelem cyklokoncepce Ing.  Syro‑
vým jsme iniciovali schůzku na Institutu plá‑

nování a  rozvoje, kde bylo řešeno navazující 
spojení našich cyklostezek na okolní městské 
části a obce. Hlavním tématem bylo propoje‑
ní směrem na Klánovice, po vybudování MÚK 
Beranka.

SETKÁNÍ STAROSTŮ
Proběhlo setkání starostů našeho okolí, kde 
jsme probírali nejen situaci na Magistrátu, ale 
naše další plány na rok 2016, které se týkaly 
především cyklostezek, rekonstrukcí komuni‑
kací a investic.

DOTAČNÍ VZTAHY PRO MĚSTSKÉ ČÁSTI
Rada hl. m. Prahy, díky nátlaku Trojkoalice 
a  opozičních zastupitelů, schválila dotační 
vztahy pro městské části. Nemalý podíl na tom 
má všech 57 starostů městských částí Prahy, 
kteří se historicky poprvé sjednotili v  postoji 

vůči Magistrátu. Horní Počernice na rok 2016 
obdrží částku 90.138.000 Kč.

ÚŘEDNÍ DESKY A VÝVĚSKY
Stávající úřední desky nahradí desky elek‑
tronické, které jsou umístěny u  obou budov 
úřadu. Na stávající vývěsky budou v papírové 
formě zveřejňované záměry o majetku měst‑
ské části, výstavby, pozvánky na zastupitelstvo, 
zápisy do škol a  školek, informace z  odboru 
školství a sociálních věcí.
Jedna vývěska bude přeměněna na smuteční 
desku.

sledujte www.pocernice.cz

Hana Moravcová,
starostka

PETICE: AMAZON A KAMIONOVÁ DOPRAVA DO PRAHY NEPATŘÍ

Na webu www.pocernice.cz naleznete petici k instalaci semaforu na kři‑
žovatce ulic Ve Žlíbku a Štverákova. Touto křižovatkou denně projede 
cca 10 000 automobilů a dochází zde k ohrožení bezpečnosti chodců. 
Z  tohoto důvodu apelujeme na Magistrát hl. m. Prahy a Technickou 

správu komunikací Praha, aby podnikly veškeré kroky vedoucí k zajiště‑
ní bezpečnosti chodců na této křižovatce. Petici můžete přijít podepsat 
na obě recepce Úřadu městské části Praha 20 v Jívanské ulici č. p. 647 
i 635.

PETICE: ZA PROVEDENÍ NEZBYTNÝCH OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI 
CHODCŮ ‑OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
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ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20VYBÍRÁME Z JEDNÁNÍ RADY A ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

Podání žádosti na Ministerstvo dopravy 
o odpoplatnění úseku dálnice D11 od exitu 
Jirny
Rada schválila podání žádosti na Ministerstvo 
dopravy o odpoplatnění úseku dálnice D11 od 
exitu Jirny.

„Pravidla k ocenění pedagogických pracov-
níků škol a školských zařízení, žáků, studen-
tů, umělců a  sportovců na území Městské 
části Praha 20 pro rok 2016“ u  příležitosti 
Dne učitelů
Rada schválila vyhlášení „Pravidel k  ocenění 
pedagogických pracovníků škol a  školských 
zařízení, žáků, studentů, umělců a  sportov‑
ců na území Městské části Praha 20 pro rok 
2016“ u  příležitosti Dne učitelů platných pro 
návrhy na ocenění podaná od 1. 12. 2015 do 
31. 12. 2015.

Stanovisko k  investičnímu záměru - tělo-
cvična Jívanská
Rada souhlasila s investičním záměrem na vý‑
stavbu tělocvičny Jívanská v rozsahu zpracova‑
ného náhledu
‑ vlastní tělocvična s půdorysnými rozměry 
   25,2 x 45,0 m
‑ světlá výška hlavního prostoru 7,0 m
‑ celková vnější délka 54,6 m
‑ celková šířka ze severní strany 37,2 m
‑ celková šířka z jižní strany 29 m
‑ kapacita diváckého ochozu 80 sedících  
   a 80 stojících diváků.

Vyjádření k umístění stavby - „Černý Most, 
P+R“ ul. Chlumecká, k.ú. Horní Počernice
Rada na svém jednání projednala vyjádření 
k umístění stavby a požaduje posouzení zámě‑
ru,Černý Most, P+R“ ul. Chlumecká k.ú. Horní 
Počernice“ dle zákona č.  100/2001 Sb. a  sou‑
hlasila s  umístěním stavby,Černý Most, P+R“ 
ul. Chlumecká k.ú. Horní Počernice“ v rozsahu 
vypracované PD společností Helika, a. s. Praha 
9 ze srpna 2015 za podmínek:
‑ užívání parkovacího domu bude podmíně‑
no dokončením veřejně prospěšné stavby 
70/DK/14 ‑ Praha 14 ‑ komunikační propojení 
Ocelkova – Lipnická a povolením jejího užívání
‑ doplnění stavby o pruh zeleně mezi stavbou 
a komunikací Chlumecká, včetně výsadby stro‑
mořadí v tomto prostoru
‑ vjezd a výjezd z parkovacího domu řešit sa‑
mostatným připojovacím pruhem
‑ začlenit zelený pruh po celé jižní stěně parko‑
vacího domu (zelená stěna) a jako ozeleněnou 
řešit i střechu objektu
‑ prověření kapacity křižovatky III (komunikace 
NN4142 x Parkoviště Hornbach x sjezd z Chlu‑
mecké) včetně vyhodnocení dopadu záměru 
a navrhované úpravy této křižovatky na odbo‑
čení z Chlumecké ulice
‑ doplnit způsob zajištění funkce parkoviště 
P+R po dobu výstavby
a doporučila snížení objektu o jedno nadzemní 
podlaží nebo řešení poslední úrovně parkovi‑
ště jako nekryté plochy (parkování na střeše), 
popř. objekt zahloubit.

Vyjádření k  podnětu na změnu územního 
plánu SÚ hl. m. Prahy - změna polohy Kláno-
vické spojky
Rada souhlasila s podnětem na změnu územní‑
ho plánu SÚ hl. m. Prahy č. 841.

Vyjádření MČ Praha 20 jako územně sa-
mosprávného celku k  oznámení záměru 
„Výstavba Bílý vrch - revize I, Praha 20“ ve 
smyslu zahájení zjišťovacího řízení podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí
Rada vzala na vědomí žádost MHMP, Odboru 
ochrany prostředí o vyjádření územně správní‑
ho celku k záměru „Výstavba Bílý Vrch ‑ revize I, 
Praha 20“ podle zákona č. 100/2001 Sb. o po‑
suzování vlivů na životní prostředí a požaduje 
další posuzování záměru „Výstavba Bílý vrch 
‑ revize I, Praha 20“ podle zákona č. 100/2001 
Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ze‑
jména z následujících důvodů:
1) prověřit nakládání s dešťovými vodami v da‑
ném území s  výhledem na předpokládanou 
budoucí výstavbu. Srážkové vody by měly být 
řešeny odděleně mimo splaškové vody.
2) srážkové vody z chodníků a vozovek, které 
budou odvodněny přímo do travnatých ploch 
nebo uličními vpustmi do kanalizace a vsako‑
vacích nádrží, ze kterých pak společným potru‑
bím povedou do Jirenského potoka, by měly 
být předčištěny (lapače splavenin a odlučovače 
ropných látek), aby nedocházelo ke vsaku kon‑
taminovaných vod.
3) posoudit vliv nové ČOV na životní prostředí 
v dané lokalitě, vyústní odtok z ČOV Čertousy 
se nachází v záplavovém území Jirenského po‑
toka. Na odtoku z ČOV by měla být umístěna 
zpětná armatura, jako ochrana proti nebezpečí 
při vzdutí hladiny vody při přívalových vlnách
4) doby realizace výstavby, která potrvá v  le‑
tech 2015‑2025 a  bude mít vliv na stávající 
obyvatelé, a  to zvýšenou prašností, hlukem, 
emisemi (realizace stavby, staveništní dopravy, 
stavební stroje a stavební činnost)
5) umístění záměru je v  lokalitě se zhorše‑
nou kvalitou ovzduší ‑ prach z  polí, emise 
z  blízkých dálnic, výrobní a  skladový areál 
v těsné blízkosti výstavby
6) pro každý RD je navrženo čerpadlo 
vzduch ‑ voda (162 čerpadel), jaký bude 
hluk z provozu takového množství čerpadel
7) zvýšení dopravní zátěže celého k. ú. Hor‑
ních Počernic

Podání námitky do územního řízení - 
„Bytové domy Čertousy, ulice Bártlova, 
Praha 9 - Horní Počernice“- podnět k pro-
jednání v RMČ Praha 20
Rada na svém jednání projednala a  poža‑
duje:
uplatnit námitku do územního řízení č.  j. 
MCP20 016682/2015/OVUR/Kr
a) MČ Praha 20 požaduje doplnit posouzení 
kapacity Jirenského potoka s  ohledem na 
jeho možné vybřežení v souvislosti s navr‑
hovaným odvedením dešťových odpad‑
ních vod, a to mimo jiné i včetně propust‑
ku pod železniční tratí. V  rámci takového 

posouzení budou dále zohledněny schválené 
a i předpokládané nátoky z rozvojových ploch 
v rozsahu projednaného Generelu odvodnění.
b) MČ Praha 20 požaduje odvedení dešťových 
odpadních vod z  retenčních a  zasakovacích 
objektů projektu do Podsychrovského rybníka
c) nesouhlasí se změnami PD pro územní říze‑
ní, spočívající ve změně řešení odvodu splaško‑
vých a dešťových vod.

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 
2016
Zastupitelstvo schválilo pravidla rozpočtového 
provizoria na rok 2016.

Zastupitelstvo na svém jednání souhlasilo 
s následujícícmi záměry:
Záměr svěření pozemku KN parc. č.  4105/43 
v k. ú. Horní Počernice do správy MČ Praha 20 
pod cyklostezkou do Klánovic.

Záměr svěření pozemků KN parc. č.  3555/1 
a KN parc. č. 3555/2 včetně stavby bez č. p./č. e. 
na něm postavené v k. ú. Horní Počernice do 
správy MČ Praha 20
Záměr bezúplatného nabytí pozemků KN parc. 
č. 3898/4, KN parc. č. 4384/1, KN parc. č. 4385/1, 
KN parc. č. 4385/3, KN parc. č. 4420/43 a spolu‑
vlastnického podílu ve výši 3/8 k  pozemkům 
KN parc. č.  4321/23, KN parc. č.  4322/1 v  k.ú. 
Horní Počernice.
Záměr svěření pozemků KN parc. č.  4095/2, 
KN parc. č.  4095/3, KN parc. č.  4095/10, KN 
parc. č. 4095/11, KN parc. č. 4095/13 a KN parc. 
č. 4095/14 v k. ú. Horní Počernice, obec Praha 
do správy MČ Praha 20.

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

Úřad MČ Praha 20
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

V tisku se objevily zprávy, že Amazon pře-
stěhuje své reklamační centrum do Horních 
Počernic, navíc údajně s podporou místních 
i celostátních politiků. Proč jste tento záměr 
podpořili?
Toto tvrzení se nezakládá na pravdě, žádný 
z radních nevyjádřil tomuto záměru podporu, 
15. 12. na jednání Rady vydala Rada prohlášení, 
které je na webu městské části a kde se distan‑
cujeme od tiskové zprávy společnosti Amazon. 
V logistickém parku P3 Prague Horní Počernice 
probíhá v současné době výstavba hal při ulici 
Ve Žlíbku, která ale v žádném případě nesouvisí 
s výstavbou pro Amazon. Tyto haly získala sta‑
vební povolení 28. 3. 2011.

Další zásadní informací v  minulém měsíci 
bylo, že se od 1. 1. 2016 ruší veškeré herny. 
Kolika heren se to v Horních Počernicích do-
tkne?
Horní Počernice mají od března  2015 schvá‑
lenou nulovou toleranci heren, která ale musí 
být posvěcena vyhláškou hl. m. Prahy. Novela 
vyhlášky byla Magistrátem schválena letos v lis‑
topadu a v podstatě plošně zrušila všechny her‑
ny v Praze, zůstanou pouze kasina. U nás máme 
pět heren, ve kterých je umístěno celkem 83 
hracích automatů, z nichž většina je těch, které 
jsou povoleny z Ministerstva financí a některé 
automaty jsou povoleny až do roku 2019. Co se 
týká výherních automatů (VHP), které povolu‑
jeme my (23 ks), budou mít všechny herny po‑
volení na rok 2017, jelikož zažádaly včas tzn. do 
30. 11. 2015 a my máme ze zákona povinnost 
jim povolení vydat, i když víme, že se od ledna 
vyhláška změní. V  lednu 2016 bude se všemi 
zahájeno správní řízení o  ukončení provozu 
z důvodu změny přílohy vyhlášky na automaty, 
které jsme povolili my, tedy VHP. Dle Magistrá‑
tu máme počítat, že se celý proces ukončení 
provozu potáhne minimálně do poloviny roku 
2016 možná i déle. Společnosti nám oznámily, 
že se budou odvolávat, tudíž celé řízení bude 
nakonec postoupeno Magistrátem a  jsou 
připraveny se soudit o  náhradu škody. U  au‑
tomatů povolených Ministerstvem financí, 
tedy celkem šedesáti, bude řízení o  ukončení 
automatů řešit Ministerstvo samostatně bez 

nás a  tady to bude prý trvat ještě déle. Takže 
optimistická předpověď je, že by herny mohly 
skončit do konce roku 2016, jaká však bude re‑
alita, ukáže až čas.

Tématem příštího roku pro Vás bude dopra-
va a to včetně cyklokoncepce, můžete nám 
přiblížit, o co v tomto projektu půjde?
Je v podstatě kompletní zjištění stávajících cy‑
klostezek a  cyklotras, návrh na propojení na 
ostatní městské části a  obce, případně vznik 
nových potřebných cyklostezek. Tento měsíc, 
18. ledna, budeme probírat podněty a do břez‑
na bychom měli cyklokoncepci uzavřít. Ta by 
pak měla například sloužit i  jako podklad pro 
získání dotací.
Letos se zaměříme na cyklostezku na Radoni‑
ce, Běchovice a Černý most. Měla by být řešena 
i cyklostezka na Klánovice při výstavbě mimo‑
úrovňové křižovatky Beranka, kde bychom 
byli rádi, aby zde vznikla lávka pro pěší a cyklo. 
Některé z  projektů budou letos rovnou reali‑
zovány, u některých zvládneme udělat projekt 
a realizaci až v dalším roce.
Celá cyklokoncepce je roční práce, na které se 
podílel náš cyklokoordinátor Petr Uzel s ostat‑
ními cyklokoordinátory z  okolních městských 
částí. Teď se nám například podařilo vyjednat 
s  SŽDC rozšíření viaduktu v  ulici Ve Žlíbku. 
V současné době to zapracovává do projektové 
dokumentace optimalizace tratě Lysá n. Labem 
generální projektant SUDOP PRAHA.
Sama si beru dopravu pro nadcházející rok jako 
prioritu a to nejen co se týče cyklotras, ale také 
zvýšení tlaku na ŘSD ohledně protihlukových 
stěn, okruh kolem Prahy, zklidnění ulic Náchod‑
ské.

Bude se nějak řešit i městská hromadná do-
prava?
Na základě podnětů a  žádostí občanů jsme 
požádali ROPID o  průzkum větší obslužnosti 
lokality Svépravice, přehodnocení tras linek 
223 a 296, posílení linky 261 a zvážení přímého 
spoje ze Svépravic do centra Horních Počernic, 
například k nádraží a na úřad. Další věc, která 
se doufám brzy zlepší, je řešení bezbariéro‑
vých přístupů k MHD. Na Magistrát jsme spo‑

lu s  ostatními městskými částmi poslali naše 
požadavky na odstranění bariér ve veřejném 
prostoru a přístupu k MHD. Nyní bude Magis‑
trát všechny podněty zpracovávat a  předloží 
k projednání Radě hl. m. Prahy.

Právě začala petice na podporu instalace se-
maforu v ulici Ve Žlíbku. Proč k petici vlastně 
došlo?
Z důvodu zajištění bezpečnosti chodců v ulici 
Ve Žlíbku jsme požádali o instalaci semaforu na 
křižovatku s ulicí Štverákovou. Chodí zde hod‑
ně dětí do a ze školy, na kroužky, rodiny s dětmi 
na procházky směrem na Klánovice. To je ale 
pro Technickou správu komunikací malý argu‑
ment, ani průjezdnost 10 tisíc aut denně jim 
zřejmě nepřipadá nadměrná, proto jsme zahá‑
jili petici na podporu tohoto semaforu. Petiční 
místo bude v  hlavní budově úřadu Jívanská 
647. Požádala jsem i místní obyvatele o pomoc 
se sháněním podpisů.

Usiluje městská část o  získání majetku do 
svého vlastnictví?
Daří se nám pokračovat v trendu získávání ma‑
jetku do vlastnictví městské části například od 
úřadu pro zastupování státu ve věcích majet‑
kových, od hl. m. Prahy, státního statku v likvi‑
daci a pozemkového fondu. Během roku 2015 
se nám podařilo získat pozemky za celkem 
73 274 594 Kč.

V prosinci jste se zúčastnila konference Ná-
rodní sítě zdravých měst, splnila vaše očeká-
vání?
Konference jsem se účastnila společně s  naší 
koordinátorkou Bc. Tomsovou. Pro mě osobně 
to bylo velmi přínosné setkání, na kterém lze 
získat spoustu nápadů dobré praxe z ostatních 
obcí a  měst ČR. Z  pražských městských částí 
jsme se účastnili jako jedni z nováčků. Předsta‑
vili jsme naše plány do budoucna, odpovídali 
jsme na otázky ostatních účastníků. Setkání 
bylo velmi inspirativní pro další rozvoj Horních 
Počernic, jako zdravé městské části.

Za rozhovor děkuje
Lenka Bartáková, redaktorka

S  paní starostkou Hanou Moravcovou jsme si tentokrát povídaly o  vznikající cyklokoncepci, petici za nový přechod pro chodce,  
zrušeních heren i neustálém tématu – hale Amazon.
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Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce 
Čarodějnice 2016, která se koná dne 30. 4. 2016 od 14 do 22 hod. 
v prostoru Chvalské tvrze v Praze 9 – Horních Počernicích.

Zkrácené požadavky na organizátora akce (detailní podmínky na  
www.chvalskyzamek.cz):
a) zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22.00
b) zajistit moderátora na odpolední i večerní program 
(doporučujeme dva moderátory na celý program)
c) zajistit jednu hudební či zábavnou skupinu na odpolední program 
pro děti a dvě hudební skupiny či interprety na večerní program
d) zajistit ozvučení, osvětlení akce, zastřešené pódium
e) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, 
tj. od 17.00 do 23.00 hod. (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) 
a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23 do 24 hod.
f ) zajistit ohňostroj – v délce 10 min. trvání
g) předložit celkový rozpočet akce
h) předložit reference

Uzávěrka přihlášek: do 14. 2. 2016 do 16 hod. v písemné formě, v za‑
lepené obálce s nápisem „Čarodějnice 2016 – organizátor“ a nápisem 
„NEOTVÍRAT“ na recepci Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 
21 Praha 9.

POZOR - přesné podmínky výběrového řízení na www.chvalskyza‑
mek.cz či na e ‑mailu alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz.

Informace o pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2016
Ceník pronájmu stánků a  ploch na akci Čarodějnice 2016, podmínky 
a specifikace prodejních míst jsou k dispozici na vyžádání na e ‑mailu 
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz.
Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška do 29.  2.  2016, 
uzavření smlouvy a  platba do 16.  3.  2016. Informace o  proná‑
jmech, cenách, písemné přihlášky, uzavírání smluv a  platby vyřizu‑
je vedoucí recepce Chvalského zámku Andrea Špačková, e ‑mail:  
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz, tel.: 281 860 130 a 774 500 550.

Výběrové řízení na organizátora programu akce  
Čarodějnice na Chvalské tvrzi 2016

BOŽANOVSKÁ A BÁRTLOVA ZPROVOZNÉNY
Od 20. prosince byly zprovozněny uzavřené úseky 
ulice Božanovské a Bártlovy, kde byla prováděna 
rekonstrukce komunikací a chodníků.
Linky MHD se  tímto dnem  vrátily na své původní 
trasy.
Stavbu prováděla firma PORR.

Investorem stavby bylo hl. město Praha. 

Jaroslav Píša,  
vedoucí OMH
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KAM S NÍM?
Každý z vás určitě někdy zažil podobnou pří‑
hodu: Jdete se projít do lesa, ať už na houby, 
nebo jen tak na procházku, ale místo pěkné‑
ho hřiba najdete pěkný starý sporák, nebo 
hromadu pneumatik. Seznam kuriozit, které 
jsem za svůj život takhle našla je už dost dlou‑
hý: starý gauč, matrace, židle, různé elektrické 
spotřebiče, jízdní kolo či hromada suti. Od dět‑
ství mám před sebou obrázek dětského kočár‑
ku, jenž někdo hodil v Krkonoších do místního 
potoka, který je hluboký maximálně 30 cm. 
Nedovedu ani pochopit, že někdo hodí starý 
kočárek do rybníka – voda se nad ním zavře 
a je „uklizeno“…Dokud si o něj sousedův kluk 
nerozřízne nohu. Ale co si myslel ten člověk, 
který hodil kočárek do mělkého potoka, to 
opravdu nevím. Chápu, že dříve neexistovaly 
sběrné dvory, a tak problém zbavit se starého 
spotřebiče představoval nerudovskou otázku: 
Kam s ním? Zvláště domy na vesnicích bývaly 
nehezky obloženy vším nepotřebným, co se 
ale může takříkajíc jednou hodit. Dnes je sběr‑
ných dvorů dostatek, takže vůbec nerozumím 
lidem, kteří doma pracně naloží vysloužilý spo‑

rák, ale místo do sběrného dvora s ním zamíří 
k lesu, poruší zákaz vjezdu a pracně ho vyklopí 
mezi smrky. Proti těmto nešvarům se dá nej‑
lépe bojovat výchovou nastupující generace. 
Proto jsem uvítala nabídku Odboru místního 
hospodářství, abych se svou třídou navštívila 
náš sběrný dvůr ve Chvalkovické ulici. Tyto ex‑
kurze pro naši školu pořádají pravidelně. Děti 
jsou obecně nadšené, když můžou ze školy 
vyrazit kamkoliv, ale musím říct, že se jim ex‑
kurze opravdu líbila. Na začátku dostaly „volný 
výběh“, aby si prohlédly, jak je místo rozlehlé 
a co se kde nachází. Za úkol měly připravit si 
otázky k tomu, co je zaujalo. Spoustu věcí už 
znají  – naše škola se pyšní titulem Ekoškola. 
Barvy sběrných nádob na papír, plasty a sklo 
odříkají i  o  půlnoci, ve škole třídíme poctivě 
a dnes jsme s sebou přinesli dva pytle hliníku 
(aby se neodstěhoval do Humpolce). Spoustu 
věcí žáci ale ještě neviděli. Například kontejner 
plný vysloužilých zářivek, úsporných žárovek, 
barev, ředidel a lepidel. Upoutalo je množství 
sporáků, ledniček, jinde zase matrací a dřevě‑
ného nábytku. Pan Maier nás provedl celým 

dvorem a  vše srozumitelně vysvětlil. Vytáhl 
roletu od garáže, kde bylo velké množství sta‑
rých televizorů. Také nám ukázal sud na použi‑
tý olej. Stejně jako loni jsem dětem vysvětlila, 
že olej ze smažení vánočního kapra nepatří 
do dřezu ani do WC, protože pak ničí bakterie 
v  naší čistírně odpadních vod v  Čertousích. 
Správné je slít ho do PET lahve a  přinést při 
další návštěvě sem.
Pak už ale jejich pozornost byla u konce. Děti 
si všimly, že dvůr je ideální místo na „bez‑
va schovku“. Všechny ty kontejnery a  kouty 
s různým harampádím neuvěřitelně lákaly. Na 
závěr děti ohromilo, že na podzim se vyváží 
denně až osm kontejnerů listí, trávy nebo vět‑
ví. Ptaly se, kam se vozí, a co se s tím listím dál 
děje. Budu tedy muset na jaře domluvit ná‑
vštěvu naší kompostárny v  Božanovské ulici. 
Doufám, že si nevezmou lopatky a nebudou si 
chtít hrát na schovávanou alias na krtky tam… 
Upozornění pro maminky  – staré oblečení 
a holinky nutné!

Alena Šefčíková, 
radní

Inzerce



Zvídavost zastupitelů u majetkoprávních roz‑
hodování je na místě. Co se týče naší rodiny, se 
však senzace – i přes spekulace na jednání za‑
stupitelstva – nekoná. Naše rodina a potažmo 
moji předci, vlastnili pozemky ve Svépravicích 
již před více než sto lety, a  to i  kolem kopce 
Baroňák. Je ‑li na soukromých pozemcích po‑
stavena veřejná stavba (např. silnice, chodník, 
cyklostezka), aniž by pozemek obec dříve 
vykoupila, je zcela běžné, že se tento stav na‑
rovnává buď odkupem, nebo směnou. Jako 
občan a spoluvlastník na to mám právo. Jako 
radní i zastupitel se v těchto případech zdržuji 

hlasování. V tomto případě dávám za pravdu 
paní Aleně Štrobové, která ve svém příspěvku 
obdivuje píli pana zastupitele Čápa. Manipula‑
ce a práce s informacemi, je opravdu jeho silná 
stránka. Stačí si jen zpětně projít některé jeho 
příspěvky, například o  parcích. Málokdo má 
však chuť číst je podruhé.
V  záležitosti tzv. „zvláštní a  zvrácené logiky“, 
o které pan Čáp píše, se musím zastat paní rad‑
ní Šefčíkové. V ověřeném zápise z rady je sku‑
tečně údaj o jednohlasném souhlasu radních 
se zrušením rubriky „Názory politických stran 
a  hnutí“, přestože se paní Šefčíková hlasová‑

ní zdržela. K  nezaznamenání 
této situace došlo v okamžiku, 
kdy tento bod jednání byl pře‑
rušen příchodem vedoucích 
odborů. Protože pak musela 
paní radní z  pracovních dů‑
vodů odejít, v  běhu dalšího 
programu jsme se již k tomuto 
bodu nevrátili. Na dalším jednání rady byl zá‑
pis na upozornění paní radní opraven. Za tuto 
nepřesnost se paní Šefčíkové za ověřovatele 
omlouvám.

Pavel Wágner, radní Šance pro Počernice
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V  úvodu prosincového zastupitelstva jsem 
opět přednesl návrh na to, aby městská část 
zveřejňovala smlouvy na internetu v  kom‑
pletním znění od roku 2016 a zveřejnila také 
zpětně kompletní znění smluv od roku 2010 
(samozřejmě v souladu se zákonem na ochra‑
nu osobních údajů). Za úspěch považuji, že 
se materiál podařilo zařadit do programu. 
Místo otevřené diskuse, na jejímž základě by 
si veřejnost mohla udělat obrázek o názorech 
jednotlivých zastupitelů, si Šance pro Počerni‑
ce vzala přestávku, aby se mohla interně po‑
radit, jak s  mým návrhem naloží. Po přestáv‑
ce vyšel ze Šance protinávrh, aby se smlouvy 
zveřejňovaly podle zákona. Šance protinávrh 
prohlasovala, a  tak jsme se zveřejňováním 
všech smluv v kompletním znění opět v bodě 
nula. Na novém webu městské části sice pře‑
hled smluv najdeme, ale stále v  něm chybí 
informace o  době platnosti předmětných 
smluvních vztahů nebo o  dalších smluvních 
podmínkách.
Zastupitelstvo rovněž schválilo zásady roz‑
počtového provizoria pro rok 2016. Mezi další 
body jednání patřil návrh na výměnu 201 m2 
pozemků pod komunikacemi za celistvý po‑
zemek o stejné výměře, na kterém může být 
krásná zahrádka. O  směnu požádala rodina 
pana radního Wágnera. Jsem rád, že se přes 
ujišťování o  výhodnosti transakce podařilo 
materiál z jednání stáhnout a počkat si na zna‑

lecké posudky ohledně cen daných nemovi‑
tostí. V dalším majetkoprávním kroku vyjádřila 
městská část vůli získat do majetku pozemky, 
na nichž se nachází kopec Baroňák. Zvídaví za‑
stupitelé, kteří jistě pilně studují předkládané 
materiály a dohledávají si širší souvislosti, ur‑
čitě zjistili, že pozemek kolem Baroňáku patří 
také panu radnímu Wágnerovi. Paní Šefčíková 
mi rovněž vysvětlila, jak se rodila odpověď na 
moji interpelaci z  listopadového zastupitel‑
stva, zmínila i, jak to je ve skutečnosti s návr‑
hem na zpoplatnění dálnice D 11.
V reakci na můj článek v minulém HPZ paní Še‑
fčíková napsala (vedle toho, že chodí každou 
neděli do kostela), že „každé malé dítě ví, že 
dárek dostane, když bude hodné, způsobné 
a bude v Ježíška věřit“. V souvislosti s rezigna‑
cí jejího stranického kolegy, pana Stýbla, na 
funkci předsedy redakční rady, jsem pochopil, 
že ve slovech paní Šefčíkové může být trochu 
zvláštní a zvrácená logika. Pan Stýblo byl totiž 
hodný a způsobný a jistě věřil, že se za něj jeho 
radní postaví, pokud na Radě padne návrh na 
zrušení rubriky Kolbiště názorů. Rubriky, která 
vznikla právě z iniciativy pana Stýbla. Když se 
1. prosince 2015 na Radě o Kolbišti názorů hla‑
sovalo, byl návrh na zrušení rubriky schválen 
jednohlasně – vyplývá to z ověřeného zápisu 
zveřejněného na webových stránkách. Ježí‑
šek v podání paní Šefčíkové jako by namísto 
dávání dárků dárky bral, a  to vlastnímu hod‑

nému a  způsobnému dítěti. 
Takového Ježíška bych našim 
hodným a způsobným dětem 
opravdu nepřál.
I  přesto jsem přemýšlel, jak 
paní radní přesvědčit, že mé 
příspěvky nejsou plné nega‑
ce a  ukřivděnosti a  umožnit 
jí přečíst si v mém lednovém příspěvku něco 
opravdu pozitivního. V  souvislosti s  výběro‑
vým řízením na nového ředitele Kulturního 
centra Horní Počernice bude jistě pozitivní, 
pokud se na jeho výběru budou podílet i zá‑
stupci divadelních souborů, a  také pokud ve 
výběrové komisi zasednou skuteční odborní‑
ci. Za ČSSD jsem do komise v pátek 18. prosin‑
ce 2015 nominoval pana Ladislava Stýbla, kte‑
rý absolvoval obor divadelní věda na brněnské 
Masarykově univerzitě a jako dramaturg poté 
intenzívně spolupracoval s několika význam‑
nými českými divadly. Zkušenosti pana Stýbla 
z oboru pomohou vybrat kvalitního nástupce 
paní Čížkové. Rozhodnout musí odbornost, ne 
stranická příslušnost. Věřím, že paní Šefčíková 
tento pozitivní krok jako výraz stále napřažené 
ruky ke spolupráci ocení. Krásný leden.

Vilém Čáp
zastupitel ČSSD

ANI HODNÉ A ZPŮSOBNÉ DÍTĚ NEMUSÍ DOSTAT DÁREK

PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ

Rada městské části rozhodla ukončit rubriku Názory stran a politický hnutí z důvody  duplicity s rubrikou Příspěvky zastupitelů.  
Zpravodaj by měl především poskytnout občanům potřebné a důležité informace. Poslední čísla HPZ byla příliš zpolitizovaná. Nikdo ze 
zastupitelů nemusí mít zbytečné obavy, že nebude mít možnost se ve Zpravodaji k čemukoliv vyjádřit. Zastupitelé mají ze zákona nárok 
na uveřejnění svých příspěvků a v tomto právu je nikdo neomezuje.

 RMČ

AD: ANI HODNÉ A ZPŮSOBNÉ DÍTĚ NEMUSÍ DOSTAT DÁREK

VYJÁDŘENÍ ODS K DEKLARACI
Přestože ODS je pravicovou stranou a NHP, jejíž 
členové jsou též pravicově smýšlející lidé, ne‑
máme zásadních připomínek k Deklaraci. Ano, 
podporujeme podnikatelské aktivity v  rámci 
výstavby rozvoje naší MČ, které pro nás přine‑
sou moderní prostory a nové technologie a též 
finanční podporu pro další občanskou vybave‑
nost, která na našem území chybí. Myslíme si, 
že je vhodné stát se moderní a rozvíjející se MČ, 
která je součástí Prahy. Ve skutečnosti je to ale 

naopak. Jsme zastaralou MČ a reprezentuje nás 
rada se zastaralým myšlením. K  čemu je nám 
Deklarace, když se veškerý rozvoj zastavil? Pou‑
žila se Deklarace k zastavení projektu sportovní 
haly? Ne, pouze neznalost sportovního prostře‑
dí a zbrklé jednání projekt zhatilo. A tak dlouho 
se jednalo s investorem o poště, až se změnilo 
vedení České pošty a  to budovu odmítlo. Za 
poslední 4 roky se nic v rozvoji MČ nepostavilo. 
Deklaraci máme ale kdy a k čemu se využije? Je 

třeba vnímat každodenní rea‑
litu, MČ je také součástí hlav‑
ního města, není ostrovem 
v pustině. Brzy nás čeká další 
rozhodování o Amazonu, teď 
již podporovaného socialistic‑
kou vládou, uspějeme?

Richard Stára,
předseda ODS Horní Počernice
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POČERNICE FANDÍ SPORTU 
Veřejné setkání na téma sportovní haly v naší 
MČ proběhlo 26.  11.  2015 v  hotelu Chvalská 
tvrz. Na tomto setkání příznivců sportu a ob‑
čanů seznámil krátce Richard Stára přítomné 
s vývojem projektu sportovní haly až k dneš‑
ním dnům, tj. ukončení projektu ve fázi územ‑
ního řízení. Jaroslav Kočí ml. Informoval o cí‑
lech a využitelnosti sportovní haly a jak se tyto 
dispozice projevili na zadání projektové doku‑
mentace, která si vyžádala něco přes 1 mil. Kč 
z rozpočtu obce. Hala byla určena především 
pro školy, mládežnický sport ale také pro vý‑
konnostní sportovce a  sportovní organizace, 
kterých je na našem území hodně a  takové 
zázemí jim chybí. Z  důvodu úspor a  rozum‑
ného provozu, měla být hala nízkoenergetic‑
ká. Proto jsou moderní navržené technologie 
bohužel drahé, jinak by požadavky nebyly 
splněny. Petr Měšťan hovořil o  časové vyu‑
žitelnosti haly. Již dříve oslovil školy, DDM 
a  další příspěvkové a  sportovní organizace. 
Vznikl požadavek, aby se dala hala rozdělit 
dle potřeby na 3 části tak aby mohla fungovat 
nezávisle, tj.  například tři školní tělocviky ve 
stejném čase. Rozměrově hala splňovala veš‑
keré požadavky na prostor a výšku dle sportů, 
které se na území MČ provozují. Jindřich Jukl 
hovořil o stávajícím a platném územním plá‑
nu v  souvislosti s  projektem sportovní haly 
a jejím umístění. Sdělil výhody výběru lokality 
v  Ratibořické a  na projekt navazující systém 
dopravy, parkovacích ploch, pěší vzdálenosti. 
Sportovní hala měla též kulturně společen‑
skou úlohu a to reprezentovat naší MČ.
Byla představena zpráva, kterou nechal vypra‑
covat MHMP firmou KPMG o  kladném vlivu 
sportu na zdraví pražských obyvatel. Témata 
na sportovní halu a jednotlivé příspěvky pro‑
bíhaly věcně a  se znalostí sportovního pro‑
středí a jeho potřeb. Setkání se též zúčastnila 
starostka Hana Moravcová, místostarostka Eva 
Březinová a místostarosta Jiří Beneda. Velkým 
překvapením pro zainteresované osoby, které 
se na projektu sportovní haly tři roky intenzív‑
ně podílely, bylo, že současná rada nemá žád‑
né povědomí o  oficiálních pracovních setká‑

ních v roce 2014 s projektantem, na kterých se 
projekt sportovní haly upravoval. Došlo tak ke 
snížení počtu sedících na tribuně z 350 diváků 
na 200 diváků. Zrušila se restaurace a místo ní 
se navrhl pouze dobře vybavený bufet s mož‑
ností civilizovaného sezení. I  párek v  rohlíku 
se má jíst v důstojném prostředí. V tomto pří‑
padě se myslí na rodiče a doprovod sportující 
mládeže. Jedno z posledních setkání proběhlo 
29. 8. 2014, za přítomnosti starostky Hany Mo‑
ravcové, radního Stáry a členů komise sportu.
Proto celá řada přítomných nepochopila, proč 
se celý projekt pozastavil a  nakonec zrušil 
a nevyužila se možnost dále pokračovat a pří‑
padně provést nové úpravy. To vše pramení 
pravděpodobně z  neznalosti sportovního 
prostředí na našem území ze strany nových 
radních a  jejich zbrklém jednání a  neschop‑
nosti si některé důležité věci zjistit. Pro vy‑
světlení situace kolem projektu: URM vydal 
kladné stanovisko k  projektu sportovní haly 
(ze dne 20.  12.  2012), jak byla celkově navr‑
žena, tj.  350 diváků, restaurace, všechny tři 
etapy atd. MHMP vydal také kladné vyjádření 
(ze dne 4.  1.  2013) s  odvoláním na vyjádření 
URM. Za těchto podmínek se rozjelo územní 
řízení. Krátce po komunálních volbách na‑
stoupila nová radní Karla Polydorová a  vyžá‑
dala si nové stanovisko IPR (rozuměj bývalý 
URM) svým jménem a  firmou Polydor. Nové 
stanovisko (ze dne 13. 2. 2015) přišlo zamíta‑
vé s tím, aby se projekt upravil. V rámci disku‑
se vystupovali jednotliví účastníci. Pan arch. 
Danda navrhl zažádat opět na IPR o  změnu 
stanoviska na upravený projekt, neopouštět 
původního architekta z  důvodů autorských 
práv a snažit se pokračovat. Názor Ivana Lišky 
je aby se nepřipustila stavba nové tělocvičny 
bez požadovaných parametrů, včetně zázemí. 
Horním Počernicím chybí koncepce sportu. 
Komise sportu by měla vyzvat zastupitelstvo, 
aby se vyjádřilo ke stávajícímu stavu.
Pan Ptáček zdůraznil, že v naší MČ máme sku‑
tečně skvělé sportovce a musíme myslet i na 
ně. Oni naší MČ reprezentují. Diváky jsou pře‑
devším rodiče a prarodiče. Pan Franěk navrhl 

požádat současné vedení 
radnice o  vyjádření k  celé 
věci. S  argumenty přítom‑
ných zástupců radnice, že 
majitelé sousedních pozem‑
ků s halou nesouhlasí, opono‑
val Jarda Kočí ml (bývalý radní 
pro sport), že změny byly pro‑
jednávány v  kanceláři paní 
starostky za minulého vedení 
radnice, kde byl v mnoha pří‑
padech přítomen jednání. Na 
těchto jednáních se domlou‑
valy změny projektu dle po‑
žadavků majitelů sousedních 
pozemků a dospělo se ke kladnému vyjádření. 
Richard Stára konstatoval, že i minulé vedení 
radnice podcenilo informovanost veřejnosti. 
Pan Burda poskytl informaci o tom, že doros‑
tenci jezdí trénovat do jiných městských částí. 
Hrozí, že oddíly odejdou z  Horních Počernic 
úplně.
Iniciátoři setkání vidí jedinou možnost v  po‑
kračování původního projektu, který splňoval 
všechny požadavky na kapacitu, využitelnost, 
moderní ekologické technologie. Úpravy pro‑
jektu, které na jednu stranu vyhoví podmín‑
kám pro úspěšné vydání územního rozhod‑
nutí a  přitom významně nezmění parametry 
sportovní haly (např.  nevhodným snížením 
výšky stropu, zásahem do hlediště, do mo‑
derních technologií, a  pod.) se nikdo ze za‑
interesovaných nebrání, o  tom je třeba vést 
nadále věcná jednání.Ztráta 1 roku v přípravě 
je škoda, začínat od nuly je další časová ztráta, 
bez projektu a územního rozhodnutí finanční 
zdroje nelze zajistit. Štěstí přeje připraveným.

Petr Měšťan, Richard Stára,
zastupitelé

Uvítali jsme prohlášení RMČ Praha 20 k aktu‑
álním informacím v médiích ohledně výstav‑
by reklamačního centra společnosti Amazon 
v Horních Počernicích. Stále nás ale trochu za‑
ráží formulace „platí negativní stanovisko rady 
k dosud předloženým podkladům“. Znamená 
to, že pokud rada dostane jiné, lákavěji zaba‑
lené podklady, může své negativní stanovisko 
k  výstavbě haly Amazon v  Horních Počerni‑
cích ještě změnit? Nebo je to jasný distanc od 
záměru výstavby obří haly pro 3 000 zaměst‑
nanců s odpovídajícím dopravním zatížením?
S  dopravní zátěží souvisí i  míra znečištění 
ovzduší. V  této souvislosti připomínám, že 
existují Směrnice Evropského parlamentu, 
které naše vláda zjevně vůbec neřeší. Patří 
k  nim třeba Směrnice 2008/50/ES o  kvalitě 
ovzduší. Podle serveru Hybrid.cz Praha, Brno 
a další česká města dlouhodobě překračují hy‑

gienické normy, které určují limit polétavého 
prachu ve vzduchu.
Znečištění ovzduší přitom představuje vážné 
ohrožení zdraví obyvatel. Jen pro vaši před‑
stavu citace z  analýzy Státního zdravotního 
ústavu: „Vdechování vzduchu znečištěného 
prachem má v České republice ročně na svě‑
domí asi 5500 předčasně zemřelých a zhruba 
1800 pacientů, kteří jsou hospitalizováni pro 
akutní srdeční nebo dýchací obtíže.“
Na jedné straně tedy máme pacienty, kteří se 
potýkají s dlouhodobými zdravotními problé‑
my a lidi předčasně zemřelé. Na straně druhé 
počet stále rostoucí počet aut v České repub‑
lice. Nejvíce se tak děje v hlavním městě. Auta 
se počítají na miliony kusů a logicky se to pro‑
mítá do kvality ovzduší v naší zemi.
Ze všech těchto důvodů by naše vláda měla 
výše uvedenou Evropskou směrnici o  kvalitě 

ovzduší respektovat. Měla 
by pro ni být závazná. Zjevně 
není, jinak by žádného z  je‑
jích členů nemohlo napad‑
nout vybudovat sklad spo‑
lečnosti Amazon s příslušnou 
dopravní zátěží přímo v hlav‑
ním městě! V už tak sužovaných Horních Po‑
černicích.
Věříme, že Rada Městské části Praha 20 – Hor‑
ní Počernice si bude ve věci Amazonu dů‑
sledně stát za svým zamítavým rozhodnutím 
z 28. 5. 2015 a že současné prohlášení k aktu‑
álním informacím v médiím zmíněné rozhod‑
nutí jen potvrzuje.

Daria Češpivová,
zastupitelka HOP

AMAZON A EVROPSKÁ SMĚRNICE

8Hornopočernický zpravodaj – leden 2016



Př
ís

pě
vk

y
Př

ís
pě

vk
y

AD: POČERNICE FANDÍ SPORTU 
Za sebe mohu jen dodat, jsem ráda, že se od 
tak giganticke verze multifunkční haly s  360 
diváky, 80parkovacími místy, upustilo. Kaž‑
dý si může na tuto situaci udělat názor sám, 
není třeba ho lidem vnucovat. Věřím, že lidé 
žijící v  lokalitě klidné vilové zástavby, kde 
měla tato obrovská stavba vyrůst, jsou šťast‑
ní, že se návrh změnil a že tam, kde v klidu žijí 
50 let, mohou v klidu bez obav z extrémního 
nárůstu dopravy, emisí a  hluku, zůstat dál. 

Nový návrh tělocvičny ‑ tělocvičny skutečně 
pro děti, se s majiteli nemovitostí v ulici Javor‑
nická projednal a budou i nadále informováni 
o dalších krocích v této záležitosti. Domnívám 
se, že tento postup je správný. Jen ke lži uve‑
dené v  článku, žádala jsem IPR o  stanovisko 
jako radní pro výstavbu. Nikdo vám, tedy ani 
mně, nepošle ke kontrole odpověď, zda je tak‑
to v pořádku. Vypravení spisu řeší sekretariát 
IPR, který mne jako živnostníka má v databázi, 

a tak se stalo, že to bylo adre‑
sováno na moji firmu, nikoliv 
na radní. Za tuto chybu se 
všem omlouvám.

Karla Polydorová,  
zastupitelka Šance pro Počernice

PRAVDA DO 30 DNŮ

AD: PRAVDA DO 30 DNŮ

Zastupitel za ČSSD Vilém Čáp je v našem zastu‑
pitelstvu výraznou postavou. Je nepřehlédnu‑
telný. V dobrém slova smyslu nezaměnitelný. Je 
mladý, cenné informace o veřejné správě získá‑
vá během studia na vysoké škole. Má energii. 
Pracuje. Přináší na jednání zastupitelstva návr‑
hy, které mají hlavu a patu. Ovládá jednací řád 
a  neváhá upozornit na to, pokud se některý 
z  jeho bodů poruší. Na stránkách zpravodaje 
poslední dobou vnímám, že mnohým kolegům 
je trnem v oku. Přijde mi, že to vůči němu není 
docela fér.
Během hlasování třeba upozorní paní starostku 
na to, že není možné dát hlasovat o usnesení, 
aniž je přečteno. Připomínka je to věcná. Jak 
jinak má upozornit na chybu? Bez usnesení 
zastupitelé prakticky nemají o  čem hlasovat. 
Namísto poděkování se ale dočká výkřiku: Cho‑
vejte se ke mně slušně! On se ale slušně chová. 
Jen upozorňuje. Jeho připomínky jsou signá‑

lem pro nás všechny. Pro každého zastupitele 
to znamená: projdi si jednací řády, orientuj se 
v  nich, nedělej chytrého, nenech se vyvést 
z míry vlastní neznalostí!
Na minulém zastupitelstvu kolega Čáp přišel 
s připomínkami k materiálu, který se týkal smě‑
ny pozemků, patřících rodině radního Wágnera. 
Pokládám za slušný jeho dotaz, jakou výhodu 
z  této transakce městská část bude mít? Proč 
se ke kroku vůbec přistupuje? Proč k materiálu 
není připojen znalecký odhad ceny pozemků? 
Sama jsem potom v diskuzi navrhla, aby tento 
materiál byl stažen a dán do zastupitelstva až 
po doplnění příslušných dokumentů. Vnímám 
proto, že práce Viléma Čápa je dobrá.
O  to více mě před časem překvapilo vyjádře‑
ní paní starostky Moravcové a  pana radního 
Wágnera na stránkách HPZ 11/2015. V reakci na 
článek Viléma Čápa uvádějí, že „reagují na polo‑
pravdy a lži, které píše pan zastupitel.“

Přijde mi to jako silné vyjádře‑
ní. Osočit člověka ve veřejném 
periodiku ze lži? Napsat to na‑
tvrdo? Bez jakýchkoli ohledů? 
Na zastupitelstvu jsem se tu‑
díž zeptala, kdy konkrétně za‑
stupitel Vilém Čáp lhal? Oče‑
kávala jsem informaci o  tom, 
že nás mladý kolega někdy vědomě uvedl 
v omyl. Fakta o tom, kdy nám zalhal. Jasná vy‑
jádření. Nic takového se ale nestalo. Odpověď 
prý dostanu písemně. Bude instantní a vydrží. 
Počkat si na ni totiž musím do 30 dnů!

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Někteří zastupitelé mají krátkou paměť.  Hana Moravcová, starostka

GAUNEŘI Z HORNÍCH POČERNIC
Za dobu mého působení v počernické kulturní 
sféře se žádná událost nesetkala s  tak velkým 
zájmem médií jako obnovená premiéra Havlo‑
vy Žebrácké opery 1. listopadu 2015.
40. výročí jejího prvního uvedení v  restauraci 
U Čelikovských, vznik Divadla Na tahu a vydání 
unikátní knihy Gauneři z Horních Počernic při‑
lákalo do našeho divadla novináře, rozhlasové 
a  televizní redaktory i  známé osobnosti. Byli 
jsme hrdí, že dlouhodobá spolupráce s  Diva‑
dlem Na tahu a režisérem Andrejem Krobem se 

zúročila v tomto představení, jež bylo po všech 
stránkách mimořádné. Dostalo se nám mnoha 
ocenění a uznání naší práce.
O to víc mě překvapila reakce zastupitelky Ale‑
ny Štrobové (HOP), které vadilo, že občance 
Barboře Stýblové byl dán v Hornopočernickém 
zpravodaji prostor jedné stránky, aby o  udá‑
losti napsala. Nepřejícnost a  nevraživost opět 
zvítězily. Opravdu na sebe musíme útočit i ve 
chvílích, kdy bychom si měli vzájemně poděko‑
vat? Zkusme to v novém roce změnit, přidat na 

objektivitě a ubrat na předpo‑
jatosti. Nedůstojné žabomyší 
války neprospívají nikomu.
P. S. Vzhledem k tomu, že jsme 
v  listopadu nemohli z  ka‑
pacitních důvodů uspokojit 
všechny zájemce o  předsta‑
vení, uvedeme Žebráckou operu ještě jednou 
v dubnu 2016.

Hana Čížková, 
zastupitelka Šance pro Počernice

AD: GAUNEŘI Z HORNÍCH POČERNIC
Reaguji na článek zastupitelky a ředitelky diva‑
dla paní Hany Čížkové Gauneři z Horních Počer‑
nic o obnovené premiéře hry Václava Havla. Má 
pocit, že mi vadilo, že občance paní Stýblové 
byl dán větší prostor pro to, aby o události na‑
psala. Vůbec mi to nevadilo. Zajímala mě jiná 
věc.
Zeptala jsem se, proč dostala paní Stýblová 
jako občanka pro svůj text prostor celostrany, 
když v  Pravidlech pro vydávání HPZ, schvále‑
ných radou, je občanům vyčleněna stránky 
pouze polovina? Dotaz pokračoval tím, zda 
mají radní nějaké indicie, že autorka článku je 
případnou uchazečkou ve výběrovém řízení na 
post ředitelky divadla? Zeptala jsem se a radní 

odpověděli, že žádné takové indicie nemají. 
Ptala bych se i tehdy, kdy by se nepsalo o ob‑
novené premiéře Havlova díla, ale o loutko‑
vém ztvárnění Červené Karkulky. Co je na tom 
nevraživého? Co nepřejícího? Myslím si jen, že 
pravidla se mají dodržovat. Považuji to za při‑
rozenou věc. Otevřeným dotazem na zastupi‑
telstvu získáte odpověď. Různým informačním 
šumům, nevraživostem a dohadům tím na‑
opak můžete jen zabránit. Někteří zastupitelé 
si možná vůbec neuvědomují, že časy se mění. 
Občan dnes chce mít daleko více informací. 
Ptá se a zajímá o veřejné dění. Hledá v jevech 
souvislosti. Jsem opoziční zastupitelka a ptát se 
na věci, které jsou mi nejasné, je má povinnost. 

Možná by se i paní Čížková 
měla na zastupitelstvu aktiv‑
něji projevit. Možná, kdyby 
se namísto kritiky opozičních 
zastupitelů více soustředila na 
dění v koalici, udělala by lépe. 
Neměli bychom třeba dnes 
v  rukou už druhou rezignaci 
předsedy redakční rady, která mě osobně mrzí. 
A zastupitelé by se nemuseli divit, co se to zase 
děje? Měli by informace. Ty ale získáte s jedinou 
podmínkou. Někdo se na ně nejprve musí ptát!

Alena Štrobová, 
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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TEN KDO, SE ROZHODNE PRO ZDRAVÝ ŽIVOT, SÁZÍ STROMY
Stromy jsou největšími producenty kyslíku, 
jejich označení „plíce Země“ je skutečně prav‑
divé. Stromy jsou účinným filtrem škodlivých 
látek vypouštěných do ovzduší především au‑
tomobilovou dopravou. Vedle CO2, oxidů du‑
síku a přízemního ozónu stromy pohlcují také 
jemný polétavý prach, který na sebe váže to‑
xické látky a je zdrojem vážných onemocnění. 
Mají však ještě spoustu dalších ekologických 
funkcí, významně se podílí se na koloběhu 
vody v přírodě. Zelené plochy zachycují sráž‑
kovou vodu, která by jinak bez užitku odtek‑
la kanalizací. Následně strom odpařuje vodu 
do ovzduší a k  tomu spotřebovává tepelnou 
energii. Tím zejména v  teplých, slunečných 
letních dnech nejenom zvlhčuje ovzduší, ale 
teplota ve stínu stromu je až o 3° C nižší než 
např. ve stínu slunečníku.

Výše zmiňované informace a opatření ze stra‑
tegického plánu rozvoje naší městské části ke 
zlepšování životního prostředí, byly důvodem 
výsadeb stromů, které se v  posledních mě‑
sících uplynulého roku, uskutečnili v  ulicích 

Horních Počernic. Odbor místního hospodář‑
ství svými pracovníky a  prostřednictvím do‑
davatetských firem, zajistil výsadby nových 

stromořadí v ulicích v částech ulic, kde již dříve 
proběhla rekonstrukce komunikací a součástí 
stavby, nebyly výsadby stromů, jako např. část 
ulic Otovické a  Mezilesí, Na Staré silnici, Se‑
keřická, Na Bačálkách. Také na Náchodské 
a Bártlově ulici a Křovinovo náměstí byly vy‑
měněny odumřelé stromy za nové. Celkem tak 
z finančních prostředků městské části bylo vy‑
sázeno 59 ks vzrostlých listnatých malokorun‑
ných stromů o obvodech kmene 16‑18 cm.
Na výsadbě nové lípy se podíleli i žáci ZŠ Bárt‑
lova. Na pozemku nedaleko školy společnými 
silami tuto lípu za velkého nadšení vysadili. 
Malými lopatkami, ti starší a silnější za pomoci 
rýče, jámu zasypali během krátké chvilky. Sá‑
zeli všichni a spolužačce, která mohla sázet je‑
nom z vozíku, ochotně přinášeli substrát v ná‑
době, aby nebyla o  radost ze sázení stromu 
ochuzena. Na konci nemohlo chybět společné 

focení u vysázeného stromu a slib, že se o ten‑
to strom budou určitě starat a že mu vlastno‑
ručně vyrobí i cedulku. Na konci jsme si slíbili, 
že to není poslední společně vysázený strom 
a že se určitě zase sejdeme na jaře a vysázíme 
další strom, tentokrát na oslavu Dne Země.
Další nové stromy byly vysázeny i v rámci re‑
konstrukce komunikací Otovická, Dobšická, 
Votuzská… V ulicích městské části tak přibude 
dalších 60 kusů vzrostlých stromů. Tyto stromy 
jsou financovány stejně jako celá stavba z pro‑
středků hl. m. Prahy.

Lenka Tomsová,
referentka odd.péče o zeleň OMH

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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VÁNOČNÍ STROMKY DO POPELNICE NEPATŘÍ
Vyhozené vánoční stromky nepatří do nádob 
na směsný odpad, protože tím snižují jejich 
kapacitu. V případě, že máte veřejně přístup‑
nou popelnici nebo kontejner na směsný od‑
pad (např. sídliště), lze stromky volně odložit 
vedle nich, ale v ostatních případech (činžovní 
a  rodinná zástavba) prosíme o  odložení vá‑
nočního stromků k nejbližším kontejnerům na 
tříděný odpad.
„V předchozích letech jsme občany žádali, aby 
stromky nechávali pouze u popelnic a kontej‑
nerů na směsný odpad. Letos nastává změna 
a prosíme Pražany, aby brali zřetel na to, kde 
je jejich popelnice či kontejner umístěn a dle 
toho odkládali vysloužilé stromky u nádob na 
tříděný nebo směsný odpad,“ vysvětluje mluv‑
čí Pražských služeb, a. s. Radim Mana.
Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den 

před odvozem komunálního odpadu, aby ne‑
docházelo k  jejich přílišnému hromadění po 
zbytečně dlouho dobu. Stromky jsou do vozů 
na komunální odpad nakládány v  běžných 
svozových dnech a  jejich odvoz bude probí‑
hat po celý leden a únor. Každoročně se sveze 
okolo 300 tisíc vyhozených vánočních stro‑
mečků a  podobné množství se předpokládá 
i v letošním roce.
Při nedostatečném odstrojení nedoporučuje‑
me odnášení vánočních stromků do lesa, kde 
by je mohla jako potravu zpracovat divoká 
zvěř. Kdyby se například dostal háček do trávi‑
cího ústrojí zvířete, mohlo by uhynout. Umělé 
stromky ve většině případů lidé opět uschova‑
jí na další Vánoce. Pokud už stromek dosloužil, 
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či 
směsný odpad, ale do sběrného dvora. Marie Novotná, OŽPD

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

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

povinné školní docházky o  jeden školní rok. 
Osoba, která doprovází dítě k  zápisu do zá‑
kladní školy, předloží rodný list dítěte a doklad 
o  trvalém bydlišti (vyznačeno v  občanském 
průkazu rodičů). Porušení povinnosti přihlá‑
sit dítě k  zápisu v  době stanovené zákonem 
lze postihnout jako přestupek podle zákona 
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, § 31 odst. 1.

Podrobné informace o  jednotlivých školách 
a školských obvodech najdete na interneto‑
vých stránkách www.pocernice.cz, v  rubrice 
„Rodiče a děti ‑ Školství“.

Helena Víchová, 
odbor sociálních věcí  

a školství

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

Zápis bude probíhat ve všech školách v termínu:

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

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDNÍ A DOPRAVY

O
db

or
y

ŠKOLA NANEČISTO – DALŠÍ ROČNÍK ÚSPĚŠNÉHO PROJEKTU NA STOLIŇSKÉ
Opět nám skončil jeden z  velmi úspěšných 
projektů, projekt „Škola nanečisto“. Letos se 
tohoto projektu zúčastnilo 48 dětí z  mateř‑
ských škol. Účast to byla nejvyšší za sedmileté 
období trvání projektu. Bylo nutno otevřít tři 

třídy, aby se paní učitelky mohly předškolač‑
kům intenzivněji věnovat.
Jak to celé probíhalo?
Po celý týden přicházely děti k nám do ško‑
ly, aby si mohly vyzkoušet, jak taková škola 
a školní výuka vlastně vypadá. Na každý den 
byl připraven určitý okruh dovedností, aby to 
bylo opravdu jako ve školní výuce a aby i pro 
rodiče byla zpětná vazba, nakolik je jejich 
dítě na školu připravené. Vedoucí projektu 
paní učitelka Zdražilová měla vše napláno‑
vané do nejmenšího detailu, stejně jako paní 
učitelka Svozilová a Bednářová. Tak se procvi‑
čovala grafomotorika, matematické předsta‑
vy, komunikační dovednosti, zrakové vnímá‑
ní, orientace, hudebně – pohybová výchova, 
emocionální připravenost, základy logického 
myšlení a v neposlední řadě i „Já a moje oso‑

ba“. Každý den se musely plnit domácí úkoly. 
Prostě škola se vším všudy. S  povinnostmi 
školními i domácími. Na konci projektu, v pá‑
tek, dostaly děti své první vysvědčení. Všem 
se na něm vyjímala velká jednička, letos byly 
děti skutečně velmi dobře připravené. Vždy 
je pro nás velkou radostí vidět, jak na začátku 
usazujeme do lavic ještě velmi bázlivé děti 
a na konci již zkušené „školáky“. Až dojemně 
krásné bylo, že pro své první vysvědčení si 
řada dětí přišla s kytičkou pro paní učitelku. 
Dle reakcí dětí i jejich rodičů mohu s radostí 
konstatovat, že se nám další ročník projektu 
Škola nanečisto povedl.

Martin Březina,
ZŠ Stoliňská
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V LEDNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP, MO STP, MO SPCCH

středa 13. ledna
KLUBOVNA
a  hrazení příspěvků
začátek ve 14.00 hodin

pondělí 18. ledna
VYCHÁZKA
Obora Hvězda
sraz ve stanici metra Č. Most v 9.15 hodin
vede L. Frouzová a V. Fleišerová

úterý 19. ledna
ZÁMECKÉ SETKÁNÍ
pokračování právnické besedy
začátek ve 14.00 hodin

úterý 26. ledna 
VYCHÁZKA
Petrskou čtvrtí, kostel sv. Petra na Poříčí 
s výkladem a panem farářem
sraz ve stanici metra Č. Most ve 14.00 hodin
vede L. Frouzová a V. Fleišerová

středa 3. února
VYCHÁZKA
Z Hloubětína do Kyjí
sraz ve 13.30 Hloubětínská–konečná bus 273
vede L. Frouzová

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

Libuše Frouzová, tel. 607 172 008

PROGRAM ZO 
SENIOŘI

V lednu 2016

Kalistová Anna
Straková Jiřina
Marešová Marie
Tichá Irena
Zemanská Zdenka
Zálohová Jarmila
Vondrušková Milada
Radovesnická Marie
Fialová Květa
Lérová Irena
Růžičková Blažena
Štipka Robert
Brázdová Věra
Fuksová Mária

Runkasová Vratislava
Včelka Zdeněk
Hradecká Františka
Blechová Hana
Králová Jarmila
Součková Hana
Škopek Václav
Špiller František
Jenelová Jaroslava
Podzimek Miloslav
Somrová Anna
Valešová Marta
Matějka Jan
Roušarová Marie

Lochová Věra
Matějíček Zdeněk
Pelcová Milada
Srbová Alena
Šenková Agnesa
Dvořák Otto
Lomická Marie
Marek František
Píšová Jaroslava
Pour Miroslav
Stránská Marie
Vasková Jana
Bezchlebová Hana
Cochlár Dušan

Dorschnerová Ludmila
Mikšová Alena
Patrovská Jarmila
Procházka Adolf
Zachoval Miroslav
Blažková Miloslava
Lapešová Drahuše
Moravec Jan
Rollinger Jan
Šebková Jaroslava
Švestková Drahomíra
Turek Vladimír
Vinšová Květoslava

Dne 22. 1. 2016 oslaví své 85. narozeniny pan Ing. František 
Špiller. K tomuto krásnému životnímu jubileu vše nejlepší, 
hodně příjemných zážitků při své zálibě v cestování, radost 
z  vnoučat a  pravnoučat a  hlavně pevné zdraví, pohodu 
a klid do dalších let přejí dcery Hana a Iva s rodinami

Vítání občánků
Městská část Praha 20 bude pořádat Vítání občánků i  v  roce 2016. Pozván‑
ka není posílána automaticky. V  případě zájmu přihlašujte děti narozené 
v období 1. 5. 2015–31. 7. 2015 do 15. 1. 2016. Další termíny budou ná-
sledovat. Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/
poradna ‑obcana/vitani ‑obcanku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru 
živnostenském a občanskosprávních agend č. dveří 100.
Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech 
není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme 
děti pouze z Městské části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze 
dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 
857, II. patro.
Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e ‑mail: vitani@pocernice.cz
Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e ‑mail: vitani@pocernice.cz
 

Alexandra Janáčková,
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend
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Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.

Zdravá městská část Horní Počernice

KONFERENCE ZDRAVÝCH MĚST

ZAČÍNÁ DALŠÍ ROK PROJEKTU ZDRAVÁ MČ HORNÍ POČERNICE

Za účasti mnoha vzácných hostů a více než 
170 zájemců o  témata spojená s  udržitel-
ným rozvojem obcí proběhla v Kaiserštejn-
ském paláci v Praze na Malé Straně konfe-
rence Národní sítě Zdravých měst ČR.

Akce nejenže ukázala ta „neudržitelnější“ 
certifikovaná místa v Česku, ale nabídla řadu 
inovací a  inspirací z praxe měst a regionů na 
témata související s kvalitou úřadů, zapojová‑
ním veřejnosti, plánováním a řízením či s me‑
zinárodní spoluprací. Dvoudenní akce součas‑
ně připomněla výročí 70 let OSN.
22. Konference Národní sítě Zdravých měst 
(NSZM) proběhla ve spolupráci s Radou vlády 
pro udržitelný rozvoj, kterou reprezentovala 
její tajemnice Anna Kárníková. Na tématech 
akce se velkou měrou podílelo Ministerstvo 
životního prostředí a řada dalších resortů a re‑
nomovaných institucí.
Svá úvodní slova přednesli zástupci národních 
partnerů NSZM i představitelé vybraných me‑
zinárodních organizací v České republice.

Organizace spojených národů (OSN) a Světo‑
vé zdravotní organizace (WHO).
Následná dopolední panelová diskuse byla 
současně národní přehlídkou měst a obcí, kte‑
ré patří k „nejudržitelnějším“ v Česku a v ofici‑
álním žebříčku naplňují nejvyšší certifikované 
příčky mezinárodní metody kvality místní 
Agenda 21 (MA21).
V odpoledním bloku s názvem Galerie udrži‑
telného rozvoje byly představeny další inspi‑
race z regionů, městských částí Prahy i středně 
velkých měst. Z městských částí se představila 
Praha 8, Praha 14 a Praha 20.

Lenka Tomsová,
koordinátorka PZMČ a MA21

Městská část se v roce 2011 přihlásila k míst‑
ní Agendě 21. Možná si řada z  vás řekne: 
„A  k  čemu to je vůbec dobré, co z  toho 
mám?“ Hlavním cílem, při plnění kritérií, po‑
dle kterých je hodnocena každá obec, která 
se k  místní Agendě 21 přihlásí, je zvyšování 
kvality života obyvatel a podpora jejich zdraví. 
Základní podmínkou je nedělat to ale na úkor 
generací budoucích.
Pokud chceme zvyšovat kvalitu života oby‑
vatel, musíme znát, co je zrovna prioritním 
problémem, který se má řešit. Místem, kde se 
o tom může diskutovat, byly a v letošním roce 
opět budou tematické kulaté stoly a pravidel‑
né setkání s radními. Nejbližší takové veřejné 
projednávání bude 18. 1. 2016 od 17:00 v ob‑
řadní síni Chvalského zámku, kdy se představí 
Cyklokoncepce Horních Počernic a  Dopravní 
studie zklidněných zón. Samozřejmě nemůže‑
me zapomenout na akci, která se koná v září 
a to Veřejné fórum – 10 problémů. V letošním 
roce již potřetí budete mít možnost stanovit si 
prioritní úkoly, které se budou v následujícím 
období řešit. Že nezůstává jenom u  konsta‑
tování problémů, ale že se i následně řeší, je 

vidět například na právě představované Cyk‑
lokoncepci Horních Počernic, nebo v minulém 
roce schválené Deklaraci podmínek rozvoje 
MČ. Jejich vznik byl iniciován právě na Veřej‑
ném fóru – 10 problémů v roce 2014. Z toho 
je jasně vidět, že pokud máte nějaké návrhy, 
je nutné se takového komunitního plánování, 
jako je Veřejné fórum, také osobně účastnit. 
Poznamenejte si proto do kalendáře termín 
19. 9. 2016, protože v obřadní síni Chvalského 
zámku se bude opět konat další Veřejné fó‑
rum – 10 problémů.
Žáci našich základních škol si nenechají nikdy 
takovou příležitost ujít a pravidelně přicházejí 
se svými návrhy, co a jak by chtěli řešit. Budou 
proto první skupinou občanů Horních Počer‑
nic, kteří budou spolurozhodovat o  využití 
určité finanční částky pro jejich potřeby. Ne‑
budou to mít jednoduché, budou se muset 
v rámci školy dohodnout na jednom projektu, 
ten zpracovat, představit veřejnosti a  hlavně 
získat pro něj co největší podporu ostatních 
občanů MČ, protože realizovat se bude v roce 
2016 právě ten vítězný.
Také v  letošním roce bude vyhlášena výzva 

k podávání žádostí na přidělení účelových ne‑
investičních příspěvků/dotací z  rozpočtu MČ 
Praha 20 na podporu aktivit v rámci projektu 
Zdravá MČ Horní Počernice a MA21. Sledujte 
proto Hornopočernický zpravodaj a  webové 
stránky, kde budou k dispozici příslušné infor‑
mace k této výzvě.
Projekt Zdravá MČ Horní Počernice není je‑
nom plánování, ale v  rámci něj se uskuteční 
i řada akcí, do kterých se mohou zapojit celé 
rodiny. Jsou to sobotní oslavy Dne Země 16. 4. 
v parku před ZŠ Ratibořická, nedělní Forman‑
ské slavnosti 15.  5. v  areálu hotelu Čertousy, 
nebo sportovní sobotní odpoledne 1.  10. 
v  areálu FZŠ Chodovická. Účast na zmiňova‑
ných akcích je zařazena do soutěže „Počernic‑
ký jezdec“ o které byla informace v minulém 
HPZ. Pravidla soutěže, stejně jako informace 
o všech aktivitách v rámci projektu Zdravá MČ, 
najdete na www.zdravehornipocernice.cz

Lenka Tomsová,
koordinátorka PZMČ a MA21

PROJEKT „S KOLEM A BEZ KOLA“
Naše škola obdržela koncem školního roku 
2014/2015 na projekt „S kolem a bez kola“ od 
MČ Praha 20 účelový neinvestiční příspěvek 
na podporu aktivit v  rámci projektu Zdravá 
MČ Horní Počernice a MA 21. Celkem se nám 
v  souladu s  původním projektem podařilo 
uspořádat dva výjezdy. První výjezd byl do 
Nového města pod Smrkem na Singltrek, což 
je speciálně upravená dráha v Jizerských ho‑
rách pro všechny kategorie cyklistů. Jezdí se 
v lese, po stezkách, jezdec je v přímém kon‑
taktu s terénem i nádhernou přírodou. V na‑

bídce jsou různé obtížnosti tras, vybere se 
skutečně každý. Výlet proběhl začátkem října, 
počasí bylo krásné podzimní; sluníčko svítilo, 
teplota okolo nuly všechny mrazila. Jezdilo se 
celý den, pro zájemce byl připraven domácí 
oběd a další veškerý servis. V neposlední řadě 
vedle povídání o krásách přírody, architektu‑
ry, historie i  fundované povídání o  zde pří‑
tomných větrných elektrárnách.
Druhý výlet byl plánován do Nižboru a okolí. 
Tentokráte většina účastníků upřednostnila 
pěší účast; velmi nás potěšilo, že se výletu 

14Hornopočernický zpravodaj – leden 2016



Zd
ra

vá
 M

Č

POZVÁNKA NA VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Také chcete, aby bylo v H. Počernicích bez-
pečněji a  přívětivěji? Přijďte podpořit do-
končení „Koncepce rozvoje cyklistické do-
pravy v H. Počernicích“ dne 18. ledna 2016 
od 17  hodin do obřadní síně Chvalského 
zámku.
Koncepce nevznikala vůbec jednoduše, složi‑
tá dopravní situace, omezený veřejný prostor, 
rozpracování četných projektů. Přistupovat 
s dalšími, svým způsobem částečně nároku‑
jícími prvky, bylo často velmi složité.
Koncepcí ale nyní prokazujeme, že známe 
souvislosti, priority cyklistické dopravy, věc‑
ně o  ní diskutujeme a  jsme připraveni ji ra‑
cionálně řešit. Koncepce je nejen naší vnitřní 
orientací, stane se také naším důležitým pod‑
půrným argumentem, garancí při jednáních 
s dalšími partnery, např. při zajišťování pod‑
pory z různých programů.

Na Koncepci letos naváže realizace již kon-
krétnějších prioritních opatření:
• přeznačení, propojení, drobné úpravy na 
všech cyklostezkách, včetně spojení cyklo‑
stezky A 50 Vinoř – H. Počernice – Klánovice, 
nové cyklostezky A258 • na páteřní trase Eu‑
rovelo 4, Praha 14, Černý Most (M) – H. Počer‑
nice – Zeleneč – Lázně Toušeň po dokončení 
úseku Zeleneč – Lázně Toušeň, zlepšení i na 
trase – H. P. Čertousy – Černý Most (technické 
úpravy, přeznačení, orientace) • realizace II. 
etapy cyklostezky Běchovice – H. Počernice., 
urychlená příprava jejích dalších etap po ulici 
K  Berance, průběžná opatření na celé trase, 
ověření osy Běchovice  – Radonice, východ‑
ního směru podél silnice 611 na Nehvizdy 
• příprava a realizace procyklistického využi‑
tí železničního nádraží H. Počernice včetně 
dlouhodobějších parkovacích zařízení, tech‑

nického zázemí • instalace cca  75 standard‑
ních cyklostojanů v H. Počernicích, vytipová‑
ní dalších lokalit ve spolupráci s veřejností
• instalace 10 infopanelů s cyklomapami v H. 
Počernicích a  okolí, především na vstupech 
cyklostezek do H. Počernic, u  železničního 
nádraží  apod. • postupné řešení cyklistické 
dopravy v severní skladové zóně včetně dů‑
razu na bezpečný přístup a přejezdy mlado‑
boleslavské D – 10 • příprava zajištění cyklo‑
dopravy v prostoru Beranka nad D ‑ 11.
Koncepce je k  dispozici na webu Hor-
ních Počernic, Vaše připomínky, pod-
něty můžete průběžně zasílat na mail: 
cykloHP@seznam.cz.

Přeji Vám dobrý rok!
Petr Uzel,

cyklokoordinátor

účastnily celé rodiny, hezky spolu, s batůžky 
i mapou. Počasí začátkem listopadu bylo na 
výlet opět velmi chladné a  podzimně nád‑
herné. Třebaže v pátek pršelo a dle předpo‑
vědi mělo pršet i v sobotu, byla sobota jako 
z pohádky. Na přání účastníků byl výlet roz‑
šířen o  průjezd Lány (zámek, socha T.G.M., 
vše s  vynikajícím výkladem průvodce, pana 
PaedDr. Skočdopoleho). Další plánovanou 
zastávkou byl Hrad Křivoklát. Zde jsme zača‑
li s prohlídkou naučné stezky, která všechny 

bez rozdílu věku zaujala. Nejen nádherným 
zakomponováním do vrstevnice okolních 
kopců, výhledem, obsahem informací na in‑
formačních tabulích, ale i vybavením pro vy‑
řádění se dětí. Poté se šlo na vlastní prohlídku 
hradu. Oběd byl tentokráte z vlastních zásob, 
či zakoupen ve stánku, každopádně to vůbec 
nikomu nevadilo. Poslední zastávkou byl Niž‑
bor, dráha BMX, kde si účastnící s koly mohli 
vyzkoušet jízdu na velmi kvalitní dráze. Blížil 
se večer, všichni byli unaveni, takže nabídka 

na návštěvu Sv.  Jana u  Berouna už zůstala 
na programu pro další výlet. Děkujeme tím‑
to MČ Praha 20 za finanční podporu během 
těchto akcí. Těšíme se, že pokud podobná 
možnost bude i v následujícím roce, tak bu‑
deme mít příležitost se zapojit. Pokud se nám 
to povede, budeme velmi rádi, když bude 
z  řad veřejnosti ještě větší zájem o účast na 
podobných akcích.

Martin Březina, 
ZŠ Stoliňská

ve školním roce 2016/17 přijímá 
žáky do 1. ročníku (1-2 třídy po 14 
žácích), 6. ročníku (16 žáků) 
a také do přípravného ročníku. 
Dny otevřených dveří: 
6. a 13. 1. 2016 (nutné přihlášení). 
Součástí je ukázka vyučování 
matematiky a českého jazyka 
ve třídách I. stupně (nutné přihlá-
šení)  a také odpolední heřmánko-
vý  čaj s ředitelkou školy a učiteli. 

Termíny zápisů: 20. a 27. ledna 2016 (nutné přihlášení).
          Přihlášky a informace na www.prorodinu.cz, 

najdete nás také na facebooku.  

ZŠ Heřmánek 
(Rajmonova 4, Praha 8 - Ládví)

LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708, Praha 9 - Horní Počernice

Tel./fax 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
Po, Út, St, Pá 9.00 - 18.00, Čt 9.00 - 19.00, So 9.00 - 12.00
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NA KAŽDÉHO STEJNÝ METR?

AD: NA KAŽDÉHO STEJNÝ METR?

Z redakční pošty
Bohužel ne v Horních Počernicích. Téma nikoliv 
nové, již po několikáté diskutované. Bohužel 
stále aktuální. Smluvní podmínky nájmu neby‑
tových prostor Městské části Praha 20.
Na přetřes toto téma přišlo při prosincovém 
jednání zastupitelstva, na kterém provozovatel 
jedné z restaurací v areálu Chvalské tvrze (iden‑
titu můžete zjistit ze záznamu jednaní) vyjádřil 
svou nespokojenost, která pramení z absolutní 
neochoty Rady MČ k jednání o smluvních pod‑
mínkách nájmu.
K  jeho iniciativě ho vedlo zjištění, že v  areálu 
Chvalské tvrze nejsou nájemní podmínky neby‑
tových prostor a pozemků s ohledem na cenu 
nájmů stejné. A to přesto, že pronajímatel je je‑
den, a to naše městská část.
Proč tomu tak je? Pokud bychom měli možnost 
nahlédnout do uzavřených nájemních smluv, 
odpověď na otázku si dohledáme. Zatím smlou‑
vy zveřejněny nejsou. A to přes slib (naposledy 
při kampani, která doprovázela volby do Zastu‑
pitelstva hl. m. Prahy) naší paní starostky Hany 
Moravcové, která si zveřejnění veškerých smluv‑
ních vztahů vzala za svoji osobní odpovědnost. 

Možná to byly nenaplněné ambice a neúspěch 
v  magistrátních volbách, že osobní odpověd‑
nost proklamovaná v souvislosti s transparent‑
ností smluvních vztahů vzala bohužel za své i na 
úrovni Horních Počernic. Smlouvy zveřejněny 
dodnes nejsou.
Proto bych tímto ráda vyzvala zastupitele, aby 
zadali úkol Kontrolnímu výboru ZMČ Praha 20:
Prověřit nájemní podmínky všech nebyto-
vých prostor a  pozemků dlouhodobě pro-
najatých Městskou částí Praha 20 a výsledky 
zveřejnit.
Není to tak dávno, kdy jsme se na stránkách 
zpravodaje dočetli, jak společnost Pekařství Mo‑
ravec, s. r. o. získala do pronájmu bývalou trafiku 
v Ratibořické ulici. A zajistila si při tom výhodné 
smluvní podmínky v podobě snížení nájmu od‑
počtem částky investované do rekonstrukce ve 
výši 457 tisíc. A ani další provozovna společnosti 
paní starostky neměla při uzavírání smluvního 
vztahu obvyklý průběh, tak, jak by se s ohledem 
na možný střet zájmů čekalo. Rada MČ se zabý‑
vala nájmem Pekařství Moravec,  s.  r.  o. v  části 
objektu Jívanská 635 pouhých sedm dní před 

ukončením nájmu a to na mimořádném jedná‑
ní rady. Tehdy radní odsouhlasili částku 19 428 
korun měsíčně za nebytový prostor o  celkové 
výměře 192 m2. Až po té, kdy se zvedla vlna kri‑
tiky, rada pověřila paní místostarostku Mgr. Evu 
Březinovou k  zajištění posudku nájemní ceny. 
A ejhle! Na dalším jednání už rada schválila část‑
ku jinou! Částku o  6 202 korun měsíčně vyšší. 
Dnes za pronájem prodejny potravin a lahůdek 
v  ul.Jívanská platí společnost Pekařství Mora‑
vec, s. r. o. 25 630 korun za měsíc.
Článek není smutným povzdechnutím, že tak 
citlivé téma se v  Horních Počernicích potýká 
s chronickými problémy, bez naděje na zlepše‑
ní, ani útokem na společnost, ve které je paní 
Moravcová jednatelkou.
Je to upozornění na nutnost a na povinnost za‑
stupitelů, povinnost, která váže všechny zastu‑
pitele ke svým voličům, aby se nájemní podmín‑
ky nebytových prostor a pozemků pronajatých 
městskou částí prověřily a výsledky zveřejnily.

Jana Hájková,
občanka

Rada MČ věc nájmu jednoho provozovatele pro‑
jednávala na svém jednání od roku 2014 s tím, 
že do doby uhrazení dluhu vůči městské části, 
vzniklém na neuhrazeném nájmu a  spotřeby 
vody, nebudeme v této věci jednat. O tom byl 
nájemce dopisem již 17.  12.  2014 informován 
a situace zůstala nezměněna i v roce 2015.

Návrh na zveřejňování smluv zpětně od roku 
2010 přijala Rada na svém jednání 15. 12. 2015. 
Podrobnosti najdete v  zápise na webu ÚMČ. 
Z technického hlediska to nebylo možné dříve, 
než proběhne modernizace ICT systému. Pro‑
věřením platných nájemních smluv nebytových 
prostor a pozemků ve vlastnictví MČ a porovná‑

ní podmínek pro nájemce byl pověřen kontrolní 
výbor na jednání RMČ dne 15. 12. 2015. Ten jistě 
posoudí výhodnost smluvních podmínek pro 
Pekařství Moravec, s.  r. o. nebo ostatní společ‑
nosti, které jsou nájemci prostor městské části.

Hana Moravcová, starostka

Jako jednatelka Pekařství Moravec mohu pouze 
prohlásit, že naše rodinná firma je spolehlivým 

plátcem nájmu nebytových prostor už celých 
20 let t.j od roku 1995.

Hana Moravcová, 
jednatelka Pekařství Moravec, s. r. o.

KDO MÁ POSLEDNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané, pravidelně čtu náš Hor‑
nopočernický zpravodaj a  čím dál víc mě 
přesvědčuje o  tom, že slouží především pro 
soustavné vylepšování pohledu na stávající 
vedení radnice. Dočtete se zde, že vše co je 
v Horních Počernicích špatné, tak za to může 
předchozí vedení radnice, to co je dobré, tak 
to postupně vyřešilo a  vybudovalo stávající 
vedení radnice. Pokud napíšete do zpravodaje 
nějaký příspěvek a ani nemusíte v něm zrovna 
nikoho ze stávajícího vedení radnice napadat 
či jmenovat a tento příspěvek se někomu z ve‑
dení obce nelíbí, tak okamžitě v tom samém 
čísle je váš příspěvek napaden i za pomoci ne‑
pravdivých tvrzení.
Skoro v  každém čísle již podobu pěti let se 
dočtete, co vše se paní starostce povedlo 
vyjednat, domluvit a  zařídit. O  některých 
problémech obce, zejména v  dopravě, toho 
vyjednala již tolik, že kdyby z toho byla za pět 
let realizovaná jen malá část, tak by se zde 
žilo už podstatně lépe. Kde jsou protihluková 
opatření u rychlostních komunikací, kde je od‑
klonění dopravy z Náchodské na D11, kde je 
pošta, kde je realizována další nová dopravní 

infrastruktura, jenž by ulevila městské části, 
kde jsou nové cyklostezky či nová sportovní 
hala? Ano, pouze se utrácí značné peníze za 
další a další studie, které nic neřeší, ale dávají 
občanům zdání, že vedení radnice pracuje ve‑
lice intenzivně a úspěšně. Kritizuje se územní 
plán Horních Počernic, ale v tomto územním 
plánu je zanesena dopravní infrastruktura, při 
jejíž realizaci by dopravní obslužnost městské 
části byla podstatně lepší a  to mu byly dány 
základy již v roce 1994. A ač ho kritizují, tak za 
pět let v něm neprovedli žádné zásadní změny 
dopravní infrastruktury pro vylepšení dopravy 
Horních Počernic. Dočtete se, že by měla mít 
městská část 35.000 obyvatel. I  toto je údaj 
spočítaný před sedmi lety a  vycházel z  mož‑
né zástavby, kterou umožňoval územní plán 
za podmínky, že by výstavba byla realizovaná 
najednou. S ohledem postupné zástavby, po‑
stupného stárnutí obyvatel stávající zástavby 
v souladu s demografickým vývojem v obci je 
tudíž tento údaj za stávajícího územního plá‑
nu značně zavádějící.
Ano, za stávajícího, již pětiletého vedení rad‑
nice, byla realizována nová důležitá dopravní 

stavba, kruhový objezd u R10 v ulici Ve Žlíbku. 
Bohužel ale tak špatně, že vůbec neřeší pěší, 
ani cyklistickou dopravu směrem na Radonice. 
Zároveň se ve zpravodaji dočteme, jak před‑
stavitelé naší městské části jednají s okolními 
starosty o  vzájemné spolupráci, vzájemném 
propojování a sbližování v rámci našeho mik‑
roregionu, ale v podstatě jim to je při realizaci 
nových staveb úplně jedno.
Pochopitelně se tento příspěvek nebude na‑
šemu vedení radnice líbit. To povede k tomu, 
že okamžitě v  tom samém čísle bude tento 
příspěvek napaden, zhaněn, demagogicky vy‑
vracován a jako vždy poslední slovo bude mít 
nějaká ta potrefená husa, která se okamžitě 
ozve. Pak pochopíte, že vlastně nemá význam, 
do Hornopočernického zpravodaje nic psát 
jelikož obratem z vás udělají nepřítele Horních 
Počernic a  člověka, který ničemu nerozumí 
a ani neví, o čem vlastně píše, jelikož přece oni 
jsou ti neomylní, kteří mají vždy pravdu.

Josef Straka, občan
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REZIGNACE NA FUNKCI PŘEDSEDY REDAKČNÍ RADY HPZ

PODĚKOVÁNÍ

NOVOROČNÍ BĚH HORNÍMI POČERNICEMI  
PO PĚTATŘICÁTÉ!

Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom poděkovali panu Ladislavovi Stýblovi za jeho obětavou práci v redakční radě. Bylo nám ctí i potěšením s ním 
spolupracovat.

Redakční rada

Na Nový rok, v pátek 1.  ledna 2016, se po ulicích naší městské části 
opět proháněli vyznavači běhu, kteří tento rok zahájili již tradičně po 
svém  – dopoledním startem v  závodě nazvaném příznačně „Poklu‑
sem do nového roku“. Letošní, již 35. ročník tohoto stále oblíbenějšího 
běhu mimo dráhu, se konal jako první sportovní akce v Praze – v rámci 
vyhlášení našeho hlavního města evropskou metropolí sportu 2016. 
Závod byl rovněž zařazen do programu České unie sportu „Sportuj 
s námi“. Na startu i v cíli závodu se ve všech kategoriích prezentovalo 
celkem 101 závodníků, nejmladším účastníkem se stal ani ne tříletý 
Šimon Jirásek, nejstarším vytrvalcem v  závodě veteránů byl známý 
78letý atlet Josef Hlusička z Prahy. O tom, že běhání svědčí i ženám, 
přesvědčila největší účast žen v závodě – celkem 26 účastnic. Abso‑
lutním vítězem závodu se stal Radek Brunner, člen klubu SK Babice 
(jinak občan Horních Počernic), který trať 6 300 m uběhl za 21 minut 
a 27,7 sekund. Celkově druhý skončil Martin Olšan z týmu Prestige ča‑
sem 21:39,6 min. a třetí doběhl Michal Holík z klubu Elevent časem 
21:46,5 min. Z žen byla na trati 3 150 m nejrychlejší Lenka Šibravová 
z Kerteamu časem 12:30,7. Velmi sympatické je zjištění, že z celkového 
počtu startujících je téměř jedna čtvrtina z Horních Počernic. A ještě 
sympatičtější je rodinná účast Moudrých – celkem pět startujících ‑ 
kromě tří dětí i oba rodiče! Letošní běh se konal za klidného počasí, 
teplota kolem nuly, silnice vlhké, terén suchý. V závodě byla k měření 
časů poprvé použita čipová časomíra. Kromě hlavního města Prahy 
a České unie sportu závod podpořil i pan Jan Löffelmann, který vě‑
noval „medové“ ceny nejlepším vytrvalcům. Všem závodníkům blaho‑
přejeme, v novém roce přejeme hodně sportovních zážitků a pevné 
zdraví. Všem pořadatelům a pomocníkům děkujeme za tradiční po‑
moc. Na shledanou příští Nový rok, 1. ledna 2017 v 10:30.

Ivan Liška, za pořadatele z TJ Sokol Horní Počernice

Ke dni 14. 12. 2015 jsem se rozhodl odejít z funk‑
ce předsedy redakční rady Hornopočernického 
zpravodaje, kterou jsem zastával bezmála rok. 
Důvodem k tomuto mému kroku byla závažná 
neshoda v koncepci našeho radničního perio‑
dika, která se projevila v  čerstvém rozhodnutí 
Rady MČ zrušit rubriku „Názory“, ve které poli‑
tické strany a  hnutí odpovídaly na společnou 
otázku. Toto rozhodnutí Rady MČ bohužel 
nemohu vnímat jinak než jako výraz nepocho‑
pení úlohy radničního periodika, respektive 
nesouhlasu většiny členů Rady MČ (rozhodnutí 
nepodpořila radní za TOP 09 Alena Šefčíková) 
se současnou koncepcí HPZ. Rubrika „Názory“ 
byla redakční radou koncipována jako prostor 
pro částečně moderovanou diskuzi, který měl 
představit (a  také představoval) názory stran 
a hnutí jako celků, protože právě na nich stojí 
principy zastupitelské demokracie. Měla také 
přimět strany a hnutí zveřejňovat svá stanovis‑
ka přehledně, stručně a ve vzájemné souvislosti 
(a z hlediska politického spektra tedy i úplnosti) 
také na témata, ke kterým by se o své vůli politici 
třeba v danou chvíli vyjadřovat nechtěli. Rubrika 
tak měla mj. přispět ke kultivaci veřejné diskuze 
a namísto osobních invektiv a prezentace ega 
jednotlivých zastupitelů v  mnoha případech 
typických pro zastupitelské příspěvky přiná‑
šet „Názory“ ve věcnější, méně konfrontační 
a  emočně střízlivější rovině. Na této podobě 

a koncepci „Názorů“ se shodli všichni předsedo‑
vé stran a hnutí a mě velmi těšilo, s jakou odpo‑
vědností se politické strany a hnutí této rubriky 
ujaly: myslím, že se od července  2015 snažily 
představit své názory veřejnosti skutečně po‑
ctivě  – včetně toho, že někdy přiznávaly i  své 
případné neúspěchy. Veřejnost to, pokud je mi 
známo, oceňovala. Rada MČ však na svém jed‑
nání dne 1. 12. 2015 bez jakýchkoliv relevant‑
ních předchozích výhrad a konzultace se mnou 
rubriku „Názory“ zrušila s odůvodněním, že tato 
rubrika jen zdvojuje zastupitelské příspěvky a že 
není jasně definována ve schválených Pravi‑
dlech pro přípravu a vydávání HPZ. V Pravidlech 
se přitom praví, že navržené rozdělení a stránko‑
vá dotace rubrik slouží pro orientaci redaktora 
a že nejsou chápány jako neměnné. V bodě IV. 
4. Pravidel se k tomu dále uvádí, že se „rozsah 
sektorů a rubrik může vyvíjet v závislosti na ak‑
tuální situaci. Rozsah rubrik může být v případě 
rozhodnutí redakční rady podle aktuální situace 
rozšířen nebo naopak v případě nedostatku re‑
levantních textů zkrácen (…).“ Z toho je zřejmé, 
že existence rubriky „Názory“, se kterou při jejím 
vzniku souhlasila nejen redakční rada, ale také 
předsedové politických stran a  hnutí a  která 
byla realizována s vědomím zástupce Vydavate‑
le pověřeného Radou MČ, nemusí být výslovně 
uvedena, a přesto může v HPZ vycházet. Tako‑
vých rubrik a textů bylo, je a bude v HPZ více – 

a redakční rada s tím při přípravě Pravidel také 
počítala, protože Pravidla nikdy neměla sloužit 
jako nástroj obstrukce, konzervace či zaduše‑
ní jakéhokoliv vývoje, měla „pouze“ pomáhat 
zpřehlednění a ujasnění postupu v různých si‑
tuacích. Rubrika „Názory“ podle Pravidel spada‑
la pod sektor III. určený pro zastupitelské a ob‑
čanské příspěvky a tím byla podle mého názoru 
definována dostatečně jasně. Rozhodnutí Rady 
MČ a vratké argumenty, kterými se jej snaží zdů‑
vodňovat, si i proto dávám do souvislosti s ne‑
připraveností většiny radních rozhodovat o rad‑
ničním periodiku v  kontextu roku 2015, kdy 
veřejnost od politiků očekává více a kvalitnější 
komunikace a  méně mocenské arogance, než 
bývalo obvyklé dříve. Jako předseda redakční 
rady, která je odbornou komisí a musí realizovat 
všechna nařízení Rady MČ, jsem však byl po‑
staven před rozhodnutí, zda budu toto sporné 
nařízení Rady MČ uvádět „do života“, přestože jej 
považuji za špatné ‑ nebo zda se na této věci od‑
mítnu aktivně podílet a svou spolupráci s Radou 
MČ na pozici předsedy redakční rady ukončím. 
Protože jsem důvěru ve schopnosti většiny čle‑
nů Rady MČ rozumně rozhodovat o  záležitos‑
tech kolem HPZ ztratil a zároveň nemohu mít 
dojem, že je v mých schopnostech jejich názory 
na radniční periodikum změnit, rozhodl jsem se 
pro ukončení spolupráce.

Ladislav Stýblo, občan

Pozvánka

TJ SOKOL
HORNÍ POČERNICE

Vás zve 
na 5. ples sportovců

„Ano, i sokolové tančí...“

K tanci a poslechu Vám zahraje skupina Rošáda

Kdy:
Kde:
Vstupné:

6. února 2016 od 19 hodin
Dolní Počernice - Hotel SVORNOST

200,- Kč/osobu

Čeká Vás slavnostní uvítání a zahájení plesu, úvodní předtančení, 
bohatá tombola, a hlavně dobrá hudba k tanci.

Informace a předprodej lístků v kanceláři TJ SOKOL Horní Počernice,
Chvalkovická 2031, Praha Horní Počernice
tel: 724 155 088
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SNOUBENCŮM MÁME CO NABÍDNOUT
Leden je měsícem svateb, ne že by se v tom-
to období nějak výrazně oddávalo, ale kdo 
chystá svou veselku v létě, tak ví, že právě 
leden je ideální měsíc na výběr místa a re-
zervaci termínu. Obzvláště, pokud ze své 
svatby hodláte udělat nezapomenutelný 
zážitek. A taková místa právě nabízejí Horní 
Počernice, které jsou jedním z nejoblíbeněj-
ších míst pro takovou životní událost.

Paní Alena Šefčíková má na otázku, co bude 
dělat o víkendu, svou obvyklou odpověď: „Čty‑
ři svatby a žádný pohřeb.“ Jako radní má totiž 
většinu svateb na starost a tuto práci dělá ráda 
a s láskou. Aby také ne, vidět před sebou tolik 
štěstí a lásky, stát u zrodu dlouhých společných 
cest, to jsou okamžiky, které se navždy vryjí do 
srdce i paměti.

Paní Šefčíková, vzpomenete si, kdy jste po-
prvé oddávala snoubence?
Vidím to jako dnes ‑ bylo to před dvěma lety, 
přesně takhle před Vánocemi. Paní starostka 
i paní Štrobová tehdy nemohly, tak jsem popr‑
vé dostala příležitost. Byly to tři svatby, z toho 
hned dvě s tlumočníkem. Nebyly příliš počet‑
né a mezi hosty se zamíchal můj manžel a syn, 
kteří mě přišli podpořit. Díky tlumočení jsem 
měla čas připravit si další odstavec.

Měla jste tehdy trochu trému, nebo šlo vše 
hladce a bez problémů?
Měla jsem strašnou trému! Týden jsem špat‑
ně spala, před zrcadlem jsem si řeč nacvičo‑
vala a chtěla jsem si hned připravit řeč vlastní 
‑ tzv. na míru snoubencům. Manžel mi tehdy 
naštěstí řekl: nedělej to napoprvé, použij tu 
klasickou, co jsi dostala. Ještě že jsem ho po‑
slechla! Řeč se tlumočníkům posílá týden do‑
předu, takže kdybych si vytvořila vlastní slo‑
hové cvičení, stejně bych ho nemohla použít. 
Pamatuju se, že jsem se tehdy klepala jako osi‑
ka a při všech třech jsem měla pláč na krajíčku, 
tak mě to dojímalo. Musela jsem polykat slzy 
a  dělat delší pomlky. Nakonec to ale vyznělo 
v  můj prospěch a  snoubenci mi děkovali, že 
jsem měla krásný přednes a  procítěnou řeč. 
Kdyby věděli…

Kolik párů jste od té doby oddala?
Právě v  současné době jsem oddala jubilejní 
200. pár. Vím to přesně, protože si na památku 
schovávám lístečky se jmény snoubenců, kte‑
ré mi matrikářky připravují. V tomto volebním 
období jsme se dohodly s paní starostkou, že 
mi přenechá většinu svateb. Bylo to moje velké 
přání, protože mě oddávání naprosto okouzli‑

lo. Jako učitelka jsem zvyklá mluvit před lidmi 
(tedy spíš před dětmi) a  zjistila jsem, že mě 
svatební obřad naplňuje pozitivní energií. Pře‑
ci jen je to nádherná událost, která překypuje 
emocemi. Lidé ji prožijí jednou za život. A  já 
jsem u toho, já jsem ta, kdo k nim promlouvá. 
Je to úžasná chvíle.

Stala se vám během těch 200 obřadů něja-
ká kuriozita, na kterou budete ráda vzpo-
mínat?
Ano, docela často (smích). Jednou snouben‑
ci chtěli, aby jim prstýnky přinesli dva pejsci. 
Představili jsme si roztomilé čivavy, ovšem byli 
to dva buldoci, kteří přivlekli na vodítku svěd‑
ky, celou dobu s nimi smýkali sem a tam a prs‑
týnky z kapsičky na obojku jim vůbec nemohli 
vyndat. Jednou prstýnky nesla sova. Časté je, 
že prstýnky podává dítě ‑ to tedy bývá nejhor‑
ší! Téměř vždy s nimi upadne a my pak lezeme 
po čtyřech a  hledáme je na zemi. Kuriozitou 
jsou svatby v zahradě v Čertousích. Letos byla 
strašná vedra, takže jsem ve 37 stupních trávila 
půl dne pod deštníkem, s vějířem v ruce. Sva‑
teb bylo v sobotu i šest. Ovšem když se spustí 
vítr, chytám sukni jak Marilyn Monroe, průtrž 
mračen je také slušné osvěžení.

Právě v  lednu se nejčastěji rezervují data 
a místa pro obřad, Horní Počernice jsou jed-
ním z nejoblíbenějších míst v Praze. Čím si 
to vysvětlujete?
Nabízíme opravdu nádherná místa. Naše hlav‑
ní obřadní síň je na zámku a  ve všední den 
je bez poplatku. Kdo by nechtěl mít svatbu 
na zámku? Dále nabízíme svatby na nádvoří 
Chvalského zámku ‑ fotografie pod pergolou 
vypadají úchvatně. Úžasným zážitkem byla 
svatba mé neteře, která tady pořádala svatbu, 
aby ji mohla oddat její teta. A  v  létě se koná 
mnoho svateb v zahradě hotelu Čertousy. Al‑
tánek, křesla potažená bílým saténem ‑ je to jak 
z amerického filmu.

Co vše dokážete snoubencům v Horních Po-
černicích nabídnout?
Nabízíme tři různá místa, jsme schopni uspořá‑
dat svatbu i jinde, třeba u rybníka ‑ ale to jsem 
ještě nezažila. Přitom mám průkaz parašutisty 
i  potápěče ‑ ale zatím mě taková žádost ne‑
potkala (smích). Občas obdivuju oddávající, 
kteří mají v katastru třeba hrad Potštejn, Stře‑
kov, Bezděz. to musí být fyzicky velmi náročné, 
vyšplhat na hrad, tam se převléknout do šatů 
a lodiček a začít mluvit. Ovšem co nám přivádí 
velké množství snoubenců je fakt, že dokáže‑
me zařídit tlumočníky do všech možných jazy‑
ků.

U  nevěst stále vládne tradiční bílé pojetí 
svateb, avšak dnes už nejsou výjimkou i ne-
tradiční pojetí svateb. Jakou netradiční jste 
oddávala vy?
Velká bílá svatba bývá hlavně v  létě. Není vý‑
jimkou svatba o 150 lidech, přepychové šaty, 
dospělé družičky ve stejném odstínu šatů, 
kočár s bílými koňmi atd. Raritou bývají cizin‑
ci. Oddávala jsem už všemožné národnosti. 

Krásná byla svatba Vietnamky s Čechem ‑ v tra‑
dičním vietnamském oděvu. Tady mě můj syn, 
který studuje vietnamistiku a tři roky žil v Ha‑
noi, půl hodiny učil vietnamsky poblahopřát, 
ale pak to ukončil slovy: to je těžký, když jsi hlu‑
chá! Oddávala jsem do mnoha jazyků ‑ umím 
dobře anglicky a  rusky, pasivně rozumím ně‑
mecky, italsky, francouzsky, ale pak jsou jazyky, 
kdy opravdu nevíte, jestli tlumočník opakuje 
to, co má ‑ perština, vietnamština, finština, ma‑
ďarština… Netradiční jsou i  svatby, kdy jsou 
snoubenci staří, třeba u jedné svatby jim bylo 
přes 70 let. Nebo jeden pár spolu žil, pak se roz‑
vedli, a pak se zase brali ‑ to musíte kompletně 
předělat řeč.

Většina lidí vidí právě jen oddávajícího, 
avšak to už je taková pomyslná třešnička na 
dortu, za přípravou svatby stojí mnohem 
více lidí. Prozraďte nám, kdo všechno se na 
svatbě podílí?
Určitě bych chtěla poděkovat našim matrikář‑
kám ‑ oběma Martinám ‑ Krátké a  Procház‑
kové. Ty na úřadě vyřizují všechny žádosti, 
koordinují termíny a na místě svatby pak po‑
učují snoubence, co mají dělat, říkat, kam se 
postavit. Tráví se mnou soboty na zámku nebo 
v  Čertousích. Tolik svateb jako my, přes 200 
ročně, mají jen velké městské části ‑ jako třeba 
Praha 1 na Staroměstské radnici. Okolní oblasti 
mají jen pár svateb do roka. Kromě matriky má 
na počet svateb vliv i naše skvělá reklama, za 
kterou bych chtěla poděkovat ředitelce zámku 
paní Saše Kohoutové. Když si snoubenci vybí‑
rají místa konání, Chvalský zámek má opravdu 
co nabídnout.
Dále bych chtěla poděkovat našim ceremoni‑
ářům panu Boudovi a Beranovi ze zámku, kteří 
zajišťují hudbu a přípitek.

Lenka Bartáková, redaktorka

18Hornopočernický zpravodaj – leden 2016



Čl
án

ky

NEPOSEDA PODÁ POMOCNOU RUKU POTŘEBNÝM
V  Horních Počernicích je hned několik or-
ganizací, které zajišťují sociální službu 
a  pomáhají tak těm, kteří pomoc opravdu 
potřebují. Dnes se podíváme na Neposedu, 
respektive přímo pobočku HoPo, který zde 
podává pomocnou ruku nejen dospívajícím 
a mládeži, ale v projektu Křižovatka se za-
měřuje i na osamělé seniory, rodiny s dětmi, 
či lidi bez přístřeší. Jako vedoucí zde působí 
Mgr. Jiří Mataj, s kterým jsme si o fungování 
Neposedy popovídali.

Prozraďte nám, co vše se v počernickém Ne-
posedovi koná a pro koho je určen?
Nezisková organizace Neposeda oslavila na 
začátku listopadu 16  let své existence. A  jako 
správný náctiletý ani trošku neposedí. V letoš‑
ním roce spustila pět nových programů, mezi 
ty nejzajímavější patří třeba terénní sociální 
práce na základní škole v Horních Počernicích, 
sousedský obývák se startovacími byty na Ja‑
hodnici nebo kavárna s tréninkovými pracov‑
ními místy v  objektu Plechárny na Černém 
Mostě. V  Horních Počernicích poskytuje Ne‑
poseda od roku 2012 dvě sociální služby, a to 
díky podpoře MČ Praha 20 a Magistrátu hl. m. 
Prahy. První z nich se zaměřuje na dospívající 
a  jmenuje se HoPo, nabízí nízkoprahový klub 
na adrese Božanovská 2098 a  terénní práci 
s  mladými lidmi přímo v  ulicích Horních Po‑
černic. Druhá se zaměřuje na práci se všemi 
dospělými v  lokalitě a  jmenuje se Křižovatka. 
Novinkou od září 2015 je program Přestávka, 
v  jehož rámci docházejí pracovníci HoPa na 
ZŠ Stoliňskou, kde s  nimi dospívající mohou 
třikrát týdně trávit svůj volný čas právě během 
přestávek.
Tyto služby pro mladé lidi mají především 
preventivní charakter, jejich poskytování ne‑
znamená, že se v lokalitě objevuje tzv. problé‑
mová mládež. Naopak vzniku podobné situace 
předcházíme. S dospívajícími jsme v kontaktu, 
vytváříme si s nimi profesionální vztah a jeho 
prostřednictvím jim pomáháme úspěšně 
zvládnout nástrahy spojené s  dospíváním. 
Ty se u  mladých lidí, se kterými pracujeme, 
projevují nejčastěji smutkem, nespokojenos‑
tí s  vlastním životem, špatným prospěchem, 
samotářstvím, provokacemi nebo bezcílným 
trávením volného času.

V čem přesně spočívá práce sociálního pra-
covníka?
Práce sociálního pracovníka je velmi pestrá, za‑
měřuje se především na budování vztahu dů‑
věry. Následně je možné sdílet aktuální životní 
obtíže, řešit je, nebo je alespoň zmírnit. Někdy 
je klient postupně schopen přijít si na řešení 
sám. Vymyslí tak třeba, jak lépe zvládat komu‑
nikaci s rodičem na základě toho, co fungovalo 
v minulosti. Nebo si vyzkouší, jak lze řešit kon‑
fliktní situace jinak než provokacemi. Jsou ale 
i  situace, na které dospívající vlastními silami 
nestačí. Poté je podporujeme, aby své problé‑
my sdělili rodiči, lékaři nebo učiteli. Někdy se 
objeví i  problém, který aktuálně dostupnými 
možnostmi řešit nejde, pomocí je pak samotné 
sdílení – klient se svěří a s problémem nezůstá‑
vá sám.
Křižovatka nabízí své služby dospělým oso‑
bám, pracuje tak s  rodinami s  dětmi, s  osa‑
mělými seniory, ale i  s  osobami bez přístřeší. 
Pracovníci jim zprostředkovávají právní pora‑
denství, pomáhají jim s vyřizováním dokladů, 
hledáním práce, s řešením dluhové problema‑
tiky, se zajištěním volnočasových aktivit pro 
děti, pomáhají jim zvládat samotu a podporují 
je k pravidelné návštěvě lékařů. Rovněž nabíze‑
jí pomoc v podobě doprovodů. Jednou za dva 
týdny nabízí aktivizační program pro seniory 
v Domově s pečovatelskou službou MČ Praha 
20 v  ulici Jívanská. Někteří klienti Křižovatky 
jsou také z Domova pro seniory Bethesda Dia‑
konie Církve bratrské v ulici Stoliňská, nebo ze 
Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice 
Diakonie Evangelické církve metodistické na 
Křovinově náměstí.

Jak dlouho v Neposedovi pracujete a co se 
vám na této práci nejvíc líbí?
V  Neposedovi pracuji od září  2012, nastoupil 
jsem jako vedoucí nově vznikajícího progra‑
mu pro dospívající HoPo. V roce 2015 jsem se 
společně s  kolegou Petrem a  s  kolegyněmi 
Juditou a  Pavlou věnoval v  našem malinkém 
klubu a v terénu dohromady celkem 242 do‑
spívajícím.
Na své práci nejvíce oceňuji možnost pozi‑
tivně ovlivňovat právě ty mladé lidi, na které 
mnohdy nikdo jiný, včetně jejich rodičů, nemá 
z nejrůznějších důvodů čas. Práce s nimi je sice 
mnohdy vyčerpávající a  klade vysoké nároky 

na trpělivost 
a  hranice, ale 
současně je také 
omlazující, vtip‑
ná a naplňující.

Který příběh 
„z  ulice“ vás 
nejvíce chytil 
za srdce?
Velmi mě po‑
těšil jeden 
z  našich klien‑
tů, který mi na 
pracovní face‑
book napsal, že 

mi děkuje za to, že jsem ho vytáhl na kroužek 
a podporoval ho v tom, aby v něm setrval. Má 
teď ze sebe dobrý pocit, který před tím získával 
hlavně tím, že hledal a vytvářel konflikty všude 
kolem sebe.

Jaké akce například děláte?
Těžištěm naší práce jsou rozhovory pracovníka 
s klientem a budování vztahu. Pokud zjistíme, 
že by se klient mohl a  chtěl aktivně uplatnit 
v nějaké volnočasové aktivitě, motivujeme ho 
a  případně doprovázíme na relevantní akce, 
soutěže nebo na zkušební hodiny kroužků. 
Klub ozvláštňujeme meziklubovými fotbalo‑
vými i  fotbálkovými turnaji, jednou měsíčně 
pořádáme klub jen pro holky, společně vyjíždí‑
me na různé výlety. Jednou ročně se také schá‑
zíme s místními seniory a díky podpoře Nadač‑
ního fondu Šance vyrážíme na několikadenní 
sociálně ‑terapeutický pobyt mimo Prahu.

Velké místo u vás zastává mládež a to nejen 
v samotném klubu, ale máte i terénní pra-
covníky. Co přesně obnáší jejich práce?
Důležitým aspektem „nízkoprahové“ práce je 
aktivní oslovování klientů  – nečekáme, až za 
námi někdo přijde, ale sami jdeme vstříc cílo‑
vé skupině a dáváme se do řeči se skupinkami 
mladých lidí, kteří posedávají například v altán‑
ku nebo na lavičce. Dospívající nás tak mohou 
třikrát týdně potkat přímo v  ulicích Horních 
Počernic a na místech, kde se scházejí. Prochá‑
zíme lokalitu, aktivně mladé lidi oslovujeme, 
bavíme se s nimi a pomáháme jim zvládat pří‑
padné obtíže.

Lenka Bartáková,
redaktorka

Nízkoprahový klub
Pondělí 13:00‑18:00
Úterý 13:00‑18:00
Středa 13:00‑18:00
Čtvrtek 13:00‑18:00

Terénní program
Úterý 11:00‑18:00
Středa 11:00‑18:00
Čtvrtek 12:00‑19:00

Božanovská 2098, 193 00  
Praha 20 ‑ Horní Počernice
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K  Novému roku si většinou přejeme hodně 
spokojenosti, zdraví a  štěstí. Popřála bych 
nám všem do Nového roku trochu jinak: aby‑
chom byli sami sebou.
Máme za sebou vánoce, kde možná někte‑
ří podlehli nabídkám, co všechno bychom 
měli mít ke spokojenosti a štěstí. Ale k tomu, 
abychom se dobře cítili, nepotřebujeme nut‑
ně ani jedno z krásných aut, v nichž se prohá‑
nějí reklamní hrdinové a přesvědčují nás, že 
bez něj nemůžeme žít.
Nepotřebujeme nutně ani rychlý telefon, 
který nás někam dovede, protože většinou 
nevíme, proč bychom tam měli rychle být, 
nepotřebujeme ani balení vitamínů a prášků 
na klouby, srdce, nohy, hlavu a  vůbec celé 

tělo. Nepotřebujeme nové nádobí, protože 
pak prý budeme vařit skvěle. Potřebujeme 
jedno: být sami sebou.
To znamená, dopustit to, že nejsem a nebu‑
du dokonalý. Občas mě něco zabolí, někdy 
budu mít zlost a někdy radost, občas budu 
souhlasit s názory druhých, ale někdy bude 
můj názor úplně jiný.
Občas budu chtít něco ve svém životě změ‑
nit. Někdy se budu potřebovat ptát a někdy 
budu souhlasit. A  někdy budu potřebovat 
třeba i to nádobí a telefon…
Ale budu to všechno já…, moje přesvědčení 
a ne něco, co mi někde někdo nabízí a chce, 
abych tomu věřil. Používejte svoji hlavu 
a hlavně svoje srdce.

Pokud bude náš život postaven na tom, 
abychom ničím neublížili druhým (a  to ani 
slovy), pak poneseme ovoce svých činů a to 
bude dobré. To postačí…
Přeji nám v  roce 2016: pěstujeme v  sobě 
úctu k lidem, kteří jsou jiní. Úctu, ne lásku. Ze 
všech sil se snažme vypořádat se zlými silami 
v sobě a společnosti. Buďme v každé situaci 
těmi, kdo uzdravují.

Požehnaný rok 2016 a všechen čas

Eva Cudlínová,
husitská farářka

 

K NOVÉMU ROKU…

PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ S PĚSTOUNY
„Pěstounství je zvláštní služba, která vyža-
duje zvláštní lidi“

Profesor Matějček

Vánoční čas je již za námi, rovněž tak máme 
pravděpodobně hotový seznam našich no‑
voročních předsevzetí a pomalu se začínáme 
zabydlovat v roce novém.
Ale dovolte mi, prosím, ještě alespoň na chvi‑
ličku se vrátit do adventního času uplynulého 
roku, tedy přesně do dne 14. prosince 2015, 
kdy se na Chvalském zámku odehrála malá 
slavnostní událost. Byla připravená pro ty, 
jež se s  láskou starají o děti, které z různých 
důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodi‑
ně, tj. pro pěstouny. Městská část Praha 20 si 
práce pěstounů velmi váží, a proto připravila 

pro ně i pro jejich děti slavnostní odpoledne 
na Chvalském zámku. Práce pěstounů je ná‑
ročná a  neocenitelná a  zaslouží si naše vel‑
ké poděkování i  například prostřednictvím 
vzdělávacího relaxačního odpoledne, zpří‑
jemněného koncertem a  aktivitami pro děti 
vyrůstajících v náhradních rodinách.
Pěstouny na Chvalském zámku úvodním 
slovem přivítaly paní starostka Hana Morav‑
cová a  paní místostarostka Mgr.  Eva Březi‑
nová, které za městskou část vyjádřily pěs‑
tounům podporu a poděkovaly jim za jejich 
péči o přijaté děti. Po zahájení na Chvalském 
zámku vystoupila Zuzana Stirská a  skupina 
Fine Gospel Time. Všichni přítomní si kon‑
cert moc užili a  dá se říct, že po náročných 
všedních dnech byl tento kon‑
cert příjemným osvěžením pro 
každého. Aby si pěstouni moh‑
li koncert v  klidu vyslechnout 
a vychutnat, dětí se ujala Popel‑
ka z  Chvalského zámku, která 
děti po prohlídce zámku od‑
vedla do připravené keramické 
dílničky. Zde se dětem věnovala 
výtvarnice a  keramička Marce‑
la Pospíšilová. Děti pod jejím 
dohledem tvořily keramické 
výrobky, které si mohly odnést 
domů. Setkání bylo zakončeno 
též velmi příjemně a  to malým 

pohoštěním pro všechny účastníky. Jaké 
by však bylo vánoční setkání bez dáreč‑
ků! Společnost Neoluxor, s.r.o., Ikea Česká  
republika, s.r.o, Billa, s.r.o., P3, pan Holakovský 
z  Horních Počernic a  Městská část Praha 20 
věnovali dětem a pěstounům krásné a dob‑
ré dárky, za což jim velmi děkujeme! Rovněž 
děkujeme všem, kteří se podíleli na zajiště‑
ní slavnostního relaxačního odpoledne pro 
pěstouny a jejich přijaté děti.
Všem náhradním rodičům ještě jednou za je‑
jich práci děkujeme a  přejeme jim v  novém 
roce pevné zdraví a hodně sil.

Za OSVŠ Daniela Bendlová,
Sociální pracovnice OSPOD

JAKÝ BYL ROK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
Zaměstnanci Pečovatelské služby MČ Praha 
20 přejí občanům Městské části Praha 20 do 
nového roku 2016 hodně zdraví, štěstí, lásky, 
pohody a spokojenosti.
Během celého roku 2015 jsme se snažili posky‑
tovat kvalitní sociální službu a věříme, že i naši 
uživatelé vnímali službu stejným způsobem. 
Poskytujeme pečovatelskou službu zejmé‑
na seniorům se sníženou soběstačností, kteří 
chtějí dál zůstat ve svých domovech a žít nadá‑
le stejným způsobem života. Během služby se 
zaměřujeme zejména na respektování důstoj‑
nosti a individuální přístup ke každému uživa‑
teli naší služby. Poskytujeme pomoc například 
při úkonech osobní hygieny, při zajištění stravy 

a při nákupech, pochůzkách, nebo úklidech.
V  naší službě vítáme jako velký přínos také 
nejrůznější připomínky a  stížnosti, které nám 
pomáhají naši službu stále zdokonalovat. Infor‑
mace o službě, o úkonech, které poskytujeme, 
včetně jejich ceny, o podávání žádostí o posky‑
tování služby i o podávání stížností jsou uve‑
deny na webových stránkách úřadu MČ Praha 
20  – www.pocernice.cz, nebo je lze získat na 
Odboru sociálních věcí a  školství ÚMČ Praha 
20 nebo na těchto telefonech: 
724  829  333, 604 554 194.
Dovolujeme si také poděkovat rodinám našich 
uživatelů, které s  námi po celý rok ochotně 
spolupracují, a  tak se nám daří společně vy‑

tvářet důstojné a  kvalitní prostředí pro život 
našich uživatelů.
Velmi důležitá je pro naši službu také spoluprá‑
ce s dalšími organizacemi na území MČ Praha 
20, jako je MO Svazu tělesně postižených, MO 
Svazu postižených civilizačními chorobami 
a  spolupráce s  místními poskytovateli sociál‑
ních služeb, LRS Chvaly nebo s Prodejnou zdra‑
votních pomůcek nejen pro seniory.
Závěrem si dovolujeme poděkovat za důvě‑
ru a  vzájemnou spolupráci v  uplynulém roce 
a  doufáme, že rok 2016 bude alespoň stejně 
tak úspěšný jako ten předešlý.

Olga Švrčulová a kolektiv
zaměstnanců pečovatelské služby
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Historie dávná i nedávná – 88
Události
Hornopočernický zpravodaj byl pravidelně 
vydáván po celý rok 1958 a na základě ohla‑
sů na tištěné příspěvky dotýkající se historie 
obce byla ještě v tomto roce zahájena přípra‑
va vydání Monografie o Horních Počernicích. 
Hlavní podíl na jejím vydání v  následujícím 
roce měla skupina učitelů z  jedenáctileté 
školy: Karel Fatka, Antonín Jelínek, Marie 
Jelínková, Josef Tvrdík, Andrea Svinková ve 
spolupráci s  kronikářem Josefem Krušinou. 
Monografie měla 93 stran a byla vydána cy‑
klostylem pod vedením člena rady Jaroslava 
Hertla ve spolupráci s  vedoucí redakce HPZ 
Marií Navrátilovou a Ludmilou Nejedlou. Mo‑
nografie byla vydána jako informační mate‑
riál pro členy a široký aktiv spolupracovníků 
Místního národního výboru.
Nešťastnou událostí na počátku roku 1959 se 
stal požár ve Chvalské škole, k němuž došlo 
v ranních hodinách v sobotu 21. února. Přes 
problémy s  nedostatkem vody na hašení se 
místním dobrovolným hasičům, za podpory 
dalších dobrovolných jednotek a  jednotky 
z  Prahy, požár podařilo rychle zlikvidovat 
a podstatnou část školy zachránit.
Díky mimořádné pomoci občanů, především 
rodičů dětí do školy docházejících, a odbor‑
ným pracovníkům místního komunálního 
podniku se podařilo po týdnu větší část škol‑
ních prostor vrátit k užívání pro výuku. Výuka 
však byla ochuzena o zničené předměty z vy‑
hořelých kabinetů.
Tato nešťastná událost byla tohoto roku vy‑
střídána událostmi ve školství slavnostními. 
Nejprve to byly první maturity žáků posled‑
ního ročníku jedenáctileté střední školy. Přes 
velké napětí dětí i  rodičů všichni maturanti 
zkoušku dospělosti s úspěchem složili, třeti‑
na z nich s vyznamenáním.
Druhým slavnostním okamžikem bylo ote‑
vření nové sedmnáctitřídní školy v  Dvořá‑
kově (dnešní Ratibořické) ulici. Přes obtíže 
s  nedostatkem stavebního materiálu v  prů‑
běhu celé doby výstavby, se s obětavou po‑
mocí řady občanů podařilo 1. září 1959 školu 

slavnostně otevřít. Pro chybějící finanční pro‑
středky byla škola otevřena bez tělocvičny, 
která po dostavbě byla předána k  užívání 
k  1.  září  1965. Školní kuchyně a  jídelna, bu‑
dované brigádnicky, byly v plném rozsahu 
zprovozněny od 1. září 1960.
V  předvečer otevření školy byla uspořádá‑
na oficiální slavnost za účasti představitelů 
Ministerstva školství a kultury, kraje, okresu, 
MNV, pedagogů z  dalších škol v  obci a  po‑
četné řady občanů, kteří se na její výstavbě 
brigádnicky podíleli. Na slavnosti pořádané 
v  kulturním domě vystoupil místní pěvecký 
sbor Antonín Dvořák a  hudební kvarteto. 
Prvním ředitelem školy byl jmenován Gustav 
Schuster, který ve školách našich původních 
obcí působil již od roku 1941. Do nové funkce 
přešel z pozice ředitele Chvalské školy. Jeho 
zástupcem byl jmenován Karel Fatka. Školu 
v jejím prvém roce navštěvovalo celkem 535 
dětí, z nichž bylo 293 děvčat. Na prvním stup‑
ni se učilo 182 dětí, na druhém 256 dětí a na 
třetím 97 dětí.
Protože díl kronikářských záznamů za obdo‑
bí let 1960 ‑1964 je pravděpodobně ztracen 
(podle vyjádření byl předán do okresního 
archivu, což nebylo potvrzeno a nebyl nikde 
nalezen) nejsou události z tohoto období po‑
drobně zachyceny. Z jiných dochovaných do‑
kumentů bylo možno vyčíst jen několik málo 
stručných poznámek, jako například:
V  roce 1960 byla uskutečněna velká změna 
v řízení místního JZD, které se sloučilo s JZD 
Satalice. Následující rok pak byla do Satalic 
přenesena i  správa družstva, což vedlo poz‑
ději i ke změně názvu na JZD Satalice, které 
u nás mělo pouze pro vozy živočišné výroby.
Další školská reforma s  platností od školní‑
ho roku 1960/1961 prodloužila o  jeden rok 
školní docházku na 9  let. Současně s  touto 
reformou bylo vydáno rozhodnutí, aby děti 
základní devítileté školy dostávaly učebnice 
a  učební pomůcky zdarma. Organizačně se 
naše jedenáctiletá střední škola změnila na 
základní devítiletou školu a na střední všeo‑

becně vzdělávací školu o  třech ročnících se 
závěrečnou maturitní zkouškou. Ředitelem 
obou organizačně vzniklých škol zůstal Gus‑
tav Schuster.
Jako škola jednotřídní byla u nás od prvního 
září 1962 založena a otevřená Zvláštní škola. 
První rok bylo ve třídě 15 žáků. Její první ře‑
ditelkou byla paní Milena Reisová. Umístění 
našla v pobočné budově školy v Ratibořické 
ulici.
Tělovýchovná jednota Sokol pro rozvíjející 
se tenisový oddíl založila v  roce 1960 tradi‑
ci výročního turnaje s  názvem Memoriál J. 
Šťastného, na počest dlouholetého aktivní‑
ho člena oddílu, který tragicky zemřel. Vítě‑
zem prvního ročníku tohoto turnaje se stal 
Ing. Josef Pittner.
Svoji činnost 1. srpna 1963 slavnostně zahájil 
Specializovaný zemědělský podnik na výro‑
bu kuřecích brojlerů „Drůbežnictví Xaverov“, 
hospodařící bez půdy průmyslovým způso‑
bem. Spolu s  jeho výstavbou byly vybudo‑
vány také první tři panelové věžové domy 
v obci. Jako specializovaný závod chovu koní 
bylo do tohoto podniku později začleněno 
plemenné hospodářství chovu koní Státního 
statku Xaverov.
První odbornou knihovnicí jednotné obecní 
veřejné knihovny mající pobočky v původních 
obcích Chvaly a Svépravice se v roce 1964 sta‑
la paní Jiřina Kubelková. Ta navzdory letitým 
a  přetrvávajícím problémům, pramenících 
z omezeného prostoru pro činnost, rozšířila 
dosud prováděnou prostou půjčovní službu 
například organizováním přednášek o  litera‑
tuře a umění, pořádáním besed nad vybranou 
knihou, výstavek knih, zodpovídáním dotazů 
a poskytováním rad a informací v oblasti lite‑
ratury a umění na odborné úrovni.

O událostech z dalších let opět v pokračování

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Program divadla na leden 2016
PŘEDPRODEJ

Předprodej vstupenek na únor začne v pokladně divadla v úterý 12. ledna v 16 hodin.

POKLADNA
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu 

a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského 
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16 do 18 hodin a hodinu před 

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

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

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

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

Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18 hodin.

7. 1. v 9:00
Zimní pohádka o andílkovi

7. 1. v 17:00
Panna a netvor

10. 1. v 15:00
Červená Karkulka

13. 1. v 9:00 a 10:30
Pohádka o líných strašidlech

14. 1. v 19:30
Frankie a Johny

17. 1. v 15:00
Zpátky do Afriky

20. 1. v 19:30
Hrdý Budžes

21. 1. v 9:00 a 10:30
Řecké báje a pověsti

22. 1. v 19:30
Strašidlo Cantervillské 

24. 1. v 15:00
Gulliverovy cesty 
– země Liliputů

26. 1. v 9:00 a 10:30
Zimní pohádka

26. 1. v 19:30
Bez předsudků

28. 1. v 9:00
Velryba Lízinka - zadáno

28. 1. v 19:30

Romeo a Julie 29. 1. v 19:30
Odjezd nejistý

Neděle 31. ledna v 15:00
Veselá pouť

VÝSTAVA VE FOYERU
výstava končí 6. ledna
KÁMEN A RADOST 
Oldřich Jelen – litografie/kresby

vernisáž 10. ledna v 18 hodin
KAREL TOMAN
grafika/kresby

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

Čtvrtek 7. ledna v 9:00
ZIMNÍ POHÁDKA O ANDÍLKOVI
Formela, o. s. 
Určeno dětem od 3 let

Středa 13. ledna v 9:00 a 10:30
POHÁDKA O LÍNÝCH STRAŠIDLECH
Divadlo HP Praha
Určeno dětem od 3 do 8 let 

Čtvrtek 21. ledna v 9:00 a 10:30
ŘECKÉ BÁJE A POVĚSTI 
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Určeno dětem z 1. stupně ZŠ

Úterý 26. ledna v 9:00 a 10:30
ZIMNÍ POHÁDKA 
Liduščino divadlo
Určeno dětem od 3 do 8 let

 
Čtvrtek 7. ledna v 17:00

PANNA A NETVOR
Divadlo DTK Praha
Z francouzského originálu pohádky „La Belle Et 
La Bette“ Jeanne ‑Marie Leprince De Beaumont 
přeložila Pavla Němcová.
Scénář a režie: Tomáš Kraucher
Na jevišti ožívá kouzelný lyrický příběh o kráse, 
proměně a lásce, která má moc učinit zázrak.
V  souvislosti s  tímto titulem nemůžeme ne‑
vzpomenout na známý francouzský film s Je‑
anem Maraisem v hlavní roli či poetické zpra‑
cování tohoto tématu básnickým jazykem 
Františka Hrubína Kráska a  zvíře, které bylo 
určeno pro otáčivé jeviště Českého Krumlova.
Jednotné vstupné 130 Kč, senioři a  děti do 
12 let 100 Kč

Neděle 10. ledna v 15:00

ČERVENÁ KARKULKA
Divadlo Apllause
Muzikálová pohádková komedie.
Karkulka jde poprvé za babičkou úplně sama, 
aby jí přinesla ty nejlepší dobroty. Jak si tak ces‑
tou zpívá, dívá se na ptáčky a kytičky, ocitne se 
najednou v  Černém lese, kde potkává zlého 
vlka. Naštěstí se lesem potuluje taky pan my‑
slivec…
Jak to všechno dopadne?
Vstupné 90, 70, 50 Kč

PRÁVĚ HRAJEME
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Čtvrtek 14. ledna v 19:30

FRANKIE A JOHNY
Divadlo v Rytířské

Neděle 17. ledna v 15:00
na motivy knihy Jiřího 
Dvořáka

ZPÁTKY DO AFRIKY
Divadlo Na Radosti
Dramatizace a režie: Eva Čechová 
Scéna, kostýmy: Matěj Čech, Karolína Klímová
Zvířata z  pražské ZOO Trója dokázala využít 
osudové náhody. Zapomenuté klíče v zámku 
klece hbitě ukořistí papoušci Jára a Koko a osvo‑
bodí další africké druhy zvířat. Slon Mugambo, 
žirafí rodinka Týna a Fína, Pelikán ‑ africký veli‑
kán, moudrý africký čáp Marabu, mrštný Fenek 
a naoko nebezpečná Kobra egyptská se vydá‑
vají na dobrodružnou cestu z Prahy do Afriky. 
Hraje rodinné Divadlo Na Radosti Horní Počer‑
nice: Jůlie Čechová, Veronika Čechová, Klára 
Eisenhammerová, Mája Klímová, Bára Tůmová, 
Anička Kulhavá, Anička Staňková, Lucie Scho‑
vancová a Timotej Zuščík.
Vstupné 60, 50, 40 Kč

Středa 20. ledna v 19:30

HRDÝ BUDŽES
Divadlo Příbram

Pátek 22. ledna v 19:30
Oscar Wilde

STRAŠIDLO CANTERVILLSKÉ
DS Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Dramatizace: Roman Vencl
Výtvarná spolupráce: Vladimír Vondruška,  
Matěj Čech
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technika: Mirek Novák, Tomáš Sýkora
Duch sira Simona je vytržen z poklidné existen‑
ce na anglickém zámku Canterville, kde už po 
staletí úspěšně děsí generace svých potomků, 
a je konfrontován s představiteli Nového světa, 
současnými majiteli zámku. Hra je úsměvným 
hororem i romantickou komedií, plnou laska‑
vého humoru.
Hrají: Jiří Špaček, Michal Král, Lucie Hendrych‑
ová, Jana Keilová, Nikole Balamotisová, Petr 
Beneš, Renata Sýkorová, Aneta Stružková, 
Kristýna Pařízková, Nikola Sýkorová, Stanislav 
Tomek.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Neděle 24. ledna v 15:00

GULLIVEROVY CESTY 
– ZEMĚ LILIPUTŮ
Mladá scéna Ústí nad Labem
Gulliverovy cesty je jeden z mála titulů, u nichž 
se dokonale snoubí humor, dobrodružství 
a neotřelá filozofie. Pro naše divadelní ztvárnění 
jsme vybrali příběh, kdy se cestovatel ocitá v říši 
liliputánských trpaslíků.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 26. ledna v 19:30

BEZ PŘEDSUDKŮ
Divadlo Kalich

Čtvrtek 28. ledna v 19:30
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Překlad: Jiří Josek
Kostýmy: Karel Jinda
Výprava: Barbora Jelínková, Petr Kořínek
Technická spolupráce: Miroslav Novák, Tomáš 
Sýkora
Dva rody, oba stejně proslulé, zde, v  krásné 
Veroně, zas dávná zášť popouzí k hněvu, nové 
rozbroje vodí je cestou úkladů a vražd…
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara 
o velké lásce, divoké nenávisti a kruté hře osu‑
du.
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, Petr 
Beneš, Václav Procházka, Stanislav Spitzer, Jan 
Hohenberger, Anna Herianová, Magdaléna 
Moudrá, Anežka Moudrá, Kamil Blažek, Lukáš 
Batlík, Jan Rybář
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Pátek 29. ledna v 19:30
Jean – Marie Chevret

ODJEZD NEJISTÝ
DS Havlíček Neratovice
Režie: Milan Šára
Francouzská romantická komedie s  obsahem 
milosrdných lží, nutných k udržení vzájemných 
vztahů, ba i  plnění tajných přání milujících 
se partnerů. Navíc ochucena laskavým hu‑
morem dalších strůjců životních překvapení. 
Slovo režiséra: „Někdy i dobře vychlazená limo‑
náda může příjemně osvěžit“.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 31. ledna v 15:00

VESELÁ POUŤ
Divadlo Loudadlo
Černo ‑divadelní scény a  loutky v  nadživotní 
velikosti uvádějí v úžas nejen děti, ale i dospělé 
diváky. Jako hosté v nich vystoupí i známí ka‑
marádi z televizní obrazovky, Jů a Hele.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

NA ÚNOR 
PŘIPRAVUJEME
pondělí 1. února v 19:30

VÍKEND S BOHEM
Režie: Mario Kubec
Scénář: Zdeňka Kafková a Mario Kubec
Zveme Vás na příjemně prožitý večer plný hu‑
moru, radosti a uvědomění.
Naše autorská hra je zamyšlením nad věcmi 
vážnými i nevážnými a o  tom, co by se stalo, 
kdyby u nás zaklepal nečekaný návštěvník.
Když už jsme měli to štěstí a ocitli jsme se na 
této planetě a musíme čelit i těžkým životním 
zkouškám, je potřeba najít sílu, postavit se 
k nim čelem a znovu jít dál. Naše životní peri‑
petie brát s humorem a nadhledem. A pokud 

jsme ochotní naslouchat, pomoc a  odpověď 
na naše otázky vždycky přijde.
Hrají: Mario Kubec a Matouš Ruml
Vstupné: 280, 250, 220 Kč

Čtvrtek 4. února v 19:30
O´Henry, Robert Anderson

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

Sobota 6. února v 15:00

NA SALAŠI DRACI JSOU
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna
Půvabná, laskavá a  hlavně humorná va‑
lašská klauniáda pobaví děti i  dospělé. 
Prožijete celý rok na salaši s  Ondrou a  Jurou. 
Bačové se po celý rok starají o své ovečky, ale 
vůbec to nemají jednoduché. Na salaši nedělají 
neplechu jen vlci, zabloudí sem i drak. Uvidíte, 
jak pekli koláče, jak slavili Velikonoce a Vánoce 
a vůbec se dozvíte hodně o lidových zvycích, 
na které si pamatuje už jen málokdo.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 10. února v 19:30
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocour
Režie: Barbora Jelínková

Anotace u lednového představení.
Vstupné 120, 100, 80 Kč
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Pátek 12. února v 19:30
John Murrell

BOŽSKÁ SARAH
Divadlo Kalich
Režie: Alice Nelis
Silnou a působivou hrou Božská Sarah si he‑
recká legenda Iva Janžurová plní dlouholetý 
profesní sen. Dvacet let si četla tento výji‑
mečný text a zvažovala své síly, kdy se do něj 
pustit. Příběh posledního léta světově proslulé 
herečky a vyhlášené skandalistky Sarah Bern‑
hardtové režíruje Alice Nellis jen krátký čas 
poté, co s velkým úspěchem společně s Ivou 
Janžurovou inscenovala ve Stavovském diva‑
dle Audienci u královny.

Iva Janžurová prozrazuje: „Asi je to netrpělivé, 
toužené, ale i  obávané rozhodování mnoha 
hereček, jak a  kdy vyprostit z  nádherného 
scénáře Johna Murrella svoji kreaci, svoji před‑
stavu o Sarah Bernhardtové. Chceme se o to 
pokusit spolu s  vámi, našimi diváky. Budete 
se bavit, budete se spolu se Sarah cítit spalo‑
váni sluncem v její rezidenci na ostrově u bre‑
taňského pobřeží, cestovat s ní jejím vlastním 
vlakem pětkrát křížem krážem Severní i  Jižní 
Amerikou a  sledovat statečnou cestu ženy 
ověnčené světovou slávou, ale i  ženy sčíta‑
jícící nezdary a  rány, které takový velký osud 
přináší.“ Sarah ve spolupráci se svým Pitouem 
‑ asistentem, sekretářem, sluhou a  kdovíco‑
ještě v jedné osobě (tuto roli alternují Kryštov 
Hádek a  Igor Orozovič) ‑ píše své memoáry. 
“Najala jsem si vás, abyste mi pomáhal,” opa‑
kuje Sarah nemotornému, ale oddanému asis‑
tentovi a mučí ho i zbožňuje! A úkoly, kterými 
ho energicky zasypává a které se jeví být často 
nad jeho síly, jsou zdrojem komediálnosti ce‑
lého večera.
V  hlavní roli exceluje Iva Janžurová, kterou 
máme možnost vidět na prknech našeho di‑
vadla poprvé.
Vstupné 450, 400, 350 Kč

Představení bylo součástí dárkového vá-
nočního balíčku. Ve volném prodeji je proto 
omezený počet vstupenek.

Neděle 14. února v 15:00

TŘI VESELÁ PRASÁTKA
Divadlo Minaret
Věnováno Jaromíru Nohavicovi, který dal ču‑
níkům do vínku dětskou duši, dobrou náladu, 
bezelstnost a hravost.
Činoherní pohádkový muzikál o  pracovitosti 
a  opravdovém kamarádství přivádí na scé‑
nu hrdiny známé písně. Dětsky bezstarostní 
a klaunsky hraví vepříci putují světem a obje‑
vují, že s dobrou náladou lze překonat i nástra‑
hy kdejakého vlka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 15. února v 19:30
Marc Camoletti
BYT NA INZERÁT
Divadelní společnost Háta
Režie: Marie Lorencová
Ve Francii nesmírně úspěšná komedie nabízí 
řadu vtipných situací a dialogů. Jistou pikant‑
nost přitom zvládá s  pověstným francouz‑
ským šarmem.
Odkvétající varietní umělkyně Georgette pro‑
najímá ve svém pařížském bytě pokoje. A tak 
spolu na jedné adrese bydlí ještě klavíristka 
Jeanine, malířka Jacqueline a služebná Marie‑
‑Louisa. Soužití žen rozdílných temperamentů 
není jednoduché. Všechny obyvatelky bytu se 
proto nezávisle na sobě rozhodnou radikálně 
změnit život a všechny (opět bez vědomí těch 
ostatních) si podají inzerát. Zájemci, čtvero 
mužů nejrůznějšího ražení, se brzy dostaví, ale 
samozřejmě, jak to bývá, zrovna ve chvíli, kdy 

není doma správná inzerentka. A  tak sledu‑
jeme složité eskapády jednotlivých zájemců, 
kteří sice přišli na správnou adresu, ale chtějí 
se po nich nebo se jim naopak nabízejí prapo‑
divné věci.
Hrají: Adéla Gondíková / Jana Zenáhlíková, Iva‑
na Andrlová / Veronika Jeníková, Marcela No‑
hýnková / Vlasta Žehrová, Lucie Svobodová / 
Olga Želenská, Martin Zounar, Marcel Vašinka, 
Zbyšek Pantůček, Filip Tomsa / Martin Sobotka
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Čtvrtek 18. února v 19:30

KAREL PLÍHAL
Plíhal je zřejmě nejcitlivějším a nejpoetičtějším 
folkařem současné české scény. Jeho tvorba je 
velmi originální a těžko napodobitelná, nava‑
zuje na nejlepší tradice českého písničkářství.
Pro koncerty je charakteristická bezstarostná, 
humorná atmosféra. Publikum se ocitá ve spo‑
lečenství obyčejných věcí, popsaných neoby‑
čejným způsobem. Plíhal umí být
stručný, to co chce říct, vtěsná do několika 
vteřin.
Také po hudební stránce patří k  nadprůměr‑
ným folkovým umělcům. Ač platí už od 80. let 
za velmi schopného multiinstrumentalistu, 

především co se hry na kytaru týče, stále roste 
(sám se netají tím, že v posledních letech cvičí‑
vá až šest hodin denně).
I když je pro něj příznačné neustálé hudební 
hledačství, v jedné věci se nemění. I po všech 
letech strávených na koncertních pódiích 
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působí stále až roztomile nesměle a  roztr‑
žitě a  přitom z  něho vyzařuje obrovský klid 
a  spousta pozitivní energie, která se automa‑
ticky přenáší na publikum. Karel Plíhal má cit 
pro míru, a co je důležité, rozhodně mu nechy‑
bí smysl pro (sebe)ironii. Jeho tvorba je nadča‑
sová a  nadgeneračně srozumitelná a  vlastně 
i nadžánrová.
Jednotné vstupné 250 Kč
Pořad není vhodný pro děti do 12let

Sobota 20. února v 15:00

KRYSÁCI
Divadlo D5
Scénář a režie: Libor Jeník
Hubert, Hodan, dva krysáci, Eda, laboratorní 
potkan z Prahy a Ludvíček, sádrový trpaslík. Tak 
to je nerozlučná parta, která zažívá na malém 
smetišti poblíž Vizovic jedno dobrodružství za 
druhým. Zrovna teď je čeká jedno opravdu ve‑
liké. Totiž, Ludvík se ztratil! Začíná nebezpečná 
pátrací akce.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 21. února v 19:30
Keith Huff

DEŠTIVÉ DNY
Divadlo Ungelt Praha
Režie: Janusz Klimsza
Překlad: Pavel Dominik
Americké drama je hrou o síle přátelství a zá‑
roveň kriminálním příběhem. Drsní chlapíci 
Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba 
strávili na chicagském předměstí. Dnes jsou 
parťáky u  chicagské policie. V  americké a  zá‑
roveň světové premiéře této hry hrály mladé 
policisty světové filmové hvězdy Daniel Craig 
a Hugh Jackman. V české premiéře se v Diva‑
dle Ungelt v těchto rolích představují Richard 
Krajčo a David Švehlík.
Richard Krajčo získal za ztvárnění role Denny‑
ho cenu Thálie 2012, David Švehlík se umístil 
v širší nominaci.
Upozorňujeme diváky, že v rámci představení 
opakovaně zazní hlasité výstřely z plynové 
pistole. 
Vstupné 450, 400, 350 Kč

Čtvrtek 25. února v 19:30
Jeff Baro

NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Producent FDA
Režie: Vladimír Michálek
Překlad: Benjamin Kuras
Provozovací práva pro Českou republiku náleží KS
Legrační, dojímající příběh lásky a odpouštění.
Náhodná automobilová nehoda přivádí do 
styku dva muže, kteří by se jinak nikdy nese‑
tkali a  navždy změní jejich život. Rozdělují je 
dvě generace a  co začíná jako komedie kon‑
trastu kultur se vyvíjí ve vyhrocený příběh o ri‑
ziku osamělosti, předsudků a netolerance. Jak 
týdny plynou, vytváří se přátelství, prověřují se 
lidské vztahy a odhalují se tajemství.
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
Z diváckých ohlasů:
Tak takhle příjemně bych se v  divadle chtěla 
dojímat častěji. Obdivuhodně vitální Stanislav 

Zindulka podává mimořádný výkon, každé 
slovo a  gesto dávkuje s  milimetrovou přes‑
ností, „hodinářská“ herecká práce, při které je 
mu Matěj Hádek dobrým spoluhráčem. To vše 
pod režijní taktovkou Vladimíra Michálka, kte‑
rý opětovně dokazuje, že téma generačních 
nedorozumění a porozumění a „vrtochů stáří“ 

umí citlivě zpracovat. Relativně všední příběh 
a  zápletka s  každou spoluprožitou minutou 
krystalizuje v jedinečný divácký zážitek.
(Helena Grégrová)
Představení není vhodné pro děti do 15 let.
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Sobota 27. února v 19:30

SOUSEDÉ JSOU 
POŽEHNÁNÍ
DS Právě Začínáme
Scénář a režie: Iva Ptáčková, Klára Šimicová
Myslíte si, že když se odstěhujete na ven‑
kov, budete moci v  klidu zahradničit a  psát? 
To byste se divili. Nikdy totiž nevíte, na jaké 
sousedy narazíte. Způsob, kterým si Vivien 
chce klid zajistit, vyvolá spoustu komických 
situací, ale…
Vstupné 120, 100, 90 Kč

Neděle 28. února v 15:00
Na motivy knížek Ondřeje Sekory

BROUK PYTLÍK
Docela velké divadlo Litvínov
Pokračování příběhů z palouku, kam se do je‑
zírka, kde bydlí statečný a hodný, i když trochu 
jedovatý Pavouk Vodouch, přistěhuje zlý Po‑
tápník s půvabnou Splešťulí Blátivou a začne 
všem poroučet. Ferda a  jeho kamarádi ‑ Cvr‑
ček, Ploštice Ruměnice, Škvor policajt, Luční 
Koník a samozřejmě Brouk Pytlík se společně 
snaží palouček zachránit. Objeví se i  Beruš‑

ka a Housenka Pepina. A protože je Ferda už 
z  práce hodně unavený, rozhodne se ho za‑
stoupit Brouk Pytlík.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 1. března v 19:30
René Fallet

ZELŇAČKA
Agentura Familie
Francouzská komedie podle slavné knihy 
a ještě slavnějšího filmu s Luisem De Funesem 
v hlavní roli. Její děj je zasazen do vinařského 
kraje sladké Francie. Pánové důchodového 
věku Chérasse a  Ratinier nad skleničkou vína 
řeší „problémy světa“, ale především své sou‑
kromé každodenní trable.
Agentura Familie do hlavních rolí obsadila 
skvělého Oldřicha Víznera a Otakara
Brouska ml. Sází na velké přátelství a  souhru 
mezi těmito výbornými herci.
Sekundovat jim bude neméně talentovaný 
Vojtěch Záveský v roli ufona Oxana. Dále
pak zkušený Jan Szymyk a  mladinká Barbora 
Jánová.
Francouzský venkov, víno, muzika, přátelství, 
polívka, hvězdná obloha a UFO. To
jsou hlavní atributy této komedie.
Vzhledem k termínu konání 1. března bude před-
prodej na toto představení zahájen spolu s úno-
rovým.
Vstupné 300, 250, 230 Kč

VU3V - Virtuální univerzita 
3. věku
Téma: GENEALOGIE
Semestr bude zahájen 8. února v KS Domeček 
ve Votuzské ulici.
Noví zájemci o  studium se můžou přihlásit 
v den zahájení ve 14 hodin u lektorky Alžběty 
Cibochové.

366 krásných dnů naplněných radostí a lás-
kou Vám v roce 2016 přejí pracovníci Kultur-
ního centra Horní Počernice.

Hana Čížková,
ředitelka KC Horní Počernice

Změna programu vyhrazena.
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Vážení návštěvníci,
až do 15.  ledna budou 
u  nás vrcholit intenzivní 
přípravy na nejvýznam-
nější a  nejprestižnější 
výstavu, jaká tu kdy byla 
- od 16. ledna do 15. květ-
na  2016 u  nás probíhá 
unikátní výstavní projekt 
Ateliér Jiřího Trnky na 

Chvalském zámku. S  hrdostí a  radostí předsta-
víme tvorbu světoznámého výtvarníka a filmaře 
Jiřího Trnky, jehož dílo je skutečným kulturním 
dědictvím naší země.
Ve všech prostorách zámku včetně galerie a ko-
čárovny uvidíte originální obrazy, loutky, plas-
tiky, grafiky a  ilustrace v  působivých kulisách 
Trnkova výtvarného ateliéru. Můžete si také 
vyzkoušet práci animátora a  režiséra loutkové-
ho filmu. Skutečnou lahůdkou je kinoautomat 
s promítáním ukázek filmů J. Trnky, jemuž je za-
svěcena zámecká kočárovna.
K  této nádherné výstavě jsme připravili mnoho 
doprovodných akcí – již v lednu vás bude prová-
zet milá princezna Popelka či pohádková posta-
va ve dvojroli Dlouhého -Bystrozrakého a  velké 
oblibě se jistě bude těšit Nocování na zámku 
s hostinou, pohádkovými postavami a cestou za 
pokladem.
Dovolte mi na tomto místě ze srdce poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípravě, citací z  mé 
předmluvy ke katalogu, který k  výstavě vydá-
váme:
„Nezbývá mi než děkovat všem, kteří se zaslou-
žili o to, aby naše cesta měla cíl. Byl to především 
původní tvůrčí tým  – autor koncepce a  scénáře 
výstavy Jan Trnka, produkční Jakub Hora, kurá-
tor Marcel Fišer, architekt Miroslav Vavřina, ani-
mátoři Noro Držiak a Lukáš Burda či grafik Petr 
Kolář, ale spoustu práce vynaložil i  produkční 
tým Chvalského zámku – kurátor Ondřej Sedlá-
ček a produkční Rozka Beránková.
Velmi důležitou roli v  tomto unikátním výstav-
ním projektu hrály finance. Velmi si vážíme sku-
tečnosti, že projekt mohl vzniknout díky finanční 
podpoře Ministerstva kultury ČR, hlavního měs-
ta Prahy, Městské části Praha 20 – Horní Počerni-
ce, Státního fondu kultury ČR a našich partnerů – 
společností OK Servis BioPro, s. r. o., Restaurace 
Sezóna a  společnosti M+M,  spol.  s  r.  o. Děkuje-
me tímto ministru kultury Danielu Hermanovi, 
náměstku ministra kultury Patriku Košickému 
a  radnímu pro kulturu hlavního města Prahy 
Janu Wolfovi.
Projekt jsme připravili ve spolupráci s Nadačním 
fondem Šance – jmenovitě zde ze srdce děkuje-
me Petru Herianovi, předsedovi Správní rady 
Nadačního fondu ŠANCE a  radnímu MČ Praha 
20. Za výbornou spolupráci děkujeme Radě 
MČ Praha 20, která nás v tomto úsilí podpořila, 
především pak starostce Haně Moravcové a mís-
tostarostce Evě Březinové.
Vážení návštěvníci a čtenáři, otevírá se vám svět 
Jiřího Trnky v celistvé podobě – svět loutek, mal-
by, ilustrací i animace – svět poezie, krásna, dět-
ství i bezbřehé fantazie.
Račte vstoupit.“

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

UPOZORŇUJEME NA PROVOZNÍ OMEZENÍ v období do 15. ledna z důvodu instala-
ce výstavy Ateliér Jiřího Trnky. Uskuteční se pouze příjem inzerce a prodej vstupe-
nek do divadla, lépe po telefonické dohodě na tel. 281 860 130.

POZOR, v sobotu 16. ledna otevřeno od 12 do 18 hod.
Od 17. 1. 2016 otevřeno opět denně od 9 do 17 hod.

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e -mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
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od 16. 1. do 15. 5. 2016
slavnostní zahájení za účasti Jana 
Trnky, autora výstavy, 16. 1. od 15 hod. 
ATELIÉR JIŘÍHO TRNKY NA 
CHVALSKÉM ZÁMKU
Unikátní výstavní projekt představí tvorbu 
světoznámého výtvarníka a filmaře Jiřího 
Trnky (1912-1969). Přes 300 originálních 
obrazů, loutek, plastik, ilustrací a  grafiky 
se vám představí v  působivých kulisách 
Trnkova výtvarného ateliéru. Nadchne 
vás dobové filmové studio s možností vy-
zkoušet si práci animátora a režiséra lout-
kového filmu. Nedílnou součástí výstavy je 
Kinoautomat s promítáním ukázek z filmů 
J. Trnky.
Výstava se koná poprvé v Praze. Nenechte si 
ujít slavnostní zahájení v sobotu 16. 1. od 15 
hod. za účasti Jana Trnky, autora výstavy.
POZOR, 16. 1. je zámek otevřen až od 12 hod.
Vstupné na výstavu Ateliér Jiřího Trnky. Do‑
spělí – 100 Kč; děti 3‑15 let, senioři nad 65 let, 
studenti do 26  let a  ZTP/P 50 Kč; rodinné 
vstupné (2 dospělí + až 3 děti) 260 Kč.
Navštivte i  výstavu Trnkova Zahrada 2 od 
15. 2. do 15. 5. 2016 v Malostranské besedě. 
Zvýhodněná vstupenka při návštěvě obou 
výstav. Více na www.zahrada2.cz

Doprovodné akce na Chvalském zámku:
• 23. 1. od 10 do 17 hod. Pohádková sobota 
  s Popelkou a světem Jiřího Trnky
• 24. 1. od 10 do 17 hod. Pohádková neděle 
  s Dlouhým -Bystrozrakým a světem Jiřího 
  Trnky
• 29. 1. Nocování dětí na zámku s hostinou,
  pohádkovými postavami, cestou za 
  pokladem a filmy Jiřího Trnky
• 6. 2. Strašidelná noc na zámku – Cirkus 
   bude!

So 23. 1. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA 
ZÁMKU S POPELKOU A SVĚTEM 
JIŘÍHO TRNKY
Máte rádi pohádku o Popelce i svět Jiřího Trn‑
ky? Chtěli byste zažít princeznu „naživo“, projít 
s ní celý Chvalský zámek a výstavu Ateliér J. Trn‑
ky a zároveň se bavit a soutěžit? Milá princezna 
Popelka vás provede zámkem i výstavami, bu‑
dete plnit úkoly a po skončení prohlídky může‑
te na zámku zůstat, jak dlouho chcete, a dívat 
se na filmy Jiřího Trnky. Komentované prohlíd‑
ky trvají 40 minut a začínají vždy v celou hodinu 
(poslední prohlídka v 16 hodin). Informace a re‑
zervace času prohlídky (nutná): tel. 281 860 130.

Ne 24. 1. od 10 do 17 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁM‑
KU S DLOUHÝM  ‑ BYSTROZRA‑
KÝM A SVĚTEM JIŘÍHO TRNKY
Máte rádi pohádku o  Dlouhém, Širokém 
a Bystrozrakém a zároveň svět pohádek J. Trn‑
ky? Chtěli byste projít s  postavou Dlouhého‑
‑Bystrozrakého celý zámek, výstavu Ateliér J. 
Trnky a  zároveň se bavit a  soutěžit? Tajemný 
Dlouhý ‑Bystrozraký vás provede zámkem i vý‑
stavami a  po skončení prohlídky můžete na 
zámku ještě zůstat, jak dlouho chcete a  třeba 
sledovat filmy Jiřího Trnky. Komentované pro‑
hlídky trvají 40  minut a  začínají vždy v  celou 
hodinu (poslední prohlídka v  16  hodin). In‑
formace a  rezervace času prohlídky (nutná): 
tel. 281 860 130.

Pá 29. 1. od 17 hod.

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S  HOS‑
TINOU, VÍLOU OHNIVKOU, ME‑
LUZÍNKOU, SKŘÍTKEM, KOMTE‑
SOU, CESTOU ZA POKLADEM 
A FILMY JIŘÍHO TRNKY
Noc na zámku s hostinou, pohádkovými posta‑
vami vílou Ohnivkou, Meluzínkou, komtesou 
Rozalínou, skřítkem, zámeckou hostinou a  fil‑
my Jiřího Trnky se koná v pátek 29. ledna ‑ o po‑
loletních prázdninách. Čeká vás zámecká veče‑
ře při svíčkách v Modrém salonku s obsluhou 
pohádkových postav, noční cesta za zámec‑
kým pokladem, zábavné promítání filmů Jiřího 

Trnky a snídaně v Modrém salonku s obsluhou 
pohádkových postav.
Začátek akce: pátek 29. ledna v 17 hodin 
(pololetní prázdniny).
Konec akce: sobota 30. ledna mezi 9. až 
10. hodin
Pro děti od 6 do 11 let. Max. počet: 25 dětí.
Cena za dítě: 590 Kč /1 dítě, sourozenecká sleva: 
990 Kč /2 děti.
Rezervace a informace u produkční paní 
Beránkové, (ruzena.berankova@chvalsky‑
zamek.cz, mob.: 601 388 922). Přihlášku 
i bezinfekčnost si můžete stáhnout na našich 
stránkách www.chvalskyzamek.cz.
Uzávěrka přihlášek: neděle 24. 1. 2016

So 6. 2. od 19 do 22 hod.

STRAŠIDELNÁ NOC NA ZÁMKU 
ANEB CIRKUS BUDE!
Děti, dospívající i dospělé zveme na strašidel‑
nou noční prohlídku Chvalského zámku, která 
bude tentokrát ve znamení cirkusu a nočního 
zážitku z  výstavy Ateliér Jiřího Trnky. Překvapí 
vás cirkusový rej svítících přízraků ve velkém 
sále, uvidíte nevídané a  uslyšíte neslýchané. 
Přijďte kdykoli mezi 19. a 22. hod. a mějte pro 
strach uděláno.

Ne 7. 2. od 14 hod., 
začátek u ZŠ Ratibořická

MASOPUSTNÍ PRŮVOD NA 
CHVALSKÝ ZÁMEK
Oblíbený průvod masek vyráží ve 14 hod. od 
ZŠ Ratibořická, ale už od 13:30 si můžete za‑
půjčit masku od Spolku Molechet. Masopustní 
průvod navštíví starostku na Úřadě MČ kvůli 
předání Masopustního práva a budeme pokra‑
čovat ulicí Mezilesí. Čekají nás další zastávky, 
přípitek u Restaurace Sezóna a poté dorazíme 
na nádvoří zámku. Proběhne soutěž nejlepších 
dětských masek, bude se hrát a zpívat a pak vás 
pozveme na ochutnávku zabijačkových po‑
choutek věnovaných naším partnerem Globus 
Černý Most a sladkých koblih od Pekařství Mo‑
ravec v kočárovně. Masky z průvodu budou mít 
přednost při vstupu na ochutnávku! Masopust‑
ní průvod pro vás pořádají: Chvalský zámek, 
Skauti, Spolek Molechet, RC MUM, DDM HP 
a Restaurace Sezóna. Partnerem akce je Globus 
Černý Most a Pekařství Moravec.

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

AKCE PRO VŠECHNY
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Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za listopad 2015
Milé děti, v listopadu končily výstavy Krysáci se vracejí na zámek a Broučci Zdeňka Podhůrského a hned poté začínala Pohádková vánoční 
výstava ze dřeva a keramiky a Vánoční výstava Ivy Hüttnerové. Víla Ohnivka se ptala na to, kolik oken je v salonku, který má na stropě ob‑
rázky. Takový salonek je u nás jen jeden a jsou v něm čtyři okna. Soutěže se zúčastnilo 287 dětí a správných odpovědí bylo 283. Při losování 
mi padla ruka na čtyřletého Jáchyma Malicha z Lysé nad Labem, který si vybral jako odměnu komentovanou prohlídku s Dlouhým‑
‑Bystrozrakým. Blahopřejeme a těšíme se na další výherce. -ak-

O SETKÁNÍ S IVOU HÜTTNEROVOU  
ANEB KDYŽ NA ZÁMKU VLÁDNE VLÍDNÁ NOSTALGIE
K  adventnímu období a  Vánocům patří 
neodmyslitelně vzpomínky a  návrat do 
starých časů, které se nám z  dnešního 
pohledu zdají dobré, klidné a  pohodové. 
Alespoň tak působí obrazy výtvarnice, 
malířky, herečky a  spisovatelky Ivy Hütt-
nerové, jejíž Vánoční výstava zpříjemnila 
návštěvníkům Chvalského zámku předvá-
noční a  vánoční čas. Paní Iva Hüttnerová 
nicméně klidná není – je temperamentní, 
vitální, kreativní a velmi vtipná, což nále-
žitě dokázala hostům slavnostního zahá-
jení a besedy, které se konaly poslední lis-
topadovou sobotu v předvečer adventu.

Velký sál zámku byl zaplněn do posledního 
místa, dokonce jsme přemýšleli o  tom, že 
musíme dokoupit židle. Kromě početných 
příznivců autorky dorazila i  starostka Hana 
Moravcová a radní Alena Šefčíková. Autorem 
výtvarné podoby výstavy je kurátor Ondřej 
Sedláček, který se rovněž zúčastnil slavnost‑
ního zahájení. A hned v úvodu nastoupil har‑
monikář, který zahrál několik svižných staro‑
pražských písniček, které naladilo publikum 
na tu správnou strunu.

Mohu ‑li jako moderátorka uvést něco k  po‑
vídání s  paní Hüttnerovou, pak mě napadá 
především skutečnost, že se s  ní povídalo 
báječně a vše plynulo jako po másle. Beseda 
byla velmi živá a řeč se točila kolem širokého 
spektra aktivit a činností oblíbené umělkyně. 
Od obrázků ze starých časů, jejichž inspirací 
byly vzpomínky na dětství s babičkou v pa‑
vlačovém domě na Letné, jsme se dostaly až 
k  populárnímu pořadu Domácí štěstí, jehož 
byla paní Hüttnerová spoluautorkou a  mo‑
derátorkou. Zavzpomínala i na své první di‑
vadelní role, z nichž čestné místo patří její roli 
strýce Pepina v Hrabalových Postřižinách. Ne‑
tradiční představení mělo obrovský úspěch, 
dokonce se říkalo, že předčila Jaromíra Hanz‑
líka. Neopomenuly jsme ani vztah k umělky‑
ně k moderním technologiím a dostaly jsme 
se až k  pochvale tunelu Blanka z  její strany. 
Vždyť jak jinak by se dostala z druhého konce 
Prahy tak rychle do Počernic!

Domnívám se, že lépe jsme adventní čas na‑
startovat nemohli, a teď v lednu mi nezbývá 
než poděkovat Ivě Hüttnerové, Ondřeji Sed‑
láčkovi, všem našim návštěvníkům a  také 

manželům Koníčkovým, z  jejichž pochvalné 
recenze výstavy a  besedy jsem si vypůjčila 
podtitulek článku.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku,

foto: Ondřej Sedláček
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TO NEJLEPŠÍ Z HORNÍCH POČERNIC ‑ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ 
NA ROK 2017

ADVENTNÍ TRHY A JEŽÍŠKOVU POŠTU NEODNESL VÍTR A NEROZMOČIL DÉŠŤ

KDO ZVÍTĚZIL V PÁTÉM ROČNÍKU SOUTĚŽE CHVÁLA PEČENÍ?

Vážení amatérští fotografové a fotografky,
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 vyhlašuje novou 
fotografickou soutěž pro kalendář na rok 2017. 
Téma zní: To nejlepší z Horních Počernic.
„To nejlepší“ můžete brát jako vaše nejlepší fotky, které jste kdy 
udělali – a nemusí být přímo z Horních Počernic, jsou zkrátka ty 
„vaše nej“. Téma lze pojmout i jako „to nejlepší“, co máte v Horních 
Počernicích rádi – oblíbená místa, památky, akce, sport, kulturu, 
zvířata či lidi.
Nejlepší fotografie budou publikovány v kalendáři MČ na rok 2017, 
na stránkách i titulních stranách Hornopočernického zpravodaje 
a na webu městské části i Chvalského zámku.
Zúčastnit se může každý občan či příznivec Horních Počernic od

13 let do 100 let. Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni
poukázkami do Hornbachu v této výši: 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo
– 2 000 Kč a 3. místo ‑ 1 000 Kč. Fotografie všech účastníků mohou 
být použity na propagační účely Chvalského zámku či MČ Praha 20.
Uzávěrka soutěže: 15. května 2016.

Přesné podmínky soutěže najdete na www.chvalskyzamek.cz či na 
e ‑mailu ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz (tel. 601 388 902). 
Těšíme se na vaše fotografie i na přípravu a práci na kalendáři na rok 
2017.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Advent a  vánoční období je na Chvalském 
zámku vždy plné akcí a bylo tomu tak i letos. 
O  první adventní neděli 29.  prosince už od 
rána foukalo a  poprchávalo, ale ani to ne‑
odradilo stánkaře a  především návštěvníky, 
aby si užili příjemnou atmosféru Adventních 
trhů. Navíc po Chvalském zámku procházela 
víla Ohnivka s  dětmi Pohádkovou vánoční 
výstavou ze dřeva a keramiky a Vánoční vý‑
stavou Ivy Hüttnerové, v kočárovně probíha‑
lo Vánoční veselí RC MUM a na Chvalské tvrzi 
bloudily podivné postavy z  dávných časů  – 
Lucie.
Děti s rodiči však očekávali především 16. ho‑
dinu, kdy k vánočnímu stromu přiletěl krásný 
anděl, který přijímal a razítkoval dětská přání 
pro Ježíška. Anděla, organizátory i návštěvní‑
ky potrápil stále vydatnější déšť a silnější vítr. 
Když pak zvukař začal volat S.O.S. kvůli zmok‑
lé zvukové aparatuře, bylo jasné, že hudební 
program musíme zkrátit, nicméně ho určitě 
nezrušíme!
Všichni účinkující byli báječní  – děti z  dět‑
ského pěveckého sboru Paleček zpívaly pod 
vedením sbormistryně paní učitelky Šárky 
Mistrové navzdory větru dešti a  tutéž odol‑
nost předvedla i  nadějná hornopočernická 
zpěvačka Magdalena Moudrá a všem známá 

zpěvačka Irena Budweiserová. Po 17. hodině 
již andělova schránka přetékala množstvím 
dopisů, takže odletěl předat dětská přání 
a pomoci Ježíškovi při přípravě Vánoc. Děku‑
jeme všem, kteří se na těchto akcích podíleli, 
prokázali nejen talent, ale i odolnost, flexibi‑
litu a odvahu!
Za přípravu a  zajištění akcí děkuji: Chvalský 
zámek: R. Beránková, A. Špačková, D. Beran, 
L. Bouda (adventní trhy, program Ježíškova 
pošta); MČ Praha 20: Ježíškova pošta (H. Mo‑
ravcová, E. Březinová, D. Gaidošová, L. Pro‑
kůpková, E. Tůmová); Odbor Místního hos‑
podářství Praha 20: J. Píša, P. Báček, J. Ryšavá; 
dětský sbor Paleček, Šárka Mistrová, Majda 
Moudrá, Iva Budweiserová, RC MUM, Jiří Sti‑
bor a Spolek Molechet, víla Ohnivka.

Živý betlém a Zavírání Vánoc
Tradiční a  milá akce Živý betlém proběhla 
za účasti živé svaté rodiny, zvířátek, skautů 
s  betlémským světlem a  za krásného zpěvu 
Majdy Moudré a skupiny Boží nadělení z far‑
nosti sv. Ludmily. Nádvoří a kočárovna zámku 
odolaly náporu návštěvníků, kteří si prohlédli 
také vánoční výstavy.
Vánoční období uzavřela akce Zavírání Vánoc 
se Třemi králi a živými velbloudy, kteří puto‑

vali na Chvalský zámek přes Chvalskou tvrz. 
I  tato akce se velmi vydařila a nám nezbývá 
než všem ze srdce poděkovat.
Neloučíme se s  vámi nadlouho  – vždyť už 
16. ledna otvíráme nádhernou výstavu Ateli‑
ér Jiřího Trnky na Chvalském zámku, čeká vás 
pohádkový víkend s  Popelkou a  Dlouhým‑
‑Bystrozrakým, Nocování na zámku, Straši‑
delná noc s  cirkusem a  svítícími přízraky  – 
a aby nebylo tradic málo, tak i Masopust. Brzy 
tedy na shledanou!

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Čtvrtá adventní neděle 20. prosince proběhla 
ve znamení jubilejního pátého ročníku Chvá‑
la pečení aneb Jak se peče v  Horních Počer‑
nicích, kterou organizuje Chvalský zámek za 
podpory MČ Praha 20 a  Pekařství Moravec. 
S  klidným svědomím můžeme prohlásit, že 
letos byla konkurence největší, účastníků nej‑
více a cukroví nejkrásnější a nejlahodnější ze 
všech ročníků.
Hodnotící porota ve složení místostarostka 
Eva Březinová, zastupitelky Tamara Spilko‑
vá, Betty Cibochová a zastupitel Petr Měšťan 
měli skutečně nelehkou práci! Nicméně po‑
rota se k  hodnocení postavila čelem a  s  vel‑
kou zodpovědností i  pečlivostí. V  kategorii 
O nejkrásnější cukroví zvítězila paní Veronika  
Schovánková a  v  kategorii O  nejchutnější 
cukroví nejvíce chutnalo cukroví, které napek‑
la paní Lucie Tvrzecká. Obě výherkyně získaly 

poukázku do Hornbachu na 2 000 Kč. Zvláštní 
cenou poroty a Chvalského zámku (totiž kni‑
hou) byl oceněn nejmladší účastník soutěže 
a zároveň jediný statečný muž – dvanáctiletý 
Vojta Vincenc.
Čestnými hosty naší soutěže pak byla sta‑
rostka Hana Moravcová za MČ Praha 20 pan 
Bohumil Moravec za Pekařství Moravec, kteří 
zajistili krásně vypečenou vánočku pro všech‑
ny účastníky soutěže. Všem našim hostům 
chutnalo a náležitě oceňovali cukrářské umě‑
ní soutěžících.
Děkujeme všem účastníků i porotě, za přípra‑
vu a organizaci soutěže děkuji vedoucí recep‑
ce Andree Špačkové. Těšíme se na příští roč‑
ník  – přihlaste se určitě, protože tato soutěž 
v sobě nese kouzlo tradice, Vánoc a příjemné‑
ho setkávání.

S poděkováním Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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 DDM PRAHA 20

VÝTVARNÉ DÍLNY – KERAMIKA 
PRO MLÁDEŽ A DOSPĚLÉ
ČTVRTEK 18.00 – 19.55 hodin
TERMÍNY DÍLEN:
7. 1. 2015, 21. 1. 2015, 4. 2. 2015
Cena: 250 Kč (jeden termín) 
Uzávěrka rezervací je vždy pondělí před termínem dílniček 
(maximální počet míst 8).

Výtvarná dílna S HANKOU
pro děti od (8 let s doprovodem) 10 let, mládež a dospělé 
STŘEDA od 17.00 do 19.30 hodin
Cena: 250 Kč (včetně základního materiálu) 
TERMÍNY DÍLEN: 
13. 1. 2015 ‑ PEDIG (košík), 27. 1. 2015 ‑ PEDIG (miska)
Pedig je přírodní pružný materiál vhodný pro výrobu pletených 
výrobků. Pod vedením Hany Volfové se naučíte základy pletení pe‑
digem. K  dispozici budou různé barvy pedigu, kleště, pevná dna. 
Uzávěrka rezervací je 2 dny před termínem (maximální počet míst 8).
Účast na výtvarných dílnách je možná pouze po předchozí rezervaci: tele‑
fon 281 925 264 a 605 700 772, e ‑mail: farkasova@ddm ‑hp.cz nebo v kan‑
celáři DDM.

VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Dne 28.  11. 2015 v DDM proběhly Vánoční dílničky. Na fotografiích 
z akce si můžete společně s námi připomenout předvánoční atmosfé‑
ru. Děkujeme všem příchozím za krásné chvíle v tak uspěchané době.

Hana Volfová, volnočasový pedagog

NOCOVÁNÍ S MIKULÁŠEM
Ve dnech 4.–5. 12. 2015 proběhlo v DDM Horní Počernice druhé no‑
cování a to Nocování s Mikulášem. Zúčastnilo se jej 15 dětí, na kte‑
ré čekal Mikuláš s čerticí, kytarový koncert s tancem, bohatá nadílka 
v  podobě balíčků od Mikuláše, výtvarná dílnička a  závěrem dobro‑
dužné čtení, kým jiným, než Mikulášem a čerticí. Pro více jak polovinu 
z nich to byla první noc bez rodičů a prarodičů. Děti se sešly v 18 ho‑

din, vybalily si spacáky a  potřebné věci k  nocování a  hned se s  ra‑
dostí zapojily do připraveného programu. Kolem půlnoci jsme všichni 
spokojeně ulehli do spacáků. Ráno se malí dobrodruhové nasnídali, 
sbalili si věci a rozešli se do svých domovů. Doufám, že si děti z noco‑
vání v DDM odnesly nejenom nevšední zážitky, ale budou mít i krásné 
vzpomínky. Již teď se těšíme na další nocování.

Renata Fejtková, volnočasový pedagog

HODINA KÓDU V DDM

Prostřednictvím kroužku Tvorba počítačových her se Dům dětí a mlá‑
deže v Horních Počernicích zúčastnil celosvětového projektu Hodiny 
kódu (Hour of code). Tato celosvětová akce, které se účastní desítky 
milionů žáků z více než 180 zemí světa, má za úkol přiblížit progra‑
mování každému, kdo by mohl mít zájem a neví, kde začít. Na inter‑
netových stránkách www.hourofcode.com jsou k dispozici jednoho‑
dinové výukové programy, k  jejichž ovládání nejsou potřeba žádné 
pokročilé schopnosti. Výuka probíhá vždy hodinu a naše děti se věno‑
valy základním pokynům pro výukový software Minecraft, který vět‑
šina z nich zná pouze z pohledu hráče, nikoliv tvůrce. Ti nejrychlejší 
a nejšikovnější si ještě stihli vyzkoušet „programování dronů“ ve Star 
Wars stylu. Vzhledem k tomu, že jediný okamžik, kdy se účastníci od‑
poutali od virtuálního světa, bylo pořízení fotografie, tak se dá před‑
pokládat, že si Hodinu kódu užili.

Barča Otcovská, volnočasový pedagog

Na obloze zazářila 
hvězda jasná,
všichni k ní s úctou 
zraky upírají.
Od té doby slaví 
se tradice krásná,
kdy lidé s pokorou 
a nadějí rozjímají.

Dobrou náladu každý den v novém roce 2016 a nebe plné hvězd.
Přejí zaměstnanci DDM Praha - Horní Počernice
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická

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

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

PRO (PRA)RODIČE S DĚTMI

Přidejte se k nám na FACEBOOKuVše o programu najdete na  www.rcmum.cz

PŘIPRAVUJEME

Fotoohlédnutí 
za rokem 2015
Děkujeme za 
přízeň 
a těšíme se na 
setkání také 
v roce 2016.

Na blátivé charitativní olympiádě v německém 
Brunsbuttelu.

Školička pro děti od 2 let.

Lektorka Jana Klampflová a její 
seminář na téma Sebevědomí.

Vánoční veselí

Zakladatelky 
MUMu 
po15 letech.

po–pá 8.00–12.30 
+ út, st 15.00–18.00
U nás najdete: 
zasedačku, kancelář s wifi internetem 
s možností zapůjčit si notebook, využít 
tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock. Hlídání 
dětí. Prostor na masáž, kosmetiku. 

mumraj@rcmum.cz, www.ccmumraj.cz

JAK SLADIT RODINU A  PRÁCI 

Zdravá rodina i v zimě
15. 1.  10.30–12.00
Spojte účinnost bylinek, základy 
psychosomatiky a intuice! Přednáška 
terapeutky a bylinářky Jitky Volné na 
témata: Informace o bylinné péči, Základy 
používání bylin pro děti i dospělé, Jaké 
byliny použít při nachlazení, rýmě a kašli 
a na podporu imunity, Psychosomatické 
souvislosti, O intuici, Nákup originálních 
bylinných směsí. Cena 80 Kč.

V Mumraji máte na práci klid. 
Děti vám pohlídáme.

PRO DOSPĚLÉ

MUMRAJ
 coworkingové centrum

- 17. 2. 19.30-21.30 Životní mapy - brána na 
cestě k umění šťastně žít
- 26.-27. 2. Jarní burza dětského 
a těhotenského oblečení
- 19. 3. Dětský maškarní bál a Tančírna

Montessori sobota
16. 1.  9.00–11.00 
Pomůcky a aktivity, které je možné využívat 
i v domácím prostředí. Opět připravujeme 
aktivity pro zvídavé školáky na 1. stupni.

Zápisy na II. pololetí od 11. 1.
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KONCERT POMOHL DĚTEM Z DOMOVA

ADVENT S DIVIZNOU

KONEC ROKU V DIVIZNĚ

Za neziskovou organizaci Betynka bych chtěla 
poděkovat vám všem, kteří jste přišli podpo‑

řit benefiční koncert na Chvalském zámku. 
Výtěžek ve výši 8540 Kč použijeme na nákup 

vánočních dárků pro 
děti z  dětského domova 
Krompach. Především dě‑
kuji kvintetu Rudolfwoice 
a  dětskému pěveckému 
sboru Radost Praha pod 
vedení sbormistrů Vla‑
dislava Součka a  Jana 
Pirnera, stavební firmě 
Inrepo,  s.  r.  o. za tech‑
nickou pomoc. Děkuji 

představenstvu Horních 
Počernic za propagaci 
a  hlavně vedení Chval‑
ského zámku za vynika‑
jící spolupráci, díky které 
se nám podařilo zorga‑
nizovat tento charitativní koncert. Tím, že jste 
otevřeli svá srdce, uděláte hodně dětí radost‑
ných a šťastných.

Helena Podlahová,
organizace Betynka

Děkujeme za pozvání Rodinnému centru 
MUM k účasti na Adventním trhu na Chvalské 
tvrzi. Příjemné prostředí Kočárovny Chvalské‑
ho zámku a  nadšení návštěvníků vytvořilo 

milou předvánoční atmosféru. U  stanoviště 
Divizny vyráběly děti svícínky ze skořápek 
ořechů a zdobily voňavým jehličím. Kdo měl 
chuť, slepil si ještě vlastní ozdobičku na vá‑

noční stromeček a za od‑
měnu si všichni děti od‑
nesly sladký dárek. Díky 
vám všem, kdo jste se 
rozhodli strávit příjemné 
odpoledne spolu s námi. 
Chvalskému zámku, MČ 
Praha 20 a  RC MUM za 
příjemné zahájení ad‑
ventního času. Tímto 
milým setkáním jsme 
završili řadu povedených 
akcí a jsem velmi ráda, že 

na začátku nového roku mohu slíbit, že nás 
čeká spousta příležitostí, kde se díky projektu 
Mluvme spolu, který svým grantem podpo‑
ruje společnost T ‑Mobile, budeme moci se‑
tkávat i nadále.

Za DM Divizna, Jana Hájková ,
foto: Vitalia Tiefenbachová, RC MUM

V minulém čísle HPZ jsme informovali o mís-
tech, kde jsou vystaveny fotografie z projektu 
Počernická setkávání. Zapomněli jsme uvést, 
že jedna z nich dělá radost i klientům a zaměst-
nancům azylového domu SKP HoPo na Křovi-
nově náměstí. Chybu tímto napravujeme a tě-
šíme se v roce 2016 na další společné příjemné 
akce v SKP HoPo!

Závěr roku se v  Divizně mimořádně vydařil. 
Na skvělý varhanní koncert Petra Tvrdka na 
faře i adventní zpívání u kapličky, které jsme 
pořádali spolu se sousedy ze Svépravic, přišla 
spousta lidí.
Díky tomu už víme, že počernická zpěvač‑
ka Majda Moudrá má nejen úžasný hlas, ale 
i  mimořádně laskavé srdce. S  Lukáškem, 
který v  životě statečně zvládá své mentální 
postižení, nacvičila pro koncert u  kapličky 
Tichou noc. Lukáš si „chvíli slávy“ s  Majdou 
u mikrofonu užil. Jemně nám připomenul, že 
s naší pomocí mohou lidé se zdravotním po‑
stižením zvládnout všechno na světě! Krásné 
koledy ke kapličce přinesly i Pája Šabatková 
a její kamarádky z Gymnázia Praha 9 v Cho‑
dovické ulici.
V této koncertní sestavě se novým unikátním 
dobrovolníkem Divizny stal i  pan Vladimír 
Okénko. Dlouhá léta zpíval v Národním diva‑
dle, dnes je tenorem Pražského filharmonic‑
kého sboru. Jako Počerničák nás oslovil s tím, 
že i  on by aktivity s  dětmi s  mentálním po‑
stižením rád podpořil. Výsledkem bylo první 
společné adventní zpívání. Všem účinkujícím 
moc děkujeme, stejně jako svépravickému 
sousedovi Richardu Stárovi za výborný sva‑
řák a manželům Růthovým a Petru Moudré‑
mu za technickou podporu.
Na samý závěr si ponecháváme speciální 
poděkování pro PhDr.  Jana Podešvu, ředi‑
tele Gymnázia Praha 9 v  Chodovické ulici. 

Pod jeho pedagogickým vedením připravuje 
naše gymnázium do života skvělé mladé lidi 
s  otevřeným srdcem. Pravidelně k  nám jako 
dobrovolníci přicházejí studenti z  Kvarty A. 
Ve svém volnu, dobrovolně, pracují s  dětmi 
s nejtěžším mentálním postižením. Připravují 
pro ně hry, pomáhají v jejich obsluze, jdou na 
procházku a z popudu gymnazistů se společ‑
ně vydali i na pohádku do kina. Pro dítě, které 
životem prochází s těžkým údělem zdravotní‑
ho postižení, mají podobné aktivity nesmírný 
význam. Je v těsné blízkosti svých vrstevníků. 
Vnímá jejich energii. Cítí lásku a zájem. Je ve 
společnosti, která výrazně napomáhá zmír‑

nění jeho zdravotního handicapu a pomáhá 
mu v rámci možností žít šťastný život.
Panu řediteli jsme za všechny z Divizny podě‑
kovali za skvělé studenty z Kvarty A‑ Vladimí‑
ra Bartoše, Alexandru Relijićovou, Pavlu Šab‑
atkovou, Janu Krojidlovou, Lucii Stoupovou, 
Miladu Běhounkovou a Adama Peteru a rádi 
tak činíme i na stránkách Hornopočernické‑
ho zpravodaje.
Děkujeme vám za podporu a přejeme všem 
dobrý rok 2016!

Alena Štrobová, Bety Cibochová 
a Eva Cudlínová, Divizna
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Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová
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Ing. Petr Herian
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Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková
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Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

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

KNIŽNÍ NOVINKY:
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Milí naši čtenáři,

na úvod mi dovolte popřát 
vám v novém roce jen to 
nejlepší.

Knihovna má opět funkční pevné linky: 270 006 038 
odd. pro dospělé 270 006 039 odd. pro děti a mládež

Poděkování
Děkujeme dětem a panu učiteli Hromasovi ze ZŠ Sto-
liňská za krásné vystoupení na prosincovém zámec-
kém setkání.

Zveme v lednu
Hostem lednového zámeckého setkání NEJEN pro 
seniory bude JUDr.  Zlata Kohoutová ze spolku Lovi. 
Téma přednášky: Prodej, pronájem a  darování bytů 
a domů, nájemní vztahy, práva a povinnosti majitele 
a nájemce. Přednáška se koná v úterý 19. 1. 2016 ve 
14:00

Rekonstrukce knihovny
Stavební práce pokračují podle plánu. Díky zodpo-
vědnému přístupu stavební firmy a výborné komuni-
kaci s jejími zástupci je radost sledovat, jak se knihov-
na „vylupuje“ a v novém kabátě jí to opravdu sluší.

za kolektiv knihovny
Božena Beňová

Luca di Fulvio: Chlapec, 
který rozdával sny (Knižní 
klub)

New York, 1909. Za‑
oceánským parníkem 
přijíždí z  Itálie mladá 
matka s  malým syn‑
kem, aby si v  Ame‑
rice splnili svůj sen 
o lepším životě. Jejich 
naděje však záhy utr‑

pí velkou trhlinu, neboť ve zbídače‑
lém ghettu v newyorské čtvrti, kde se 
ocitnou spolu s  dalšími přistěhovalci 
z celého světa, diktují pravidla brutální 
gangsteři a jejich poskokové. Pokud tu 
chce člověk přežít, nesmí měnit zave‑
dená pravidla. Ledaže by měl charisma 
a neuvěřitelný dar fantazie.
Román, jenž nás zavádí do prostředí 
rodícího se filmového průmyslu, rádia, 
Brodwaye, reklamy, mrakodrapů a  lu‑
xusních automobilů, vypráví o  velké 
lásce a houževnatosti snu, který zvítězí 
nad tvrdou realitou.

Goodwinová, D.: Lovkyně 
štěstěny (Ikar)

Píše se rok 1875. Cí‑
sařovna Sissi je že‑
nou, po níž muži tou‑
ží a  ženy jí závidí. Je 
krásná, je inteligentní, 
může mít všechno, 
co si zamane. Šťastná 
však není. Znuděná 

ubíjející etiketou habsburského dvora 
a svým manželem Františkem Josefem 
odjíždí Sissi hledat vzrušení do Anglie 
na lov – aby ho zde také našla v podo‑
bě kapitána Baye Middletona, o  deset 
let mladšího muže, který se právě tajně 
zasnoubil s  bohatou dědičkou Char‑
lotte Bairdovou, do níž je upřímně za‑
milován. Nyní však může ztratit všech‑
no kvůli ženě, o níž ví, že nikdy nebude 
doopravdy jeho. Vzájemná přitažlivost 

je ovšem silnější než cokoliv jiného… 
Dramatický příběh plný vášně vypráví 
skutečný příběh císařovny Alžběty Ba‑
vorské a mladičkého kapitána kavalérie 
a souboje lásky s povinností.

O’Donellová, L.: Smrt včel 
(Oldag)

Jen Marnie a  Nelly 
vědí, co se stalo s  je‑
jich matkou a  otcem. 
Rodiče jsou ztrosko‑
tanci na podpoře: 
drogový dealer Gene 
a  podivínská Izzy, 
v  mládí zneužívaná 

a zanedbávaná, která stejně vychová‑
vá i své dcery. Oba téměř současně za 
nejasných okolností umírají, ale dívky 
se snaží jejich smrt všemožně utajit. 
Život na glasgowském chudinském 
sídlišti sice není nic záviděníhodného, 
avšak dívky jsou spolu a musí překo‑
nat jen jeden rok, aby Marnie byla 
uznána dospělou a mohla se o sestru 
legálně starat. Marnie říká: „Dnes je 
Štědrý večer. Dnes je mi patnáct. Dnes 
jsme na zahradě pohřbily rodiče. Žád‑
ného z nich jsme neměly rády.“ Lennie, 
starý pán ze sousedství, si brzy všim‑
ne, že dívky jsou samy a že potřebují 
jeho pomoc. Nebo snad on potřebu‑
je pomoc jejich? Lennie si dívky bere 
k sobě, živí je, šatí a ochraňuje, ale je‑
jich kamarádky, učitelé a úřady časem 
začínají klást nepříjemné otázky. Jak 
se jedna lež vrší na druhou, vynořují 
se temná tajemství z minulosti rodiny 
dívek, situace se komplikuje a hrozí, že 
pravda vyjde najevo a dívky budou od 
sebe odtrženy.
Dramaticky laděný příběh dvou mla‑
distvých osamělých sester a  jejich 
podivínského souseda skrývá temné 
tajemství.
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ŠKOLY A ŠKOLKY

NAŠE ŠKOLNÍ JÍDELNA V KONTEXTU PROMĚN SPOLEČNOSTI

MIKULÁŠSKÉ PŘEKVAPENÍ

Školní jídelny jsou dnes opět často diskuto‑
vaným tématem. Mají na našich školách více 
jak padesátiletou tradici; snad každý z  nás 
měl možnost se naobědvat přímo ve škole, 
ačkoliv to jinde v  Evropě nebyla a není sa‑
mozřejmost. Prostě jsme i v této oblasti před‑
běhli onu vyspělou Evropu. 
Tak o naší školní jídelně. Máme fyzicky cel‑
kem 7 osob, úvazek o něco méně. Denně 
vaříme okolo 410 jídel; vaříme jedno jídlo, 
ale skutečně na velmi vysoké úrovni. Konec‑
konců cca 95 % strávníků z celkového počtu 
našich žáků je toho dokladem. Smutné je, že 
často školní jídelna je tím jediným místem, 
kde se opravdu vaří, kde jsou skutečné omáč‑
ky, domácí knedlíky. Dnes neučíme žáky jen 
slušně se stravovat, odkládat bundu, sundat 

čepici, sednout si, ale my je učíme se i stra‑
vovat. Pro mnoho dětí je domácí strava sku‑
tečně vzácnost, uspěchanost a konzumní styl 
života mnoho rodinnou atmosféru nepodpo‑
ruje.  O to významnější je úloha školní jídelny 
jako příkladu řádného stravování.
Období Adventu, času rozjímání, klidu, oče‑
kávání,  je  v naší školní jídelně obdobím Pro‑
jektu pečení vánočního cukroví;  po dobu tří 
týdnů, vždy po dvě odpoledne provází naše 
kuchařky žáky druhého ročníku kouzlem do‑
mácího pečení vánočního cukroví. Podle re‑
akcí našich druháčků je to jeden z jejich nej‑
hezčích dárků. Ono připravovat těsto s paní 
kuchařkou, péci a nakonec mamince donést 
v  ozdobném celofánu vlastnoručně vyrobe‑
né vánoční cukroví, to je skutečně daleko 

více, než něco nesmyslné‑
ho koupit v nejbližším obchodě. Na strome‑
ček pak zavěsit ozdoby zhotovené ve školní 
družině, zasunout přáníčko namalované bě‑
hem výtvarné výchovy; co více může rodič 
od svého dítěte dostat než něco, co samo 
vyrobilo. Na dětech nám záleží, záleží nám na 
tom, aby se dokázaly vyznat ve společnosti, 
samy v sobě, ctily tradici a kulturu a dokáza‑
ly posoudit, co je reálné a co je jen mediálně 
upravená představa. Jídelna je naší součástí, 
součástí naší výchovy i vzdělávání. Tak Jarko, 
Moniko a další, moc děkujeme za celoroční, 
resp. mnohaletou poctivou a obětavou práci. 

Martin Březina,
ZŠ Stoliňská

Ve škole se má (a  musí) učit. Škola má i  vy‑
chovávat. K výchově však patří i tradice, která 
naše pokolení provází již spoustu let. K  ta‑
kové tradici patří i  Mikuláš, anděl či andělé 
a čerti. Proto bylo mnoho dětí v pátek 4. 12. 
velmi překvapeno, jelikož do výuky neče‑
kaně přišel sv.  Mikuláš, nádherní andělé 
a  strašidelní čerti. Nejvíce malé zlobivce vy‑
děsilo, že Mikuláš, andělé i  čerti vědí vše, 
co dotyčný dělá za neplechu. Po domluvě 
a  nezbytné básničce dostal každý sladkou 

pozornost od andělů, někteří byli navíc 
obdarováni bramborou od čerta. Za 
nádhernou akci děkujeme paní učitel‑
ce Vávrové a  panu učiteli Fejtovi. Sa‑
mozřejmě i  OS Chvalská škola za sladké 
odměny pro naše žáčky. Bylo to moc pěkné 
a už se těšíme na další rok.

Martin Březina,
ZŠ Stoliňská

EKOLOGICKÉ AKCE NA ZŠ RATIBOŘICKÁ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

V pondělí 7. prosince se v ZŠ Ratibořická konal 
Den otevřených dveří. V deset hodin proběhlo 
slavností pečetění školního Ekokodexu. Žáci 

zastupující školní Ekotým se sešli společně 
před ředitelnou školy a přinesli s sebou svo‑
je stužky podepsané žáky jednotlivých tříd. 
Poté probíhalo zapečetění stužek do školního 
Ekokodexu, v němž jsou uvedena ekologická 
pravidla školy.
Na odpoledne si žáci 9. B připravili tematickou 
akci ‑ Putování s veverkou. Téma této akce 
bylo třídění odpadu. Prvňáčci, rodiče, před‑
školáci i ostatní návštěvníci Dne otevřených 
dveří si mohli na několika stanovištích vy‑
zkoušet různé úkoly s jednotlivými materiály, 
které bychom měli třídit, a mohli se dozvědět i 
spoustu informací z tohoto oboru. 

Tuto akci jsme uspořádali 
nejen proto, že bychom 
chtěli poučit prvňáčky a 
předškoláky o třídění od‑
padu, ale souvisí to také s mezinárodní kam‑
paní Litter Less, kterou v České republice zajiš‑
ťuje Sdružení Tereza. Kampaň se zaměřuje na 
snižování množství odpadu a my jsme se do 
ní zapojili mimo jiné proto, že v letošním roce 
budeme obhajovat titul Ekoškola.

L. Křivánková, 
A. Jelínková, žákyně  9. B,

foto P. Kopková, žákyně 9. A

V pondělí 7. 12. 2015 se v ZŠ Ratibořická ko‑
nal Den otevřených dveří. Rodiče současných 
i budoucích žáků se mohli přijít podívat a pro‑
hlédnout si školu, jednotlivé učebny, promlu‑
vit si s paní ředitelkou, s učiteli i žáky.
Některé třídy si připravily moc pěkný program. 
Děti z nižších ročníků měly na programu diva‑
dla a koledy. Šestá třída zorganizovala dobro‑
činnou akci pro O. S. Toulavé Tlapky, v  rámci 
níž se nasbírala spousta potřebných věcí pro 
kočky a psy. Žáci ze sedmých tříd zdobili per‑
níčky, v 7. C jste si mohli vyrobit vánoční deko‑
race. Ve druhém patře byla zahájena činnost 
„Opravdu otevřené knihovny“ a žáci 8. A před‑
stavili své literární postavy. Ukázku z výuky si 

připravily partnerské třídy 9. A a 1. A. Prvňáčci 
si s  deváťáky vyzkoušeli několik fyzikálních 
pokusů, největší zájem si však získala papírová 
žabka, která se pomocí skleněnky pohybovala. 
Během odpolední „badatelské hodiny“ fyziky 
6. A si pokusy vyzkoušeli i mnozí rodiče.
Děti z devátých tříd prováděly rodiče s dětmi 
po škole a zároveň se jich dotazovaly na jejich 
pocity z návštěvy školy. Většina rodičů odpoví‑
dala, že se jim moc líbí krásné prostředí školy, 
zaujala je také prezentace fotek z výuky a růz‑
ných akcí školy a rádi od nás slyšeli informaci, 
že učitelé připravují zajímavé hodiny.
Celý Den otevřených dveří měl výbornou at‑
mosféru a doufáme, že potkáme děti, které se 

přišly podívat, v září ve školních lavicích.

M. Holubová, B. Horváthová, žákyně 9. A
foto : P. Kopková , žákyně 9. A
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PŘEDVÁNOČNÍ ČAS
Jako každoročně i  letos jsme si předvánoční 
čas zpestřili několika akcemi: tradičně téměř 
všichni žáci školy jeli v pátek 27. 11. do Cen‑
tra Babylon v Liberci. Užili si laserovou vodní 
show, plavání, vířivky, tobogány a skluzavky. 

Po obědě jsme se přesunuli do IQ parku, kde 
byli žáci nadšeni z inovovaného 2. patra ‑ ob‑
jevily se zde nové interaktivní objekty ‑ samo‑
obslužné potraviny, školní třída, restaurace 
a hudební stage i s kytarami, bicími a kláve‑
sami, což naše žáky nadchlo nejvíc. Na závěr 
jsme se přesunuli do lunaparku s  autodro‑
mem, houpačkami, divokým býkem a dalšími 
atrakcemi.

Žáci ZŠ speciální se 1.  12. zúčastnili taneční 
soutěže v ZŠ Vinohradská. Tančili na písničku 

Adama Mišíka „Tak pojď“, která se stala díky 
účasti v  Sazka olympijském víceboji jakousi 
naší školní hymnou. Skončili na 1. místě ‑ gra‑
tulujeme!

V pátek 4. 12. jsme ve škole měli oslavu Mi‑
kuláše ‑ téměř všichni se ve škole změnili 

na Mikuláše, čerty a  anděly. Jako vždy bylo 
nejvíc čertů. Moc děkujeme Hotelu Čertousy 
a hlavně manželům Stárovým za pozvání na 
občerstvení ‑ všem moc chutnalo!

V úterý 15. 12. jsme v rámci projektu „Setká‑
vání“ pozvali k  nám do Bártlovky kamarády 
ze ZŠ Stoliňská. V rámci předvánoční výtvar‑
né dílny jsme společně vyráběli papírové 
stromečky.

Daniela Dvořanová, učitelka
foto: Lucie Borová, vychovatelka ŠD, 
obrázek namaloval žák Petr Zeman

PROSINCOVÉ AKTUALITY Z CHODOVICKÉ
V listopadu a prosinci jsme všichni pilně 
pracovali. Výuka byla v plném proudu. Víme 
totiž, že po vánočních prázdninách se týden 
rozkoukáváme a pak už finišujeme před zá‑
věrem prvního pololetí. Ale nejen prací živ 
je člověk. Užili jsme si také spoustu zábavy 
při školních i mimoškolních akcích. Během 
obou měsíců probíhaly ve všech třídách prv‑
ního stupně besedy o zemědělství spojené 
s pracovními dílnami, kde děti poznávaly 
hospodářská zvířata, zemědělské plodiny, 
seznámily se s chodem zemědělské farmy, 
absolvovaly naučnou stezku a vyzkoušely si 
některé činnosti spojené s chovem hospo‑
dářských zvířat. Na prvním stupni proběh‑
ly také výtvarné dílny a výtvarná soutěž na 
téma „Zimní radovánky“. Nejlepší práce dětí 
si mohli rodiče prohlédnout v rámci mimo‑

řádně příjemného Dne otevřených dveří v 
pondělí 14. 12., na jehož přípravě a zdárném 
průběhu se velkou měrou ochotně a oběta‑
vě podíleli přímo žáci. Prosinec by nemohl 
proběhnout bez rozpustilého běžeckého 
závodu „Čertovské schody“ a bez tradiční 
„Vánoční laťky“, kde předvedli nejlepší sko‑
kani do výšky své umění. S vánoční téma‑
tikou souvisela také divadelní představení, 
která naše děti v tomto období navštívily, ať 
už to byl Vánoční příběh v Divadle v Dlouhé 
či Setkání před Betlémem v hornopočernic‑
kém divadle. Velikým přínosem pro všechny 
zúčastněné byl celodenní poznávací a jazy‑
kový zájezd žáků 7. až 9. tříd do Drážďan ve 
středu 16. 12., v rámci kterého děti uplatnily 
své jazykové znalosti získané v hodinách an‑
glického a německého jazyka, seznámily se 
s řadou historických památek a významných 
míst tohoto krásného města a dozvěděly se 
mnoho zajímavého o slavné historii Drážďan 
i jejich smutném osudu za 2. světové války. 
A při tom všem se ještě naši mladší žáci (6. 
a 7. ročník) a starší dívky (8. a 9. ročník) do‑
kázali probojovat přes obvodní do krajského 
kola florbalového turnaje. V krajském kole 
si velmi odhodlaně zahrály i mladší žákyně 
(6. a 7. ročník). Žáci z prvního stupně sehráli 
školní turnaj ve vybíjené. Osmáci a deváťáci 
se zorientovali v nabídce studijních oborů 
středních škol a odborných učilišť na Schola 

pragensis, pražské 
přehlídce středního 
a vyššího odborné‑
ho školství, a poprali 
se s nástrahami škol‑
ního kola dějepisné 
olympiády a olym‑
piády v českém jazyce. Nezahálela ani školní 
družina. Vyvrcholením jejích předvánočních 
činností byl v úterý 15. 12. vánoční jarmark, 
při kterém se děti i rodiče věnovali výrobě 
vánočních dekorací, ochutnávali vánoč‑
ní dobroty a připomínali si vánoční zvyky. 

Zkrátka jsme se nenudili. Vánoční prázdniny 
jsou pro všechny zaslouženou odměnou.  

J. Remešová,  
zástupkyně ředitele, učitelka
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MIKULÁŠSKÁ LAŤKA

PŘEDVÁNOČNÍ CHARITATIVNÍ AKCE

JOBSHADOWING – ERASMUS+

STUDENTSKÝ DEN

DEN OTEVŘENÝCH DVĚŘÍ

Dne 4.  prosince  2015, jako každý rok, pro‑
bíhala na škole soutěž ve skoku vysokém, 
tzn. Mikulášská laťka.

Soutěží zde studenti i  studentky všech vě‑
kových kategorií (od primy po oktávu), jak 
z Horních Počernic, tak z našeho detašované‑
ho pracoviště na Černém Mostě. Letos se zú‑
častnilo se přes 50 studentů. Někteří z mlad‑
ších kategorií předčili výškou svého skoku 
i starší kamarády. Atmosféra byla jako vždy – 
BÁJEČNÁ, plná soutěžního ducha v rámci fair 
play. Všichni si odnesli nejen krásné zážitky 
ze sportovního klání protknutého vánoční 
atmosférou, ale i malou sladkost. Ti, kteří stáli 
na stupních vítězů, byli odměněni sladkým 

Mikulášem 
a  diplomem 
ve své kate‑
gorii.
Děkujeme vedení školy za umožnění této 
již tradiční sportovní akce a chtěla bych po‑
děkovat i  všem studentům, kteří pomáhali 
jako realizační tým. Byli jste fajn, těšíme se 
na příští Mikulášskou a přejeme všem krásné 
Vánoce.

Mgr. Anna Jáklová, 
vyučující TV

V rámci programu Erasmus+ se SOŠ pro ad‑
ministrativu EU společně s dalšími odborný‑
mi školami z Kutné Hory, Turnova a německé‑
ho Rotenburgu zúčastnila projektu předávání 

zkušeností v  oborech právní administrativa, 
veřejná správa a  ekonomika a  podnikání. 
Hostitelskou školou se v  polovině listopadu 
stala rotenburgská Berusbildende Schule.

Projektu se zúčastnila jednak ve‑
dení všech škol a zároveň učitelé 
odborných předmětů. Diskuto‑
vány byly například otázky cer‑
tifikace škol, jejich financování 
a  vybavenost, zavádění nových 
oborů podle poptávky trhu, 
prezentace škol nebo integra‑
ce cizinců. Učitelé odborných 
předmětů si vyměnili zkušenosti 

z hodnocení odbor‑
ných praxí, jejich 
uskutečňování v za‑
hraničí, spolupráce 
škol a  podniků či 
obsahu a  průběhu 
odborných maturit.
Celá akce byla velmi přínosná a všem zúčast‑
něným nabídla nové pohledy na problemati‑
ku středních odborných škol.

Petra Bergmannová,
učitelka

Adventní čas je tradičně dobou, kdy lidé více 
myslí i na ostatní, zejména pak na ty, kteří ne‑
mají v životě takové štěstí jako většina z nás. 
Stejné pocity prožívají i naši studenti, a tak se 
stalo milou tradicí, že předvánoční charitativ‑
ní akce mají velký úspěch.
Letos se uskutečnily hned tři. Strom splně‑
ných přání v  atriu školy byl tentokrát vě‑
nován nejen dětskému domovu z  Dolních 
Počernic, ale také klientům Naděje, tedy or‑
ganizace, která se stará o  lidi bez domova. 
Zástupce Naděje i ředitel DD Dolní Počernice 
uspořádali pro studenty přednášky spojené 
s besedou, během nichž převzali připravené 
dary. Pro Naději a její klienty byly připraveny 
zejména velmi žádané hygienické potřeby, 

děti si zase užijí hodně zábavy v  divadlech, 
kinech nebo plaveckých bazénech.
Třetí akce se uskutečnila formou dobročin‑
ného bazárku spojeného s prodejem občer‑
stvení. Za rekordní částku téměř 15.000 Kč 
pořídila pořádající třída maturantů pro děti 
z dětského domova v Milovicích hračky, kníž‑
ky a  další drobnosti. Tetám zase jistě ulehčí 
práci nová sušička. Své dárky a  voucher na 
sušičku si děti s  tetami převezmou na dru‑
hém ročníku hudebního festivalu, který se 
uskuteční 22. prosince v konferenčním sále.

Petra Bergmannová,
učitelka

Jako každý rok i letos se na Gymnáziu, Praha 
9, Chodovická 2250 konal „Studentský den“. 
Tato akce v podání septim slouží k připome‑
nutí událostí 17.  listopadu. Studenti byli už 
předem rozděleni do skupin, zastoupených 
rovnoměrně ze  všech tříd. Tento princip za‑
jišťuje stejné šance pro všechny týmy a stu‑
denti se při plnění úkolů navzájem poznávají, 
spolupracují, vzdělávají, ale užijí si i spoustu 
zábavy. Letošním tématem byla Cesta ko‑
lem světa. Zahájení se konalo ve velkém 
stylu. Příchozí přivítal nápis „Letiště Zuzany 
Berchtoldové“, což je třídní profesorka letošní 
septimy. Dále byli odkazováni sympatický‑
mi letuškami do terminálu T (představován 

tělocvičnou), kde museli projít detekčním 
rámem. Poté, co byli všichni zkontrolováni, 
začalo promítání krátkého videa, jež vysvět‑
lovalo celou dějovou linku. Každý tým pochá‑
zel z  jiné země a  jejich úkolem bylo obletět 
svět za co nejkratší dobu. Cesta vedla skupiny 
pěti různými zeměmi a v každé z nich plnili 
úkoly jak vědomostní, tak fyzicky náročnější. 
Studenti mohli navštívit země nám blízké, 
např.  Itálii, Dánsko, Nizozemí, nebo i vzdále‑
nější, jako Austrálii, Zanzibar, Thajsko či Bra‑
zílii a několik dalších. Podle jejich úspěšnosti 
se týmům započítávala délka cesty. Po na‑
vštívení všech zastávek a občerstvení v mezi‑
národním bufetu přišlo na řadu vyhlašování. 

Všichni zúčastnění dostali sladkou odměnu. 
Vítězové obdrželi také „balíček na cesty“ ob‑
sahující sirky, svačinu na posilnění a další ces‑
tovní pomůcky. Každý tým zazpíval hymnu 
své národnosti. Letošní studentský den byl 
nejen dle mého názoru, ale i  podle ohlasů 
ostatních, velmi zdařilý, studenti se dozvě‑
děli spoustu nových zajímavých informací 
a celkově si tento den užili. Za celou septimu 
můžu říct, že jsme rádi, že jsme vše zvládli při‑
pravit a těšíme se, co si na tento den pro nás 
připraví příští septimáni.

Veronika Ilková, septima A

Přijďte na Den otevřených dveří na našem detašovaném pracovišti na  
Černém Mostě. V pondělí 18. 1. 2016 od 14.00 do 17. 00.
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Listopadové koncerty učitelů Základní umě‑
lecké školy v  Horních Počernicích se staly 
každoroční vyhledávanou hudební udá‑
lostí. Kapacita hlediště místního divadla je 
však omezená a  nemůže všechny zájemce 
uspokojit. Kdo měl štěstí a  zajistil si lístky 
včas, ocenil pestrou dramaturgii večera, jímž 
i tentokrát vtipně provázel saxofonista Pavel 
Fiedler, a také rád zatleskal skvělým výkonům 
zdejšího pedagogického sboru. Ve třinácti 
individuálních i  společných vystoupeních 
zazněla hudba od baroka až po současné 
autory, sólový zpěv i umělecký přednes a na 
pódiu se postupně vystřídalo třicet učitelů se 
všemi hudebními nástroji, které se v horno‑
počernické ZUŠ vyučují.
V České republice prý denně vznikne asi pat‑
náct nejrůznějších hudebních uskupení. Také 
v hornopočernické ZUŠ vznikají, jedno z nich 
však pouze pro koncert učitelů. Zdeněk Sti‑
bor, Věra Matějáková, Kristian Vacek, Pavel Ci‑
boch, Libor Zíka, Michal Straka, Jozef Gonzúr, 
Tereza Novotná, Alice Lin, David Madar, Pavel 
Fiedler a Roman Kudla připravili letos poslu‑
chačům tradiční překvapení na závěr, tento‑
krát ve stylu country. Dlouhotrvající potlesk 
dvou stovek přítomných za večer plný krás‑
ných hudebních zážitků byl pro učitele jistě 
zaslouženou odměnou. Hornopočernická 
ZUŠ a její učitelé si však určitě zaslouží víc.
Říká se, že v naší zemi je asi nejvíc hudebníků 
na počet obyvatel v Evropě. Úsloví „Co Čech, 
to muzikant“ ale neznamená, že všichni mají 
možnost a také adekvátní podmínky rozvíjet 
svůj talent. Na trvalý nedostatek prostor pro 
individuální výuku v jednotlivých hudebních 
či jiných uměleckých oborech, pro pěvec‑
ké sbory, orchestry, kapely a  komorní hráče 

a zároveň absenci víceúčelového sálu pro po‑
řádání koncertů a dalších kulturních a spole‑
čenských akcí v naší městské části poukazuje 
ředitel školy Libor Zíka už dlouho.
Neustále se zvyšující zájem o umělecké vzdě‑
lávání a záměr vytvořit ZUŠ s odpovídajícím 
školním vzdělávacím programem přiměl 
Libora Zíku už více než před dvěma lety na‑
psat vedení městské části návrh investičního 
záměru na stavbu nové budovy ZUŠ. Prostor 
pro výtvarný obor v budově MŠ Chodovická 
je pouze dočasný, současná budova školy 
(původně ubytovna stavebních dělníků) je 
zcela nevyhovující, další učebny má ZUŠ až 
na Černém Mostě, pronajímá si KC Domeček, 
divadlo a další prostory. Při pohledu do histo‑
rie Základní umělecké školy až zaráží dlouhý 
výčet jejího neustálého stěhování, pronájmů, 
provizorií a improvizací.
V zájmu magistrátu jako zřizovatele naší ZUŠ 

je stavbu nové školy financovat. O tom všem 
už mnohá jednání proběhla, dva roky je při‑
praven také projekt. Osm stovek žáků horno‑
počernické Základní umělecké školy a  jejich 
učitelé ale stále improvizují. „Co přinášíte 
vašim studentům, přinášíte také Praze, a  já 
si toho velmi vážím a přeji vám všem úspěch 
a těším se na spolupráci v tomto roce,“ prone‑
sl někdejší primátor hl. m. Prahy k pražským 
ředitelům ZUŠ na novoročním setkání před 
několika lety. Libor Zíka a  jeho kolegové už 
přinesli. Nyní by se tedy měli ptát oni, co Pra‑
ha přinese jim.

Dana Mojžíšová,
zastupitelka Šance pro Počernice

HORNOPOČERNICKÁ ZUŠ SI ZASLOUŽÍ NEJEN POTLESK, ALE HLAVNĚ  
VLASTNÍ BUDOVU

Výstava prací žáků a studentů výtvarného 
oboru.
Od 6. do 27. ledna 2016 se koná pod záštitou 
starosty MČ Praha 14, Bc. Radka Vondry, výsta‑
va prací žáků a studentů ZUŠ v Galerii 14 na 
Černém Mostě. 
Na vernisáži výstavy, ve středu 6. ledna 2016 
v 17.00 hod., zazpívají pěvecké sbory Lísteček 
a Lístek, vedené sbormistryní Marií Sedláko‑
vou. 
Výstava je přístupná každé úterý až čtvrtek od 
14.00 do 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy Jany Boškové
Út 12. 1. Galerie 14 – Černý Most – 17.30 hod.

Koncert žáků houslové třídy Martiny 
Müllerové
Čt 14. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

IV. Hudební večer
tradiční koncert žáků ZUŠ
Po 18. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků flétnové třídy Zuzany 
Bandúrové
St 20. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků pěvecké třídy Šárky Mistrové
Pá 22. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 17.00 hod.

Koncert žáků klavírního oddělení
Po 25. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků tříd dechových nástrojů Jana 
Triebenekla a Jiřího Břicháče
Út 26. 1. Sál ZUŠ Ratibořická – 18.00 hod.

Koncert žáků houslové třídy Kristiana Vacka
Po 8. 2. KC Domeček – 18.00 hod.

POZVÁNKA NA KONCERTY
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ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE U DRÁČKA

VZDĚLÁVÁNÍ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ PŘIPRAVUJE DĚTI  
NA SKUTEČNÝ ŽIVOT!

Advent je časem očekávání, časem horeč‑
natých příprav, krášlení, zdobení, vyrábění, 
pečení, čas vůní, ale i zvýšené dětské aktivity, 
kterou bychom mohli nazvat „zlobení“. My 
ve školce začínáme s těšením a s přípravami 
již koncem listopadu, aby s první zapálenou 

svíčkou na adventním věnci mohla zazářit 
i celá naše školka. Nebylo tomu jinak ani le‑
tos. Druhého prosince jsme se všichni sešli na 
školní zahradě, společně jsme rozsvítili svě‑
týlka na vánočním stromku, zazpívali jsme 
si vánočně laděné písničky a  děti z  kroužku 

flétniček nám za‑
hrály koledy. K nebi 
jsme vypustili ba‑
lónky s  napsanými 
přáníčky.
Všichni jsme si 
s  paní Ditou Hořín‑
kovou připomněli 
zvyky, tradice a pře‑
devším postavy, kte‑
ré jsou s  obdobím 
adventu spojené. 
Děti si pak ještě uži‑
ly papírovou koulo‑
vačku. Čím více se 

stmívalo, tím 
více zářila škol‑
ka a my jsme si 
kousek té záře 
a  sváteční ná‑
lady odnášeli do svých domovů.

Za kolektiv MŠ Spojenců,
Milena Karlecová 

Jak pohodlné je dětem o světě kolem nás vy‑
právět v teplé třídě, pustit krásně zpracovaný 
film, ukázat obrázek rostliny v  nádherně ilu‑
strované knize – a jak málo to funguje! Děti – 
dnes, stejně jako před tisícem let ‑ se potře‑
bují pohybovat venku, dotýkat se, zkoumat, 
experimentovat – ve vlastním čase objevovat 
svět ve všech jeho podobách. Nepohodlí, ne‑
přízeň počasí či neúspěch jsou v  pořádku  – 
takhle to v životě chodí a jedině tak si lze najít 
způsob, jak s  podobnými situacemi později 
v dospělosti zacházet.
Jsme rádi, že jsme mohli díky dotační podpo‑

ře Hlavního města Prahy vytvořit dětem z MŠ 
Chodovická bezpečné zázemí pro pobyt ven‑
ku ve formě Zelené učebny a poskytnout jim 
i  jejich učitelkám „ochutnávku“ zajímavých 
ekovýchovně ‑vzdělávacích aktivit.
Na realizaci projektů Zelená učebna MŠ Cho‑
dovická a  Jediný svět přispělo Hlavní město 
Praha celkem 270 000 Kč, z jiných zdrojů jsme 
získali více než 80 000 Kč (kromě SRPMŠ Cho‑
dovická zde děkujeme firmám Hornbach CZ 
a Zenit, s. r. o.), na stavbě bylo rodiči a zaměst‑
nanci školky odvedeno více než 450  hodin 
dobrovolnické práce. Na zahradě mateřské 

školy stojí Zelená 
učebna, 392 dětí se 
zúčastnilo celkem 
66 ekovýchovných 
programů v 11 provedeních na různých mís‑
tech Středočeského kraje, pedagogický sbor 
absolvoval 3 školení v tématu. Praktické ma‑
teriály získané v rámci projektu jsou k dispozi‑
ci na www.ms ‑chodovicka.cz – budeme rádi, 
když naše zkušenosti využijete!

Za MŠ a SRPMŠ Chodovická
Karolína Klímová
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V  sobotu 5.  12. uspořádal náš oddíl v  tělo‑
cvičně Ratibořická již tradiční Mikulášskou 
besídku. Sešlo se okolo stovky dětí, které 
byly obdarovány Mikulášem, čerty i  anděly. 
Cvičenky aerobiku, gymnastky i děti z oddílu 
atletiky připravily pěkné vystoupení. Děkuje‑
me všem, kteří pomohli s organizací a těšíme 
se na Vás opět příští rok.

Martina Doskočilová, hlavní organizátorka

O víkendu 5. a 6. 12. 2015 se konalo v Brně 
Mistrovství České republiky ve II. lize druž‑

stev. Naše pětičlenné družstvo ve složení: 
Lucie Zahradníčková, Natálie Králová, Kristý‑
na Králová, Anna Černická a Eva Kopecká ob‑
sadilo ve velké konkurenci dvaceti družstev 
krásné 8. místo.
V sobotu 12. 12. reprezentovala dvě děvčata 
náš oddíl na Memoriálu Petra Kouby v  Čes‑
kých Budějovicích. Lucie Zahradníčková vy‑
hrála svoji kategorii a Viktorie Brožová obsa‑
dila 12. příčku ve starších žákyních.

Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu

V  neděli 31.  1.  2016 pořádáme v  tělocvičně Ratibořická od 11:00 naše tradiční  
Memoriály J. Mládka ve cvičení na kladině a J. Šafáře ve cvičení v prostných.
Těšíme se na Vaši návštěvu.                                       Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA A AEROBIK

POZVÁNKA

SPORT

Dokážete si představit, jaké to je běžet 30 ho‑
din v  kuse? Jaké to je uběhnout 100 km za 
sedm hodin? Zajímalo by vás nakouknout 
pod pokličku ultramaratonského tréninku, 
zjistit, kolik se toho musí naběhat, aby vám 
na krk mohli pověsit zlatou medaili z  Mis‑
trovství světa v  běhu na 100 km? Pokud je 

Vaše odpověď ANO, potom přijďte na bese‑
du s Radkem Brunnerem, běžcem, který zde 
v Horních Počernicích žije s námi. Dozvíte se, 
jaké to je běhat s  nejlepšími ultramaratonci 
světa a nebýt v jejich stínu, jaké to je pokořit 
jeden z nejtěžších ultramaratonů světa, slav‑
ný Spartathlon o délce 246 km.

Dalšími účastníky besedy budou i  úspěšní 
počerničtí sportovci z jiných sportovních od‑
větví. Beseda se koná ve středu 27. 1. 2016 od 
18:00 ve společenské místnosti Sokol Horní 
Počernice, Chvalkovická ul.

Jarda Kočí st.,
Ivan Liška, občané

V  prosinci jsme kromě běžných tréninků 
zvládli také atletické závody a předvedli se na 
tradiční Mikulášské v ZŠ Ratibořická. Naši at‑
leti nás úspěšně reprezentovali na již 17. roč‑
níku Předvánočního běhu v Dolních Počerni‑
cích, který pořádá tamní dětský domov, kde 
se Lucie Hlaváčková umístila na výborném 
2. místě a na Mikulášském lesním běhu, kde 
Vojta Hlaváček i Lucie Hlaváčková obsadili 1. 
místa ve svých kategoriích. Své síly si moh‑
li atleti také změřit na Vánočním atletickém 
poháru, který jsme pro naše atlety připravili 
na posledním tréninku v roce 2015.
Všem závodníkům, kteří reprezentovali atle‑
tický oddíl TJ Sokol Horní Počernice v průbě‑
hu roku 2015 na jakýchkoliv závodech moc 
gratulujeme k dosaženým výsledkům.

CO ATLETY ČEKÁ V ROCE 2016
V  novém roce chystáme pro atlety spousty 
zajímavých akcí a  závodů. Jarní soustředění 
na Herlíkovce, neboli Atletika na horách se 
uskuteční v květnu, plánujeme i letní soustře‑
dění a příměstský tábor.
I  nadále uvítáme do svého týmu nové tre‑
nérské posily. Předpokladem je kladný vztah 
k dětem a k atletice; školení trenérů atletické 
přípravky zájemcům zajistíme. Více informací 
na tel 737 705 219 Anna Ondriášová.
Zápisy a hrazení kurzovného na nové polole‑
tí proběhne na posledních lednových trénin‑
cích 22.–28. 1. 2016
Více informací najdete na stránkách  
www.atletikahp.cz.
Děkujeme za Vaši přízeň a  přejeme všem 

krásný a  úspěšný 
nový rok 2016

Za trenérky
Anička Ondriášová 
a Klára Hlaváčková

Na mezinárodních závodech  Pitbull Westcoast 
BJJ & Grappling Cup II‑ Bratislava se sešla kon‑
kurence z mnoha států Evropy. Ve velmi dob‑
rém světle se ukázal Josef Ptáček v kategorii 
juniorů ‑56,5 kg, když skončil na druhém mís‑
tě. Při své cestě za úspěchem za sebou nechal 
soupeře z Rakouska, Maďarska a Slovenska. 

Finálový duel s dalším Rakušanem Samedem 
Metinem bohužel prohrál. I tak moc gratulu‑
jeme.

Daniel Barták, 
trenér Penta gym

BESEDA SE SPORTOVCI Z HORNÍCH POČERNIC

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE

STŘÍBRNÝ JOSEF PTÁČEK
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V krátké době po sobě se uskutečnily dvě tra‑
diční cyklistické akce. Nejprve to byla 7. listo‑
padu tradiční, již 27. Dušičková vyjížďka po 
známé trase na Hradešín a zpět, která se jede 
jako memoriál Josefa Málka a Martina Turny. 
Dále 5. prosince, ne méně populární, 16. Mi‑
kulášská, která se jede jako závod tříčlenných 
vylosovaných družstev na stejné trati v obrá‑
ceném směru.
Obě akce jsou každoročně hojně obsazeny. 
Dušičkové se zúčastnilo více než 50 „kolařů“, 
což je jedna z nejvíce obsazených akcí novo‑
dobé historie této populární podzimní vy‑
jížďky. K tomu také přispělo příjemné počasí.
Tradiční večerní oslava se konala v restauraci 
U Bobra, za milé účasti několika členů místní‑
ho zastupitelstva včetně paní starostky Hany 
Moravcové. Letos vystoupila opět italská ro‑
ková kapela Doppia Personalita, která večírek 
příslušně přitvrdila.

Mikulášského závodu se zúčastnilo 22 bor‑
ců nalosovaných do osmi družstev, z  nichž 
všichni dojeli bezpečně do cíle.
Oslava vítězů Mikulášské byla v  poněkud 
komornějším prostředí Sportovní Hospody, 
avšak také stála za to.

Poděkování patří také všem sponzorům za 
to, že obě akce byly důstojným zakončením 
cyklistického roku 2015 a  všichni již brousí 
převody na sezónu 2016.

Jaroslav Hněvkovský,
občan

SC XAVEROV funguje již od roku 1920 na 
stejném místě, avšak za posledních pár let 
se u  něj vystřídalo již několik vlastníků, 
což ne vždy mělo na hráče i rozvoj klubu 
samotného zrovna blahodárný vliv. Dnes 
však klub doslova vzkvétá a má za sebou 
skvělou část sezóny.

Xaverovský fotbal prakticky zanikl odcho‑
dem pana Tomiho, který ho prodal Žižkovu. 
Když se začalo opět mluvit o prodeji, zájem 
projevila MČ Horní Počernice, avšak kvů‑
li nezbytným a  zdlouhavým krokům, které 
MČ musí podniknout před prodejem, jako je 
schválení radou, audity, Žižkov kývl na rych‑
lou nabídku od pana Řebíčka ze Slavie a tak 
byl v posledních třech letech majitelem klub 
sešívaných.

Učí se od profíků
Během doby působení Viktorie Žižkov zde 
fungovala jen jedna přípravka a muži na tom 
také nebyli nejlépe, avšak za poslední dobu 
zde udělali obrovský kus práce a díky nábo‑
rům a  skvělé práci s  mládeží dnes po hřišti 
běhá 166 dětí a  16 trenérů. Dokonce jsou 
dnes ve stádiu, kdy žádné nábory nemohou 
pořádat, jelikož již nemají prostory pro další 
trénování. „Máme tady šéftrenéra Karla Pitá‑
ka, který má obrovskou zásluhu na rozvoji 
mládežnického fotbalu. Dokáže skvěle sklou‑
bit odborné znalosti s praxí a  jako profesio‑
nální fotbalista ví, jak je důležitá práce s mlá‑
deží. Děti v něm mají vzor a vzhlíží k němu,“ 
prozradil nám sportovní manažer klubu Sva‑
topluk Malina.
Výsledky dětí opravdu mluví za vše. Čtyři týmy 
z pěti dnes hrají prestižní pražskou soutěž Eli‑
te. Mladší žáci vedou svou skupinu, přípravky 
2005 jsou na čtvrtém místě, přípravky 2006 
na prvním místě bez ztráty bodu, přípravka 
2007 je také na prvním místě, přípravka 2008 
na čtvrtém a přípravka 2009 na osmém mís‑
tě. „Druhým rokem hrajeme se všemi ročníky 
v létě Ondrášovka cup, kde hrají ligové man‑

čafty a  naše 
2006 skončili 
na 3. místě, 
loni dokonce 
na 2. místě, 
kdy ve finále 
prohráli se 
Zbrojovkou 
Brno,“dodal 
pan Malina.
Dostanou se 
do 1. třídy?
V ý b o r n o u 
práci předvá‑
dí i  mužstvo 
mužů, které 
se dříve „plá‑
calo“ ve třetí třídě, dnes obsazují přední příč‑
ky ve druhé skupině, kdy za celou podzimní 
část sezony ještě neprohráli. Jen v posledním 
zápase nasázeli Vinoři hned sedm branek, 
zatímco jejich síť se ani nezavlnila. Pokud 
vše půjde takto dál, mají šanci se dostat do 
1. třídy. To však kromě vysokých nároků na 
výkonnost hráčů s sebou nese i vyšší finanční 
nároky. „Jít do první třídy, tak je to finančně 
zatím dost na hraně. Na to už bychom potře‑
bovali nějakého sponzora, či mecenáše, který 
by nám pomohl,“ posteskl si pan Malina a do‑
dává: „Zatím nám hodně pomáhá současné 

vedení městské části, díky nimž se nám daří 
shánět finance pro chod klubu. Rád bych jim 
za vše touto cestou poděkoval.“
Zajímavostí je, že klub má i  svůj fan club, 
kde je dnes již 18 fanoušků, kteří podporují 
fotbalisty a  jezdí s nimi na zápasy. I u široké 
veřejnosti je zájem o xaverovský fotbal velký, 
na zápasy chodí okolo 250 – 300 lidí. Žádné 
velké cíle si do další sezony nedávají, dobře 
vědí, že vše záleží na momentálním zdravot‑
ním stavu hráčů i  celkové kondici a  rádi by 
jen zapracovali na lepší výkonnosti.
 

Lenka Bartáková, redaktorka

FOTBAL JDE STÁLE DOPŘEDU

CYKLISTICKÝ PODZIM V HORNÍCH POČERNICÍCH
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Dne 12. prosince 2015 se již pošesté uskuteč‑
nil turnaj ve stolním tenisu, který uspořádali 
členové oddílu při TJ Sokol Horní Počernice. 
Zúčastnili se hráči všech věkových skupin. 
Hrálo se systémem každý s  každým, takže 
se během celého dne odehrálo mnoho více‑
setových zápasů. Vítězové si odnesli poháry 
i věcné ceny, které byly pořízeny díky grantu 
MČ Praha 20, za jehož poskytnutí děkuje‑
me. V  příštím ročníku rádi uvítáme více žen 

i dalších příznivců stolního tenisu. Děkujeme 
všem za účast a těšíme se na další ročník.

Výsledky: 1. Miloš Fikejz, 2. Jiří Doležal, 
3. Karel Bakeš

 Miloš Fikejz,
                                                              oddíl stolního tenisu při 

TJ Sokol Horní Počernice

Volejbalové pololetí nám uteklo, jako voda. V prosinci loňského 
roku jsme uspořádali předvánoční odpoledne. Děti si vzaly na 
starost své rodiče a soutěžily na plný plyn. Slavnostnější dvouho‑
dinový trénink byl podpořen vánočními dobrotami (každý mohl 
něco přinést), ovocem a punčem pro celou rodinu. Měli jsme ra‑
dost, že si rodiče nenechali ujít možnost, zahrát si s dětmi v tělo‑
cvičně.
Do nového roku přejeme všem mnoho krásných chvil.

Jája, Lucka, Iveta, trenérky

Lucka Hanzalová, tel.:725 006 668; lucie.vachova@email.cz,
a Jája Brenkusová, tel.: 776 757 478, brenkusova.j@seznam.cz

Tento pojem tu léta existoval a  pojede dál! Dlouholetá trenérka 
této skupiny Hana Kratochvílová, se svým synem Oldou, zde od‑
vedli úžasnou práci pro několik generací rodičů. Letos se Hanka 
rozhodla, že oni dva už sem vážně nepatří a že se bude věnovat 
jiné skupině sportovců. Tímto bychom jí rádi poděkovali a popřáli 
mnoho sil a úspěchů s  trénováním mimo HP. Žezlo za ní přebírá 
Lenka Štiková, ve spolupráci s Jájou Brenkusovou.
Věříme, že k nám rodiče s dětmi najdou cestu a že je to bude s námi 
bavit. Těšíme se na vás, začínáme v úterý 5. 1. 2016.
úterky 16.30‑17.30 hod.

Lenka Štiková, tel. 777 827 458,
Jája Brenkusová, tel. 776 757 478.

ŠESTÝ ROČNÍK POČERNICKÉHO TURNAJE  
VE STOLNÍM TENISU

VOLEJBALOVÁ PŘÍPRAVKA CVIČENÍ RODIČE S DĚTMI 
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                                                                        Prodejna:  Horní Počernice, Náchodská 757 

          Zimní 

          slevy 

                                       okna 

                                      zimní 

                                                        zahrady 
Kontakt: Náchodská 757, 193 00 Praha 9 Horní Počernice, tel: 281 924 974.  Více na www.azeko.cz  
AZ Ekotherm spol.s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných oken. Ryze česká společnost je na trhu již 17 let 
a vyrábí, dodává a montuje špičková špaletová okna, dřevěná eurookna a okna opláštěná hliníkem.    
AZ Ekotherm je největším českým výrobcem dřevěných zimních zahrad.                                         

 

VSTUPTE DO NOVÉHO ROKU
S NOVÝM OSTRÝM ZRAKEM 

Oční Klinika Horní Počernice, s. r. o.
Obchodní 2694/2
193 00 Praha - Horní Počernice
+420 281 865 664, +420 602 105 355

e-mail: info@ocniklinikahp.cz
www.ocniklinikahp.cz
www.ocnioppkahp.cz

22. - 23. ledna 2016 
Možnost spojit konzultaci a laserovou 
operaci v jeden den

REFRAKČNÍ VÍKEND

OPERACE ŠEDÉHO 
ZÁKALU!
Vyšetření bez objednání. Nejmodernější 
technologie. Operační tým s mnohaletými 
zkušenostmi. Minimální objednací lhůty

Refrakční operace se provádí výměnou lidské 
čočky za umělou mullfokální čočku. Je to 
řešení pro pacienty, kteří nevidí do dálky a na 
blízko současně.   

REFRAKČNÍ OPERACE 
NAD 45 LET! 

Stabilní a velmi šetrná operace očí. Zvolte tu 
nejmodernější technologii. 

LASEROVÁ OPERACE 
DO 45 LET! 

Jednoohnisková nitrooční čočka, která umožňuje 
kvalitní vidění bez brýlí na 1 vzdálenost, do dálky, 
nebo na blízko.

MONOFOKÁLNÍ ČOČKY

Dvouohnisková nitrooční čočka, která umožňuje po 
operaci vidění do dálky i na blízko.

BIFOKÁLNÍ ČOČKY

Nejrozšířenější typ víceohniskového implantátu v 
současné refrakční chirurgii na naší klinice. 
Umožňuje vidění bez brýlí na všechny vzdálenosp. 

TRIFOKÁLNÍ ČOČKY

BLÍZKO

DÁLKA

STŘED

PO OPERACI ŠEDÉHO ZÁKALU BRÝLE NA ČTENÍ ZDARMA
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KOSMETIKA
Profesionální  péče o pleť ,

indiv iduální  p ř ístup ke každé 

kl ientce č i  k l ientovi ,

re laxace.

.

s a l o n  V e s n a
Můžete se těši t  na  :     kosmet ické ošet ření

                                 špičkovou kosmetikou

P ř íst ro jové ošet ření:     Diamantová mikrodermabraze

                                 Ul t razvuková špacht le

K řovinovo náměstí  9/12 Praha 20 -  Horní  Počernice
Telefon: +420 603 508 070                 www.salonvesna.cz

Vážení klienti,

dovolte mi, abych vám touto cestou poděkoval  
za důvěru, se kterou jste se na nás v loňském roce obrátili.
Zůstáváme vám i nadále k dispozici.

Přeji vám jen vše dobré v nastávajícím roce.

Josef V. Martinek, advokát

Advokátní kancelář Martinek & Partner
Bryksova 818/48, 198 00 Praha 9
Bc. et Mgr. J. V. Martinek, advokát

602 414 492, 281 868 141

Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení. 42– 43

DNE 26.1. UPLYNE 20 LET CO NÁS NAVŽDY 
OPUSTIL NÁŠ MILOVANÝ MANŽEL  

A TATÍNEK EMIL KRÁL. TI, CO HO ZNALI, 
VZPOMEŇTE S NÁMI. ZA VZPOMÍNKU DĚKU-

JE MANŽELKA A DĚTI.

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY PROVE-
DE SOUDNÍ ZNALEC ING. FRANT. SMETANA 

TEL 602 970 835

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

POZŮSTALOSTÍ ATD. STĚHOVÁNÍ. 
TEL.: 773 484 056

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, REKONSTR. 
BYTOVÉHO JÁDRA, REKONSTR. BYTU, DOMŮ 

NA KLÍČ, ZEDNICKÉ PRÁCE A JINÉ.  TEL. 
775 080 907

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

OBČERSTVENÍ U HYKŮ PŘIJME NA HPP PANÍ 
NA MYTÍ BÍLÉHO NÁDOBÍ A ÚKLID. INFO NA 

TEL. 736 438 403

ANGLIČTINA + NĚMČINA, PŘÍPR. NA ZK. , 
POHOVORY, KONVERZ. BUSINESS ENGL.  

T: 607 593 905

REST. V HP PŘIJME KUCHAŘE KR.-DL. TÝDEN, 
MINUTKY, HOTOVKY, PRAXE MIN 5 LET. TEL. 

728 607 652

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

NAŠE FIRMA NABÍZÍ JEDNORÁZOVÝ PRAVI-
DELNÝ ČI GENERÁLNÍ DOMÁCNOSTÍ, MYTÍ 

OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ, ŽEHLENÍ PRÁDLA. 
777 161 575, 777 313 760

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. A, B, KONDIČNÍ JÍZDY.

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,  
E-MAIL: LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ,

TEL. 603 418 333, 281 920 134
   

  KÁCENÍ A ŘEZ RIZIKOVÝCH STROMŮ 
STROMOLEZECKOU TECHNIKOU.   

TEL. : 606 527 091

SÍDLO LEVNĚ PRO SRO, OSVČ
WWW.SIDLO.HELP, 728 991 247

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, DANĚ. TEL: 731 515 641 
EMAIL:VDS.PRAHA@VOLNY.CZ H.POČERNICE

  
KADEŘNICTVÍ‑HOLIČSTVÍ

„VE VĚŽÁKU“
BEZ OBJEDNÁNÍ 10H-18H

BĚLUŇSKÁ 2, H. POČERNICE
605 246 337, 603 877 942
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AKČNÍ NABÍDKA
úrokových sazeb 

od1,59%

Pro klienty zajišťuji:

Najdeme vám NEJLEPŠÍ HYPOTÉKU

Ing. Kateřina Linhartová
certifikovaný hypotéční makléř

Pomohu Vám splnit Váš
sen o novém bydlení.

GEPARD Finance, Náchodská 778/49, Praha 9 - Horní Počernice

Bezplatně vyřídím hypotéku s aktuálně nejlepšími podmínkami na trhu
a s nejnižší úrokovou sazbou. Na základě Vašich potřeb navrhnu
nejoptimálnější řešení a provedu Vás celým procesem financování.

hypotéční úvěry a refinancování     spotřebitelské
úvěry     konsolidaci úvěrů     stavební spoření

O nic se nemusíte starat, vše vyřídím za Vás.

720 238 902
E-mail: katerina.linhartova@gpf.cz


