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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH ŘÍJEN 2017

E ‑zpravodaj naleznete na:
www.ezpravodaj.pocernice.cz

Naleznete v něm aktuální zprávy, rozhovory, 
informace o akcích…

Budeme rádi, když nám na e ‑mail: 
redakce@pocernice.cz budete posílat příspěvky 
do e ‑zpravodaje nebo tipy na jeho zlepšení.

Náš e ‑zpravodaj je nově i na facebooku!

Lajkněte si naši
stránku
www.facebook.com/
ezpravodajhp

E ‑ZPRAVODAJFACEBOOK

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 3. 12.
Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny

do 25. 9.
Alena Schulz: Šité obrazy

5. 10. od 17.00 hod.
Slavnostní zahájení výstavy mezinárodní 
soutěže Madame Humanité

od 6. 10. do 28. 10.
6. ročník výstavy dětských prací 
Madame Humanité

14. 10. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková sobota na zámku s princem 
Filipem a Krtkem

15. 10. od 10.00 do 17.00 hod.
Pohádková neděle na zámku s princeznou 
Koloběžkou I. a Krtkem

23. 10. od 18.00 hod.
Projednávání aktualizace požadavků 
k návrhu metropolitního plánu

DIVADLO
1. 10. od 15.00 hod.
Mimi šéf (KINO)

2. 10. od 19.30 hod.
Zahradnictví: Rodinný přítel (KINO)

5. 10. od 19.30 hod.
Světáci

8. 10. od 18.00 hod.
Tajemství Černého lesa

10. 10. od 19.30 hod.
Jméno

12. 10. od 19.30 hod.
Recitál Vlasty Redla (KONCERT)

14. 10. od 19.30 hod.
Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor zlý pes! (ČDP)

15. 10. od 15.00 hod.
Čertovské čarování

16. 10. od 19.30 hod.
Čochtan vypravuje

18. 10. od 19.30 hod.
Polina (KINO)

20. 10. od 19.30 hod.
Moje malá úchylka (NEBUĎ KONZERVA)

21. 10. od 19.30 hod.
Tetičky (Jezinky Bezinky) (ČDP)

22. 10. od 15.00 hod.
O krásném pávu a začarovaném hradu

25. 10. od 18.00 hod.
Úsměvy Iva Šmoldase

30. 10. od 19.30 hod.
Protentokrát Chvaly

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ

3. 10. v 9.00  hod.
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky

10. 10. v 9.00 a 10.30 hod.
Pinocchio

13. 10. v 9.00 a 10.30 hod.
Branka zamčená na knoflík

17. 10. v 10.00 hod.
Válka profesora Klamma

20. 10. v 9.00 a 10.30 hod.
Broučci

23. 10. a 24.10 v 9.00 a 10.30 hod.
Potkali se u Kolína aneb Pojďte pane, 
budeme si hrát

31. 10. v 10.00 hod.
Protentokrát Chvaly aneb Praha ve 40. letech

DDM
6. 10. od 15.50 do 17.00 hod.
Drakiáda – na kopci u FZŠ Chodovické

17. 10. od 17.30 do 19.00 hod.
Dýňování

22. 10.
Výtvarné dílny ‑ Tiffany

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
5. – 8. 10.
Výstava zahrádkářů (ZO ČZS)

11. 10. od 17.00 do 21.00 hod.
Umíme si pomáhat ‑ přednášky o první pomoci

12. 10. od 17.00 do 19.00 hod.
Jsem/je normální ‑ Diskuse o  životních situacích 
LGBTIQ (gay) života

19. 10. od 17.00 do 19.00 hod.
Společné čtení – To nejlepší z tvorby Miloše 
Kratochvíla

25. 10. od 17.00 do 21.00 hod.
Umíme si pomáhat ‑ přednášky o první pomoci

MUM
6. 10. od 9.00 hod.
Podzimní BURZA dětského a těhotenského 
oblečení

10. 10. od 19.00 hod.
Jak mluvit s dětmi o smrti

13. 10. od 14.00 hod.
Odpoledne plné zážitků, kdy můžete lépe 
poznat své sousedy

21. 10 od 9.30 hod.
Montessori sobota

OSTATNÍ
4. 10. od 17.00 hod.
UMĚNÍ POMOCI ‑ centrum Léčba duše

5. 10. od 16.30 hod.
Trénování paměti ‑ centrum Léčba duše

7. 10. od 10.00 hod.
Slavnostní žehnání kaple na Chvalech 
– pod Chvalskou školou

12. 10. od 12.30 do 17.00 hod.
6. hornopočernický dobročinný bazárek 
– MŠ Chodovická

18. 10. od 15.00 hod.
Katčin charitativní blešák – klubovna Divizny

27. 10. od 15.00 hod.
Podzimní bazárek knih v Divizně
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Vážení Hornopočerničtí,
v měsíci říjnu nás mimo jiné čeká významná 
událost, která se, ať chceme či ne, přímo do‑
týká každého z nás. A možná se jedná o nej‑
významnější parlamentní volby v  novodo‑
bé historii České republiky vůbec. Politická 

situace naší země bývá nyní často srovnávána se situací před 2. světovou 
válkou. V důsledku současné globální politické krize a jasné absence sil‑
ných, přirozených politických vůdčích osobností, se i u nás zvedají hlasy 
extremistů, stále častěji se setkáváme s radikálními názory a otevřeným 
populismem. Politicko ‑korupční boj o moc zcela ignoruje zásady demo‑
kracie, nedotknutelnost soukromého vlastnictví, svobodu podnikání 
a její další principy. Toto všechno není jen důvodem k naší „malé osobní 
naštvanosti“, ale významnou hrozbou pro další bezpečný a klidný vývoj 
naší země.
Ačkoli se na základě výsledků předvolebních průzkumů můžeme domní‑
vat o opaku, ještě není rozhodnuto. Proto je velmi důležitý každý hlas. 
I ten váš. Běžte volit. Využijte svého práva a splňte svou povinnost. A nad 
tím, komu svůj hlas odevzdáte, se prosím seriózně zamyslete. Protože je 

to i vaše země a vy jste součástí rozhodovacího procesu o tom, kterým 
směrem se v dalším volebním období bude ubírat. Tak si tu naši českou 
zemičku nenechme vzít.
Na závěr mi dovolte citovat našeho velkého politika, který je mým vzo‑
rem a jehož 80. výročí úmrtí jsme si připomněli v měsíci září.

Masaryk o politice: „Veškerá politika, zahraniční i vnitřní, je mně pro‑
váděním a upevňováním humanity; podřizuji politiku přikázáním ethic‑
kým. Vím, že to stanovisko se někdy politikům, kteří se pokládají za velmi 
praktické a chytré, nelíbí; ale zkušenost, a myslím, nejen moje, dokazuje, 
že politika rozumná a poctivá je nejpraktičtější, nejúčinnější a nejvýnos‑
nější. Nakonec tzv.  idealisté, lidé slušní a čestní vždycky mívají pravdu 
a udělají pro stát, národ a lidstvo více než politikové, jak se jim říká, reální 
a chytří. Chytráci jsou konec konců hloupí. Pojímám politiku, jako celý 
život jednotlivce a společnosti.“

Přeji vám klidné podzimní dny.
Hana Moravcová,

vaše starostka

Zveme vás 23. 10. od 18.00 hod. na Chvalský zámek, kde se bude projednávat 
aktualizace požadavků k návrhu metropolitního plánu

SLOVO STAROSTKY

Ú
vo

d

AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE
MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN
Byla ukončena druhá etapa prací na Místním 
akčním plánu na snížení zátěže obyvatel MČ 
Praha 20 hlukem a  znečištěným ovzduším. 
26.  9. byly představeny zpracované materi‑
ály a zahájena diskuse a  jejich připomínko‑
vání veřejností. Veškeré materiály k projektu 
jsou zveřejněny na www.zdravehornipocer‑
nice.cz Tyto připomínky je možné posílat do 
20. 10. 2017 na 
Lenka_Tomsova@pocernice.cz

PŘIVÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Tak, jako každý rok, jsme společně s kolegy 
radními přivítali nové žáčky na našich zá‑
kladních školách. Přivítání na ZŠ Ratibořická 
se zúčastnil i eu roposlanec Tomáš Zdechov‑
ský, kterého jsem pozvala do Počernic kvůli 
jeho podpoře při vybudování protihluko‑
vých stěn podél dálni ce D11. Pan poslanec 
přislíbil pomoc při jed nání s ŘSD a Minister‑
stvem dopravy.

AKADEMIE ŘEMESEL
V  rámci navázání spolupráce s  Akademií 
řemesel jsme řešili harmonogram prací na 
školní rok 2017/2018, které pro nás žáci této 
školy budou provádět.

P+R  U NÁDRAŽÍ
České dráhy konečně získaly souhlas na od‑
prodej pozemků u  našeho nádraží. Specifi‑
kaci pozemků včetně znaleckých posudků 
jsme předali na Magistrát, aby došlo k  vy‑
koupení pozemků a následné přípravě pro‑
jektových prací na zkapacitnění parkování 
u nádraží a na rozšíření sběrného dvora.

REZIGNACE ZASTUPITELE
V měsíci září podal rezignaci na post zastu‑
pitele pan Petr Herian, zvolený za Šanci pro 
Počernice. Děkuji Petrovi za jeho dosavadní 
práci pro Horní Počernice, která bude urči‑
tě probíhat, i  když nebude v  zastupitelské 
funkci. Na jeho místo byl zvolen pan Milan 
Herian.

SANACE SKAL
V ulici Slatiňanská dochází k porušení povr‑
chu skalních útvarů. Zadali jsme zpracování 
projektu, který bude řešit návrh prvotního 
opatření proti padání kamenů a také budou‑
cí opatření, aby k tomuto jevu v budoucnu 
nedocházelo.

VÝSADBA STROMOŘADÍ A ZELENĚ
V ulici Chvalkovická a Ve Žlíbku budou v jar‑
ních měsících vysazeny stromy a keře. V mi‑
nulých letech byly tyto komunikace rekon‑
struovány a výsadba tam zatím neproběhla. 
Snažíme se naše uliční prostory co nejvíce 
ozelenit, a to nejen z důvodu estetického, ale 
především jako eliminaci negativních dopa‑
dů z dopravy.

Hana Moravcová,
starostka

CYKLOSTOJANY PRO PODNIKATELE V HP
Máte v Horních Počernicích provozovnu a chcete před ni umístit stojan na kola?
Pošlete svou žádost a přesnou adresu provozovny na: hana_moravcova@pocernice.cz

Pozvánka 23.10. ANKETA – hlasování o seznamu požadavků k pracovnímu návrhu 
Metropolitního plánu, předložených na ZMČ v červnu. WWW.POCERNICE.CZ
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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

Záměr majetkoprávního vypořádání k po‑
zemkům pod navrhovanou trasou cyklo‑
stezky Horní Počernice – Běchovice
Rada souhlasila se záměrem majetkoprávní‑
ho vypořádání k  pozemkům pod navrhova‑
nou trasou cyklostezky Horní Počernice – Bě‑
chovice.

Jmenování vedoucího Odboru kanceláře 
úřadu
Rada jmenovala na základě návrhu tajemníka 
úřadu MČ s účinností od 1. 9. 2017 Mgr. Igora 
Culka vedoucím Odboru kanceláře úřadu.

Návrh TJ Sokol Horní Počernice ke smírčí‑
mu řešení žaloby o  zaplacení 870 707 Kč 
s příslušenstvím
Rada vzala na vědomí návrh TJ Sokol Horní 
Počernice ke smírčímu řešení žaloby o zapla‑
cení 870 707 Kč s příslušenstvím a doporučila 

podání protinávrhu spolku TJ Sokol Horní Po‑
černice na koupi spoluvlastnického podílu na 
nemovitostech ve vlastnictví spolku TJ Sokol 
Horní Počernice s tím, že dotčená pohledáv‑
ka MČ Praha 20 bude započtena do kupní 
ceny.

Záměr na změnu obecně závazné vyhláš‑
ky č.  17/2016 Sb. hlavního města Prahy, 
o školských obvodech základních škol
Rada vzala na vědomí záměr na změnu obec‑
ně závazné vyhlášky, kterou se mění obecně 
závazná vyhláška č.  17/2016 Sb. hlavního 
města Prahy, o  školských obvodech základ‑
ních škol a konstatovala, že nepožaduje změ‑
nu v  nové obecně závazné vyhlášce, kterou 
se mění obecně závazná vyhláška č. 17/2016 
Sb. hlavního města Prahy, o školských obvo‑
dech základních škol, týkající se území měst‑
ské části Praha 20.

Informace pro RMČ ‑ Ceník hřbitovních 
služeb na dobu 10 let
Rada vzala na vědomí opravu „Ceníku hřbi‑
tovních služeb na dobu 10  let“ platného od 
1. srpna 2016 dle přiloženého vzoru.

Schválení zimní pohotovosti 2017/2018
Rada schválila plán zimní pohotovosti na se‑
zónu 2017/2018.

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

Úřad MČ Praha 20

Vážení Hornopočerničtí,
již pošesté byla práce na kalendáři MČ Praha 
20 plně v rukou Chvalského zámku a jsme vel‑
mi rádi, že se kalendář na rok 2018 nám i vám, 
fotografům, mimořádně povedl! Kalendář „Jak 
se žije v  Horních Počernicích“ je v  prodeji již 
od počátku října na obvyklých místech dle se‑
znamu níže.
Kromě krásných a  poutavých fotografií z  díl‑
ny našich skvělých amatérských fotografů 
vám nabízí náš kalendáře něco navíc. Najdete 

zde i  hlavní akce, pořádané městskou částí, 
příspěvkovými a  neziskovými organizacemi 
a spolky v roce 2018.

Děkujeme společnostem, které svým finanč‑
ním přispěním podpořily vydání kalendáře. 
Za práci na kalendáři děkuji týmu Chvalské‑
ho zámku, zvláště pak Rozce Beránkové za 
organizaci a produkci a Zuzaně Dejmkové za 
grafické zpracování. Děkuji všem fotografům, 
kteří se na kalendáři podíleli svými fotografie‑

mi – můžete být na své fotografie právem hrdí!

Doufáme, že kalendář na rok 2018 pro vás 
bude příjemným průvodcem po celý příští 
rok. Jeho zakoupením podpoříte Chvalský zá‑
mek, který zajistil veškerou výrobu i produkci.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

KALENDÁŘ NA ROK 2018 „JAK SE ŽIJE V HORNÍCH POČERNICÍCH“ 
V PRODEJI!

Kalendář MČ je v prodeji za cenu 65 Kč na těchto místech:
Úřad MČ Praha 20 (pokladna); Chvalský zámek (infocentrum); Divadlo Horní Počernice; KC Horní Počernice – Domeček; Pekařství Mo‑
ravec; 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 v Chodovické ulici (u školky); Tiskárna Printea na Náchodské ulici 868/28; (budova bývalého sklenářství); 

JAK  SE ŽIJE  
V HORNÍCH   
POČERNICÍCH
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V říjnovém rozhovoru se starostkou Hanou 
Moravcovou jsme probíraly dokončené in‑
vestiční akce, pasport zeleně nebo plánova‑
né cyklostezky.

Jaké rekonstrukce se během září podařilo 
dokončit?
Dokončovací práce probíhaly hlavně na našich 
školách, kde se dokončila třída v ZŠ Stoliňská, 
která vznikla z bytu školníka a bude sloužit jako 
počítačová učebna. V MŠ Spojenců se dokonči‑
la rekonstrukce vody a sociálních zařízení, FZŠ 
Chodovická má nové střešní podhledy a  so‑
ciální zařízení pro venkovní sportoviště a  na 
gymnáziu se zrekonstruovaly rozvody vody 
a podhledy.
Co se týče rekonstrukce komunikací, tak na 
Náchodské ulici se dokončila rekonstrukce 
povrchu, dodělaly se chodníky a pokračuje se 
v druhé etapě rekonstrukcí komunikací ve Své‑
pravicích. Na podzim začne rekonstrukce povr‑
chu Ve Žlíbku, a to od otočky autobusu 141 až 
po ulici Božanovskou.
Poslední akce, která se nekoná sice u  nás, ale 
našich obyvatel se určitě dotkne, je rekon‑
strukce v Běchovicích. V ulici Mladých Běchovic 
bude od října až do konce roku omezený pro‑
voz a doprava bude probíhat kyvadlově.

V  plánu máte i  výstavbu dalších cykloste‑
zek, můžete nám říci, v jaké fázi je tento plán 
nyní?
Příští rok bude ve znamení cyklostezek. Zain‑
vestovali jsme velkou část peněz do projektové 
přípravy cyklostezek a požádali o refinancová‑
ní hlavní město Prahu s tím, že bychom chtěli 
připravit projekty do fáze stavebních povolení 
a příští rok bychom rádi vybudovali cyklostezku 
na Běchovice, v Božanovské a podél železniční 
tratě, která je již vysoutěžena a bude ji realizo‑

vat firma Pudis. U propojení s Běchovicemi je 
předpokládaná cena projektové dokumentace 
ve všech stupních 1.250.000 Kč. Budeme roz‑
šiřovat také množství cyklostojanů. Vyzýváme 
všechny podnikatelské subjekty v Horních Po‑
černicích, aby se přihlásily v případě, že chtějí  
u své provozovny instalovat cyklostojany na
Hana_moravcova@pocernice.cz

Novinkou bude i vznikající pasport zeleně, 
můžete nám o něm povědět víc?
Pasport zeleně se nyní zpracovává a  během 
jara by měl být hotov. Díky němu budeme mít 
kompletní přehled o počtu stromů, keřů i zele‑
ných plochách. Tak můžeme lépe a efektivněji 
plánovat údržbu zeleně včetně výsadby jako 
takové. Do pasportu se také zanese ošetření 
křovin a stromů, jak a čím byly ošetřeny a kdy 
má být další. Zkrátka budeme mít ucelený pře‑
hled o naší zeleni. 
V ulici Chvalkovická a Ve Žlíbku budou v jarních 
měsících vysazeny stromy a keře. V minulých 
letech byly tyto komunikace rekonstruovány 
a výsadba tam zatím neproběhla. Snažíme se 
naše uliční prostory co nejvíce ozelenit, a to ne‑
jen z důvodu estetického, ale především jako 
eliminaci negativních dopadů z dopravy.

Když už jsme u zeleně, jak to vypadá s Nol‑
čovým parkem?
Nyní probíhá správní řízení o kácení a úpravě 
stromů a  park by se měl v  příštím roce revi‑
talizovat. Musím říci, že paní Bidlová v  tomto 
ohledu dělá výbornou práci a například poté, 
co dostala podnět od občanky, že v parku za‑
hlédla netopýry, je šla v noci pozorovat, aby vě‑
děla, odkud vylétají. Posléze to šla konzultovat 
se specialisty do ZOO, jaká opatření je potřeba 
udělat, abychom jim mohli zajistit jiné hnízdě‑
ní. Pozveme i odborníka s počítačovou tomo‑

grafií na stromy, který prokáže, které stromy 
jsou nemocné a  budou muset být pokáceny 
a které jsou v pořádku a budeme je moct zane‑
chat, případně udělat pouze ošetření.

Stihne se letos udělat i hřiště V Lukách?
Toto hřiště se letos nebude dělat, jelikož jeden 
z účastníků řízení podal odvolání, a tak čekáme 
na rozhodnutí Magistrátu. Počítáme tedy, že se 
bude dělat až na jaře.

Jak postoupil projekt tělocvičny v Jívanské 
ulici?
U tělocvičny zatím čekáme na územní rozhod‑
nutí na parkovací místa, které bude zpracová‑
vat Magistrát.

Poslední otázka bude směřovat na Denní 
stacionář. Kdy chystáte jeho výstavbu?
Chystáme se vykoupit pozemky u  Domova 
s  pečovatelskou službou, kde přes zimu při‑
chystáme projekt a stavební rozhodnutí. Tento 
záměr ještě chceme projednat se sousedy to‑
hoto zařízení, aby byl v souladu i s jejich poža‑
davky a stavební řízení proběhlo bez problémů. 
Dostali jsme schváleny finanční prostředky na 
výstavbu, takže se zbourá polorozpadlá stodola 
a místo ní se vystaví Denní stacionář pro seniory 
a rozšíří se Dům s pečovatelskou službou. Jsem 
ráda, že nám Magistrát na tento projekt peníze 
dal, jelikož ho vnímám jako velmi potřebný.

Lenka Bartáková, redaktorka

 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI HLEDÁ REFERENTA STAVEBNÍHO ODBORU.
INFO: JANA_KEILOVA@POCERNICE.CZ
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU
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BÝT VEDOUCÍ ODBORU NEBO TAJEMNÍK NENÍ ŽÁDNÝ MED
Školy přivádějí na pracovní trh každý rok 
odborníky v  řadě oblastí  – někdo zamíří do 
soukromé sféry, jiný do veřejné správy. Před‑
stavme si šikovného inženýra, který absolvo‑
val stavební fakultu – obor má rád a chce své 
znalosti uplatnit v  praxi. Prochází výběrová 
řízení a  hledá klidnější práci s  pevnou pra‑
covní dobou… Zaujme ho referentská pozice 
na úřadu jedné z pražských městských částí. 
Podává přihlášku.
Brzy je pozván na jednání výběrové komise 
(v  souladu se zákonem o  úřednících územ‑
ních samosprávných celků). Komise si ho 
zkoumavě prohlíží a klade otázky. Mladý inže‑
nýr plný ideálů odpovídá a jmenuje všechny 
své klady – preciznost, dochvilnost a znalost 
legislativy… Nakonec uspěje. Má obrovskou 
radost – první výběrko a hned úspěch. Pode‑
píše pracovní smlouvu, seznámí se s kolegy, 
vedoucím odboru a tajemníkem.

Tak jde čas
První měsíce jsou klidné a mladý referent je 
nadšený. Kolegové jsou fajn, úkoly vedoucí‑
ho plní vždy včas. Pak uplyne zkušební doba, 
vzroste osobní ohodnocení a navíc se sezná‑
mí s tou nejhezčí slečnou na světě. Občas se 
sice ozve někdo z  lidí, jejichž spisy vyřizuje, 
a  chce něco nestandardního… Mladý refe‑
rent to ale vždy odmítá s odkazem na platné 
zákony a  svůj dobrý pocit. Po dalších dvou 
letech se jeho partnerský vztah přehoupne 
do vyšší úrovně  – přítelkyně mu oznámí, že 
je těhotná. Oba jsou štěstím bez sebe… Stále 
se šíleně milují. Je zrovna před volbami a pár 
začíná přemýšlet nad společným bydlením.

Zemětřesení
Po volbách není na úřadě kámen na kameni. 
Všichni radní končí a  přicházejí noví. Nový 
starosta (s formálním souhlasem ředitele ma‑
gistrátu) odvolává tajemníka a  jmenuje no‑
vého, jemuž (v  souladu se zákonem) stano‑
vuje plat a jeho nenárokovou složku (osobní 
ohodnocení) vystřeluje do nebeských výšin. 
Zlí jazykové tvrdí, že si tak nového tajemní‑
ka, jenž má z minulosti velké dluhy, starosta 
úplně zavázal  – protože, když nebude plnit 
jeho příkazy, může tajemníkovi osobní ohod‑
nocení snížit na nulu. Tajemník by pak neměl 
na své dluhy a  jeho ekonomická situace by 
se stala neúnosnou. Budoucí otec, inženýr‑
‑referent si z toho nic nedělá – z přítelkyně se 
stala manželka a  nastěhovali se do „vlastní‑
ho“ – z hypotéky koupili byt na pražském síd‑
lišti. Říkají si, že to zvládnou. Rada na návrh 
nového tajemníka provádí organizační změ‑
ny a  vytváří takovou atmosféru, že spousta 
úředníků odchází. Náš hrdina si myslí svoje, 
ale moc to nekomentuje – mají přece hypo‑
téku a čekají dítě.

Zlato, povýšili mě
Pracovitý referent je překvapený  – volá mu 
pan tajemník (osobně) a říká mu, ať se přihlá‑
sí do výběrového řízení na nového vedoucího 
odboru. Je prý zkušený a v kolektivu oblíbe‑
ný. Říká taky něco o velkém nárůstu osobní‑
ho ohodnocení, o  pravidelných odměnách 
nebo o  příplatku za vedení. Referent je po‑
ctěn, souhlasí a uspěje. S manželkou začínají 
žít na vysoké noze, berou úvěr na novou ku‑
chyň… Vše je sluncem zalité. Asi po půl roce 
porada u  starosty ‑ jeho známý developer 

staví velký bytový komplex 
a  potřebuje, aby mu úřad 
vyšel vstříc. Po seznámení 
s dokumenty vedoucí odbo‑
ru zjišťuje v projektu závažné 
chyby a říká starostovi, že to 
nepustí dál… Starosta bez 
zdůvodnění odchází z  kan‑
celáře…

Zvonící telefon
Druhý den zvoní telefon – tajemník mladému 
inženýrovi sděluje, že mu výrazně sníží jeho 
osobní ohodnocení kvůli úsporným opatře‑
ním. Mladý otec ho žádá, ať najde úspory jin‑
de – právě se mu narodilo dítě, má hypotéku 
a úvěr. Tajemník se jen směje, sahá do stolu 
a vytahuje složku s názvem „Výstavba – Černý 
podvrh“. Vedoucí odboru už chápe, poslušně 
plní všechny úkoly vedení a úplně se mění ‑ 
přibyly mu vrásky, už se tolik nesměje a když 
je to nutné, ohýbá zákony nebo balancuje na 
jejich hraně…
Může se to dít kdekoliv  – na úřadě jakékoli 
městské části, obce, magistrátu nebo kraje. 
Tam všude platí stejný zákon. Přijde vám in‑
ženýr z příběhu povědomý? Není to náhodou 
tím, že pracuje na úřadu, co dobře znáte a čas 
od času ho navštívíte? Myslíte si taky, že větší 
nezávislost úředníků na politicích by zvýšila 
jejich nestrannost při rozhodování a  snížila 
korupční prostředí?

Vilém Čáp,
zastupitel ČSSD

AD: BÝT VEDOUCÍ ODBORU NEBO TAJEMNÍK NENÍ ŽÁDNÝ MED
Představa, kterou popisuje zastupitel Čáp, je 
možná jeho představa, jak by fungoval úřad, 
kdyby on byl ve vedení samosprávy nebo 
snad ve funkci starosty.
Zástupci samosprávy nesmí a ani neovlivňu‑
jí úředníky státní správy. Na to je zákon a to 
vědí jak radní tak úředníci.
Pokud si některý občan  stěžuje u samosprá‑

vy na postup nějakého odboru nebo přímo 
konkrétního referenta, předá se tato stížnost 
tajemníkovi úřadu a ten jí řeší. Možná je ně‑
kdy žádost samosprávy  na referenta, aby 
žadateli (občanovi) byl nápomocen při jeho 
zpracování žádosti, ale není možné jakkoliv 
vstupovat do žádného řízení státní správy. 
Samospráva je při těchto řízeních účastna 

pouze v případě, že je účastníkem řízení a je 
většinou zastoupena vedoucím odboru hos‑
podářské správy a investic.

Hana Moravcová, starostka

PROČ JSOU TISÍCE DĚTÍ NA VÝCHODĚ PRAHY V OHROŽENÍ?
Po Pražském okruhu projíždí denně meziná‑
rodní kamionový tranzit. Jeho trasa u Horních 
Počernic a  Černého Mostu (úsek SOKP 510 
mezi Běchovicemi a  D10) vede v  těsné blíz‑
kosti hustě obydlených oblastí. Na okruh tu 
navíc jsou napojeny dvě dálnice ‑ D11 a D10. 
Po další dostavbě Silničního okruhu kolem 
Prahy (SOKP 511 – D1‑Běchovice) dojde k ob‑
rovskému nárůstu dopravy právě na úseku 
označovaném jako SOKP 510 u Horních Počer‑
nic. Stane se nejvytíženější komunikací v ČR.
Studie ČVUT počítá s tím, že kolem nás bude 
projíždět cca  133 000 vozidel včetně 28 000 
nákladních denně. Na D11 se má zvýšit počet 
vozidel ze současných 50 000 na cca  81 000 

včetně 17 000 nákladních. Vše denně. Pro po‑
černické každodenní realita. Po dostavbě R35 
mezi Hradcem Králové a Mohelnicí dojde totiž 
k přesunu cca 30 % vozidel z D1 (Brněnská) na 
D11 (Olomoucká), takže polské kamiony mířící 
do Německa budou jezdit, hádejte, kudy? Pře‑
ce přes území Horních Počernic!
V  nejvíce ohrožených oblastech Horních Po‑
černic a  Černého Mostu se v  blízkosti Praž‑
ského okruhu a  dálnice D11 kromě obytné 
zástavby nachází 4 mateřské školy, 4 školy 
základní, 2 gymnázia, zdravotnické zařízení 
a domov seniorů. Milí občané, teď zbystřete! 
Už dnes jsou totiž v  této oblasti překračová‑
ny hygienické limity. Po zprovoznění SOKP 

511 (D1  – Běchovice) dojde 
k  dalšímu nárůstu pracho‑
vých částic a benzo(a)pyrenu 
v ovzduší.
Jen pro vaši představu – ben‑
zo(a)pyren je zákeřný uhlo‑
vodík. Jeho koncentrace jsou 
vysoké i  několik set metrů 
od zdroje znečištění. Je karcinogenní a velmi 
nebezpečný. Vážně je tak ohroženo zdraví 
cca 40 000 obyvatel Horních Počernic a Černé‑
ho Mostu. Do tohoto počtu si ale přidejte i ně‑
kolik tisíc dětí z přilehlých škol v blízkosti Praž‑
ského okruhu a dálnice D11. Hrůza, co říkáte?
Ministerstvo dopravy, Ředitelství silnic a dálnic 
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NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA V PRAXI

NEMILÉ PŘEKVAPENÍ ‑ ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ

AD: NEMILÉ PŘEKVAPENÍ ‑ ZASTÁVKY NA ZNAMENÍ

Novela stavebního zákona aktuálně nedovolu‑
je spolkům účastnit se územních a stavebních 
řízení u  takových záměrů, které nepodléhají 
posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Jako 
zastupitele HOP nás velmi zajímalo, jak se ta‑
ková novela v praxi projeví. Jaký bude její do‑
pad na životní prostředí a jaké změny přinese 
do práce stavbařů a developerů? Oslovili jsme 
proto senátora Ladislava Kose, který se téma‑
tu dlouhodobě věnuje a  nyní dokonce spolu 
s  dalšími šestnácti kolegy senátory podepsal 
proti novele ústavní stížnost, připravenou Stra‑
nou zelených.
Senátor Kos si stojí za tím, že spolky, které se 
účastnily územních a stavebních řízení, namíta‑
ly v těchto řízeních celý rejstřík konfliktů vlivu 
záměrů na životní prostředí  – od krajinného 
rázu, přes hydrogeologické podmínky, emisní 
a hlukovou zátěž, kácení stromů, ochranu zele‑
ně až k ochraně vzácných živočichů. Často byly 
tyto věcné námitky spolků dodatečně zapraco‑

vány do úředních stanovisek, byla upravována 
projektová dokumentace záměru. Vnímá proto 
takový zásah do občanských práv jako velmi 
nevhodný.
Pokud jde o náš dotaz, do jaké míry se novela 
naopak promítne do práce developerů, řekl 
nám doslova: „Argumentace, že se zjednoduší 
řízení, se pro prosazení novely hojně používala. 
Ve skutečnosti se jedná o kosmetická vylepšení. 
Drobným stavebníkům umožní stavět svépo‑
mocí rodinné domy bez omezení výměry (nyní 
do 150 m2), bez zdlouhavého povolování bude 
možné si postavit skleník nebo bazén. Develo‑
peři budou mít např. možnost spojených řízení 
(EIA – územní, stavební) do jediného, což je ale 
z praktického hlediska u 99 % staveb nepouži‑
telné. Původní záměr novely, kterým mělo být 
zrychlení liniových staveb (silnice, dálnice, elek‑
trická vedení), se pak už nenaplnil vůbec.“
Vidíte, zdá se, že výrazný posun novela nepři‑
náší ani do realizace developerských projek‑

tů. Faktem ale je, že novela 
stavebního zákona do praxe 
a tím pádem i do našich životů 
razantně vstupuje. Podle se‑
nátora Kose ale občané stále 
mají možnost využít principu 
tzv. „sousedství“. Pokud záměr 
nepodléhá schvalování vlivů 
na ŽP, mohou se podle par. 85, odst. 2 Staveb‑
ního zákona účastnit územního a  stavebního 
řízení i osoby, které mají vlastnická práva k sou‑
sedním pozemkům a stavbám na nich, které by 
mohly být záměrem dotčeny. Uvidíme tedy, jak 
bude tento princip sousedů fungovat v  praxi 
a hlavně, jak bude nyní naloženo s ústavní stíž‑
ností proti této novele.

Daria Češpivová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Loni na jednání s  ROPIDem jsem se dozvě‑
děla, že zamýšlejí v  budoucnu postupně 
všechny autobusové zastávky změnit na za‑
stávky na znamení, protože budou již všech‑
ny autobusy klimatizované. Podle zástupců 
společnosti ROPID se tímto způsobem ušetří 
energie a  klimatizace v  autobusech nebu‑
de takovým způsobem zatížená. Pokud prý 
nikdo nebude nastupovat a  vystupovat, je 
zbytečné vozidlo zastavovat. Nepředpoklá‑
dala jsem, že ROPID o zastávkách na znamení 
rozhodne tak rychle a učiní to pouze vylepe‑
ním letáčku na konečné stanici autobusu na 
Černém Mostě!
Myslela jsem, že tak zásadní informace nám 

bude oznámena včas a v dostatečném časo‑
vém předstihu. Nemůžeme přece očekávat, 
že školní děti, které míří počátkem září do 
svých škol, budou všechna oznámení na za‑
stávce číst. Stalo se tak, že některé z nich pře‑
jely stanici hned první den začátku školního 
roku. Škoda, že drobná informace se neobje‑
vila ani v HPZ dříve.
Zastávka ve Svépravicích je hned za zpoma‑
lovacím pásem. Je logické, že pro některé 
starší lidi je obtížné a dost nepříjemné vstát, 
zmáčknout knoflík v době, kdy autobus zrov‑
na tento pás přejíždí a zákonitě to s cestující‑
mi v dané chvíli pěkně hodí. Myslím, že míst‑
ní lidé si zaslouží, aby byli včas informováni, 

přestože se jedná třeba jen 
o drobné změny.
Budu se informovat na RO‑
PIDu, jak je možné, že o  tak 
zásadní změně v  našem ka‑
ždodenním cestování nebyli 
občané zpraveni včas, kdo 
a  proč rozhodl tak rychle. 
Vždyť i  přečíslování linek autobusů bylo 
oznámeno včas.

Alžběta Cibochová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic

Na základě dopisu MČ o sjednocení režimu za‑
stávek na znamení v Horních Počernicích bylo 
ROPIDem oznámeno, že se tak stane během 
letních prázdnin, aby byli občané včas infor‑
mováni.
ROPID sjednotil režim od 4.  9., informoval 

o  tom MČ dne 14.  8. Okamžitě v  tento den 
bylo vydáno krátké oznámení v aktualitách na 
webu. Vyšlo také na Facebooku, v  e ‑zpravo‑
daji, na webu www.klidnehornipocernice.cz 
a samozřejmě i v tištěné verzi HPZ.
Co se týká množství tlačítek v  autobusech, 

byla z  Odboru dopravy dne 8.  9. zaslána žá‑
dost na ROPID o vybavení autobusů více tla‑
čítky.

Hana Moravcová, starostka

AD: PROČ JSOU TISÍCE DĚTÍ NA VÝCHODĚ PRAHY V OHROŽENÍ?
Horní Počernice nejsou dotčeny stavbou SOKP 
511, proto naše území nebylo posuzováno 
v rámci dokumentace EIA. Nicméně naše měst‑
ská část získala finanční prostředky na Místní 
akční plán na snížení zátěže hlukem a znečiš‑
těným prostředím. Výsledky budou použity 
pro jednání nejen s ŘSD v rámci projednávání 
stavby 510, ale také 511. V současné době jed‑

náme s  hlavním městem o  opatřeních, která 
budou redukovat negativní vliv dopravy na 
Horní Počernice. Jedná se především o výstav‑
bu protihlukových opatření, ale také o masivní 
výsadbu zeleně, a to nejen podél nadřazených 
komunikací, ale v  celých Horních Počernicích 
na pozemcích, které jsou územním plánem sta‑
noveny pro zeleň.

Ve čtvrtém čtvrtletí bude také probíhat nové 
měření hluku na našem území, především 
u  dálnice D11 a  Pražského okruhu. Dosud 
všechna měření, vzhledem ke stanovení vyš‑
ších limitů, byla v souladu se zákonem.

Hana Moravcová, starostka

a Magistrát hlavního města Prahy přitom mají 
už několik let na stole řešení tranzitního okru‑
hu v regionální variantě. Ulevilo by celé Praze 
včetně Černého Mostu a Horních Počernic. Bo‑
hužel, zájmy lobbistických skupin zjevně pře‑
važují nad zdravým rozumem. Stát se na Horní 
Počernice a Černý Most navíc fikaně připravil. 
Představte si, že zpracovatelé dokumentace 
a posudku EIA vyloučili Horní Počernice a Čer‑

ný Most z  řešených území v  rámci posuzo‑
vání vlivů stavby SOKP 511 (D1 – Běchovice) 
na životní prostředí. Chápete takovou neho‑
ráznost? Já ano! Dobře vědí, že kdyby Horní 
Počernice byly v rámci EIA posuzovány, tak ze 
Stavby 511 nikdo nepostaví ani metr! A  sice 
z toho důvodu, že hygienické limity jsou u nás 
překračovány už dávno. Proto jsme vyloučeni! 
Považuji takové rozhodnutí za velmi nezodpo‑

vědné vůči občanům a především našim dě‑
tem. Je to postoj, jaký už nelze dále tolerovat.

Alena Štrobová,
zastupitelka Hnutí občanů Počernic
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

Dne 21. října 2017 
uplyne 10 smutných let, 
kdy skončila životní cesta 
pana Karla Dolnáka.

Stále smutní a za tichou 
vzpomínku děkuje 
rodina

Šafaříková‑Pštroszová 
Margita
Mareček Zdeněk
Svítek Antonín
Polášková Božena
Slavíková Marie
Moravcová Libuše
Václavík Jiří
Kot Karel
Denková Zlata

Králíček Josef
Krejčíková Zdenka
Kurucová Libuše
Strašil Vladimír
Matoušková Eva
Adamová Božena
Herboltová Jarmila
Budková Zdenka
Djakov Jiří
Lettl Jaroslav

Stoklasová Jaroslava
Tomek Stanislav
Václavů Marta
Zimová Marie
Divíšek Zbyšek
Chromáček Jiří
Králíček Ladislav
Pištěk František
Schmidtová Evelina
Smetana Jan

Marečková Milena
Winterová Miloslava
Bočková Věra
Dzida Pavel
Fajstavrová Blanka
Herianová Marie
Houra Karel
Hrádek Zdeněk
Jokl Jiří
Krejčík Vladimír

Mrázová Zdeňka
Petřina Oldřich
Petřinová Naděžda
Váhalová  Vladislava
Zachovalová Marie

Městská část Praha 20 pořádá Vítání občán‑
ků pro děti cca 10 měsíců staré, zhruba 4x 
ročně. Vždy záleží na počtu dětí narozených 
v daném období. Maximálně vítáme děti do 
jednoho roku věku. Pozvánka není posílána 
automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti naro‑
zené v období 1. 7. 2017 ‑ 30. 9. 2017 do  
31. 11. 2017. Další termíny budou násle‑
dovat.

Přihlášku na vítání občánků naleznete na 
http://www.pocernice.cz/poradna‑obcana/ 
vitani‑obcanku/ nebo při osobním vyzved‑
nutí na Odboru živnostenském a občan‑
skosprávních agend č. dveří 100. Do při‑
hlášky 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 po vinné, 

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.

Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

INFORMACE PRO JUBILANTY
V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80 a 85+. Těm, kteří se do žívají věku 
81 až 84 let, zasíláme blahopřání. Všechny tyto jubilanty uvádíme ve spo lečenské rubrice Hor‑
nopočernického zpravodaje. Pokud o blahopřání či zveřejnění Vašeho jména v této rubrice 
NEMÁTE zájem, zavolejte prosím na číslo 271 071 607 Haně Vostré nebo pište na e‑mail 
vitani@pocernice.cz.

Alexandra Janáčková,
vedoucí Odboru živnostenského a občanskosprávních agend

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

Dne 3.  10.  2017 (úterý) proběhne mobilní tří‑
děný sběr nebezpečných složek komunálního 
odpadu. Provozovatelem mobilního sběru je 
spol. EKOM CZ, a. s. na základě smlouvy s hl. m. 
Prahou.

Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů bude 
na uvedených stanovištích přijímat pouze níže 
uvedené odpady. Stavební odpady a elektroza‑
řízení není možné v rámci svozu odevzdat.

Seznam odebíraných nebezpečných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, 
pesticidy, zářivky a  jiný odpad s obsahem rtuti 
(teploměry), olej a  tuk (kromě jedlého), barvy, 
tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty 
obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), 
léčiva, baterie a akumulátory.

Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská 
   ‑ proti restauraci) 8.00 ‑ 8.30 hod.
2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 8.40 ‑ 9.10 hod.
3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice 
   ‑ u kamenictví) 9.20 – 9.50 hod.
4. křižovatka ul. Jeřická ‑ Dolská 10.00 ‑ 10.30 hod.
5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 
   10.40 ‑ 11.10 hod.
6. ul. Stoliňská (Chvaly ‑ proti bráně do ZŠ) 
    11.20 ‑ 11.50 hod.

Vzhledem k opakovaným problémům při ode‑
vzdávání nebezpečných odpadů při mobilním 
sběru, je nutno upozornit, že mobilní sběr ne‑
bezpečných odpadů na území hl. m. Prahy je 
služba určená pro občany Prahy (osoby s  trva‑
lým pobytem na území města). Z tohoto důvodu 
vyžaduje obsluha svozového vozidla předložení 

občanského průkazu při odevzdání odpadů. 
Nebezpečné odpady mohou občané hl. m. 
Prahy odevzdávat zdarma. Před odevzdáním 
nebezpečných odpadů při mobilním sběru jsou 
občané povinni prokázat se občanským průka‑
zem za účelem potvrzení trvalého pobytu na 
území Prahy. Upozorňujeme, že občané mohou 
využívat všechny trasy mobilního sběru na úze‑
mí města a není tedy nutné mít trvalý pobyt na 
území příslušné městské části, kde sběr aktuálně 
probíhá. V případě, že svozové vozidlo nenalez‑
nete na příslušné zastávce dle harmonogramu, 
kontaktujte řidiče tohoto vozidla na telefonním 
čísle: 725 562 312 nebo 725 562 318.
Celoročně je tento odpad možno odevzdávat ve 
sběrném dvoře Chvalkovická 3, Horní Počernice.

Marie Novotná, OŽPD

MOBILNÍ SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU 
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PROGRAM ZO SENIOŘI říjen 2017
středa 4. října VÝLET
Zámek Krásný Dvůr, Žatec, sraz u nádraží 
Horní Počernice v 7.45 hod., vede I. 
Juklová a L. Frouzová

sobota 8. října VYCHÁZKA
Projížďka historickou tramvají, sraz ve 
stanici metra Č. Most ve 12.30 hod., cena 
jízdného 35 Kč, nad 70 let 20 Kč, vede L. 
Frouzová

pondělí 16. října VYCHÁZKA
Vypich Landronka – Pohořelec, sraz 

metro B ‑ Českomoravská v 10.00 hod., 
vede K. Janušová

středa 18. října KLUBOVNA
Seminář: Manipulace v lidských vztazích, 
pro přihlášené, jinak malá středa, začá‑
tek ve 13.00 hod.

středa 25. října KLUBOVNA
Zážitky našich cestovatelů Lenky a Jirky 
z cesty do Svaté země, začátek ve 14.00 
hod.

středa 1. listopadu KLUBOVNA
Pan B. Bisinger: Obrazy G. Klimta, začá‑
tek ve 14.00 hod.

Cvičení v „Domečku“ bude každý 
čtvrtek od 9.00 a od 10.00 hod.

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

O
db

or
y

Srdečně zveme na veřejné bohoslužby v říj‑
nu, které se konají každou neděli od 9.30 ho‑
din.
1. neděle v měsíci bohoslužba s vysluhová‑
ním památky sv. Večeře Páně.

Kazatel sboru je pro vážné zájemce připraven 
k pastoračním rozhovorům (závislosti, sekty, 
kletby a jiné duchovní problémy).
Svatby‑křty‑pohřby.

Telefon na kazatele: 775 941 105

Richard Novák, ECM Horní Počernice

EVANGELICKÁ CÍRKEV 
METODISTICKÁ, 
KŘOVINOVO NÁM. 12/18

Spolek  Kristínka   
a  MUDr. Ivana Ondráčková

Vás srdečně zve 
na přednášku  a setkání  lidí,  pečujících  

o nemocné s poruchou paměti

UMĚNÍ POMOCI 
Kdy : středa  4.října  v 17.00 hod. 

Kde:  centrum Léčba duše  
          

1.patro Oční kliniky , vchod z ulice Lipí, vedle lékárny  

Vstup volný,  počet míst omezený, doporučujeme 
rezervace na mailové adrese:  

miremas@centrum.cz

Spolek  Kristínka   
a  MUDr. Ivana Ondráčková

Vás srdečně zve na tradiční kurzy

TRÉNOVÁNÍ  PAMĚTI 
Zahajujeme: 5. října v 16,30 hod. 

Frekvence 1x za 14 dnů  ‑ čtvrtky 
Říjen až listopad 2017

Vstup volný – podpora MČ Praha 20
Místo : centrum Léčba duše , 

1.patro Oční klinika, vchod z ulice Lipí, 
vedle lékárny

Počet míst omezený,  pište na: 
waltrovaci@centrum.cz

Vedoucí kurzu: Bc. Jana Walterová  certifikovaná 
trenérka paměti

Pozvánky

Cí
rk

ev

VSTUPENKY na Ples seniorů, který se koná 9. 11. od 16.00 hod. 
jsou k vyzvednutí na OSVŠ u pí. Vedralové.
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Zdravá městská část Horní Počernice

Zd
ra

vá
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Č

CYKLISTICKÉ AKTUALITY 10/17:

BMX PUMPTRACK ‑  DRUHÝ Z PROJEKTŮ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL JE HOTOVÝ

Evropský týden mobility
Děkuji všem za příjemnou atmosféru na 
akcích Evropského týdne mobility, při kte‑
rých jsme také pokřtili nově vyznačenou 
cyklostezku č. 258 ze Svépravic na horno‑
počernické železniční nádraží a kvalitněji 
přeznačenou cyklostezku číslo 441 pod Své‑
pravicemi. 
  
Cyklokoncepce
Závěry Cyklokoncepce se postupně realizují 
‑ nabíhá projektová příprava zejména Seve‑
rovýchodní cyklomagistrály, cyklostezky na 
Běchovice podél silnice Ve Žlíbku, tzv. Se‑
verovýchodního cyklookruhu u mladobole‑

slavské dálnice a přednádražního prostoru. 
Jedná se o významné, zároveň ale náročné 
projekty z hlediska jejich nákladů a termínů 
realizace. 
   
Podzimní upozornění
Stále častěji nás venku potkává šero a tma, 
na které si každoročně neochotně zvykáme 
a pomaleji reagujeme. Také proto mějte u 
sebe průběžně základní světla, reflexní prv‑
ky a využívejte je ‑  již za šera. 

Svépravická projížď ka
Spolu s cyklokoordinátorem za Prahu 14 vás 
zveme na „Svépravickou  projížďku“ ‑  na 

bližší seznámení se zdejšími využitelnými 
cestami. Odjezd je v úterý dne 10. října v 17 
hod. od kapličky sv. Antonína ve Svépravi‑
cích.

Bližší informace jsou na 
www.pocernice.cz ve složce Turista – Cyklo. 

Příjemně zabarvené říjnové projížďky!

Petr Uzel, cyklokoordinátor

V minulém roce měli žáci našich základních 
škol možnost navrhnout svůj projekt, který 
by využívali k  trávení volného času. Hlaso‑
váním jsme stanovili pořadí jejich realizace. 
V září 2016 jsme předali do využívání „Chval‑
skou matematickou kostku“. Byl to projekt 
žáků ZŠ Stoliňská. Druhý v  pořadí se umís‑
til projekt BMX Pumptrack. Byl to projekt 

žáků FZŠ Chodovická. Jeho realizace byla 
naplánována na letošní rok. A  tak na konci 
prázdnin začala brněnská firma BTCreators 
budovat hliněnou dráhu podle jejich přání. 
Dráhu projektoval a na její realizaci dohlížel 
Ing.  Radim Kvaček, sám úspěšný závodník 
na BMX dráhách. Tento samotný fakt by měl 
být zárukou, že všechny zájemce o jízdu na 

BMX Pumptracku čeká zajímavý sportovní 
zážitek. A tak zveme všechny zájemce o jíz‑
du na hliněné zvlněné dráze s klopenými za‑
táčkami. Přijeďte si zasportovat na tuto trať, 
která se nachází nad čerpací stanicí mezi uli‑
cemi Komárovská a Ve Žlíbku.

Lenka Tomsová,
koordinátorka projektu Zdravá MC a MA21

Aktuální informace získáte na internetových stránkách www.zdravehornipocernice.cz 
nebo na hlavní stránce www.pocernice.cz kliknutím na velké kreslené logo pod kalendářem akcí.
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Kde: na plácku mezi paneláky mezi 
ulicemi Mezilesí, Božanovská, Libošovická 
a v MUMu, Mezilesí 2058 (mezi věžáky)

Zdravíme Mezilesí
13. 10. 14.00–18.00

divadlo

sport
parkour

hudební 
koutek

malování 
na obličej výtvarné 

dílničky

občerstvení

Těší se na vás Neposeda – 
Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež HoPo, Rodinné centrum 
MUM, Zdravé Horní Počernice

Vstup 

VOLNÝ

Placená inzerce

409.900 Kčod

Reprezentativní příklad:
Pořizovací cena vozu (PC) 569.900 Kč vč. DPH, podíl zákazníka 50 % z PC, celková výše spotřebitelského úvěru 284.950 Kč, doba trvání 36 měsíců, poplatek za uzavření smlouvy 0 Kč, pevná zápůjční úroková sazba 0,01 % p. a., RPSN 10,8950 %, 
měsíční splátka úvěru 7.917  Kč, náklady na  pojištění (hav. i  pov., obsah motoru 1,4) 1.330 Kč/měsíc, celková měsíční splátka 9.246  Kč, celková částka splatná spotřebitelem 332.866  Kč. Pojištění hav. i  pov. je povinnou doplňkovou službou.
Pro lepší přehlednost jsou částky uvedeny v zaokrouhlení na celé Kč. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy. Poskytovatelem úvěru je ČSOB Leasing, a. s.

www.suzuki.cz

Suzuki S-Cross 1.6 DDiS: emise CO2 106 g/km, kombinovaná spotřeba 4,1 l/100 km. Fotografie je pouze ilustrativní.

Prostor
pro každou výzvu

Nový Suzuki S-Cross
  nové motory BoosterJet
  inteligentní pohon 4×4 AllGrip
   kombinace pohonu 4×4 
a automatické převodovky

  RBS (systém nouzového brzdění)
  asistent rozjezdu do kopce
  LED světlomety

  7× airbag včetně kolenního
  parkovací senzory a kamera
  adaptivní tempomat
  bezklíčové startování
  vestavěná navigace
  ABS + EBD, ESP®

pro každou výzvu
Nyní včetně paliva za 15.000 Kč, 
sady kompletních zimních kol zdarma 
a úvěru s úrokem 0,01 %

Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice | tel.: 281 932 360
e-mail: info@suzuki-ters.cz | www.suzuki-ters.cz

Váš nejbližší autorizovaný dealer a servis SUZUKI.

Zd
ra

vá
 M

ČPOZVÁNKA
NA SLAVNOSTNÍ  

ŽEHNÁNÍ  
nově zrekonstruované  

KAPLE  
na Chvalech 

ve Stoliňské ulici  
pod Chvalskou školou

7. 10. 2017 v 10 hod.
žehná pan farář - ThMgr. Rafał Marcin Sulwestrzak

Pozvánky
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INFORMACE O VOLBÁCH DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ 
REPUBLIKY
Volby se na území České republiky konají 
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a v sobotu 21. října 2017 od 
8.00 hodin do 14.00 hodin. Voličem je stát‑
ní občan České republiky, který alespoň dru‑
hý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnosti:
V naší městské části se jedná o 12 volebních 
okrsků, a to:
č. 725 (01) ZŠ Stoliňská 823
č. 726 (02) ZŠ Stoliňská 823
č. 727 (03) ZŠ Spojenců 1408
č. 728 (04) ZŠ Spojenců 1408
č. 729 (05) Místní veřejná knihovna 
  Náchodská 754
č. 730 (06) ZŠ Ratibořická 1700
č. 731 (07) ZŠ Ratibořická 1700
č. 732 (08) ZŠ Ratibořická 1700
č. 733 (09) ZŠ Bártlova 83
č. 734 (10) Domeček, Votuzská 322 
  (přízemí)
č. 735 (11) Domeček, Votuzská 322 
  (1. patro)
č. 736 (12) FZŠ Chodovická 2250

Voličské průkazy
Volič po příchodu do volební místnosti pro‑
káže okrskové volební komisi svou totožnost 
a státní občanství České republiky platným 
občanským průkazem nebo platným cestov‑
ním, diplomatickým nebo služebním pasem 
České republiky anebo cestovním průka‑
zem. Voliči, který tak neučiní, nebude hla‑
sování umožněno. 
Volič, který se dostavil do volební místnos‑
ti s voličským průkazem, je povinen tento 
průkaz odevzdat okrskové volební komisi. 

Voličský průkaz opravňuje k hlasování ve 
dnech voleb v jakémkoli volebním okrs‑
ku na území České republiky, popřípadě 
zvláštním volebním okrsku vytvořeném 
při zastupitelském nebo konzulárním 
úřadě České republiky v zahraničí.
Volič obdrží od okrskové volební komise 
prázdnou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem příslušného obecního nebo měst‑
ského úřadu, magistrátu, úřadu městského 
obvodu nebo městské části, a zároveň hlaso‑
vací lístky pro volební kraj, v němž se nachází 
volební okrsek, kam se volič dostavil.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro ka‑
ždou politickou stranu, politické hnutí a koa‑
lici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno 
číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž 
politických stran, politických hnutí a koalic 
musí být ve všech volebních krajích označe‑
ny stejným vylosovaným číslem. 
Hlasovací lístky budou distribuovány voli‑
čům nejpozději do 17. října 2017. V případě, 
že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, ane‑
bo volič zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve volební 
místnosti okrskovou volební komisi o vydání 
nové kompletní sady hlasovacích lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu 
hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku  
s hlasovacím lístkem před okrskovou volební 
komisí do volební schránky. 
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže 
sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou 

vadu anebo nemůže číst nebo psát, může 
být v prostoru určeném pro úpravu hlaso‑
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však 
člen okrskové volební komise, a hlasovací lís‑
tek za něho upravit, vložit do úřední obálky, 
popřípadě i úřední obálku vložit do volební 
schránky.

 Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména 
zdravotních) důvodů na telefonním čísle: 
724 70 71 70 ÚMČ Prahy 20 a ve dnech vo‑
leb okrskovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 
v  územním obvodu volebního okrsku, pro 
který byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči dva své členy s přenosnou vo‑
lební schránkou, úřední obálkou a  hlasova‑
cími lístky.

Zdroj MV ČR
Alexandra Janáčková, 

vedoucí OŽOSA

Hana Moravcová
starostka MČ Praha 20

,,Odvaha převzít odpovědnost.”

STÁT MÁ
SLOUŽIT,
NE PŘEKÁŽET.
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Ve statistických přehledech ke konci roku 1984 
je o  Horních Počernicích například uvádě‑
no: počet obyvatel celkem 12 258, rodinných 
domků a  bytových domů 2 176, potravinář‑
ských obchodů 19, nepotravinářských obcho‑
dů 10, restaurací 9, délka ulic 62,3 km, z  nich 
má bezprašnou úpravu povrchu 27,8 km, dél‑
ka vodovodu 22,5 km, délka kanalizace 9,1 km, 
délka plynovodu 0 km (zahájena výstavba 
středotlakého vedení), počet základních škol 5, 
první stupeň má 29 tříd a v nich 887 žáků, dru‑
hý stupeň má 21 tříd a v nich 717 žáků, počet 
mateřských škol 5 se 17 třídami a 465 dětmi, 
lidová škola umění 1, zvláštní škola 1 s 6 třída‑
mi a 81 žáky, dům pionýrů a mládeže 1, střední 
odborné učiliště Vojenských staveb se 13 třída‑
mi a 351 žáky, potravinářské učiliště s 8 třídami 
a 180 žáky.
S účinností od prvního ledna 1985 bylo celo‑
státně provedeno zvýšení všech typů důchodů 
přiznaných před prvním lednem 1971 o 70 Kčs 
měsíčně. Minimální výše důchodu jednotlivce 
byla stanovena na částku 950 korun měsíčně.
Pro odstranění problému s  prodejem lahví 
s  propan ‑butanem zajistil MNV úpravu části 
skladových prostor u  bývalého střediska Ze‑
mědělského nákupu a  zásobování v  blízkosti 
nádraží a  sjednal s  Drobnými provozovnami 
MNV Satalice službu pravidelného prodeje ply‑
nu v lahvích pro občany i organizace.
Po dokončení přebudování bývalé lékárny 
sem Spoje přemístily a v květnu otevřely poštu 
s rozšířením služeb.
Na sídlišti FMV  II. Lhotská bylo otevřeno po‑
schoďové obchodní středisko, vybudované 
nákladem 11 milionů Kčs. V přízemí na ploše 
982 m² je umístěna samoobslužná prodejna 
potravin včetně prodeje masa a masných vý‑
robků a v poschodí na ploše 830 m2 se nachází 
prodejna drobného zboží se sortimentem pa‑
pír, hračky, sportovní potřeby a drogerie. Malá 
manipulační místnost přízemí byla ještě doda‑
tečně upravena na prodejnu novin a  tabáko‑
vých výrobků.
Protože hrozilo uzavření prodejny železářství 
a  domácích potřeb pro povinnost uvolnění 
a navrácení dosud užívaných prostor v rodin‑
ném domku, majitelům zajistil MNV adaptaci 
prostor pro přemístění prodejny do přízemí 
místní veřejné knihovny, působící v poschodí 
MNV koupeného domu.
V červnu 1985 byly v rekonstruovaném objek‑
tu v ulici Lipí otevřeny odborné lékařské ordi‑
nace oční a ORL (ušní, nosní a krční).
Bezpečnost v roce 1985 byla dokumentována 
z celoobvodního pohledu. V následujícím pře‑
hledu jsou v závorce uvedeny hodnoty řešení 
na území Horních Počernic. Orgány veřejné 
bezpečnosti bylo v roce 1985 řešeno na území 
obvodu Prahy 9 celkem případů 3139. Z nich 
bylo trestných činů 1259 (223), přečinů 1880 

(124). Proti předchozímu roku to bylo o 295 pří‑
padů méně (o 32). Pokles zaznamenala obecná 
kriminalita, naopak vzrostl počet případů kri‑
minality hospodářské. Objasněno bylo celkem 
2101 případů t. j. 67 % (241 případů 76,7 %). 
Celoobvodově bylo pro trestné činy stíháno 
celkem 998 osob, z nichž bylo 68 mladistvých 
do 16 let, 364 recidivistů. Pro přečiny bylo stí‑
háno 536 osob, z nichž zbylo 64 mladistvých 
a  218 recidivistů. Na záchytnou stanici pro 
alkoholiky bylo odvedeno 289 osob. Silniční 
dopravní hlídky celoobvodově uložily celkem 
4814 pokut, v celkové výši 460 000 korun. Na 
území obvodu se stalo celkem 1386 doprav‑
ních nehod, při kterých bylo 9 osob usmrceno, 
52 těžce zraněno a 302 zraněno lehce. Škody 
byly vyčísleny na celkovou částku téměř 7 mil. 
Kčs. Jako nežádoucí jevy trestných činů v roce 
1985 byla uvedena zvyšující se brutalita s na‑
růstajícím podílem vlivu alkoholu a růst podílu 
mladistvých.
Na prodejním veletrhu v  Brně získal Obvod‑
ní podnik služeb zlatou medaili za nátěrovou 
hmotu na vlhké omítky značky HORP (vyvinu‑
tá v provozovně v Horních Počernicích), které 
vyrobil a dal v tomto roce na trh 75 tun.
Prvního listopadu byla otevřená ve Lhotské 
ulici nová mateřská škola s kapacitou 90 dětí.
Na slavnostní veřejné schůzi dne 30.  listopa‑
du 1985 si tělovýchovná jednota Sokol připo‑
menula výročí 80  let od svého založení. Stalo 
se tak 3. září 1905 v původní obci Horní Počer‑
nice, kdy byl zvolen prozatímní výbor a požá‑
dáno c. k. hejtmanství o souhlas. Ihned po jeho 
udělení byla činnost rozvíjena v propůjčeném 
sále hostince pana Doležala, kde se cvičilo 
v úterý a ve čtvrtek od 8 do 9 hod. večer. Prv‑
ního cvičení bylo účastno 11 mužů. Příspěvek 
zakládajícího člena byl stanoven na 100 (ra‑
kouských) korun jednou provždy. Přispívající 
členové platili ročně 5 korun a činní členové 20 
haléřů zápisné a roční příspěvek 1 korunu. Už 
v  listopadu si Sokolská 
jednota pořídila vlastní 
základní cvičební ná‑
řadí. Pro získání peněz 
na pořízení dalšího vy‑
bavení byly pořádány 
různé kulturní akce.
V roce 1907 proto jed‑
nota ustavila kultur‑
ně vzdělávací odbor 
a odbor ženský. V roce 
1909 bylo pořízeno 
vlastní divadelní jevi‑
ště a  v  roce 1911 za‑
ložen odbor hudební 
a  následující rok ještě 
odbor pěvecký. V roce 
1907 se sedm členů 
jednoty zúčastnilo 

jako cvičenci pátého všesokolského sletu. 
Válečná léta první světové války činnost silně 
utlumila, až téměř zastavila. Nový rozmach 
nastal po vzniku samostatné Československé 
republiky v  roce 1918. Samostatná jednota 
v původní obci Chvaly byla založena 3. červen‑
ce 1919, která pak 16. srpna 1931 založila svojí 
pobočnou jednotu v původní obci Svépravice. 
Rozvoj tělovýchovy byl násilně přerušen oku‑
pací a obdobím druhé světové války, kdy mno‑
ho funkcionářů a členů Sokola bylo popraveno 
nebo umučeno. Další rozvoj nastal až po roce 
1945.
Do kulturního dění i  mimo Horní Počernice 
se v  roce 1985 opakovaně významně zapsal 
školní dětský pěvecký a hudební soubor vede‑
ný učitelem panem Miloslavem Podzimkem. 
Soubor s přijatým názvem „Pampelišky“ má 35 
zpěváků, z nichž někteří hrají na různé hudební 
nástroje a další doplňují vystoupení recitací.
16.  listopadu  1985 byla provedena demolice 
vyhořelého bývalého mlýna na Náchodské 
ulici vedle spořitelny. Dohled zde měli místní 
dobrovolní hasiči, kteří tohoto roku na této 
ulici hasili v měsících březnu a dubnu dvakrát 
požár v  rodinných domcích a  požár dřevěné 
kůlny. Dále ještě 14. 9. požár uhlí v kotelně by‑
tového domu v  Dobšické ulici a  29.  10. hasili 
samovznícené brikety ve sklepě u  restaurace 
Kulturní dům.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář

Placená inzerce

OPRAVY HODINEK
(výměna baterií, celkové opravy, zkouška  

vodotěsnosti)
Výprodej hodinek a hodin SEIKO, PULSAR 

a LORUS – sleva 50%
Kompletní nabídka na www.altro.cz

Výběr až z 200 modelů
Prodejní místo: ALTRO, Václavická 2385, Horní Počernice

e ‑mail: info@altro.cz, tel.: 281 922 501
Otevřeno Po ‑Pá: 8.00‑15.30 hod.
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Historie dávná i nedávná – 106
Události



14Hornopočernický zpravodaj – říjen 2017

KVĚTINY LILIEN
Na Náchoské ulici naleznete mnoho ob‑
chodů, jedním z  těch, který zde funguje 
již přes dvacet let, je obchod Květiny Lili‑
en. Naleznete tu nejen řezané a hrnkové 
květiny, ale také vonné svíčky či esence, 
dárkové předměty, keramické i  dřevěné 
sošky a  samozřejmě nechybí ani sezón‑
ní dekorace, nyní například na blížící se 
podzim a Halloween.

Jak jsme zmínili, květinářství je zde již dlou‑
hou dobu, avšak majitelé se střídali. Čtvrtou 
majitelkou je pátým měsícem paní Lenka 
Fialová.
Paní Lenka se vyučila aranžérkou, avšak ži‑
votní cesta jí přivedla do zahradnictví, kde 
šest let pracovala. Mezi rostlinami se cítila 
dobře a  po přestěhování hledala možnost 
pracovat dál v  zeleném světě. Přihlásila se 
na floristický kurz, který úspěšně absolvo‑
vala a  do tohoto květinářství nejprve na‑
stoupila na brigádu. Po chvíli se ale původní 
majitelka obchodu rozhodla přestěhovat 
dále za Prahu a  nemohla již dále květinář‑
ství provozovat. Stála před rozhodnutím, 
co bude dál s obchodem. Nechtěla zklamat 
dlouholeté zákazníky a  priorita pro ní byla 
zachovat stejný sortiment. Slovo dalo slo‑
vo a paní Lenka obchod převzala. Jelikož si 
spolu padly do noty, dodnes spolupracují na 
větších zakázkách nebo tematických deko‑
racích jako na právě blížících se podzimních 
a vánočních dekoracích.

Barevný podzim
Léto se s námi pomalu loučí a přechází v nej‑
barevnější část roku, v podzim. K němu patří 
i několik svátků, které z floristického hlediska 
určitě zaslouží naši pozornost. Jednak jsou 
to tradiční Dušičky a  stále oblíbenější Ha‑
lloween. A právě na tyto svátky paní Lenka 
chystá speciální vazby řezaných květin, nej‑
různější dekorativní košíčky, svícny na hřbi‑
tovy, věnce i  veselé barevné „podzimáčky“. 
Pokud si rádi připravujete vlastní dekorace, 

je pro vás v květinářství připraveno mnoho 
dekorací, které pro svou práci budete potře‑
bovat. Lze si i donést vlastní květiny, které 
vám podle představy a domluvy uváže.

Vánoční trendy
Přestože sotva nastavujeme tvář Babímu 
létu, paní Lenka už vymýšlí, jaké dekorace 
vyrobí pro letošní Vánoce. Jak sama říká, 
poslední dobou je hodně v kurzu moderno 
s hranatými rysy, ale své místo na vánočním 
stole stále má i  klasický věnec. Barevně se 
i letos bude hodně zdobit do růžovo fialové 
barvy. Trendy bude ale i čistá bílá s jemnými 
pastelovými doplňky. Jaké však budou ty 
vaše dekorace, je jen na vás a vašem vkusu. 
V květinářství Lilien budou pro vás nachys‑
tány snad všechny možné barevné kombi‑
nace.

Co zde najdete?
Přestože obchod neoplývá velkými prosto‑
ry, naleznete zde naprosto vše, a  to jak ke‑
ramiku, dárkové zboží, malé drobné dárky, 
mýdla, svíčky, proutěné zboží, hnojiva, sub‑

stráty, umělé a sušené květiny, obalové ma‑
teriály a samozřejmě hrnkové i řezané květi‑
ny. Brzy se sortiment rozšíří i na kosmetické 
balíčky pro dámy, muže i děti.
Samozřejmostí jsou květinové vazby na 
svatby, pohřby, výzdoby restaurací a  díky 
bohatým zkušenostem ze zahradnictví vám 
paní Lenka odborně poradí i co se týče pěs‑
tování a úpravy rostlin.
„Jsem ráda, že mám takovou práci, která mě 
baví a  uklidňuje. Z  kytiček čerpám energii 
a samozřejmě mi dělá radost když vidím, že 
uvážu kytici, která se lidem líbí. Měla jsem 
například paní, která se dokonce nad kytkou 
rozbrečela, jak se jí líbila, a  to pro mě bylo 
úplně nejvíc,“ řekla nám Lenka.

Lenka Bartáková, redaktorka

Otevírací doba:
Pondělí až pátek 9.30 ‑ 18.00 hod.
sobota 8.00 ‑ 13.00 hod.

Kontakt:
Lenka Fialová, tel. 731 627 407
Nachodská 498/168
(zastávka BUS LUKAVECKÁ)

PROJEKT PODANÁ RUKA

Senioři, maminky, dobrovolníci,... vyzvedněte si svou slevovou kartičku „Podaná ruka“ na OSVŠ u pí. Vedralové.
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CHOVATELSKÉ POTŘEBY GAPA
Chovatelské potřeby Gapa fungují na Ná‑
chodské ulici již od roku 2001, ale během 
té doby vystřídaly několik míst. Jak ma‑
jitelka Jitka Červinková říká, když bylo 
dobré období, šla do velkého obchodu, 
když bylo hůře, musel stačit menší pro‑
stor. Od prosince roku 2015 zakotvila na 
adrese Náchodská 497/166.

Život ve společnosti zvířat je to, co paní Jitku 
naplňuje. Po svém prvním psovi, respektive 
fence rhodézského ridgebacka, pojmeno‑
vala tento obchod. „Jakmile jsem se začala 
věnovat psům, věděla jsem, že je to cesta, 
kterou chci v životě jít,“ řekla paní Jitka.

Dbáme na kvalitní krmivo
Na začátku prodávala uznávané nadnárodní 
značky, jelikož věřila v jejich kvalitu a jméno. 
„Postupem let jsem ale zjišťovala, že kvalit‑
ní krmivo není o  známé značce a  tak jsme 
obchod přeorientovali na značky spíše regi‑
onální a rodinné, které dávají svým produk‑
tům kvalitnější prvotní surovinu, pohrají si 
s recepturami, zkrátka vymazlí své výrobky. 
Specializujeme se na prodej granulí bez obi‑
lovin. Psi jsou šelmy a potřebují maso a ne 
masokostní moučku nebo obiloviny, jimiž 
výrobci běžně dostupných krmiv na někte‑

rých e ‑shopech či v supermarketech nahra‑
zují právě maso. Ono když vidíte, že desetiki‑
lový pytel stojí 200 Kč, tak si uděláte asi sami 
obrázek o tom, kolik kvalitního masa může 
krmivo obsahovat. Pokud chcete, aby pejsek 
nebo kočička měli dlouhý a zdravý život, tak 
není vhodné jim dávat takové krmivo.
Právě proto se paní Jitka zaměřila na kvali‑
tu, přestože drží stejné ceny, jako e ‑shopy. 
V nabídce má krmiva značek Orijen, Acana, 
N & D, Yoggies, Applaws, Fitmin a nabízí i ve‑
terinární diety.

Je libo jelena, pštrosa nebo norského lo‑
sosa?
Zajímalo mě, jaké trendy dnes v  krmivech 
letí. „Opět je v kurzu syrové maso, ale už to 
není jen běžné maso, jako se k nám dostáva‑

lo před lety, ale opravdu pochoutky pro psy 
jako například norský losos namletý se zele‑
ninou, candát s  mrkví, králičí, pštrosí, krůtí, 
telecí nebo zvěřina. Jedná se opravdu o pr‑
votřídní maso a ta kvalita je znát, navíc je i za 
rozumnou cenu. Co se týče sušených po‑
chutin pro psy, bereme horkým vzduchem 
sušené pochoutky z  Rakouska ‑ uši, šlachy, 
kopýtka… ze zvěřiny, například z  jelena. 
Jsou skvělé na klouby i zuby,“ dodala Jitka.

Co nemáme, seženeme
Obchod však není jen o krmivu, ale nalezne‑
me v něm veškeré potřeby pro psy a kočky 
jako jsou pelíšky, vodítka, hračky, antipara‑

zitika, vitamíny, kloubní výživy, dentální hy‑
gienu. Své si zde najdou i majitelé hlodavců, 
ptáčků, rybiček či želv. A jak paní Jitka říká: 
„Co nemáme, to seženeme.“
S  blížícím se pochmurným počasím je po‑
třeba myslet i na zvířecí miláčky, které zimu 
nesnáší nejlépe. Právě pro ně v  obchodě 
najdete oblečky, vestičky, péřovky, a to pro 
pejsky od 22 cm do 70 cm.

Práce je koníčkem
Paní Jitka je patriotka, což se odráží i  na 
sortimentu v jejím obchodě, který tvoří pře‑
vážně české výrobky. A  co jí na práci dělá 
největší radost? „Já jsem tady v  práci ráda, 
doma mi říkají, abych zde nebyla pořád, ale 
když je práce koníčkem, tak si člověk nemů‑
že pomoct. Jsem asi hokynářka po tatínkovi. 
Chodí mi sem zákazníci, s  kterými si ráda 
popovídám, znám jejich mazlíčky, v práci při 
sobě mám ty své a jsem svým pánem, co si 
víc mohu přát?“

Lenka Bartáková, redaktorka

Otevírací doba:
Pondělí  09.00 – 18.00 hod.
Uterý  09.00 – 18.00 hod.
Středa  09.00 – 18.00 hod.
Čtvrtek  09.00 – 18.00 hod.
Pátek  09.00 – 18.00 hod.
Sobota  09.00 – 12.00 hod.
Neděle  ZAVŘENO

Kontakt:
Jitka Červinková
e‑mail: jitka@chovatelkygapa.cz  
 
Náchodská 497/166 
(zastávka BUS LUKAVECKÁ)

PROJEKT PODANÁ RUKA

Více o projektu Podaná ruka naleznete na webu www.podanarukahp.cz 
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PROTENTOKRÁT CHVALY
Za divadelní skupinou TisíciHRAn stojí tři 
mladé ženy, které se rozhodly uvést u nás 
ne zrovna tradiční divadelní formu, a  to 
dokumentární autorské divadlo. Na kon‑
ci října v  našem hornopočernickém diva‑
dle uvedou premiéru svého představení, 
jehož hlavními hrdinkami jsou Ilse a  Eva. 
Nejde však o nastudovanou klasickou hru, 
nýbrž o  autentické vyprávění válečného 
osudu těchto dam podpořené divadelními 
prostředky. A  přestože se jim blíží devátý 
křížek, jejich elán jim může většina z  nás 
závidět.
Spolek TisíciHRAn se zaměřuje na dokumen‑
tární, vyprávěné a  autorské divadlo a  tvoří 
ho režisérka a  scénografka Tereza Durdilová, 
herečka, pedagožka, režisérka a  klaunka Eva 
Čechová a  aktivistka a  dramaturgyně Tereza 
Vohryzková. Jejich prvním počinem byla in‑
scenace o 50. letech Fialky a mejdlíčka, díky níž 
ukázaly, jaké bylo dětství pod rudou hvězdou 
a kterou jsme mohli shlédnout v únoru 2017 
také v Divadle Horní Počernice.
  
„V  současné době se zaměřujeme na mezi‑
generační dialog. Uvědomujeme si proměny 
v  komunikaci dnešní generace školních dětí 
a  tím i  vztahů k  vlastním kořenům. Divadlo 
je ideálním prostředkem, jak s  dětmi sdílet 
zkušenosti a  bezprostředně přiblížit dějinné 
události. Zároveň chceme dětem ukazovat 
divadlo jako prostředek nejen umělecké, ale 
i občanské komunikace. Domníváme se, že di‑
vadlo může motivovat k tomu, abychom pře‑
brali svou část zodpovědnosti za přítomnou 
i budoucí podobu prostředí, ve kterém žijeme. 

Podle zkušenosti s inscenací Fialky a mejdlíčka 
probouzí naše představení v  dětech otázky, 
na které školní učebnice nestačí,“ řekla Tereza 
Durdilová.
“Všechny máme děti a  ty pokládají otázky. 
Na spoustu z nich však nedokážeme správně 
odpovědět a z učebnic je děti nezjistí. Chtěly 
jsme, aby děti pochopily události padesátých 
let, které ani na příbězích vlastních rodin ne‑
dokážeme dobře vysvětlit. A  naše dramatur‑
gie vznikla právě hlavně pro školní děti, aby 
představení vedla k  jejich dalším otázkám na 
učitele, rodiče a prarodiče a dávala tak podně‑
ty k dalším vyprávěním,“ objasnila Eva Čechová 
a Tereza Durdilová k tomu dodává: „Dokumen‑
tárním divadlem a  zpracováváním příběhů 
různých sociálních skupin se věnuji již několik 
let. Principem, v  němž pamětníci vzpomína‑
jí na své dětství v určité dekádě 20. století, se 
nyní zabýváme již ve druhé inscenaci. Na rok 
2018 chystáme příběhy pamětníků 60.‑70. let. 
Tato dokumentární forma divadla je v dnešní 
době hodně v kurzu, obzvláště ve světě je zá‑
jem o autentické příběhy.“
Autorky vidí smysl v  doplnění výuky dějepi‑
su, kdy se děti učí historii od pravěku a k sou‑
časnosti nebo blízké minulosti se dostanou 
až pozdě. Také proto se už dnešní děti často 
nemají možnost zeptat prarodičů, jak danou 
dobu prožívali.

Protentokrát Chvaly
Premiéra jejich dalšího představení, které nese 
název Protentokrát Chvaly, bude 30.  října od 
19.30 hodin v Divadle Horní Počernice a jak již 
název napovídá, část se zaměří právě na život 

v Horních Počernicích ve čtyřicátých letech. Vy‑
právět ho bude rodačka Eva Warausová.

Eva
Bylo mi šest let, když byla Mnichovská dohoda. 
Vyrůstala jsem na statku, takže jsem za války 
nějakým velkým nedostatkem ani netrpěla, ale 
bála jsem se, abych náhodou omylem nepro‑
zradila ve škole, že posloucháme rozhlas, nebo 
neřekla něco, o čem mi rodiče říkali, že nesmím 
s nikým mluvit. Chodila jsem do Chvalské ško‑
ly, kde nebylo žádné židovské dítě a tak jsem 
o  žádného z  kamarádů ani nepřišla. Rodiče 
měli spoustu práce v hospodářství, proto se mi 
věnovali hlavně prarodiče. Koncem války byl 

Paní Eva Warausová
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nálet na letiště ve Kbelích, lidé vyběhli do polí, 
protože mysleli, že budou bombardovat oby‑
dlí. Malé bomby se ale rozprskly právě na po‑
lích, kde zranily spoustu lidí včetně mojí sestry 
a otce. Odvezli je pak do nemocnice až v Brodu, 
jelikož všechny ostatní nemocnice v  okolí už 
byly obsazené. Babička z toho dostala srdeční 
záchvat, kterému podlehla. To byla pro mě vel‑
mi nepříjemná doba. V Praze jsem vystudovala 
gymnázium, ale po maturitě mě pro můj původ 
na vysokou školu nevzali. Když nám v roce 1950 
zabavili statek, přestěhovali jsme se s rodiči do 
přiděleného nouzového bytu na rohu Náchod‑
ské a nynější Stoliňské ulice. Do vedlejšího bytu 
nastěhovali i rodinu Stárových. Když nám roku 
1969 vrátili alespoň dědečkovu vilu, nastěhova‑
li jsme se do ní zpět. Moc mě mrzí, že restitucí 
roku 1990 se nedožil můj otec.

Jak paní Eva vnímá změnu, kterou prošly 
Horní Počernice v průběhu let?
Je to neuvěřitelná změna a musím říct, že lépe 
už bylo… Mrzí mě, když člověk vidí tu krajinu, 
která se z příjemné hospodářské krajiny mění 
v betonovou džungli. Chvaly byly dříve obklo‑
peny poli. Počernice, Svépravice, natož Praha 
byly hrozně daleko.
Paní Ilse se v  dětství do roku 1939 stěhovala 
z adresy na adresu celkem 12krát. Její maminka 
totiž byla zapojena do komunisitické ilegální 
činnosti. Ilse pochází z rodiny českých Němců, 
ale narodila se v Moskvě, kde její matka krátce 
pracovala jako písařka v  Kominterně. Otcem 
Ilse byl sovětský důstojník, kterého nikdy osob‑
ně nepoznala.

Ilse
První třídu jsem absolvovala ještě v  německé 
škole v Trutnově, druhou už jsem chodila tady 
v Praze. Když obsadili Sudety, tak mě mamin‑
ka z  německé školy přehlásila do české, ale 
vychovávala mě dvoujazyčně. Maminka se na 
podzim roku 1938 vzdala československého 
občaství a čekala na sovětské, abychom mohly 
emigrovat do Sovětského svazu. To ale nevyšlo, 
a tak matka správně očekávala, že bude Něm‑
ci zatčena a  připravovala mě na to. 16.  břez‑
na  1939, hned druhý den ráno po obsazení 

Československa, k tomu došlo. Zazvonili u nás 
tajní čeští policisté a maminka mi řekla, abych 
zamkla a odešla k babičce. Vzala jsem koloběž‑
ku a odjela do Strašnic k babičce, u které jsem 
pak bydlela. První rok byla maminka na Pankrá‑
ci, kde jsme jí mohli každý týden navštěvovat, 
pak jí ale deportovali do ženského koncent‑
račního tábora v  Ravensbrücku, kde byla pět 
let. Když šla pochodem smrti, tak právě přišlo 
osvobození a na cestě potkaly sovětského vo‑
jáka, který rozpřáhl ruce a zavolal: „Iditě damoj!“ 
Ještě 14 dní po osvobození se ženy zotavovaly 
na blízkém německém statku, aby se alespoň 
trochu daly dohromady a  pak už se konečně 
vrátila domů.
I paní Ilse měla problémy se studiem, jelikož po 
válce nechtěli, aby maturovala na české škole 
a  tak nakonec odmaturovala na německém 
gymnáziu. Dnes pravidelně hlídá několik ze 
svých deseti pravnoučat a  je ráda, když může 
takto pomoci.

Hledají se fotografie
Divadelní představení je tvořeno právě z kon‑

krétních příběhů obou dam, které doprovází 
i projekce fotografií, krátkých filmových záběrů, 
hudby… Na záběrech uvidíte i  to, jak šel čas 
právě v obci Chvaly. „Snažíme se dostat k ama‑
térským dobovým filmům, fotografiím i dalším 
materiálům, které by vypovídaly o  této době 
protektorátu. Budeme moc rády, pokud se nám 
ozve pamětník, který by nám tyto dokumenty 
zapůjčil,“ žádají počernické rodáky členky Tisí‑
ciHRAnu.

Děkujeme městské části Horní Počernice za 
finanční příspěvek MČ a advokátní kanceláři 
Martinek a partner. Zvláštní poděkování pa‑
tří paní místostarostce Evě Březinové za živý 
zájem o  tento projekt a  všestrannou pomoc 
s jeho realizací. Děkujeme!

Lenka Bartáková, redaktorkaPaní Ilse Dolanská
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VELETRŽNÍ MARATON
Veletrh sociálních služeb se konal již po 
čtvrté, letos však k  němu poprvé přibyly 
i  dva další veletrhy, které se u  veřejnosti 
setkaly s  velkou odezvou a  to Veletrh vol‑
nočasových aktivit a Veletrh středních škol. 
Během tří zářijových dnů se tak děti, rodiče 
i senioři mohli dovědět o novinkách, které 
se jich bezprostředně týkají.

„Tři roky jsme měli jen Veletrh sociálních věcí. 
V rámci projektu MAP vzdělávání městské části 
Praha 20 však vyplynulo, že organizace, které 
se v naší městské části věnují dětem a mládeži, 
by uvítaly i veletrh, na kterém by mohly pre‑
zentovat své aktivity, které pořádají,“ řekla nám 
místostarostka Eva Březinová.
V rámci těchto tří akcí vznikla i brožura, v níž 
najedete ucelené informace o  formálním 
i  neformálním vzdělávání pro děti do 15  let. 
Tu dostaly všechny děti ve školách, k vyzved‑
nutí bude na Odbor sociálních věcí a školství 
a v elektronické podobě bude i na webu měst‑
ské části a na e ‑zpravodaji.

Volnočasové aktivity
Jako první byl právě zmíněný Veletrh volno‑
časových aktivit, kde měli svůj stánek DDM, 
MUM, Divizna, Neposeda, Divadlo Horní Počer‑
nice, Místní veřejná knihovna, Skauti, Spolek 
křesťanský dorost, Salesiánské hnutí mládeže, 
Borůvkovany, ze sportu Bikeranch, Kosagym, 
za TJ Sokol gymnastický oddíl a tenisová škola 
a samozřejmě Zdravá městská část. U stánků si 
měly děti možnost vyzkoušet, zda by je krou‑
žek či sport bavil a po splnění deseti úkolů zís‑
kaly od městské části dárek.

Sociální služby
Druhý den pokračoval už o  poznání horším 
počasím, které mělo vliv na návštěvnost, ale 

i tak si na Veletrh sociálních služeb našlo ces‑
tu mnoho lidí. Chráněné bydlení na Xaverově, 
Náhradní rodinná pěstounská péče, Divizna, 
pečovatelská služba městské části, LRS Chvaly, 
Bethesda ‑ domov pro seniory, Společná duha, 
Poradna pro integraci, Neposeda, Women For 
Women, Život 90, NF ztracené děti, Samoživi‑
telky.cz, městská policie, hasiči.

Život 90
Zajímavý projekt prezentovala společnost Ži‑
vot 90, která představila signální zařízení pro 
seniory, díky němuž je může asistenční služba 
jednoduše monitorovat a zjistit tak, zda nepo‑
třebují pomoc. Do bytu se instaluje zařízení 
s reproduktorem, senior si na ruku dá hodinky 
s tlačítkem pomoci. V případě, že se mu udělá 
nevolno, či bude jinak potřebovat pomoct, za‑
volá pomocí tlačítka na hodinkách asistenční 
službu, která s ním přes nainstalované zařízení 
hovoří a zjistí, zda má vyslat záchranku nebo 
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stačí zavolat příbuzné. Zároveň lze nainstalovat 
detektor, který se umístí například do chodby či 
na záchod a v případě, že není např. půl dne za‑
znamenán pohyb, asistenční služba zjistí, zda je 
vše v pořádku. „Naše městská část projekt pod‑
poruje a  zakoupila dva takové přístroje, které 
bude našim seniorům zapůjčovat. Ti si budou 
již platit jen měsíční paušál společnosti. Zápůjč‑
ku zařízení zprostředkuje Odbor sociálních věcí 
a školství,“ řekla nám k projektu místostarostka 
Březinová.

Umíme si pomáhat
Během druhého dne se uskutečnil i  první díl 
z cyklu Umíme si pomáhat, který byl věnován 
první pomoci u dopravních nehod, s nácvikem 

vyprošťování. Další přednášky se budou konat 
až do konce listopadu a pro všechny jsou zdar‑
ma.

Kam na školu?
Veletržní maraton uzavřel Veletrh středních 
škol a učilišť, který se konal ve spolupráci s Hos‑
podářskou komorou. Při něm už počasí bylo 
k  vystavujícím doslova nemilosrdné, ale i  tak 
se přišla podívat pěkná řádka dětí i rodičů. Pre‑
zentovaly se zde především technické obory.
„Technické a řemeslné obory byly dlouhou 
dobu na okraji zájmu rodičů, ale již se projevuje 

nedostatek odborníků v technických oborech  
a je důležité nabízet obory ve kterých absolven‑
ti najdou uplatnění na trhu práce. “Ráda bych 
poděkovala všem, že se našich veletrhů účast‑
nili,“ uzavřela paní Březinová.

Lenka Bartáková, redaktorka
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Chvalský zámek 
‑ sanace západní zdi II. etapa

ZŠ Stoliňská ‑ oprava podlahy 
a výmalba v knihovně  

ZŠ Stoliňská 
‑ zasíťování budov  (slaboproud)

PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ 2017 

V letošním roce proběhla II. etapa opravy zá‑
padní zdi – Chvalský zámek, kterou byly do‑
končeny sanační opravy této zdi. Po I. etapě 
(2014), kdy proběhlo odvodnění u paty zdi 
ze strany Chvalského zámku, došlo k výraz‑
nému zmírnění destrukce lícové stěny, a tak 
byla v letošním roce dokončena sanace 
a nová omítka ze strany, kde je tvořena hra‑
nice mezi zámkem a soukromým pozem‑
kem. Práce probíhaly se souhlasem vlastníka 
soukromého pozemku.  

Zakázku na sanační práce vyhrála firma 
Genel Invest holding s. r. o., 
Toužimská 1051/24f, Kbely,
197 00 Praha 9, za cenu 346 398,57 Kč bez 
DPH (419 142,27 Kč včetně DPH).

V červenci letošního roku, proběhla oprava 
původní podlahy v místnosti knihovny zá‑
kladní školy. Podlaha byla již shnilá po dří‑
vějším zatečení do místnosti a bylo potřeba 
vyměnit podlahová prkna a krytinu podlahy. 
Zároveň po dokončení oprav podlahy byla 
místnost knihovny nově vymalována.  

Zakázku prováděla firma Stavitelství Krou‑
til, 5. května 188, Úvaly  na základě objed‑
návky. 

Cena: 55 098,00 Kč bez DPH  
(66 669 Kč s DPH)

V rámci zkvalitnění přenosu dat proběhlo  
v letošním roce propojení obou budov škol 
Stoliňská optickým kabelem. Optický kabel 
spolu s novým centrálním serverem zajistí 
oběma budovám školy nejen rychlejší přenos 
dat k uživatelům, ale i možnost centrálního 
zálohování dat.  

Na základě poptávkového řízení zakázku 
vyhrála společnost GESTO COMPUTERS,  
spol. s r. o., Špitálská 885/2a, Praha 9, která 
předložila nejnižší cenu 328 880 Kč bez DPH 
(397 945 Kč včetně DPH).
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FZŠ WC ‑ u tělocvičny

Gymnázium Chodovická 
‑ podhledy na chodbách a WC

ZŠ Stoliňská 
‑ zasíťování budov  (slaboproud) Dodavatel:  Genel Invest holding s. r. o., 

Toužimská 1051/24f, 197 00, 
Praha – Kbely

Dodavatel byl vybrán na základě poptávko‑
vého řízení – kritérium nejnižší cena.

Práce provedeny na základě uzavřené 
smlouvy o dílo.

Celková cena:  366 972 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:
 444 036 Kč

V rámci rekonstrukce došlo k výměně stá‑
vajících nefunkčních a poškozených kazeto‑
vých podhledů za sádrokartonové podhledy 
s doplněním nové tepelné izolace. Dále bylo 
vyměněno staré osvětlení chodeb za nové, 
které lépe odpovídá požadavkům svítivosti.

Dodavatel:  PEKO spol. s r. o., Komárovská 
290/59, 193 00 Praha 9 ‑ Horní Počernice
Dodavatel byl vybrán na základě poptávko‑
vého řízení – kritérium nejnižší cena.

Práce provedeny na základě uzavřené 
smlouvy o dílo.
Celková cena:  327 267 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:
 395 993 Kč

MŠ Spojenců
Během letošních prázdnin proběhla v hospodář‑
ské budově mateřské školy kompletní výměna 
vodovodního potrubí, splaškové a dešťové ka‑
nalizace. Rekonstrukcí prošla i veškerá sociální 
zařízení. Dále byla rekonstruována kuchyň školky, 
prádelna a další přilehlé prostory (sklady, zázemí). 
Pro následující rok byla provedena v rámci této re‑
konstrukce příprava elektro pro rekonstrukci VZT. 

Dodavatel:  MOZIS s. r. o., Slezská 856/74, 
130 00, Praha – Vinohrady 

Práce provedeny na základě výsledků VZMR – 
kritérium nejnižší nabídková cena. Nabídka byla 
dle hodnocení jako druhá v pořadí. Společnost 
B&P INTERIÉRY s. r. o., která byla první v pořadí  
a byla hodnotící komisí vybrána jako vítězná, se  
z kapacitních důvodů vzdala realizace zakázky. Se 
společností MOZIS s. r. o. uzavřena SoD.
Celková cena:  1 449 348,97 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:  1 753 712,25 Kč
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Gymnázium Chodovická 
‑ lina ve třídách 
Ve 4 třídách bylo vyměněno staré poškozené 
PVC za nové, dle výběru vedení gymnázia.

Dodavatel:  B&P Interiéry s. r. o.

Dodavatel byl vybrán na základě poptávko‑
vého řízení – kritérium nejnižší nabídková 
cena.

Práce provedeny na základě objednávky ze 
dne 20. 7. 2017.
Celková cena:  179 375,60 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:
 217 044,48 Kč

Divadlo v přírodě 

Vstupní dveře BD Jívanská, 
Dobšická

Oprava elektroinstalace, oprava schodů  
a zábradlí.

Dodavatel:  Akademie řemesel Praha 
‑ Střední škola technická Zelený pruh 
1294/52, Praha 4

Práce provedeny na základě objednávek. 
Oprava schodů v exteriérech  149 477,60 Kč 
Stavební práce mlatová cesta, elektroinsta‑
lace a osvětlení  217 642,43 Kč
Oprava schodů k WC  49 350,85 Kč
Ceny jsou osvobozeny od DPH.

V letošním roce proběhla výměna stávají‑
cích vchodových dveří  u 3 bytových domů. 
Výměna vstupních dveří do domů zvýšila 
bezpečnost nájemníků. Zároveň jsou dve‑
ře opatřeny poštovními schránkami a tím 
omezen pohyb cizích lidí (reklamní  letáky) 
v domě. 
Dodavatel:  MOZIS s.r.o., Slezská 856/74, 
130 00, Praha – Vinohrady
 Práce provedeny na základě výsledků 
VZMR – kritérium nejnižší nabídková cena.  
Práce provedeny na základě uzavřené 
smlouvy o dílo.
Celková cena:  592 996 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:
681 945,40 Kč

MŠ Ratibořická ‑ vstupní dveře 

Dodavatel: AKPA‑OKNA s. r. o., uzavřena 
objednávka na základě cenové nabídky.

Celková cena bez DPH: 67 533,00 Kč
Celková cena včetně DPH 21 %:
81 714,93 Kč
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Podhledy DDM II. etapa 
V letošním roce proběhla II. etapa výměny 
podhledů v DDM.

Dodavatel:  Realitní a stavební společnost 
s. r. o., Fantova 693/45, 614 00, Brno ‑ 
Obřany

Dodavatel byl vybrán na základě poptávko‑
vého řízení – kritérium nejnižší nabídková 
cena.

Práce provedeny na základě uzavřené smlou‑
vy o dílo.

Celková cena:  400 209,75 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:
 484 252,89 Kč

WC Stoliňská ‑ stará budova
V letních měsících probíhaly stavební práce 
spočívající v úpravě bytu v přízemí školy na 
učebnu informační techniky a v rekonstrukci 
všech stávajících WC. V nové učebně IT jsou 
veškeré nové rozvody instalací včetně osvětle‑
ní, nová podlahová krytina  a podhledy.
WC ve všech třech podlažích prošly komplet‑
ní rekonstrukcí, kdy se měnily nejen všechny 
rozvody vody, kanalizace ale i nové obklady, 
dlažby, podhledy, zařizovací předměty, bate‑
rie, dveře. V tomto případě došlo ke zdržení 
dokončení prací na učebně IT z důvodů, kdy 
se musely řešit dodatečné úpravy PD.
Dodavatel:  B&P Interiéry s. r. o.
Práce provedeny na základě výsledků VZMR – 
kritérium nejnižší nabídková cena.  
Uzavřena SoD.
Celková cena:  1 998 167,13 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:
 2 417 782,23 Kč

Výklenková kaplička Chvaly 
V loňském roce proběhl restaurátorský prů‑
zkum kaple a jednání s památkáři. V letošním 
roce proběhla rekonstrukce. 

Dodavatel:  EPISTAV spol. s r. o., 
Božanovská 1548/73, 
Praha – Horní Počernice

Dodavatel byl vybrán na základě poptávko‑
vého řízení.

Práce provedeny na základě objednávky.

Celková cena:  164 045 Kč bez DPH
Celková cena včetně DPH 21 %:
 198 494,45 Kč
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Milí diváci,
úvodem bych ráda 
poděkovala všem 
z vás, kteří jste přišli 
na slavnostní zahá‑
jení sezóny. Nene‑
chali jste se odradit 
nejistým počasím 
a  společně s  účin‑
kujícími jste vytvo‑

řili krásnou atmosféru, což je, myslím, ten 
nejlepší start sezóny, jaký jsme si mohli přát. 
Chtěla bych také velmi poděkovat naší měst‑
ské části, bez jejíž finanční podpory bychom 
tuto milou akci nikdy nemohli realizovat.
Na co se tedy v nejbližší době můžete těšit? 
Je velmi těžké vybrat jen pár představení, 
protože říjnový program je skutečně přepes‑
trý.
Já se velice těším například na inscenaci 

Jméno divadla Verze. Jedná se o  inteligent‑
ní komedii s  Romanem Zachem, Janem 
Dolanským a  Lindou Rybovou v  hlavních 
rolích. Vidět herce Romana Zacha na diva‑
delním jevišti je poměrně vzácné, věnuje se 
totiž hlavně filmové tvorbě, což je myslím 
škoda, protože divadelním hercem je oprav‑
du bravurním. Přijďte se na tohoto oficiálně 
nejvyššího českého herce podívat a přesvěd‑
čit se na vlastní oči. Jméno hrajeme 10. 10. 
v 19. 30 hod.
O  dva dny později, tedy 12.  10.  , potěšíme 
milovníky hudby. Se svým recitálem k  nám 
přijede písničkář Vlasta Redl. K  tomuto 
skvělému zpěvákovi, textaři, skladateli a mul‑
tiinstrumentalistovi myslím netřeba dodávat 
víc. Užijte si příjemný hudební večer.
14. 10. uvedeme další představení Čechova 
divadelního podzimu. Zavítá k  nám pražský 
soubor TY ‑JÁ ‑TR s  inscenací legendárního 

Psa baskervillského. Dokážeme vám, že 
hranice mezi amatérským a  profesionálním 
divadlem je občas skutečně proklatě tenká.
Opravdovou lahůdku jsme si připravili pro 
naše méně konzervativní diváky. 20. 10. uve‑
deme inscenaci Moje malá úchylka praž‑
ského A ‑studia Rubín. V  hlavní roli parodie 
na detektivní žánry a filmy noir se představí 
nepřekonatelný Jan Cina.
Na úplný konec bych vám ještě ráda připo‑
menula, že na dramaturgickou řadu Nebuď 
konzerva si stále můžete koupit celoroční 
předplatné za zvýhodněnou cenu.

Tešíme se na vás!

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

DOMEČEK 
ZÁPIS DO KURZŮ

Doplňující zápisy do 
jazykových kurzů, 

kurzu šití a hodin Street 
dance s Nikolou budou 
probíhat v KS Domeček 

(Votuzská 12) 
od pondělí do čtvrtka 

od 17.00 do 19.00 hod.  

Další informace na 
http://www.divadlopo‑

cernice.cz/domecek/
kurzy nebo na tel.:  

281 920 339.

PŘEHLEDNÝ PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN
NEDĚLE 1. ŘÍJNA V 15.00 hod. Mimi šéf (KINO)
PONDĚLÍ 2. ŘÍJNA V 19.30 hod. Zahradnictví: Rodinný přítel (KINO)
ČTVRTEK 5. ŘÍJNA V 19.30 hod. Světáci
NEDĚLE 8. ŘÍJNA V 18.00 hod. Tajemství Černého lesa
ÚTERÝ 10. ŘÍJNA V 19.30 hod. Jméno
ČTVRTEK 12. ŘÍJNA V 19.30 hod. Recitál Vlasty Redla (KONCERT)
SOBOTA  14. ŘÍJNA V 19.30 hod. Prokletí rodu Baskervillů aneb Pozor 
    zlý pes! (ČDP) 
NEDĚLE 15. ŘÍJNA V 15.00 hod. Čertovské čarování
PONDĚLÍ 16. ŘÍJNA V 19.30 hod. Čochtan vypravuje
STŘEDA 18. ŘÍJNA V 19.30 hod. Polina (KINO)
PÁTEK 20. ŘÍJNA V 19.30 hod. Moje malá úchylka (NEBUĎ KONZERVA)
SOBOTA 21. ŘÍJNA V 19.30 hod. Tetičky (Jezinky Bezinky) (ČDP)
NEDĚLE 22. ŘÍJNA V 15.00 hod. O krásném pávu a začarovaném hradu
STŘEDA 25. ŘÍJNA V 18.00 hod. Úsměvy Iva Šmoldase
PONDĚLÍ 30. ŘÍJNA V 19.30 hod. Protentokrát Chvaly

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
3.10 v 9:00 hod.  Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky
10.10. v 9:00 a 10:30 hod. Pinocchio
13.10. v 9:00 a 10:30 hod. Branka zamčená na knoflík
17.10 v 10:00 hod. Válka profesora Klamma
23.10. v 9:00 a 10:30 hod. Broučci
24.10.  v 9:00 a 10:30 hod.  Potkali se u Kolína aneb Pojďte pane, budeme si hrát
31.10 v 10:00 hod. Protentokrát Chvaly aneb Praha ve 40. letech

Představení je možno navštívit také individuálně po dohodě s paní Držmíškovou na 
tel.: 281 920 326.
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Pokladna divadla je otevřená od pondělí do 
pátku od 16.00 do 19.00 hod. a vždy hodinu 
před každým představením.
Vstupenky si můžete koupit nebo zarezer‑
vovat kdykoliv na našich webových strán‑
kách www.divadlopocernice.cz. Věnujete 
pozornost omezené délce rezervace, vstu‑
penky je nutné do týdne vyzvednout v  po‑
kladně divadla. Tři dny před představením 
již není možné vstupenky rezervovat. Po‑
kud nemáte cestu do pokladny divadla, 
doporučujeme vstupenky přímo zakoupit 
na www.divadlopocernice  – odkaz on ‑line 
nákup na úvodní stránce (vyberte si mož‑
nost eVstupenka nebo Cool ticket). Telefon 
do pokladny: 281 860 174.
Délka všech představení je uváděná včetně 
přestávky. Pořady do 90  minut se hrají bez 
přestávky, pokud není uvedeno jinak.
V prodeji je cenově zvýhodněné předplat‑
né na Čechův divadelní podzim a drama‑
turgickou řadu NEBUĎ KONZERVA. Více 
informací na www.divadlopocernice.cz

Čtvrtek 5. října v 19.30 hod.
Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský, Evžen 
Illín, Vlastimil Hála

SVĚTÁCI
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Viktor Limr/ Lumír Olšovský/ Filip 
Tomsa, Dalibor Gondík a další
Divadelní úprava klasické a populární kome‑
die o třech fasádnících, kteří si chtějí užít je‑
den večer ve velkém stylu.
Délka představení: 180 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Neděle 8. října v 18.00 hod.
Jarmila Loukotková

TAJEMSTVÍ ČERNÉHO LESA
DS Počerníčci
Režie: Klára Šimicová, Jana Sůvová
Shakespearův tragický příběh Macbetha pře‑
psala Jarmila Loukotková tak, aby byl zajíma‑
vý i pro děti.
Délka představení: 75 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 10. října v 19.30 hod.
Alexandre de la Patellière

JMÉNO
Divadlo Verze
Režie: Thomas Zielinski
Hrají: Roman Zach, Jana Janěková ml., Petr 
Lněnička, Jan Dolanský, Linda Rybová
Brilantní komedie podle nejlepší francouzské 
tradice. Polštářová bitva omezenců, kteří jsou 

přesvědčeni o tom, že svá omezení už dávno 
překonali.
Délka představení: 95  minut (hrajeme bez 
přestávky)
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

Čtvrtek 12. října v 19.30 hod.

RECITÁL 
VLASTY REDLA
Koncert moravského zpěváka, textaře, skla‑
datele a multiinstrumentalisty.
Vstupné: 300 Kč

Sobota 14. října v 19.30 hod.
Jiří Janků, Petr Svojtka

PROKLETÍ RODU BASKERVILLŮ 
ANEB POZOR ZLÝ PES!
Ty ‑já ‑tr/ DS Načerno
Režie: Ludmila Římanová a Ondřej Pečený
Hrají: Vojtěch Klinger/ Oliver Cox, Jakub 
Heřmánek/ Ivan Dzido, Pavel Trnka/ Lukáš 
Křížek, Matěj Trojan
Na blatech se stmívá a  středověká legenda 
o krvelačném psisku znovu ožívá. Co když se 
ale známý příběh odehrál jinak, než ho zná‑
me?
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři nad 60  let 
sleva 50 %, studentská sleva 20 %)

Neděle 15. října v 15.00 hod.
Eva Bartoňová

ČERTOVSKÉ ČAROVÁNÍ
DS Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová a Roman Chlup
Hrají: Roman Chlup, Eva Bartoňová, Lenka 
Vondráčková, David Urban a další
Vtipná pohádka plná kouzel, čarovných pro‑
měn a hezkých písniček.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Pondělí 16. října v 19.30 hod.
Josef Dvořák

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Režie: Rudolf Fleischer a Josef Dvořák
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Markéta Hru‑
bešová a další
Josef Dvořák v osobité úpravě muzikálu Vos‑
kovce a Wericha Divotvorný hrnec.
Délka představení: 160 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Středa 18. října v 19.30 hod.

POLINA
Francie
Režie: Angelin Preljocaj, Valérie Müller
Hrají: Juliette Binoche, Niels Schneider, 
Alexej Guskov a další
Polina je od malička drilována v tanci a je na 
nejlepší cestě do moskevského Velkého diva‑
dla. Ale když se zúčastní představení moder‑
ního výrazového tance, zažije umělecký šok, 
který jí naprosto změní dosavadní život.
Délka filmu: 112 minut
Vstupné: 80 Kč

Pátek 20. října v 19.30 hod. 
Tomáš Dianiška 

MOJE MALÁ ÚCHYLKA
A studio Rubín
Režie: Adéla Stodolová
Hrají: Jan Cina, Berenika Kohoutová, Andrej 
Polák a Petr Vančura
Hra ve stylu detektivních parodií. Čtyři lidé 
jsou pozváni do luxusní rezidence a  samo‑
zřejmě se stane vražda. A  pak ještě jedna. 
Všichni jsou podezřelí a  všichni mají motiv. 
To je nepříjemná kombinace…
Délka představení: 70 minut
Ceny: 300, 280, 260 Kč
(Sleva pro studenty 20 %)
Představení není vhodné pro diváky do 15 let.

Sobota 21. října v 19.30 hod.

TETIČKY (JEZINKY BEZINKY)
DS Nové divadlo Mělník
Režie: Ivan Neubauer
Černá komedie, kde se o mrtvoly přímo za‑
kopává a  milé stařenky nemusí být úplně 
neškodné.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři nad 60  let 
sleva 50 %, studentská sleva 20 %)

Neděle 22. října v 15.00 hod.

O KRÁSNÉM PÁVU
A ZAČAROVANÉM HRADU
Liduščino divadlo
Režie: Ludmila Razimová
Výpravná činoherní pohádka na motivy díla 
Boženy Němcové.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

KONCERT

KINO
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Středa 25. října v 18.00 hod.

ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE
Zábavná talk ‑show baviče Iva Šmoldase.
Vstupné: 220, 200, 180 Kč

Pondělí 30. října v 19.30 hod.

PROTENTOKRÁT CHVALY
Divadelní spolek TisíciHran
Režie: Tereza Durdilová, Eva Čechová,
Tereza Vohryzková
vystupují dámy: Ilse Dolanská a Eva Warausová
Dokumentární představení o  proměnách 
Prahy a Horních Počernic za protektorátu. Pro 
diváky od 8 let, jejich rodiče a prarodiče.
Vstupné: 120 Kč (děti do 15 let platí 80 Kč)

LISTOPAD
Středa 1. listopadu v 19.30 hod. 

PIRÁTI Z KARIBIKU:
SALAZAROVA POMSTA
USA, dabing
Hrají: Johnny Depp, Javier Bardem, 
Geoffrey Rush a další
Další pokračování fantastických dobrodruž‑
ství kapitána Jacka Sparrowa.
Délka představení: 129 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 4. listopadu v 19.30 hod. 
Alexandr Guha

DENTÁLNÍ RAPSÓDIE 
ANEB STOMATOLOGICKÁ REVUE
Ztracená existence
Režie: Alexandr Guha 
Hrají: Petr Kozák, Matěj Dvořák, Zdeněk 
Kovář a další
Rande orální perspektivou. Den a noc jedné 
dívky z pohledu jejích zubů. Co prožívají, za‑
tímco jejich majitelka randí?
Nominace na inscenaci roku v  Divadelních 
novinách
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (senioři nad 60  let 
sleva 50 %, studentská sleva 20 %)
Představení je nevhodné pro diváky do 15 let.

Neděle 5. listopadu v 15.00 hod.
K. J. Erben a H. Sýkorová

TŘI PŘADLENY
Režie: Tomáš Krauchner
Pohádka o třech kouzelných stařenkách, kte‑
ré napravily jedno líné děvče.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 7. listopadu v 19.30 hod.
Ray a Michael Coony

TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Hrají: Martin Zounar, Pavel Nečas, 
Filip Tomsa, Adéla Gondíková a další
Fraška plná humorných záměn i  dramatic‑
kých zvratů s nečekanou pointou.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 350, 320, 280 Kč

Pátek 10. listopadu v 19.30 hod.
Antoine de Saint ‑Exupéry

MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Anežka Moudrá, 
Václav Procházka, Daniela Procházková, Ja‑
roslav Spitzer, Stanislav Spitzer, Jan Hohen‑
berger, Kamil Blažek, Adam Dufek, Adina 
Réva Králová, Hana Nováková
Dramatizace známého poetického příběhu 
v zajímavém scénickém ztvárnění, které vyu‑
žívá kombinaci živých herců, loutek, animace 
a  stínohry. Příběh prince s  dětskou duší po 
generace oslovuje jak děti, tak dospělé, věří‑
me, že tomu tak bude i v našem pojetí.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Neděle 12. listopadu v 15.00 hod.
Jiří Ondra, Tomáš Alferi

SINDIBÁDOVA
DOBRODRUŽSTVÍ
Divadlo rozmanitostí Most
Režie: Jiří Ondra
Dobrodružství slavné postavy z Pohádek tisí‑
ce a jedné noci.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 13. listopadu v 19.30 hod. 
Daniel Glattauer, Ulrike Zemme

DOBRÝ PROTI SEVERÁKU
3D Company
Režie: Martin Vokoun
Hrají: Anna Fixová, Daniel Bambas
Romantická tragikomedie, která je adaptací 
populárního románu. Leo a  Emmi se na síti 
potkají náhodou a  začnou si posílat dlouhé 
maily. Jakou má jejich virtuální vztah šanci ve 
skutečném světě…?
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 250, 230, 200 Kč 
(studentská sleva 20 %)

Sobota 18. listopadu v 15.00 hod.
Božena Němcová

ČTVERO KRKAVCŮ
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Na námět klasické pohádky Boženy Němco‑
vé hrají počernické děti.
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 70, 60, 50 Kč

Středa 15. listopadu v 19.30 hod.

MILOVNÍK 
PO PŘECHODU
USA, komedie
Hrají: Eugenio Derbez, Salma Hayek, Raquel 
Welchová a další
Maximo měl jediný cíl  – klofnout bohatou 
starší dámu. Klaplo to dokonale, ale každá 
zlatá žíla jednou vyschne. Teď, když je sám 
v letech, staré triky zkrátka nefungují…
Délka představení: 115 minut
Vstupné: 80 Kč

Neděle 19. listopadu v 15.00 hod. 

ANDĚL PÁNĚ 2
Režie: Jiří Strach
Hrají: Ivan Trojan, Jiří Dvořák, 
Anna Čtvrtníčková a další
Velmi podařené pokračování úspěšné české 
pohádky.
Délka představení: 99 minut
Vstupné: 80 Kč

Středa 22. listopadu v 19.30 hod.

YELLOW SISTERS
Koncert originální české 
acapelly, která si píše vlastní písně, improvi‑
zuje, experimentuje a  hledá nové způsoby, 
jak uchopit melodii.
Vstupné: 200 Kč

Sobota 25. listopadu v 15.00 hod.
Jana Galinová

KDYŽ JE V PEKLE NEDĚLE
Divadlo pohádek
Režie: Jana Galinová
Pohádka o dvou malých čertech, kteří se stej‑
ně jako děti moc rádi koukají na televizi.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Sobota 25. listopadu v 19.30 hod.
Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY
DS Právě začínáme
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Pondělí 27. listopadu v 18.00 hod.

KONCERT UČITELŮ 
ZUŠ RATIBOŘICKÁ
Vstupné: zdarma (je nutná vstupenka)

KINO

KINO

KINO
PREMIÉRA

PREMIÉRA

KONCERT

KONCERT
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Středa 29. listopadu v 19.30 hod.
Oscar Wilde

JAK JE DŮLEŽITÉ BÝTI (S) FILIPEM
Indigo Company
Režie: Hana Marvanová
Hrají: Radek Zima, Dana Morávková, Ondřej 
Ruml, Lilian Sarah Fischerová a další
Komedie mnoha párů, které nepodceňují 
styl a nepřeceňují pravdu. Ryze britská studie 
žen, mužů, vztahů a stereotypů, kterým dob‑
rovolně a s úsměvem podléháme.
Délka představení: 140 minut
Vstupné: 250, 230, 200 Kč

PROSINEC
Sobota 2. prosince v 15.00 hod.

VÁNOČNÍ ČAROVÁNÍ
Loudadlo
Vánoční vyprávění s prvky černého divadla.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 4. prosince v 19.30 hod.
Roman Vencl a Michaela Doleželová

KRÁLOVNY
DS Právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová 
a Barbora Jelínková
Královny jsou tragikomedií plnou upřímného 
humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 9. prosince v 15.00 hod.

ČERTŮV ŠVAGR
DS Julie Jurištové
Režie: Dana Pražáková
Výpravná činoherní pohádka na motivy díla 
Boženy Němcové.
Délka představení: 65 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 10. prosince v 19.30 hod. 
Robin Hawdon

DOKONALÁ SVATBA
Ty ‑já ‑tr/ Hrobeso
Režie: Milan Schejbal
Hrají: V. Lapková/ K. Tučková, L. Přívozník, 
T. Kyselka/ R. Pivoda a další
Je ráno. Začíná svatební den. Předchozí večer 
zapíjel s kamarády svobodu. Jenže ouha! Zjiš‑
ťuje, že pod peřinou je s ním neznámá dívka. 
Tak tahle kocovina bude mít říz…
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva pro seniory 
50 %, studentská sleva 20 %)

Úterý 12. prosince v 19.30 hod. 

TEATROMAT
Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Petra Nesvačilová, Ondřej Bauer, Petr 
Prokop, Ondřej Cihlář
Divadelní automat, ve kterém diváci rozho‑
dují o osudu mladé dívky, která se rozhodla 
splnit si v hlavním městě svůj velký sen.
Délka představení: 100  minut (hrajeme bez 
přestávky)
Vstupné: 200, 180, 160 Kč (studentská sleva 
20 %)

Středa 13. prosince v 18.00 hod.

HARFA JANY BOUŠKOVÉ 
A JEJÍ HOST
Jako hosta tradičního vánočního koncertu 
uvede Jana Boušková světového houslového 
virtuosa Josefa Špačka.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Sobota 16. prosince v 15.00 hod.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Výpravná činoherní pohádka na námět ob‑
líbeného večerníčku včetně písniček s  texty 
Zdeňka Svěráka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Neděle 17. prosince v 19.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
NAĎA VÁLOVÁ 2017
Nový repertoár z výběru písní vlastních i šan‑
sonů Evy Olmerové, s výjimečným klavírním 

doprovodem Tomáše Impellizzeriho ‑ klaví‑
risty roku 2015.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 230 Kč

Pondělí 18. prosince v 19.30 hod.
Michael McKeever

VZTAHY NA ÚROVNI
DS HÁTA
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/ 
Adéla Gondíková, Olga Želenská, Martin 
Zounar a další
Povedená, rychlá a  bláznivá fraška, která se 
odehrává v  luxusním hotelu v  Palm Beach, 
kde se mají ubytovat dvě hvězdy – zpěvačka 
a herečka, které se ovšem vzájemně nesnáše‑
jí a pobyt na jednom místě je pro ně nemys‑
litelný. Ředitel hotelu musí zvládnout i tako‑
vou zapeklitou situaci.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Středa 20. prosince v 19.30 hod.

MALÝ PRINC
1. repríza dramatizace známého poetického 
příběhu v zajímavém scénickém ztvárnění. 
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(více informací u anotace premiéry 
10. listopadu)

Čtvrtek 21. prosince v 16.00 a 18.00 hod.

VÁNOČNÍ SHOW 2017
Agentura Amfora
Oblíbené vánoční představení, kde si dětí za‑
zpívají, zahrají a zasoutěží. Hostem pořadu je 
Michal z Kouzelné školky.
Délka představení: 80 minut
Vstupné: 100 Kč
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Milí návštěvníci,
ani jsme se nenadáli a nastal pravý podzim, měsíc říjen. Venku už je chladno, nicméně u nás na zámku 
je veselo a příjemně. Chvalský zámek je plný dětského smíchu a her, neboť je zde pro vás připravena 
interaktivní výstava Šťastný Krtek slaví 60. narozeniny. Na své si přijdou děti i dospělí, výstava je zá‑
bavná, hravá a  poutavá. Velmi oblíbené je Krtkovo kino s  kreslenými filmy, obrázky Kateřiny Miler 
a Emilie Milerové i herna v 1. patře a interaktivní výstava se soutěžemi ve sklepení.

Výstavu můžete navštívit denně od 9.00 do 17.00 hod., a to včetně státních svátků, prázdnin či ponděl‑
ků. Kdo by ocenil něco navíc, využijte jedinečné příležitosti nechat se výstavou provést pohádkovými 

postavami! V sobotu 14. října u nás provází milý a pohledný princ Filip, zcela nový člen naší zámecké družiny! V neděli 15. říj‑
na se vás ujme vtipná a půvabná princezna Koloběžka I.

Zajímavým místem je zámecká galerie, neboť zde probíhá již šestý ročník výstavy žákovských a studentských výtvarných 
prací Madame Humanité. Slavnostní zahájení je připraveno na 5. října od 17.00 hod.

Ráda bych také upozornila na zbrusu nový kalendář MČ Praha 20 na rok 2018 nazvaný „Jak se žije v Horních Počernicích“, 
který je dílem týmu Chvalského zámku a fotografů ‑občanů naší městské části, jejichž poutavé fotografie vás mohou prová‑
zet po celý příští rok. Jeho zakoupením získáte i přehled o akcích pořádaných na našem území a navíc podpoříte Chvalský 
zámek.

Podzim plný pohody, lásky a barev přeje za všechny na zámku
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Chvalský zámek 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e‑mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
Spojení: z konečné stanice metra linky B – Černý Most, všechny autobusy ze stanoviště č. 15 a 16, první zastávka Chvaly

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

od So 9. 9. do Ne 3. 12. , otevřeno denně od 
9.00 do 17.00 hod. včetně státních svátků

ŠŤASTNÝ KRTEK ANEB KRTEK 
SLAVÍ 60. NAROZENINY
Víte o tom, že oblíbený Krtek Zdeňka Mi‑
lera slaví letos již 60. narozeniny? A  kde 
jinde slavit tak významné výročí než na 
Chvalském zámku, který je zasvěcen dě‑
tem, rodinám, školám a školkám? Pobaví 
se děti i dospělí, na všechny při narozeni‑
nové výstavě myslíme! Výstava probíhá 
od 9. 9. do 3. 12. 2017, denně od 9.00 do 
17.00 hod. včetně státních svátků, pon‑
dělků i prázdnin ve všech výstavních pro‑
storách zámku. Připravili jsme i  mnoho 
doprovodných akcí a  komentované pro‑
hlídky pro rodiny s  dětmi, školy, školky 
a dětské kolektivy.

Zámecká kočárovna se proměnila na kino, 
kde promítáme filmy o  Krtkovi. Ze sklepení 
se stala velká interaktivní herna, neboť je vě‑
nováno výstavě Zdeněk Miler dětem. Mezi 
panely ve tvaru otevřené knihy s  replikami 
ilustrací na děti čekají skládačky, puzzle, 
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ší procházku starými Chvaly. Nezapomeňte 
na lucerničky a lampiony! Těšit se můžete na 
pohádková zastavení, tajemná zákoutí s pře‑
kvapením a  závěrečné setkání s  vílou Oh‑
nivkou a zahřátí u ohně. Čeká vás také malé 
občerstvení zdarma určené pro děti (buch‑
ty, koláče a čaj), občerstvení pro dospělé za 
drobný peníz ve prospěch SKP HOPO.

Sejdeme se v neděli v 17.00 hod. u ohniště 
na Chvalské tvrzi. Přijďte včas, ať nebloudíte 
za průvodem. Akci pro vás připravují: Skauti, 
Chvalský zámek, ZŠ Stoliňská, Spolek Mole‑
chet, RC MUM, DDM Horní Počernice a SKP 
HOPO.

Pá 6. 10. – So 28. 10. , prodejní galerie, 
slavnostní zahájení 5. 10. od 17.00 hod.

MADAME HUMANITÉ
6. ROČNÍK – MEZINÁRODNÍ 
SOUTĚŽ ŽÁKOVSKÝCH
A STUDENTSKÝCH PRACÍ
Zveme na zajímavou výstavu žákovských 
a  studentských výtvarných děl v  zámecké 
galerii. Slavnostní zahájení a výroční předání 
cen Madame Humanité se koná ve čtvrtek 
5.  října od 17.00 hod. Záměrem výstavy je 
zapojení žáků a studentů do umělecké tvor‑
by, neformální vzdělávání, zapojení se do 
tvořivé činnosti a rozvíjení osobních znalostí 
a dovedností.
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PRODEJNÍ GALERIE 
A KOČÁROVNA

So 14. 10. od 10.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA 
ZÁMKU S PRINCEM FILIPEM
A KRTKEM

Milý a  pohledný princ Filip vás v  sobo‑
tu 14.  10. mezi 10. a  17. hodinou provede 
Chvalským zámkem, interaktivní výstavou 
Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeni‑
ny, budete se bavit se a soutěžit. Po skončení 
prohlídky u  nás můžete zůstat, jak dlouho 
chcete, hrát si na výstavě a dívat se na kres‑
lené filmy s  Krtkem v  zámecké kočárovně. 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v  celou 
hodinu a  je nutné si rezervovat čas na tel. 
281 860 130.

Ne 15. 10. od 10.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA
ZÁMKU S PRINCEZNOU
KOLOBĚŽKOU I. A KRTKEM

Půvabná, vtipná a chytrá princezna Koloběž‑
ka  I. vás v  neděli 15.  10. mezi 10. a  17. ho‑
dinou provede Chvalským zámkem, interak‑
tivní výstavou Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 
60. narozeniny, budete se bavit se a soutěžit. 
Po skončení prohlídky u nás můžete zůstat, 
jak dlouho chcete, hrát si na výstavě a dívat 
se na kreslené filmy s Krtkem v zámecké ko‑
čárovně. Navíc se projedete na koloběžce! 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v  celou 
hodinu a  je nutné si rezervovat čas na tel. 
281 860 130.

Ne 5. 11. od 17.00 hod.

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA
– LAMPIONOVÝ PRŮVOD
TAJEMNÝM CHVALSKÝM
PODSKALÍM
Pojďte s  námi v  listopadovém nedělním 
podvečeru 5. listopadu v 17.00 hod. na dal‑

AKCE PRO VŠECHNY

kostky, skládací raketa nebo bludiště. Za spl‑
něné úkoly si děti dávají do katalogu razítka.
A co nabízí 1. patro zámku? Můžete zde ob‑
divovat originální ilustrace ze společné knihy 
Zdeňka Milera a Kateřiny Miler „Krtek a ryb‑
ka“ i první příběhy paní Krtečkové, originální 
ilustrace první samostatné knihy K. Miler „Kr‑
tek na návštěvě“. Kateřina Miler zde prezen‑
tuje ukázky své volné tvorby a  představuje 
i modrého medvěda Baribala, svou původní 
pohádkovou postavu.
Velmi zajímavé jsou také ukázky originálních 
zachovaných ultrafánů, původního postupu 
kresleného filmu o  Krtkovi ze studia Jiřího 
Trnky, kombinované s ukázkami z připravo‑
vané knihy o Zdeňku Milerovi od Pavly Slan‑
cové s názvem „Mraky Zdeňka Milera“. Emilie 
Milerová, manželka Zdeňka Milera, zde před‑
staví své obrazy Prahy i další volnou tvorbu. 
Jistě vám neunikne ani dokument o Zdeňku 
Milerovi, nazvaný „Mraky Zdeňka Milera“. Na 
závěr se jistě rádi zvěčníte s Krtkem a krtin‑
cem v našem fotokoutku.
Nenechte si ujít doprovodné akce:
• 14. 10. od 10.00 do 17.00 hod. 
Pohádková sobota na zámku s  princem 
Filipem a Krtkem
• 15.  10. od 10 do 17.00 hod. Pohádková 
eděle na zámku s princeznou Koloběžkou 
a Krtkem
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Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky za srpen
Milé děti, 
srpen byl posledním celým měsícem, kdy jsme hostili interaktivní výstavu Hlavolamy v uličkách starého města. 
Právě k hlavolamům se vztahovala i zvídavá otázka víly Ohnivky: „Mezi hlavolamy v prvním patře najdeš i hlavolam, 
který představuje velké zvíře. Jaké zvíře to je?“. Správná odpověď zněla „slon“ a znalo ji 299 dětí z 304 odevzdaných 
kuponů. Na koho se tentokrát usmálo štěstí? Výhercem se stává Filip Smola ze Ctiněvsi na Litoměřicku. Výherce 
získává komentovanou prohlídku či akci zámku dle vlastního výběru a věcnou cenu. Vzhledem k tomu, že nyní 
zámecké zdi skrývají výstavu o Krtečkovi, jistě budete zvědaví, jakou otázku si zase víla Ohnivka vymyslí          ‑ ak-

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: TENKRÁT NA ZÁPADĚ ANEB JAK JSEM SE OCTNUL VE WESTERNU
Chvalský zámek vyhlašuje další výtvar‑
nou soutěž, tentokrát na téma divokého 
Západu, kovbojů, Indiánů a všeho, co s tím 
souvisí. Téma zní „Tenkrát na Západě aneb 
Jak jsem se octnul ve westernu“. Namaluj‑
te nám svou představu a  zkuste vyhrát! 
Všechna díla budou vystavena společně 
s  připravovanou výstavou Jiří Brdečka 
100  let aneb Od Limonádového Joa k zá‑
zrakům české animace. Už se těšíme na 
vaše kladné i  záporné hrdiny a  věřím, že 
vítězové si s námi připijí sklenicí kolaloko‑
vy limonády.

Kdo se může soutěže zúčastnit:
Soutěž je určena žákům mateřských, zá‑
kladních i středních škol. Nejlepší obrázky či 
ilustrace budou vybrány odbornou porotou 
a odměněny zajímavými cenami.

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce a to v těchto 
věkových kategoriích:
• I. kategorie – předškolní děti
• II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ

• III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií
• IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající 
ročníky víceletých gymnázií
• V. kategorie - 1. až 4. ročník středních škol 
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií
Technika: kresba, malba, koláž

Formát: A4, A3 nebo A2

Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nej‑
později do 30. listopadu 2017 do 17.00 ho‑
din na recepci Chvalského zámku. Z  druhé 
strany obrázku uveďte: jméno autora, adresu 
bydliště nebo školy, věk  – u  školních dětí 
i  třídu, zařazení do kategorie, kontaktní 
telefon i e ‑mailovou adresu).

• Poté zasedne hodnotící komise. Z  každé 
kategorie vybere tři výherce, kteří budou 
oceněni.

• Všechny výtvarné práce budou vystaveny 
na Chvalském zámku v termínu od počátku 

ledna do 1.  dubna  2018 v  rámci výstavy 
Jiří Brdečka 100  let  – od Limonádového 
Joa k zázrakům české animace.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací 
proběhne ve druhé polovině ledna  2018 
na Chvalském zámku. Autoři vítězných prací 
budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.

Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále 
v majetku Chvalského zámku a budou užity 
pro jeho potřeby. Těšíme se na vaše výtvarná 
díla a přejeme příjemnou a tvůrčí práci!

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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MOJE OBLÍBENÉ MÍSTO V HORNÍCH POČERNICÍCH
NOVÁ FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2019
Vážení amatérští fotografové a fotografky,
dovolte, abychom s  předstihem vyhlásili již 
sedmý ročník fotografické soutěže pro kalen‑
dář MČ Praha 20 na rok 2019.

Kalendář MČ Praha 20 zajišťuje v  celém roz‑
sahu Chvalský zámek  – od organizace foto‑
grafické soutěže přes produkci, grafické zpra‑
cování, propagaci i  distribuci. Naším úkolem 
je také získat finanční prostředky na vydání 
tohoto prestižního kalendáře od (nejen) hor‑
nopočernických společností a  firem, kterým 
tímto velmi děkujeme. Děkujeme také MČ 
Praha 20 za to, že věnuje finanční ceny do této 
soutěže. Poděkování patří všem, kteří si kalen‑
dář zakoupí, neboť tím podpoříte dobrou věc.

V  říjnu můžete zakoupit na obvyklých mís‑
tech letos velmi vydařený kalendář na rok 
2018 s  tématem „Jak se žije v Horních Počer‑
nicích“.

Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 20 
vyhlašuje novou fotografickou soutěž pro 
kalendář na rok 2019. Téma fotografické 
soutěže je Moje oblíbené místo v  Horních 

Počernicích. Věříme, že téma se vám bude lí‑
bit, neboť je dostatečně široké a obecné pro 
vaši kreativitu. Těch oblíbených míst může být 
samozřejmě vícero.

Nejlepší fotografie budou publikovány v  ka‑
lendáři MČ na rok 2019, na stránkách i  titul‑
ních 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. cena – 3 000 Kč
2. cena – 2 000 Kč
3. cena – 1 000 Kč
Fotografie všech účastníků mohou být použi‑
ty na propagační účely Chvalského zámku či 
MČ Praha 20.

Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odkazu 
ke stažení snímku přes úložný informační sys‑
tém (např. uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) 
nebo přineste na CD/DVD na recepci Chval‑
ského zámku. Snímky musejí být ke stažení 

v  obvyklých 
souborových 
f o r m á t e c h 
(např.  jpeg, 
jpg, tif, raw, 
v  balíčku ZIP), 
a to ve velikos‑
ti min. 1 MB, 
max. 5 MB, 
v  minimálním 
rozlišení 300 
Dpi. E ‑mailová 
adresa, na niž budou fotografie zasílány, je: ru‑
zena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: ‑ odkaz ke stažení fotografie – 
název fotografie – jméno a příjmení autora – 
adresu – kontaktní telefon a e ‑mail. Jeden au‑
tor může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže: 13. května 2018.

Těšíme se na vaše fotografie i  na přípravu 
a práci na kalendáři na rok 2019.

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ VÝSTAVY ŠŤASTNÝ KRTEK SLAVÍ 60. NAROZENINY
ANEB TŘI GENERACE ŽEN ZDEŇKA MILERA
Sobota 9. září 2017 byla jedním z posled‑
ních dní babího léta a my jsme příznačně 
a s radostí zahájili výstavu Šťastný Krtek 
slaví 60. narozeniny, která u nás na zámku 
probíhá každý den až do 3. prosince. Slav‑
nostní zahájení výstavy bylo o velmi vzác‑
ných hostech, kterými byly samé ženy: ilu‑
strátorka Emilie Milerová, manželka tvůrce 
Krtečka, dále jeho dcera ilustrátorka Kate‑
řina Miler a v publiku se objevila i vnučka 
Zdeňka Milera – Karolína Milerová. Milou a 
zasvěcenou moderátorkou besedy se sta‑
la kurátorka výstavy Pavla Slancová. Tuto 
důležitou událost zahájila ředitelka zámku 
Alexandra Kohoutová a přivítala rovněž 
zástupkyni zdejší radnice – místostarostku 
pro kulturu, školství a sociální oblast Evu 
Březinovou a ředitelku Galerie Portheimka 
Jaroslavu Malíkovou.
Výstava věnovaná narozeninám nejoblíbeněj‑
ší a nejroztomilejší české kreslené postavičky 
– Krtečkovi – má hned několik rovin. Dospělí 
a starší děti ocení především 1. patro zámku, 
kde své ilustrace prezentuje Kateřina Miler i 
Emilie Milerová. Doménou Kateřiny Miler jsou 
kreslené postavičky – jistě vás zaujme paní 
Krtečková i modrý medvídek Baribal. Emilie 
Milerová zde vystavuje svou volnou tvorbu 
na téma Praha, Čína – mé lásky. Nicméně 
návštěvníci mají možnost ocenit i originály 
ilustrací Zdeňka Milera a podívat se na doku‑
ment o tomto tvůrci, který pod názvem Mraky 
Zdeňka Milera natočila Pavla Slancová. 
A co děti, mají si kde hrát? Na chvalském zám‑
ku vždy a všude! V prvním patře najdou děti 

hernu s domečkem a krtincem, kde se mohou 
vyfotografovat na zámecký Facebook. Dětem 
je věnováno rovněž celé sklepení, kde si mo‑
hou hrát a tvořit na interaktivní výstavě Zde‑
něk Miler dětem. A třešničkou na dortu pro 
všechny je Krtkovo kino, kde můžete sledovat 
kreslené pohádky s Krtečkem – klidně až do 
zavírací hodiny!
Výstavu ocení děti i dospělí, přijďte se pře‑
svědčit sami! Školy, školky a dětské kolektivy 
si mohou objednat komentované prohlídky. 
Připravili jsme i spoustu doprovodných akcí – 
v říjnu vás výstavou provede milý a pohledný 
princ Filip (v sobotu 14. 10.) či půvabná a vtip‑
ná princezna Koloběžka I. (v neděli 15. 10.). 

Krtečkovi se budeme věnovat až do 3. pro‑
since, kdy všechny zveme na křest knihy Paní  
Krtečková a autogramiádu ilustrátorky Kate‑
řiny Miler, jež proběhne od 14.00 hod. ve vel‑
kém sále zámku. 

Alexandra Kohoutová,
 ředitelka Chvalského zámku

Foto: Lenka Bartáková
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facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz
ÚT 10.00 - 19.00, ST 14.00 - 19.00, ČT 14.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO

Hana Moravcová

Monika Hrušková

Božena Beňová

Mgr. Iva Rosová

Mgr. Josef Beránek

Ing. Petr Herian

Mgr. Alexandra Kohoutová

Eva Tůmová

Ilona Juklová

Josef Ptáček

Mgr. Eva Březinová

Mgr. Jiří Beneda

Ing. Milan Herian

Mgr. Josef Černý

Blanka Brázdová

Dana Mojžíšová

Bc. Hana Čížková

MVDr. Klára Bonková

Jiří Špaček

Petr Málek

Karla Polydorová

Ing. Pavel Wágner

Miroslav Držmíšek

MUDr. Jarmila Blažková

Mgr. Květa Valchařová

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

Šance pro Počernice, sdružení nezávislých kandidátů

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

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

142232_Inzerce.indd   1 18.8.2014   14:50:14

Náchodská 754, Praha 9
Oddělení pro děti a mládež: 270 006 060  
Oddělení pro dospělé ‑ beletrie: 270 006 038, naučná lit.: 270 006 061
Kancelář: 605 700 774

KNIŽNÍ NOVINKY

Místní veřejná knihovna Horní Počernice

Luther, Martin: Dopisy blízkým (Biblion)
Dopisy blízkým jsou struč‑
ným výborem z Lutherovy 
obsáhlé koresponden‑
ce, který má reformátora 
představit nejen jako te‑
ologa, myslitele či hrdinu, 
ale především jako člově‑
ka. Ukazuje, jaká břemena, 
těžkosti a  nemoci musel 
přemáhat (někdy i  mrzu‑

tosti a drsnosti), jak se však stále znovu vracel 
k radostné naději evangelia, kterou probouzel 
i v druhých, jak mu nechyběl humor ani citli‑
vost k bližním, jak dobrým uměl být přítelem, 
oddaným manželem a milujícím otcem a  jak 
své povolání navzdory všemu naplňoval až do 
konce.

Beneš, Vladimír st.: Mozek nad mozkem 
(Grada)

Vladimír Beneš st.: „V pore‑
voluční době jsem napsal 
stovky článků. Mnohé 
dobré, jen několik výbor‑
ných, pár krátkodechých, 
některé by se mohly tisk‑
nout i  dnes. V  rozhlase 
jsem uplatnil sérii zajíma‑
vostí z  historie medicíny, 

z  nichž některé jsem zařadil i  do své knížky 
Věčná chirurgie. Z těch úspěchů mě už tenkrát 
popadla „pejcha“, z  níž vzešel nápad napsat 
vzpomínky na nedůležitější okamžiky mého 
života. Vždyť jsem jezdil s  medicínou doma 
i  v  cizině, často za dramatických okolností. 
Fungoval jsem v medicíně jako agenti a ces‑

ťáci, které tak skvěle popsali Kisch, Hrabal či 
Pavel. Byl jsem agent s medicínou, či přesně‑
ji cestoval jsem v  medicíně jako tatínek Oty 
Pavla ve vysavačích. Jen jsem neinkasoval 
peníze a  neužil tolik legrace.“ Profesor Beneš 
patří mezi zakladatele české neurochirurgie 
a ve svých 95 letech i mezi pamětníky vývoje 
českého lékařství obecně. Ve své knize vzpo‑
mínek se však nejen ohlíží do minulosti, ale 
s moudrostí glosuje i události dnešních dní.

Dvořáková Lucie ‑ Liberdová: Ze starého 
nové ‑ vintage inspirace (CPress)

Ze starého nové je kniha 
od autorky Lucie Dvořá‑
kové. Přesvědčte se, že ne 
vše staré se musí vyhodit 
a i v těch nejobyčejnějších 
věcech se skrývá kouzlo, 
které s trochou odvahy do‑
kážete objevit i vy.

Kupka, Martin: Psychosociální aspekty 
paliativní péče (Grada)

Publikace je laděna op‑
timisticky s  důrazem na 
jedinečnost šťastného 
prožívání každodenního 
života. Obšírně se věnuje 
paliativní péči o  pacienty 
v  terminálním stadiu ne‑
moci a  velmi fundovaně 
procesu umírání v  souvis‑

losti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost 
věnuje i  psychosociálním aspektům života 
nemocných v léčebnách pro dlouhodobě ne‑
mocné a v hospicích.

Meachamová, L.: Titáni (Knižní klub)
Dějištěm strhujícího vy‑
právění o lásce, bolestných 
ztrátách i zradách je Texas, 
který se kolem roku 1900 
ocitá na prahu ropné kon‑
junktury, jež odstartuje 
období prudkého hospo‑
dářského růstu. Na pozadí 
dramatických změn proni‑

kajících na texaský venkov prožívají svůj osu‑
dový příběh dvě nezapomenutelné postavy: 
Samantha, privilegovaná dědička rozlehlého 
dobytkářského ranče a  Nathan, okouzlující 
mladík z farmy na severu.

Grey, Iona: Dopisy, které nikdo nečetl 
(Fragment)

V nálety zničeném Londý‑
ně se setkávají dva mla‑
dí lidé: nešťastně vdaná 
Stella a  pilot amerického 
letectva Dan. Těch pár 
dnů roku 1943, kdy spo‑
lu byli šťastní, však uteče 
příliš rychle. Dan odchází 
bojovat, ale slibuje, že se 

pro Stellu vrátí. O sedmdesát let později vha‑
zuje Dan do schránky poslední dopis. Jeden 
z  mnoha, které Stelle poslal, a  na které mu 
nikdy neodpověděla. Otevírá ho však Jess, 
mladá dívka, která v opuštěném domě hledá 
úkryt…

Milí naši čtenáři,

500. výročí refor‑
mace je spojeno s 
datem 31. října 1517. 
Je to den, kdy němec-
ký kněz Martin Luther 
zveřejnil svůj protest 
- teze proti zneužívání 
odpustků.
Německý teolog, ka-
zatel, reformátor, za-

kladatel protestantismu, autor řady duchovních, 
politických, pedagogických spisů, písní a překladů. 
Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible z la-
tiny do němčiny.

Luther zpočátku neusiloval o založení nové církve, 
ale o reformu stávající církve na základě těchto 
principů:
Sola scriptura: Autorita Písma je vyšší než autorita 
církve.
Sola fide: Člověka ospravedlňuje jeho víra, nikoliv 
dobré skutky.

Sola gratia: Boží milost je dar, není možné si ji nějak 
zasloužit nebo koupit.

Postava Martina Luthera nesnadno hledá srovná-
ní. Není však tato jeho velikost spíše drtivá?
Není jeho vehemence spíše odstrašující?
Jaký to byl vlastně člověk? Jednou z nejpřístupněj-
ších cest, jak najít odpověď, je nahlédnout do jeho 
dopisů.

Božena Beňová
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V nově adaptované budově Knihovny Horní 
Počernice je od 1. 6. 2017 do 31. 12. 2018 rea‑
lizován projekt financovaný z OP Praha – pól 
růstu ČR s názvem Využití kulturně komunit‑
ního centra Horní Počernice.

V rámci tohoto projektu máte možnost vyu‑
žít služeb bezplatné právní nebo psycholo‑
gické poradny či se účastnit bezplatných be‑
sed, seminářů, přednášek a společných akcí.
Informace o aktivitách realizovaných v rámci 
projektu se každý měsíc dozvíte v HPZ a na 
webových stránkách MČ Praha 20 a  Místní 
veřejné knihovny.

Koordinátorem projektu a  hlavní kontakt‑
ní osobou je paní Světlana Lazarová, tel.: 
778 452 100, e ‑mail: 
lazarova@knihovna ‑hp.cz

NABÍDKA KONKRÉTNÍCH AKTIVIT
V RÁMCI PROJEKTU:

Bezplatná psychologická poradna vedená 
Mgr. Evou Krchovou,
každé pondělí od 8.00 do 12.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na 
telefonu: 778 542 264

Bezplatná právní poradna vedená 
JUDr. Ivou Svobodovou,
každé úterý od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na 
telefonu: 725 516 927

Čtvrteční odpolední besedy, semináře, 
přednášky či společné akce
Není třeba se nikde předem hlásit, vstup je 
zdarma.

PROGRAM NA ŘÍJEN:
5. – 8. října 2017 – Výstava zahrádkářů (ZO 
ČZS)

12. října 2017, 17.00 – 19.00 hod. 
– Jsem/je normální ‑ častá otázka lidí, kte‑
rých se týká jiná sexuální orientace i  těch, 
kteří je vychovali a jejich okolí. Diskuse s lid‑
mi o životních situacích LGBTIQ (gay) života. 
(Občanské sdružení eLnadruhou) ‑ předná‑
šející Tereza Mikšaníková.

19. října 2017, 17.00 – 19.00 hod. 
– Společné čtení – To nejlepší z tvorby 
Miloše Kratochvíla

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM NA LISTOPAD:
2. listopadu 2017, 17.00 – 19.00 hod. 
– Jak předcházet podzimní depresi 
– přednášející Mgr. Michela Šorfová

9. listopadu 2017, 17.00 – 19.00 hod. 
‑ Finanční gramotnost: Rizika půjček spo‑
třebitelských úvěrů ‑ přednášející 
Bc. Štefan Ďurdík

16. listopadu 2017, 17.00 – 19.00 hod. 
‑ Společná akce: Jak chutná „svoboda“? 
– Československo 1989, aneb jak začala re‑
voluce na Východě krajiny: z  Košic blíž do 
Prahy než do Bratislavy. Co se dělo v Česko‑
slovensku do a  po 17.  11.  1989: ze zákulisí 
tajných služeb – přednášející první a posled‑
ní ředitel Federálního policejního sboru pro 
kraj Východoslovenský ‑ plukovník Rudo 
Vitkovič. Přednáška bude doplněna video 
dokumenty.

23. listopadu 2017, 17.00 – 19.00 hod. 
– Spotřebitelské právo 
– přednášející Mgr. Josef Václav Martinek

30. listopadu 2017, 17.00 – 19.00 hod. 
– Jak na šikanu – přednášející 
Mgr. Michaela Šorfová

Světlana Lazarová, KKC

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE
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 DDM PRAHA 20

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK
V  letošním školním roce jsme v době jarních prázdnin připravili pro děti 
lyžařský/ snowboardový výcvik ve slovenských Nízkých Tatrách v lyžař‑
ském středisku Jasná, v termínu 11. 2. – 16. 2. 2018.
Lyžařské středisko Jasná je ve slovenských Nízkých Tatrách jedním z nej‑
vyhledávanějších. Nabízí necelých 49 km upravených tratí, jejich zasněžo‑
vání, kabinovou lanovku na vrchol Chopok (2024 n. m.) a  další kabinku, 
sedačky, kotvy.
Ubytování je zajištěno v Liptovském Mikuláši ve 2‑3 lůžkových pokojích 
s vlastním sociálním zařízením a vybavenou tělocvičnou, s dojezdem na 
sjezdovky 13 km.
Cena zájezdu je 5 820 Kč/6 020 Kč.

Zahrnuje: 5× ubytování, plnou penzi (na ubytování či přímo sjezdovce), 
autobusovou dopravu, celodenní skipas (po ‑ pá), komplexní zdravotní 
pojištění včetně storna zájezdu u pojišťovny ALLIANZ a pobytovou taxu.
Děti si s sebou mohou vzít lyže i snowboard.
Přihlášky a další informace v kanceláři DDM od 3. 10. 2017.

Beatricie Bártová, zástupkyně ředitelky DDM

DRAKIÁDA
Podzim už je tu, pojďme ho pozdravit a přivítat dráčkem na obloze.
Na kopci u FZŠ Chodovické jsme pro vás v pátek 6. 10. 2017 od 15.50 
do 17.00 hod. připravili soutěž v pouštění draků.
15.50 hod. přihlášení soutěžících
16.00 ‑ 17.00 hod. soutěž v létání a vyhodnocení
Pouze za příznivých povětrnostních podmínek.

VÝTVARNÉ DÍLNY:
Připravujeme také sobotní kurzy:
22. 10. Tiffany
11. 11. Quilling ‑ je výtvarné umění, jehož hlavním materiálem jsou pa‑
pírové proužky. Proužky se stáčí quillingovým perem do spirálek a vzniklé 
spirálky se pomocí prstů formují do různých tvarů (lístek, kapka, kytička).
11. 11. Šití pro dospělé a děti od 15 let. Budeme se učit šít více druhů chňa‑
pek a můžeme zkusit i dekoraci modelu kočky.
24.–25. 11. Nocování v DDM s Mikulášem a vyrábění adventního kalen‑
dáře.
 
Všechny dílničky jsou vhodné i pro úplné začátečníky.

DÝŇOVÁNÍ
Ve středu dne 17. 10. od 17.30 do 19.00 hod. jsme pro vás připravili již třetí 
dýňování. Děti s rodiči si mohou přijít k nám do DDM vydlabat dýni, do kte‑
ré si můžete vložit svíčku a ozdobit si váš dům či zahradu. Naši pedagogové 
pro vás připravili šablony na vydlabávání, dýně a nože.
Pozor, máme omezený počet míst.
Děti do 10 let pouze v doprovodu rodičů.

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

MÍČOVÉ HRY
Nově otevíráme další sportovní kroužek s  názvem Míčové hry, kde bu‑
dou účastníci formou hry rozvíjet své pohybové schopnosti a dovednos‑
ti. Kroužek se koná každou středu 14.15 – 15.15 hod. v  tělocvičně Sokol 
(Chvalkovická ulice) pro děti ve věku 8 – 10 let. První hodina se bude konat 
4. 10. 2017.

Více informací naleznete na:
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MUM – Rodinné centrum
Mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky,  zast. busu Chvaly nebo Libošovická
Mobil: 775  720  584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

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

Více informací 
na www.rcmum.cz

Konzultační centrum * 
Oblasti konzultací:
- práce a podnikání: pracovně právní 
témata, přijímací pohovor, napsání CV, 
živnost, daně, účetnictví, marketing, 
propagace, sociální sítě
- dítě a rodina: výchova dětí, 
mezigenerační vztahy, občanskoprávní 
spory, rozvodová a dědická řízení, 
partnerské neshody, těhotenství, porod, 
kojení, logopedie
- osobní rozvoj: koučink, kariérní 
poradenství
- Termíny konzultací jsou individuální, 
domluvte se předem s vedoucí 
Konzultačního centra Zuzanou Dubovou: 
zuzana.dubova@rcmum.cz, 775 720 587
www.rcmum.cz/konzultacnicentrum

??
...

* Aktivita  je podpořena v rámci projektu RC MUM jako vícegenerační dům, který je 
podpořen z dotačního program Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí a z grantu Hl. m. 
Prahy. Děkujeme. Za podporu děkujeme také Městské části Praha - Horní Počernice.

BURZA dětského 
a těhotenského oblečení
pá 6. 10. 9.00-12.00 a 15.00-18.00
so 7. 10. 9.00-12.00
Příjem věcí k prodeji: st 4. 10. 9.00–12.00, 
čt 5. 10. 9.00–12.00 a 17.00–20.00. Výdej 
neprodaných věcí: ne 8. 10. 17.00–19.00, po 
9. 10. 9.00–12.00.

BURZA hraček, 
sportovních a dětských potřeb
3. 11.  15.00–18.00
Příjem věcí na burzu: čt 2. 11. 9.00–12.00 
a 18.00–20.00, pá 3. 11. 9.00–12.00. Výdej 
neprodaných věcí: so 4. 11.  9.00–11.00, 
po 6. 11. 9.00–12.00.

Jak mluvit s dětmi o smrti *
10. 10. od 19.00
Co dělat a co říkat, když nám někdo umře. 
Máme vůbec o smrti před dětmi mluvit? Jak 
jim vysvětlit odchod někoho blízkého? Jak 
mohou pomoci rodiče a kdy je třeba volat 
odborníka? Jak děti truchlí a truchlí vůbec? 
Co dělat, když nejde mluvit? Svou zkušennost 
s prací v rodinách „kde někdo umřel” předává 
Jindřiška Prokopová – dlouholetá terénní 
terapeutka mobilního hospice Cesta domů. 
Cena 100 Kč.

Zápisy
Volná místa: 
Školička pro děti 2–5 let.
Výtvarka pro dospělé: po 9.00–12.00 nebo 
čt 17.15–20.15. Výtvarka pro děti II.st. ZŠ: 
po 15.15–17.00. Výtvarka pro mládež: po 
17.15–19.15. Keramika pro rodiče s dětmi: 
út 15.00–16.00. Yamaha Class Z. Bartošové 
První krůčky k hudbě II.: út 11.00–11.45. 
Pohybové a výtvarné hrátky pro rodiče 
s dětmi 2–3 roky: út 10.00–11.00. Angličtina 
pro dospělé – konverzace: čt 8.00–9.15.

Montessori sobota
21. 10. 9.30–11.30 
Montessori pomůcky a aktivity, které je 
možné využívat i v domácím prostředí. 
Aktivity pro děti od 1,5 roku do 10 let. 

HLEDÁME CHŮVY. Více informací 
u Ivy Chvojkové na +420 773 571 760, 
iva.chvojkova@rcmum.cz.

Dětský  maškarní  bál
11. 11. 10.00–12.00 nebo 15.00–17.00

KDE: kulturní středisko DOMEČEK, 
Votuzská 322/12, Horní Počernice.
Vstupné FIRST MINUTE do 20. 10.
1 vstupenka: 80 Kč
4 vstupenky: 280 Kč
6 vstupenek: 380 Kč
Vstupné OD 21. 10.
1 vstupenka: 90 Kč
4 vstupenky: 320  Kč
6 vstupenek: 420  Kč
(děti do 2 let ZDARMA)
Vstupenky si můžete koupit v MUMu 
po-pá 8.00-12.00 + út, čt 15.00-18.00 
nebo po domluvě jindy. Více u Hanky 
Schovancové: 775 720 585.

PRO PRÁCI A PODNIKÁNÍ

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

U nás máte na práci klid.
Děti vám pohlídáme.

Zdravíme Mezilesí
13. 10. 14.00–18.00 
Kde: na plácku mezi paneláky mezi ulicemi 
Mezilesí, Božanovská, Libošovická a v MUMu.
Program: divadlo, sport, hudební koutek, 
malování na obličej, výtvarné dílničky, 
parkour. Vstup volný.
Těší se na vás: Neposeda – Nízkoprahové 
zařízení pro děti a mládež HoPo, Rodinné 
centrum MUM, Zdravé Horní Počernice.

V září jsme otevřeli 
novou minikavárnu, 
místo pro setkávání 
a posezení. Minika-
várnu ocení rodiče, 
kteří čekají, až jejich 
dětem skončí kroužek, 
můžou si dát kafe nebo 
čaj a využít wifi free 
a nemusí na své děti 
čekat venku v zimě 
nebo dešti. Mysleli 
jsme i na seniory 
a maminky s malými 
dětmi, pořídili jsme 
totiž dva malé gauče, 
ze kterých se dobře vs-
tává a pohodlně se na 
nich kojí. V minikavárně 
si můžete uvařit kávu 
nebo čaj a posedět, jak  
dlouho budete chtít 
nebo potřebovat.

Vo
ln

ý 
ča

s



36Hornopočernický zpravodaj – říjen 2017

N
ez

is
ko

vk
y

Přesně takové uvítání čekalo devatenáctičlen‑
nou výpravu počernických roverů, když dorazili 
do Švédských hor. Po necelých dvou dnech ces‑
tování autobusem a vlakem konečně vyrážíme. 
Netušíme, co nás čeká, a charakter krajiny nás 
zaráží. Plazíme se přes močály a nikde není je‑
diný strom. Všude jen skály, lišejníky, nanejvýš 
brusinky. Zkrátka pustina. Na vrcholcích obdi‑
vujeme zbytky sněhu. Tušíme, že časem taky 
nějaký ten sníh potkáme. Náš cíl je totiž vrchol 
Helagsfjället, vysoký 1 797 metrů n. m. Hora, 
pod kterou se nachází nejjižněji položený stá‑
lý ledovec v  celém Švédsku. Po třech dnech 
putování stojíme na vrcholu a naskýtá se nám 
pohled na všechna jezera, řeky a  hory všude 

okolo. Majestátní hora tvoří jakýsi prstenec 
kolem ledovce a  malého jezírka. V  chatě pod 
vrcholem získáváme cenný suvenýr: nášivku na 
skautský kroj. Volíme odlišnou zpáteční cestu 
a po pár dnech jsme opět na prahu civilizace. 
Ale vyčkáváme ještě a odpočíváme na kraji lesa, 
teprve další den odjíždíme z hor nadobro. Další 
cíl je moře, a tak přicházíme na pláž poblíž měs‑
ta Gävle, kde trávíme další dva dny. V chladném 
Baltu někteří otužilci plavou, jiní jen staví hrady 
z písku. Nakonec se přesouváme do Stockhol‑
mu, hlavního města. Nedospělí členové výpra‑
vy mohou navštěvovat muzea zadarmo, ostat‑
ní bloumají po nádherném starém městě. Po 
dvou dnech jsme se vynadívali a vyrážíme zpát‑

ky domů. Po dni v  au‑
tobuse vystupujeme 
na Florenci, obohaceni 
o nové zážitky a zkuše‑
nosti načerpané v  cizi‑
ně. Teď už třeba víme, že sob je normální zvíře, 
ve Švédsku sice prší, ale když máte štěstí, tak se 
tomu vyhnete, a že je tam dost draho. Naši ex‑
pedici podpořila městská část Praha 20, za což 
jsme jí velmi vděční.

Vojta Juran, vedoucí oddílu skautů

Ke konci srpna a na začátku září několik členů 
našeho skautského střediska navštívilo Athé‑
ny. Mezi nimi byli především vedoucí z našich 
oddílů, kterým muselo být nad osmnáct let. 
Co bylo naším plánem? Chtěli jsme navštívit 
a pomoci co nejvíce institucím, které pracují 
s uprchlíky, kteří zatím přebývají v Athénách, 
nebo se zde pokoušejí začít nový život. Bylo 
nám jasné, že za dva týdny pobytu v  Athé‑
nách toho nemůžeme příliš změnit. Naším 
hlavním cílem bylo získat autentickou zkuše‑
nost s uprchlickou krizí, mluvit s jednotlivými 
uprchlíky a spolupracovat s lidmi, kteří se vě‑
nují uprchlické krizi delší dobu než my. Kde 
všude jsme byli? Delší dobu jsme strávili ve 
skladu jménem Ελληνικο. To je bývalý bas‑
ketbalový stadion, který byl před uprchlickou 

krizí nepoužíván, avšak na popud několika 
řeckých dobrovolníků se z něj stal sklad pro 
humanitární jednotky ze všech zemí. Sklad 
nyní zásobuje všechny uprchlické tábory 
v okolí Athén a mnoho dalších na celém Bal‑
káně. Také zásobuje všechny sqoty v  Athé‑
nách. Naším úkolem bylo třídit jednotlivé 
oblečení, konzervy  atd., abychom usnadnili 
vydávání objednávek, které jsme také připra‑
vovali. Dále jsme se zapojili do chodu sqot 
hotelu „City Plaza“, což jak název napovídá, 
je bývalý hotel, který skupina dobrovolníků 
zprovoznila jako ubytovnu. Zde žijí uprchlíci, 
kteří nemají kam jít, protože jim již vypršela 
možnost pobývat bezplatně v  uprchlickém 
táboře a nesehnali si v Řecku práci. Primárně 
jsou zde místa pro matky s dětmi. Naší nápl‑

ní „v  Plaze“ bylo pomáhat s  přípravou jídel 
v kuchyni a na baru. Do Čech jsme se vrátili 
se spoustou nových zážitků a dojmů. Myslím 
si, že jsme nové zkušenosti s uprchlickou kri‑
zí získali. Bohužel je však nutné konstatovat, 
čím více se toho člověk dozvídá, tím si více 
uvědomuje, kolik toho neví. Je ale důležité se 
byť jen takto participovat a snažit se dozvě‑
dět více o něčem, co se za několik let stane 
hlavním tématem Evropy.

Jan Haken,
vedoucí oddílu skautů

VÄLKOMMEN TILL FJÄLLEN

SKAUTI V ATHÉNÁCH A UPRCHLÍCI
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Republikové finále OVOV je velkolepým vr‑
cholem každého ročníku Sazka Olympijského 

víceboje. FZŠ Chodovická byla již po čtvrté 
jeho účastníkem.

640 dětí ze 196 škol 
a  s  nimi přes 200 uči‑
telů. Taková byla ve 
dnech 8. a 9. září účast 
na osmém ročníku 
republikového finále 
Odznaku všestrannosti 
olympijských vítězů.
Žáci z FZŠ Chodovická se mezi nimi opět ni‑
kterak neztratili. Výsledné 7. místo v soutěži 42 
nejlepších družstev ze všech krajů republiky je 
vynikající.
Lucie Poppelová, Magdalena Coufalová, Mar‑
kéta Ryšavá, Kristina Kořínková, Filip Vlček, 
Ladislav Matouš, Petr Tulach a  Jan Kubánek 
vytvořili skvělý osmičlenný tým. V  osobním 
bodovém hodnocení Lucka obsadila nepopu‑
lární 4. místo.
Vanessa R.  Keprtová, Alexia Antoci a  Jakub 
Zámyslický získávali body jako jednotlivci 
a nevedli si vůbec špatně. Vanessa zůstala jen 

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ TÝM PRAHY

Ve středu 13. září se celá naše škola vypravila 
na Výstaviště v Holešovicích na 2. ročník akce „V 
pohodě do školy s BESIPEM“. Žáci si zábavnou 
formou připomněli základní pravidla správné‑
ho chování v silničním provozu (např. bezpečné 
přecházení, správnou výbavu cyklisty, zásady 
chování při cestě hromadnou dopravou atd.) 

a zajezdili si na dopravním hřišti. Zároveň měli 
možnost seznámit se s jednotlivými složkami In‑
tegrovaného záchranného systému, jako je Ha‑
sičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná 
služba, Policie ČR, Armáda ČR, Městská policie 
hlavního města Prahy a další. Nejvíc zaujati byli 
názornými ukázkami Policie ČR – pronásledová‑

ním zločinců a ukázkami práce se psy. Děkujeme 
organizátorce programu paní Petře Kostelecké 
za možnost zúčastnit se.

Hned první školní týden jsme v Čelákovicích 
pořádali plavecké závody. Zúčastnili se žáci ně‑
kolika pražských škol, konkurence byla velká, 
i přesto získali naši žáci několik medailí včetně 
druhého místa ve štafetě. Po skončení závodů 
zbyl ještě čas na volnou hru ve vodě, která žáky 

bavila snad víc než samotné závody. Za bezpro‑
blémovou organizaci děkujeme řediteli Čeláko‑
vické sportovní p.o. Ing. Petru Bambasovi.  Za 
finanční spolupráci děkujeme Magistrátu hlav‑
ního města Prahy.

Daniela Dvořanová, učitelka
fota: Lucie Borová

CELOŠKOLNÍ DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ AKCE

PLAVECKÉ ZÁVODY ŽÁKŮ ZŠ SPECIÁLNÍCH
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Na konci června se skupina žáků z 8.B (současná 
9.B) vydala na jednání Zastupitelstva MČ Praha 
20, aby představila společný projekt ZŠ Ratibo‑
řická, ZŠ Chodovická a ZŠ Chvaly. Jedná se o 
umístění prvků, které by oživily park před školou 
ZŠ Ratibořická. Každá škola vybrala 3 prvky, kte‑
ré má ve své nabídce společnost Lesní svět. Jsou 

to tzv. interaktivní prvky, se kterými se dá hýbat, 
hrát na ně nebo se z nich můžeme dozvědět 
něco nového. 
Děti projekt skvěle představily a zasloužily si vel‑
ký potlesk. 
Děkujeme jim za skvělou reprezentaci naší školy 
a tohoto projektu. 

 Jana Jeřábková, 
učitelka

První zářijové úterý to v naší škole hučelo jako 
v úle. Po škole však nepoletovaly včelky, ale děti. 
Již podruhé zahajovaly školní rok projektovým 
dnem, nově pod názvem Ratibořická Včela.
Každá třída si během dopoledne prošla šesti sta‑
novišti, na kterých si formou různých her nebo 

týmových aktivit připomněla základní pravidla 
naší školy. Při společném malování si děti ověřily, 
že je důležité pomáhat si navzájem. To potře‑
bovaly i na venkovním stanovišti, kde společně 
plnily sklenici vodou. Poctivou a usilovnou pra‑
cí tak mohly vylovit mimoně. Pravidla slušného 

chování jsme si osvěžili hraním scének, u kterých 
se bavily děti i paní učitelky. 
Věříme, že se tato akce stala vítaným, lehce zá‑
bavným zahájením dalšího společného roku.

učitelé ZŠ Ratibořická

PREZENTACE INVESTICE NA PŘÁNÍ – PARK POZNÁNÍ

RATIBOŘICKÁ VČELA 

o pár bodů také na 4. místě, Kuba v silné kon‑
kurenci starších žáků obsadil 7. místo. Padla 
spousta kvalitních osobních rekordů. Naše 
sportovní naděje soutěžily během dvou dnů 
v  deseti disciplínách. Všichni, včetně závodí‑
cího pana učitele Kittlera, si užili nádhernou 
atmosféru největšího sportovního soutěžení 
žáků základních škol, někteří již po několikáté 
a někteří také naposledy.
Mezi desítkami olympioniků, kteří přímo na 
stadionu rozdávali autogramy, se objevila také 
výškařka Michaela Hrubá, sportovní střelec 
a  držitel zlata z  LOH 1968 Jan Kůrka, plavky‑
ně Petra Chocová nebo skokan do vody Mi‑
chal Navrátil, který se stal patronem našeho 
družstva a  povzbuzoval naše závodníky na 
jednotlivých disciplínách. Medaile osobně 
předávali předseda Českého olympijského 
výboru Jiří Kejval a  dvojnásobný medailista 
z olympiády v Riu Josef Dostál. „Spousta dětí 
potvrdila, že má na sport mimořádný talent, 
což nás nesmírně těší. Dost možná mezi nimi 
je i pár budoucích olympioniků,“ řekla bývalá 
trojskokanka Šárka Kašpárková. Možná i mezi 
těmi našimi!

Na skvěle uspořádanou vrcholnou akci, na 
krásný brněnský stadion a  na jedinečnou 
sportovní atmosféru budeme všichni dlouho 
vzpomínat.
Všem žákům děkuji za reprezentaci školy, 
městské části, ale i kraje Praha. Opět jsme byli 
nejúspěšnějším týmem hlavního města.

Na skvěle uspořádanou vrcholnou akci, pořá‑
danou v  rámci Sazka Olympijský víceboj, na 
krásný brněnský stadion, na výborné osob‑
ní rekordy, na nové kamarády a  na krásnou 
sportovní atmosféru budeme všichni dlouho 
vzpomínat.

Jiřina Lišková, učitelka

Fakultní základní škola, 
193 00  Praha 9, Chodovická 2250

pro školní rok 2017/2018 přijme:

* učitelku na 1. stupeň
* vychovatelku školní družiny

* pracovníka na úklid tělocvičen po pronájmech
* pracovníka na úklid školní jídelny

NÁSTUP IHNED!
Bližší informace na tel.: 281 922 171,

nebo na: info@fzschodovicka.cz
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Ministerstvo školství, mládeže a  tělovýchovy 
(dále jen „MŠMT“) v souladu s ustanovením § 4 
odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, upravilo Rámcový vzdělávací program 
pro základní vzdělávání, a to mimo jiné doplně‑
ním výstupů ve vzdělávacím obsahu vzdělávací‑
ho oboru Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ, kdy 
základní výuka plavání je povinná a realizuje se 
na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vy‑
učovacích hodin. Uvedená úprava je platná od 
1. 9. 2017.
Se zavedením povinné výuky plavání byl ze stra‑
ny MŠMT vyhlášen rozvojový program pro první 
etapu resp. pro období září – prosinec 2017, do 
kterého se zapojili všichni ředitelé základních 
škol, které MČ Praha 20 zřizuje, a na jeho základě 
a s ohledem na objem finančních prostředků vy‑

členěných na tento program pro dané období, 
byly schváleny a poskytnuty školám ze státního 
rozpočtu finanční prostředky na podporu výuky 
plavání v základních školách v roce 2017, které 
jsou účelově určeny pouze na úhradu dopravy 
žáků z  místa poskytování vzdělávání do místa 
výuky plavání a  zpět. Výše schválené dotace, 
na kterou není právní nárok, částečně pokrývá 
u všech škol vzniklé náklady na dopravu, a z uve‑
deného důvodu nebudou školy požadovat od 
zákonných zástupců svých žáků úhradu dopra‑
vy v plné výši, tak jak tomu bylo v předchozích 
letech. Požadovaná výše na úhradu dopravy ze 
strany školy od zákonných zástupců žáků bude 
tedy ponížena o  přidělenou účelovou dotaci, 
a to dle počtu žáků školy, kteří se budou výuky 
plavání zúčastňovat.

Helena Víchová
Odbor sociálních věcí a školství

Od letošního září máme vedle našich prvňáčků 
velkou novinku  – máme přípravný ročník. Pří‑
pravný ročník je pro žáky, kterým byl udělen od‑
klad školní docházky a kterým školské poraden‑
ské zařízení doporučilo vzdělávání v  přípravné 

třídě. Je to takový předstupínek k plnění povin‑
né školní docházky, škola s nádechem mateřské 
školy. Děti se denně učí dvě vyučovací hodiny, 
dvě hodiny pak vyplňují další činnosti, například 
pobyt venku, hry, tvoření aj. Každý den chodí do 

školní jídelny, kde jim 
moc chutná. Poté ně‑
které děti odcházejí 
domů a část přechází 
do školní družiny. Pod vedením paní učitelky 
Kateřiny Laluhové (i ona sama je stále se usmíva‑
jící sluníčko) je skutečně radost se dívat, jak děti 
v přípravné třídě plní úkoly a jak zvládají školní 
povinnosti. Velkým zážitkem byla i  návštěva 
přestavení v divadle, mnozí chtěli princeznu pře‑
dem ochránit před vypitím jedu v nápoji. Do vý‑
uky patří i tělesná výchova, v tělocvičně nastává 
pro děti pravý dětský ráj, stejně jako na doprav‑
ním hřišti před školou.
Tak ať nám ty úsměvy vydrží co nejdéle!

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

NAŠI NEJMENŠÍ – PRVNÍ PŘÍPRAVNÝ ROČNÍK V HORNÍCH 
POČERNICÍCH

VÝUKA PLAVÁNÍ NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL VE ŠKOLNÍM ROCE 
2017/2018

Podzimní
bazárek
knih v Divizně

27. října 2017 od 15.00 hodin, 
klubovna na husitské faře, 

Náchodská 382/171
Vyměňte si u nás knížky 

zdarma!

HUSITSKÁ DIAKONIE 

zve na
zve na

Katčin charitativní blešák

HUSITSKÁ DIAKONIE 

Kdy: 
18. 10. 2017 od 15.00 hodin, 

Kde: 
Klubovna Divizny na husitské 

faře, Náchodská 382/171

Věci do blešáku lze nosit 
po dohodě na tel.:

702 039 910 – E.Cudlínová
732 636 642 – A. Štrobová

Provětrejte 
šatníky 

a přijďte!

Pozvánky
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Naše gymnázium uspořádalo pro své stu‑
denty tradiční týdenní zájezd do Chorvatska, 
tentokráte do Zaostrogu. Po mnohahodinové 
cestě jsme brzy ráno dorazili do cíle a  pěšky 

došli k hostelu Eklata. Ubytováni jsme měli být 
až odpoledne a během čekání se většina z nás 
přemístila na pláž, na kterou jsme pak chodili 
dennodenně.

K  dispo‑
zici jsme 
měli kaja‑
ky, takže 
se většinou rozpoutala soutěž, kdo koho dřív 
převrátí, a naše kvarta po praxi z předešlého 
roku často tuto bitvu vyhrála. Dále bylo u areá‑
lu velké hřiště, kde jsme si mohli zahrát vše od 
vybíjené přes volejbal až po soutěže, které si 
pro nás připravili animátoři. V těch jsme proti 
týmům z Chorvatska také vítězili.
Každý večer se rovněž konala diskotéka, kde 
se pořádaly různé týmové soutěže, jako napří‑
klad hudební kvíz.
Několikrát jsme byli i na výletech po okolí: na 
člunech jsme se projeli po řece Neretvě, ne‑
chyběla ani projížďka lodí po moři či večerní 
procházka po městě Gradac. I přes pestrý pro‑
gram byla ale jedna věc pokaždé stejná: nikdy 
jsme se nenudili.
V  sobotu večer, když jsme odjížděli, jsme si 
odtud odváželi mnoho hezkých vzpomínek. 
Doufáme, že se sem příští rok opět podíváme.

Anna Podrazká, 5.A

ZÁJEZD DO CHORVATSKA

Začátek školního roku na ZŠ Spojenců proběhl 
ve sportovním duchu. Družina si pro naše nové 
prvňáčky připravila sportovní odpoledne. Děti 
byly rozděleny do věkově smíšených skupin 
napříč ročníky a soutěžily v různých disciplínách 
jako byly hod míčkem do kruhu, skákání přes švi‑
hadlo, skákání v pytli nebo také „brod“ potokem. 
Touto zábavnou formou měli naši noví prvňáčci 
možnost lépe poznat své spolužáky, včetně těch 
starších. Seznámili se s budovou školy, ale také 

s krásnou zahradou s hřištěm, kterou budou vy‑
užívat nejen v hodinách TV, ale i pro hry s dru‑
žinou. Zahrada s herními prvky, hřiště a různá 
zákoutí kolem školy jsou našimi dětmi velmi ob‑
líbené a vždy se na hry venku velmi těší.
Všem se nám sportovní odpoledne moc líbilo a 
společně jsme si ho užili. Naši prvňáčci jsou moc 
šikovní a odvážní. Věříme, že toto odpoledne při‑
spělo k jejich lepšímu začlenění do školního pro‑
středí, k navázání nových přátelství a ke ztrátě 

případných zbyt‑
ků obav z nové 
školy.
 
Děkujeme jim za 
skvělou reprezen‑
taci naší školy a tohoto projektu. 

 ŠD Spojenců

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU VE ŠD V ZŠ SPOJENCŮ
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Tradiční výjezd studentů prvních ročníků se 
i tentokrát konal hned v prvním zářijovém týd‑
nu v Žihli, nedaleko Rakovníka. Přes dvě stě na‑
těšených žáků si užilo báječných a  především 
různými aktivitami naplněných pět dní. Koope‑
rační, iniciativní i sportovní hry se díky pěknému 
počasí odehrávaly venku, stejně jako táborák 
i nepříliš oblíbený fitness morning. Sport a hry 

vyvažovala kulturní složka pobytu – seznamova‑
cí a závěrečná party, karaoke večer a také soutěž 
„Žihle hledá Talent“. A  protože škola je přede‑
vším vzdělávací institucí, dozvěděli se studenti 
i mnoho užitečných informací o různých efektiv‑
ních strategiích učení, o výchovném poradenství 
nebo o komunikaci. Všichni se setkali s ředitelem 
školy i jedním z absolventů, kteří jim odpovídali 

na všetečné otázky.
Celý kurz zaznamenávali 
studenti druhého a  třetí‑
ho ročníku oboru medi‑
ální komunikace, a  tak si 
může každý z účastníků připomenout všechny 
zážitky v  krátkém filmu, který je možné zhléd‑
nout na našem Facebooku.

I  domov mládeže uvítal své nové obyvatele. 
Slavnostní ceremoniál se odehrával ve vestibulu 
DM, kde se nováčkům představily všechny paní 
vychovatelky, předaly jim pamětní listy i  něco 

drobného na zub a oni se na oplátku zapsali do 
kroniky. Večer pokračoval zábavnou hrou, jejímž 
úkolem bylo seznámit nové spolubydlící s  tím, 
co všechno internát skrývá.

Celá akce se povedla a  prváci ocenili hlavně 
přátelskou a rodinnou atmosféru. Tak ať se vám 
u nás líbí!

Hned v  prvním týdnu se pro studenty třetích 
ročníků uskutečnila přehlídka zahraničních stáží. 
Nejprve seznámili čtvrťáci, kteří vyjeli v loňském 
roce do Německa, své mladší spolužáky s tím, jak 

praxe probíhaly, co bylo náplní jejich práce a co 
si ze stáží odnesli. Zpestřením bylo vystoupení 
našich absolventů, kteří se praxí zúčastnili v mi‑
nulých letech.

Současní třeťáci se pak seznámili s tím, že letos 
mohou vyjet na stáže nejen do Německa, ale 
také do Velké Británie, Irska a Španělska, a také 
s tím, co je podmínkou jejich účasti.

Ve čtvrtek 14. září se i naše škola aktivně zúčast‑
nila veletrhu středních škol, který se konal na ná‑
dvoří Chvalské tvrze. Počasí nám sice moc nepřá‑
lo, přesto byl o stánek SOŠ pro administrativu EU 
velký zájem. Všechny, kteří nás nezastihli na Ch‑
valech, srdečně zveme na první Den otevřených 
dveří, který se uskuteční ve středu 1. listopadu 
od 14 do 19 hodin, a také na Scholu Pragensis 

do Kongresového centra, 
kde nás najdete ve stánku 
319 od 23. do 25. listopa‑
du. Těšíme se na vás!

Petra Bergmannová, 
učitelka SOŠ

VRÁTILI SE ADAPTOVANÍ

UVÍTÁNÍ V DM

PŘEHLÍDKA ZAHRANIČNÍCH STÁŽÍ

SOŠ NA VELETRHU NA CHVALECH
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SPORT

DOMÁCÍ MLÁDEŽNICKÉ TÝMY SC XAVEROV SE V NABITÉ 
KONKURENCI NEZTRATILY

JOSEF PTÁČEK ČTVRTÝ NA MISTROVSTVÍ SVĚTA HAND TO HAND

Stalo se již tradicí, že poslední srpnová sobota 
patří na Xaverově kvalitnímu mládežnickému 
fotbalu. Domácí tým za obrovské podpory rodi‑
čů xaverovských hráčů znovu skvěle zorganizo‑
val turnaj mladších a starších přípravek SC Xave‑
rov Cup, hraný jako Memoriál Pavla Krále.

Díky pověsti kvalitně obsazeného i připravené‑
ho turnaje opět dorazily špičkové týmy svých 
kategorií jako např.  AC Sparta Praha, SK Slavia 
Praha, SK Benešov, FK Viktoria Žižkov, FK Aritma 

Praha, FK Motorlet Praha, FK Vlašim a další, mezi 
kterými byl třeba i nejvzdálenější účastník turna‑
je SK Hanácká Slavia Kroměříž.

Celkem bylo ve 114 zápasech k vidění 230 ma‑
lých fotbalistek a fotbalistů z 22 týmů v kategorií 
U  9 a  U10. Přes začínající sportovní sezónu se 
hrály velmi kvalitní zápasy, v kterých se neztratili 
ani místní kluci z Xaverova. V kategorii U9 obsa‑
dily týmy Xaverova 5. a 8. místo, ve starší příprav‑
ce 6. a 10. místo. Individuální ceny za nejlepšího 

brankáře, střelce či hrá‑
če si vesměs rozdělili 
hráči Sparty a Slavie. Vý‑
jimkou byl nejlepší hráč 
starší přípravky, kterým se stal hráč domácího 
týmu SC
Xaverov Dalibor Slezák.

Jan Veber, Svatopluk Malina, SC Xaverov

Začátkem září se konalo Mistrovství světa v bo‑
jovém sportu Hand to Hand neboli rukopašném 
boji. Dějištěm závodu byla rumunská Constanta. 
Jak už název vypovídá, jednalo se o specifickou 
sportovní disciplínu bojových sportů se zvláštní‑
mi pravidly. Jedná se o nejoblíbenější disciplínu, 
zejména bývalých republik Sovětského svazu. 
Přijeli sem hlavně bojovníci z Uzbekistánu, Rus‑
ka, Moldávie či Kazachstánu. V těžké konkurenci 
těchto, ale i dalších států bojoval za české barvy 
i  Josef Ptáček. Za svůj výkon sklidil zasloužený 
obdiv. Svým úplně odlišným stylem boje ata‑
koval medailové umístění. Bohužel ale podlehl 
v  rozhodujícím zápase po vyrovnaném boji 
moldavskému závodníkovi a medaile ho na MS 
těsně minula. Vzhledem k tomu, že se této disci‑
plíně začal věnovat naplno 14 dní před odletem, 
kdy byl osloven ruským trenérem, působícím 
v ČR, jde o slušný počin a o potvrzení jeho uni‑
verzálnosti.
Největší problém byl v pravidlech bodování za 
provedení techniky. Bohužel čas přípravy byl 
moc krátký. Zvláštní bylo i  nasazování a  rozlo‑
sování, i  tady bylo vidět, že je možné opravdu 
cokoliv. Vše budeme pečlivě zvažovat, jelikož 
Pepovou dominantou je BJJ a GRAPPLING ‑ boj 
na zemi, kde již dvojnásobným vicemistrem svě‑
ta je.
Po MS mu byla nabídnuta možnost účastnit se 
kempu tohoto odvětví, kde by se mohl ještě lépe 
připravit na další závody pod dozorem ruských 
trenérů.
K pokračování v přípravě v tomto odvětví a ná‑
slednému závodění může přispět i fakt perfektní 

organizace veškerého komfortu a  servisu pro 
závodníky i  trenéry. Byl jsem opravdu překva‑
pen, jak může vše fungovat a kdo všechno tento 
sport podporuje. Bez podpory sponzorů a part‑
nerů bychom se neobešli ani my a tak bychom 
chtěli vyjádřit velký dík našim podporovatelům 
(Městská část Praha 20, Thajský Ráj, ATEX, 
Hollandia na Hollandia Karlovy Vary, s.r.o, 

MojeCukrářství.cz, LE SMOOFI, PROMO DI‑
RECT, Stanislav Karkoszka, ZOO Chleby a dal‑
ší…)
Moc děkujeme za možnost bojovat za české bar‑
vy a budeme se snažit dál vzorně reprezentovat 
Horní Počernice.
Díky všem!

Josef Ptáček, trenér
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VÝLOV RYBNÍKA

GRATULUJEME 
KATEŘINĚ KOUBOVÉ

ATLETICKÝ ODDÍL TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE

14. 10. se koná výlov Chvalského rybníka. Vy‑
lovené ryby budou roztříděny a přemístěny do 
sportovního revíru 401008/3 – Koupaliště Praž‑
ského rybářského svazu. Po výlovu bude rybník 
opět napuštěn.

21. 10.  se budou konat tradiční podzimní dět‑
ské rybářské závody na sportovním rybníku 
Koupaliště.

Václav Kosař, jednatel ČRS Horní Počernice

Čerstvě devítiletá Kateřina Koubová za sebou 
nechala v závodu Mladé Běchovice padesát dí‑
vek a v čase 0:57,24 s tak na trati 300 metrů zís‑
kala bronz. Rozhovor s touto mladou běžeckou 
nadějí vám přineseme v příštím čísle.

Lenka Bartáková, redaktorka

V  září jsme zahájili již 6. rok existence našeho 
atletického oddílu, do kterého vstupujeme s no‑
vou předsedkyní. Velice nás překvapil a moc nás 
těší a zároveň zavazuje velký zájem dětí o atleti‑
ku v Horních Počernicích. Od letošního roku bu‑
dou všechny „zimní“ atletické tréninky probíhat 
v areálu Sokola ve Chvalkovické ulici, kde bude‑
me využívat jak tělocvičnu, tak i venkovní areál a 
blízké okolí. Míra pobytu venku i v „zimním“ ob‑
dobí se bude odvíjet od věku dětí a aktuálního 
počasí. 
V  průběhu podzimních měsíců se s  dětmi zú‑
častňujeme několika akcí, zejména veřejných 
běhů, jejichž součástí bývají i dětské závody. 
V  září to byly například Mladé Běchovice. Celý 
rok 2017 pak zakončíme přípravou tradičního 
Novoročního běhu, který se uskuteční 1. 1. 2018 
a otevře tak nový sportovní rok v Horních Počer‑
nicích. 
Více informací o chystaných akcích, veřejných 
závodech a aktuálním dění v atletickém oddíle 
najdete na nových webových stránkách 
www.atletikahp.cz Tímto chceme poděkovat 
panu Jiřímu Matějkovi za pomoc s tvorbou těch‑
to stránek.

Za trenérky
Klára Hlaváčková, trenérka
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Placená inzerce
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Placená inzerce

Pizzy                    ø  32 cm            ø 40 cm                    

Pizza - sezónní nabídka
 více informací na našem telefoním čísle 775 242 883 nebo na

Margherita 3 114,- 4 154,-
 rajčata Strianese, mozzarella, bazalka, a:1,7

Prosciutto  5 129,- 6 175,-
 rajčata Strianese, mozzarella, šunka od kosti, a:1,7

Salamino piccante 7 134,- 8 185,-
 rajčata Strianese, mozzarella, pikantní italský salám, a:1,7

Capricciosa - rajčata Strianese,   9 139,- 10 189,-
 mozzarella, šunka od kosti, žampiony, bazalka, a:1,7

Hawai 11 139,- 12 189,-
 rajčata Strianese, mozzarella, šunka od kosti, ananas, a:1,7

Messicana - rajčata Strianese, mozzarella,  13 139,- 14 189,-
 pikantní italský salám, červená cibule, vejce, a:1,7,3

Quattro stagioni - 1/4 Capricciosa, 1/4 Tonno, 15 144,- 16 195,-
 1/4 Salamino piccante, 1/4 Margharita, a:1,7,4

Vegetariana - rajčata Strianese, mozzarella,  17 139,- 18 189,-
 česnek, brokolice, cuketa, kukuřice, sýr Grana Padano, a:1,7

Crudo - rajčata Strianese, mozzarella,  19 164,- 20 225,-
 rukola, parmská šunka, sýr Grana Padano, a:1,7

Pollo - smetana, mozzarella,  21 149,- 22 205,-
 kuřecí prsa, červená cibule, kukuřice, a:1,7

Spinaci  - smetana, mozzarella, česnek  23 144,- 24 195,-
  listový  ,onadaP anarG rýs , aninals ,tánepš a:1,7

Pancetta - rajčata Strianese, mozzarella, 25 144,- 26 195,-
 žampiony, sýr gorgonzola, slanina, a:1,7

Al Capone - rajčata Strianese, mozzarella, 27 144,- 28 195,-
 šunka od kosti, pikantní italský salám, papriky, a:1,7

Cheddar - smetana, 29 144,- 30 195,-
 mozzarella, slanina, brokolice, sýr čedar, a:1,7

Abstract - račata Strianese, mozzarella, cuketa, 31 149,-  32 205,-
   pikantní italský salám, slanina, sýr Grana Padano a:1,7 

Tonno - rajčata Strianese, mozzarella, 33 144,- 34 195,-
 tuňák, mix oliv, červená cibule, a:1,7,4

Carinola - rajčata Strianese, mozzarella, 35 155,- 36 215,-
 sýr gorgonzola, sýr Grana Padano, kuřecí prsa, , a:1,7

Mascarpone - rajčata Strianese, mozzarella, 37 149,- 38 205,-
 šunka od kosti, žampiony, listový špenát, krém mascarpone, a:1,7

Quattro Formagi - smetana, mozzarella, 39 155,- 40 215,-
 sýr gorgonzola, sýr scamorza, sýr Grana Padano, a:1,7

Orto - rajčata Strianese, mozzarella, čerstvá  41 139,- 42 189,-
   rajčata, bazalkové pesto, sýr Grana Padano, a:1,7,8

Milano - rajčata Strianese, mozzarella, 43 164,- 44 225,-
 kuřecí prsa, bazalka, parmská šunka, a:1,7

Royal - rajčata Strianese, mozzarella, šunka 45 164,- 46 225,-
 od kosti, pikantní italský salám, slanina, kuřecí prsa, a:1,7

Diavola - rajčata Strianese, mozzarella, 47 149,- 48 205,-
 pikantní italský salám, papričky jalapeňos, sýr taleggio a:1,7

krabice zdarma

Tel: 775 242 883
www.pizzaabstract.cz

OTEVÍRACÍ DOBA:  Po - Ne 11.00h - 21.00h

Bílý chléb 220g 70 25,-
                     420g 71 45,- 

Foccacia 450g  -   plochý italský chléb

s černými olivami a oreganem, a:1               72   59,-
s feta sýrem  a tymiánem a:1 73 64,-
s česnekem a sýrem Grana Padano a:1 74 64,-

Grisini 420g   
pizza tyčinky s bazalkovým pestem, a:1,7,8 75 65,-

Bylinkové máslo, a:7 45g   76 19,-

Burgery 
Fresco burger   57 155,-
pečené kuřecí prsa s plátky slaniny, sýr čedar, ledový salát,
rajče, majonéza v bulce upečené z našeho těsta, a:1,7

Barbecue burger   58 159,-
pečené kuřecí prsa s plátky slaniny a červenou cibulí, 
papričky jalapeňos, sýr čedar, ledový salát, rajče s omáčkou
barbecue v bulce upečené z našeho těsta, a:1,7

Saláty                          
Salát s feta sýrem a bazalkovým pestem   61 145,-
rajčata, papriky, okurky, černé olivy, červená cibule, topinka, a:1,7    

Salát s tuňákem a pečenými plátky brambor       62 145,-
ledový salát, rukola, rajče, paprika, okurka, červená cibule, 
panenský olivový olej a italský dresink a:4

Caesar salát s pečeným kuřecím masem a slaninou   63 145,-
ledový salát, hobliny Grana Padano, topinka z bílého chleba, a:1,7,4,10,3

Sladké                                

Sladká pizza         64   145,-       65   195,-
krém mascarpone, skořice, maliny, a:1,7 

připravujeme dezert dle denní nabídky 
více informací na našem 

telefoním čísle 775 242 883

krabice/obal  zdarma

pečeme čerstvé na objednávku 

obal zdarma

obal zdarma

obal zdarma

Čerstvé pečivo

Káva
Lizard coff ee Čerstvě pražená aromatická káva 
s plnou intenzivní chutí s nádechem čokolády. 
Jednodruhová 100% Arabika z Brazílie.

Espresso                                           96    35,-
In
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Náchodská 490/148
Praha 9, 193 00
tel.: 233 320 960, 602 800 920
email: mbkolo@mbkolo.cz

www.mbkolo.cz

OTEVÍRACÍ DOBA
po–st 9–18
čt	 9–19
pá 9–18
so 9–12
ne	 zavřeno
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HLEDÁM PANÍ NA ÚKLID RODINNÉHO 
DOMKU V H.P. 1 X TÝDNĚ NA CCA 4 AŽ 

5 HOD. NABÍZÍM 100 KČ/ HOD. 
TEL: 602 967 917

PRODEJ BRAMBOR, CIBULE A JABLEK 
K USKLADNĚNÍ OD PĚSTITELE. BRAMBO-

RY ODRŮDA ANTONIE, VARNÝ TYP AB, 
BALENO PO 10 KG A 25 KG. CENA 10 KČ/KG 
CIBULE BALENO PO 15 KG CENA 12 KČ/KG. 

JABLKA 25 KČ/KG. TEL: 608  058 872

HLEDÁME CHŮVY. INFO 773 571 760, 
IVA. CHVOJKOVÁ@RCMUM.CZ

MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ, ZEDNICKÉ, 
NATĚRAČSKÉ A FASÁDNÍ PRÁCE. INFO 

DANIEL PETŘÍK TEL:728 863 555

HYDROIZOLACE 
STŘECHY, GARÁŽE, BALKONY, TERASY, 

ZEMNÍ IZOLACE, ZÁKLADOVÉ PASY, 
JEZÍRKA, BAZÉNY. JAN LEBEDA 

TEL: 723 421 962

ZPRACUJEME VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 
(DAŇOVOU EVIDENCI) PRO FIRMY, OSVČ, 

PŘIZNÁNÍ, DPH, VÝKAZY, BILANCE, 
MZDY, PERSONALISTIKA, ZASTUPOVÁNÍ 

NA ÚŘADECH, EKONOMICKÉ 
PORADENSTVÍ ING. VÍZNEROVÁ INFO: 

603 393 029, ANCER.UCTO@SEZNAM.CZ

VYKOUPÍME: OBRAZY, MALBY, KRESBY, 
CELÉ SBÍRKY, PLASTIKY A DALŠÍ 

OBRAZARNA@POST.CZ TEL: 774 800 609

RÁMOVÁNÍ MYJO
PASPARTY, LAMINACE

NAPÍNÁNÍ PLÁTEN
NÁCHODSKÁ 636

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134

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

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA 
SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ, 

POZŮSTALOSTÍ A DALŠÍ. STĚHOVÁNÍ. 
TEL: 773 484 056 

ODHADY NEMOVITOSTÍ, PROJEKTY
 PROVEDE SOUDNÍ ZNALEC
ING. FRANTIŠEK SMETANA, 

TEL: 602 970 835

SÍDLO PRO S.R.O., OSVČ V PRAZE. 
TEL.: 728 991 247 

WWW.SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM. 
TEL: 286 891 400

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ-
-REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: 608 153 818
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Uzávěrka se trvale přesunuje z pátku na čtvrtek. Děkujeme za pochopení.
Články odeslané po uzávěrce nebudou přijaty do tištěného zpravodaje.

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Sobota 21.10. 2017 na Koupališti. 
Sraz v 7 hodin v klubovně. Loví se na plava‑
nou. Občerstvení zajištěno. Soutěží se o hodnot‑
né ceny a pohár. Zúčastnit se mohou i nováčci  
s vlastním prutem. Všechny zve výbor Martin Pachta




