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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH 
PROSINEC 2017

 JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20 SE KONÁ V PONDĚLÍ 
18. PROSINCE 2017 OD 17.00 HOD. NA CHVALSKÉM ZÁMKU. 

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 3. 12.  od 9.00 do 17.00 hod. 
Šťastný Krtek aneb Krtek slaví 60. narozeniny

do 3. 12. od 9.00 do 17.00 hod. 
Jaroslav Koreček: Obrazy 

 3. 12.  od 10.00 do 17.00 hod. 
Pohádková neděle na zámku s vílou 
Ohnivkou a Krtkem 

3. 12.  od 14.00 hod. 
Křest knihy Krtek a zahrádka, autogramiáda 
Kateřiny Miler a beseda s autorkou 
- velký sál zámku 

3. 12.  od 10.00 do 17.00 hod.
Adventní trhy, Ježíškova pošta a  rozsvícení 
vánočního stromu na Chvalské tvrzi 

od 16. 12.  do 25. 1.   
Vánoční les na nádvoří zámku 

od 16. 12. do 1. 4.  od 9.00 do 17.00 hod. 
Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového Joa 
k zázrakům animace - interaktivní výstava 
k výročí 10 let otevření Chvalského zámku 
pro veřejnost 

20. 12. od 18.00 hod. 
Soutěž Chvála pečení aneb jak se peče 
v Horních Počernicích: o nejkrásnější 
a nejchutnější cukroví 

24. 12. od 14.00 do 16.00 hod. 
Živý betlém 

7. 1. od 14.00 do 16.00 hod. 
Zavírání Vánoc se třemi králi a živým 
velbloudem 

DIVADLO
2. 12. od 15.00 hod. 
Vánoční čarování 

4. 12. od 19.30 hod. 
Královny 

7. 12. od 19.30 hod. 
Pohádky pro Emu (KINO) 

9. 12. od 15.00 hod. 
Čertův švagr 

10. 12. od 19.30 hod. 
Dokonalá svatba (ČDP) 

11. 12. od 18.00 hod. 
Dechový orchestr ZUŠ 

12. 12. od 19.30 hod. 
Teatromat (NEBUĎ KONZERVA) 

13. 12. od 18.00 hod. 
Harfa Jany Bouškové a její host 

14. 12. od 18.00 hod. 
Fit Studio D 

15. 12. od 17.00 hod. 
Koncert pěveckých sborů ZUŠ 

16. 12. od 15.00 hod. 
Zimní příhody včelích medvídků 

17. 12. od 19.30 hod. 
Vánoční koncert *Naďa Válová* 2017

18. 12. od 19.30 hod. 
Vztahy na úrovni 

19. 12. od 18.00 hod. 
Koncert pěveckých sborů ZUŠ 

20. 12. od 19.30 hod. 
Malý princ 

21. 12. od 16.00 a 18.00 hod. 
Vánoční show 2017 

23. 12. od 17.00 hod. 
Zpívání pod vánočním stromem 
- Divadlo v přírodě 

DOPOLEDNÍ POŘADY PRO DĚTI 
1. 12.  od 9.00 a 10.30 hod. 
Malá mše vánoční 

5. 12. od 9.00 a 10.30 hod. 
Legenda o hvězdě  

6. prosince v 9.00 a 10.30 hod. 
Kouzelný zvoneček vypravuje

7. 12. od 9.00 a 10.30 hod. 
Kouzelný zvoneček vypravuje 

8. 12. od 9.00 a 10.30 hod. 
Kouzelný zvoneček vypravuje

12. 12. od 9.00 a 10.30 hod. 
Zpátky do Betléma  

13. 12. od 9.00 a 10.30 hod. 
Andělé ze zapomenuté skříňky

15. 12. od 9.00 a 10.30 hod. 
Vyšla hvězda nad Betlémem 

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
7. 12. od 17.00 do19.00 hod. 
Jak na šikanu  

14. 12. od 16.00 do18.00 hod. 
Společné vyrábění s vánoční tematikou  

4. 1. od 17.00 do 19.00 hod. 
Čtení z dětské Bible 

MUM
3. 12. od 14.00 do 17.00 hod.
Vánoční veselí - Vánoční rukodělné dílny, 
koledy, občerstvení v  Kočárovně 
Chvalského zámku 

5. 12. od 9.00, 10.00 a 11.00 hod.
Mikuláš pro nejmenší

ZUŠ
11. 12. od 18.00 hod.
Vánoční koncert - Divadlo Horní Počernice  

15. 12. od 17.00 hod.
Vánoční koncert - Divadlo Horní Počernice

19. 12. od 18.00 hod.
Vánoční koncert - Divadlo Horní Počernice
 

OSTATNÍ
5. 12. od 17.00 hod.
Mikulášská nadílka TJ Sokol
-tělocvična ZŠ Ratibořická

8. 12. od 17.00 hod.
Staré pohlednice Horních Počernic
- klubovna Divizny

9. 12. od 10.00 do 18.00 hod. 
Gospel ve Chvalech – PTH Stoliňská 41B

13. 12. od 16.00 hod.
Adventní zpívání v zahradě MŠ Chodovická

17. 12. od 16.00 hod.
Adventní zpívání u kapličky - Svépravice

od 24. 12. do 2. 2. od 9.00 do 16.00 hod.
Betlém ze sena v životní velikosti 
– ve svépravické kapličce

1. 1. od 10.30 hod.
Novoroční běh – TJ Sokol Horní Počernice
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH 
PROSINEC 2017

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA POZICE:

Více informací naleznete na webu MČ nebo na e-zpravodaji 
ezpravodaj.pocernice.cz/category/z-uradu/

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBECNÍ BYTY
Postupně, jak se dokončují byty v půdní ve-
stavbě v ulici Dobšická a Jívanská, probíhá 
výběrové řízení na jejich pronájem. Hodno-
tícím kritériem je výše prvního nabídnuté-
ho nájemného.

METROPOLITNÍ PLÁN
Na Chvalském zámku bylo setkání s obča-
ny ohledně Metropolitniho plánu. Bohužel, 
moc informací, jak se MP vyvíjí na hlavním 
městě, nemáme.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Do Horních Počernic jsme přivítali další ob-
čánky. Věříme, že se jim bude v naší měst-
ské části dobře žít.

PLES SENIORŮ
Proběhl další, tentokrát podzimní, ples se-
niorů. Tradičně v KC Domeček. Hudba byla 
skvělá, vystoupení malých baletek, budou-
cích reprezentantek Horních Počernic na 
mezinárodní baletní scéně, bylo opravdu 
úchvatné. 
 
MUMRAJ
MUM změnil svůj název na MUMRAJ, i když 
to již dlouhodobě vystihuje jejich činnost. 
Jejich akce jsou plné nadšení a dobrodruž-
ství. Přeji jim mnoho dalších úspěchů ve 
spolupráci s naší radnicí.
 

REKONSTRUKCE KOMUNIKACE VE 
ŽLÍBKU
V současné době probíhá rekonstrukce 
komunikace Ve Žlíbku. Tato oprava je koor-
dinována s budoucí výstavbou cyklostez-
ky, novým přechodem u ulice V Slavětíně  
a dalšími zklidňujícími prvky.

POZVÁNKA NA OTEVŘENÍ ČESKÉ POŠTY
Slavnostní otevření zrekonstruované po-
bočky se koná dne 11. 12. 2017 od 8.00 
hodin.

Hana Moravcová,
starostka

Milí Hornopočerničtí,
žijeme ve světě, v  němž se hodnoty slov 
i činů mění tak, aby jak slova, tak činy vyho-
vovaly a zapadaly do mozaiky našich pro-
gramů. Přesto tu po staletí v civilizovaném 

světě zůstává období, kdy se nám v mysli vynoří pojem lidé dobré vůle 
a Vánoce.
Z obchodů se už od listopadu linou vánoční písně a spolu s reklamami 
nás nutí nakupovat, uklízet, péct cukroví a pořizovat hromady dárků. 
V  tomto období je snadné podlehnout stresu a  pro mnohé z  nás je 
běžné, že si toho na sebe bereme až příliš. Často má naše úsilí během 
vánočního období za následek to, že jsme vyčerpaní, téměř na zhrou-
cení, namísto abychom pociťovali prostou radost ze skutečného poslá-
ní Vánoc.
Pomalu končí občanský i církevní rok a vstupujeme do období, jež nám 
připomíná, že na něco, tedy hlavně na někoho čekáme. Každý, kdo 
nemá srdce z kamene, snad pocítí s příchodem adventu milost a po-
žehnání této doby plné krásných symbolů naděje, života, štěstí a lás-
ky. Vánoce tu vždycky budou pro všechny, každý je však prožije podle 
toho, jak se na ně připraví. Nestačí jen doma uklidit, navařit, napéct 
a nakoupit dárky, i když to ke svátkům patří, ale je až na druhém místě. 

Nebojme se zastavit a přibrzdit v předvánočním shonu, dejme prostor 
tichu a udělejme místo v našich srdcích. Snažme se změnit svůj život 
tak, abychom se stali co nejvíce podobnými dítěti v chudé stáji.
Učiňme z Vánoc to, čím skutečně jsou. Znamenají štěstí, neboť v lidech 
spatřujeme radost. Znamenají zapomínat na sebe a nacházet čas pro 
druhé. Znamenají odkládat nepodstatné a vyzdvihovat pravé hodnoty. 
Vánoce jsou obdobím, kdy si nejsilněji uvědomujeme, že čím více lásky 
projevíme, tím více je jí pro druhé.
Přeji vám, abyste adventní čas prožili v klidu a našli si čas na setkání 
s  rodinou a  přáteli. Příležitostí k  takovým setkáním bude dost také 
v Horních Počernicích. Věřím, že se při některé z mnoha akcí setkáme, 
že během přípravy na Vánoce projevíme snahu alespoň trochu změnit 
svůj život, a pak dokážeme společně upřímně zazpívat: „Nám, nám na-
rodil se…“

Krásný advent i vánoční svátky vám přeje 

Hana Moravcová, 
vaše starostka

• Sociální pracovník pro sociálně právní   
   ochranu dětí v Odboru sociálních věcí 
   a školství – zástup za MD
• Řidič skupiny C
• Vedoucí Odboru ekonomického 
• Právník Odboru kanceláře úřadu

•  Vedoucí Odboru kanceláře úřadu
• Referent majetkové správy 
   – investiční referent v OHSaI
•  Tajemník/ Tajemnice ÚMČ Praha 20
• Účetní v OE
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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

Stanovisko k  návrhu obecně závazné vy-
hlášky hl. m. Prahy o školských obvodech 
mateřských škol
Rada nemá námitek k předloženému návrhu 
obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy o škol-
ských obvodech mateřských škol, kde je sta-
noven pro všechny mateřské školy zřizované 
MČ Praha 20 společný spádový obvod, a  to 
celé území MČ Praha 20.

Projekt Místní akční plán vzdělávání MČ 
Praha 20
Rada schválila dokument Místní akční plán 
vzdělávání MČ Praha 20, který slouží jako 
podklad pro případné čerpání finančních 
prostředků z dotačních titulů ze státního roz-
počtu a fondů EU.

Posudek o vlivech záměru „I/12 Běchovice 
- Úvaly“ na životní prostředí
Rada nesouhlasila s vypořádáním svého po-
žadavku ze dne 6.  6.  2017, kdy požadovala 

doplnit dokumentaci o  dopravní model, 
který bude simulovat, jak bude v souvislosti 
s realizací záměru ovlivněno rozložení dopra-
vy na území hlavního města. Argumentovala 
tím, že dotčeným územím záměru bude celé 
hlavní město, protože záměr je součástí Praž-
ského okruhu.

Objízdná trasa přes Horní Počernice
Rada souhlasila s využitím místní komunika-
ce ul. Ve Žlíbku v  Horních Počernicích jako 
objízdnou trasou v  rámci uzavření pozemní 
komunikace ul. Mladých Běchovic u  křižo-
vatky s  ul. Českobrodskou v  Běchovicích 
v  termínech 25.–26.  11.  2017 pro frézování 
a 2. 12.–3. 12. 2017 pro pokládku živice.

Vzdání se funkce tajemnice úřadu
Rada vzala na vědomí rezignaci Ing.  Heleny 
Váňové na funkci tajemnice úřadu ke dni 
31. 10. 2017.

PLÁN UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY 
A OKOLÍ - závěr zjišťovacího řízení MŽP
Rada souhlasila se závěry zjišťovacího říze-
ní PLÁNU UDRŽITELNÉ MOBILITY PRAHY 
A OKOLÍ.

Návrh novelizace vyhlášky, kterou se za-
kazuje požívání alkoholických nápojů
Rada nesouhlasila se zpřísněním vyhlášky 
č. 12/2008 Sb. hl. m. Prahy, kterou se zakazuje 
požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích, ve znění pozdějších změn.

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

Úřad MČ Praha 20

Redakční rada HPZ vám přeje 
příjemné prožití vánočních svátků 
a mnoho úspěchů v roce 2018
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OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

V  listopadovém rozhovoru se starostkou Ha-
nou Moravcovou jsme probíraly problémy 
s  osvětlením, odkup aréalu Xaverov, schůzku 
s  náměstkem Dolínkem nebo rezignaci na 
funkci tajemnice úřadu.

V  posledních týdnech se objevily problémy 
s veřejným osvětlením. Jak se bude tato situa-
ce řešit?
Problémy s  veřejným osvětlením přetrvávají od 
doby, kdy Magistrát změnil dodavatele servisních 
služeb. Nově to nespravuje firma ELTODO, ale 
PRE. Zpočátku jsme se snažili jednat přímo s PRE, 
ale bez úspěchu. Proto jsem zavolala vedoucímu 
oddělení Magistrátu, který to má na starosti, a ten 
slíbil okamžitou nápravu. Bohužel se jednalo vždy 
o poruchu v několika ulicích a hrozila zde majetko-
vá kriminalita. Se zástupcem městské policie jsme 
tedy projednávali kontrolu především v lokalitách, 
kde máme časté poruchy na veřejném osvětlení. 
Strážníci projížděli těmito lokalitami, aby alespoň 
částečně zajistili bezpečnost. V  případě dalších 
poruch osvětlení je potřeba hlásit je na telefonním 
čísle: 224 915 151.

Pokročila jednání ohledně odkupu sportovní-
ho areálu Xaverov?
Se zástupci Slávie jsme jednali o možnosti odkupu 
fotbalového areálu XAVEROV. Jednání jsou složi-
tá a zdlouhavá, jelikož Slávie nemá jiné prostory, 
kde by mohli provozovat svou sportovní činnost. 
I  přesto se budeme snažit dál, abychom se stali 
vlastníky a mohli do areálů investovat, zlepšit tak 
zázemí pro sportovce a především mít jistotu, že 
počernické děti už nikdy nikdo nevyžene.

Zúčastnili jste se podzimní školy MA21. Co vám 
tato návštěva přinesla?
Společně s  Lenkou Tomsovou jsme se zúčastnili 
podzimní školy ZDRAVÁ MĚSTA ve Vsetíně. Předá-
vání zkušeností mezi městy a obcemi je totiž pro 
samosprávy velmi důležité.
Získali jsme spoustu nových zkušeností - napří-
klad ohledně analýzy zdravotního stavu občanů, 
kterou můžeme navázat na Místní akční plán na 
snížení zátěže obyvatel z  dopravy, Ministerstvo 
průmyslu a  obchodu zde prezentovalo zákon 
o  veřejných zakázkách, další možnosti využívaní 
našeho komunitního centra jako je geriatrická po-
radna a další.
 
Bude se vás týkat nová legislativa Evropské 
unie GDPR (General Data Protection Regulati-
on)?
Také našeho úřadu se týká zavedení systému 
GDPR, což je vlastně zpřísnění zákona o ochraně 
osobních údajů. Musí být jasně specifikováno, 
s kterými osobními údaji úřad nakládá a také jak 
s  nimi nakládá. Jedná se především o  zavedení 
ochrany možného úniku, a to nejen z počítačů,
e -mailů, ale také v písemné formě u spisů v jednot-
livých kancelářích. Pro nás to znamená opět další 
nárůst administrativy a také vynaložení vysokých 
finančních prostředků. Evropská unie nařizuje, 
ale finanční prostředky budou muset jít z našeho 
rozpočtu. Stát ani hlavní město nám na to nic ne-

přispěje. Snažíme se proto udělat většinu vlastními 
silami, společně s týmem zaměstnanců úřadu a až 
teprve poslední fázi si necháme zpracovat na zá-
kladě poptávky odbornou firmou.
 
V listopadu jste měla další schůzku s náměst-
kem primátorky Petrem Dolínkem. Čeho se 
schůzka týkala?
S  panem náměstkem Dolínkem jsme probírali 
tři důležitá témata. Tím hlavním byla dopravní 
situace v Horních Počernicích, a  to zejména zka-
pacitnění D11 a  především instalace protihluko-
vých opatření. Další téma se týkalo aktualizace 
aglomeračního okruhu, tedy silnice vedoucí přes 
Středočeský kraj, která by mohla část tranzitu od-
vést mimo Horní Počernice. Pro představu je to 
trasa, kterou měl kopírovat “rozumný okruh kolem 
Prahy”. Při jednání ohledně studie stavby 520, což 
je pokračování Silničního okruhu kolem Prahy 
z Horních Počernic směrem na Satalice, Radonice, 
Letňany až za Březiněves, jsme domluvili schůzku 
se zástupci Středočeského kraje. Začátkem příští-
ho roku by se uskutečnilo setkání zástupců naší 
radnice, Středočeského kraje, hl. m. Prahy a ŘSD, 
abychom se domluvili na dalším postupu. Trochu 
paradoxní mi připadá, že to musíme zajišťovat my 
společně s panem náměstkem, když je to přede-
vším v  zájmu Středočeského kraje. Třetím téma-
tem byly cyklostezky a parkoviště u nádraží.
 
Jak se vyvíjí rozšíření domu s  pečovatelskou 
službou?
Bohužel postavení Horních Počernic vůči Magist-
rátu je teď dost složité. Setkávám se často s reakcí 
na naše připomínky k silničnímu okruhu v případě 
některých našich žádostí. Takže je komplikovanější 
schválit náš materiál v Radě hlavního města a také 
v pražském zastupitelstvu.
To se týká také rozšíření domu s  pečovatelskou 
službou. Původní příslib byl, že budeme společně 
financovat celý projekt. Město vykoupí pozemky, 
my připravíme projekt do fáze stavebního povole-
ní a následně se budeme určitou částkou podílet 
i  na stavbě samotné. Po projednání v  pražském 
zastupitelstvu si ale musíme zařídit vše včetně 
výkupu pozemků a následně je příslib účelové do-
tace. Příslib, který by ale muselo dodržet budoucí 
zastupitelstvo, jelikož příští rok jsou volby. A to se 
obávám, že nikdo budoucí zastupitele k takovému 
slibu nemůže zavázat. Moje práce tedy spočívá 
v tom, přesvědčit současné vedení Magistrátu, že 

se jedná o projekt prospěšný a hlavně potřebný, 
který naše městská část není schopna sama finan-
covat.

Ke konci měsíce ve své funkci skončila tajemni-
ce paní Váňová. Kdo ji ve funkci nahradí?
Paní Váňová skončila ve své funkci ke dni 
31. 10. 2017. Bylo to především z důvodu, že náš 
úřad začali opouštět kvalitní a strategičtí zaměst-
nanci a  hrozilo, že nebude schválen rozpočet. 
Spoustu agend bylo rozdělaných, ale neukonče-
ných. Právní oddělení se úplně rozpadlo, neměl 
kdo kontrolovat smlouvy, nefungovala spisová 
služba, v  oblasti informatiky byly tak velké pro-
blémy s  nefunkčností systémů, že úřad nemohl 
fungovat. Interní audit zjistit hrubé nedostatky ve 
vedení spisů, zejména právních. Nebyl schválen  
organizační, pracovní, podpisový řád. Skartační 
řád vykazoval velké nedostatky. Magistrátní kont-
rola zjistila naprostý chaos v interních směrnicích, 
nedostatky z minulé kontroly nebyly odstraněny. 
Důvodem nespokojenosti bylo i to, že bývalá ta-
jemnice se snažila většinu prací řešit dodavatelsky. 
Například na audit GDPR jsme dostali nabídky od 
300 tisíc až do 1 milionu. To se naprosto nesho-
dovalo s naší koncepcí. Proto jsme se dohodly na 
ukončení pracovního poměru a  její rezignaci na 
funkci.
V současné době je vyhlášeno výběrové řízení, na 
jehož základě by měl být vybrán nový tajemník 
úřadu. Práce tajemníka úřadu je velmi specifická 
a s ohledem na to, že se jedná především o prá-
ci úředníků, velmi těžko se kontroluje, zda jsou 
všechny předpisy a směrnice schvalovány tak, jak 
ukládá zákon. V současné době zastupuje tuto 
funkci Ing. Brzkovská za podpory všech zbylých 
vedoucích úřadu.
 
Chystáte se vybudovat venkovní fitness park, 
kdy bude pro veřejnost otevřen?
Na pozemcích, kde je současné hřiště pro malé 
i větší děti, u školy Ratibořická, budou instalová-
ny nové cvičební prvky. Jedná se o stanice na za-
hřátí těla, procvičení a posílení nohou, rukou, zad 
a bude zde i běžecká dráha. Realizace by měla být 
ještě v letošním roce, záležet bude na počasí.

Lenka Bartáková, redaktorka
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PŘÍSPĚVKY ZASTUPITELŮ
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Přejeme vám 
radostné 

vánoční svátky 
a rok 2018 plný 
pohody, lásky 

a štěstí!

Hnutí občanů 
Počernic

NOVÁ ÉRA S NOVÝMI BARVAMI

17. LISTOPAD V PROUDU ČASU

Zhruba každé čtvrtstoletí dochází v naší společ-
nosti k zásadním posunům. V roce 1968 zažívalo 
Československo Pražské jaro… V  roce 1993 se 
z  Československa staly dva samostatné státy… 
A  v  závěru roku 2017 uspěly ve volbách nové 
politické formace, které přinášejí nové pohledy 
na charakter, směřování a politický a organizační 
systém České republiky… S ohledem na minulost 
to nepovažuji za nic divného a zvláštního. Někte-
ré věci už prostě nebudou jako dřív, lidé začínají 
uvažovat jinak a  je na politicích, zda se těmto 
změnám přizpůsobí nebo budou stále opakovat 
staré ideologické mantry. S  koncem jedné éry 
pomalu přestanou platit i  některé trendy nebo 
vzorce chování  – postupem času se sníží počet 
bezbarvých politiků a fungování politických stran 
a  hnutí již nebude založeno na starých princi-
pech.
Bezbarvým politikům postupně odzvoní
Bezbarvé politiky netrápí, za jakou stranu zrovna 
kandidují nebo ve které straně jsou zrovna členy. 

Politické strany nebo hnutí vnímají převážně jako 
platformy, které jim umožní pohodlné zvolení do 
zastupitelstva obce, kraje nebo parlamentu. Co 
bude dál, není podstatné – budou znovu ve funk-
ci a je jedno „za koho“. Nejdůležitější pro ně je udr-
žet se ve své funkci na radnici nebo v příspěvkové 
organizaci co nejdéle. Základním předpokladem 
k tomu bývá názorová flexibilita a schopnost mě-
nit své názory podle toho, jak je zrovna potřeba. 
Na zastupitelstva se tito lidé nepotřebují skoro 
vůbec připravovat  – stačí hlasovat v  souladu 
s „hlavní autoritou“ a  stabilita měsíčního příjmu 
bývá zajištěna. Doba se ale mění a lidé si bezbar-
vých politiků víc všímají a díky zákonu o svobod-
ném přístupu k informacím jsou schopni je i lépe 
identifikovat.
Staré strany se změní, nebo nepřežijí
V  České republice skončila éra mediálního roz-
dělení politické sféry na levici, pravici a  střed. 
Snaha znovu vyvolávat pravo -levé konflikty je ta 
tam, stejně tak se změnil pohled na chod státu 

a  fungování ekonomiky. Nikoho 
už neoslní politika vysokých daní, 
zaplevelování legislativy novými 
a novými zákony nebo volání po 
přijetí eura nepodložené jasnými 
ekonomickými argumenty. Prostě 
to už nebude fungovat. Stejně tak 
nebude fungovat uspořádání politických stran 
ve formátu místo -okres -kraj -ústředí za stavu, kdy 
řadoví členové nemohou rozhodovat o  směru, 
programu nebo osobnostech zvolených na vyš-
ších úrovních. Jistě, uskupení založené na osobě 
jednoho muže takové problémy řešit nemusí… 
to ale jen do chvíle, dokud se „starou stranou“ ne-
stane samo.
Takhle to vidím já… Ale mohu se mýlit. Je to i váš 
názor?
Klidné prožití Vánoc, příjemné chvíle strávené 
s vašimi nejbližšími a pevné zdraví vám ze srdce 
přeje

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

Při letošních oslavách 17.  listopadu jsem si uvě-
domila, jak jsou vlastní zážitky nepřenosné. V září 
roku 1989 jsem nastoupila poprvé do školy jako 
učitelka. Bylo mi 22 let. Moji žáčci byli jen o pár let 
mladší než já, tudíž jejich rodiče mě věkem o dost 
převyšovali. 7.  listopadu jsme ještě namalovali 
Auroru a  pak události dostaly rychlý spád. Byla 
jsem přímý účastník demonstrací a  jsem velmi 
ráda, že jsem tuto krásnou dobu zažila na vlastní 
kůži. Všechno to nadšení, zvonění klíči, víra v lepší 
budoucnost… V den generální stávky celá škola 
vyšla ven, chodili jsme po Žižkově a  skandovali 
hesla „Ať žije svoboda!“ a „Havel na Hrad!“
Léta plynula a já byla přesně ve věku rodičů mých 
žáků. Bylo to velmi šťastné období. Z rádia zněla 
píseň skupiny Chinaski Husákovy děti, ve třídě 
jsem měla úžasné žáčky a s jejich rodiči jsem si vý-
borně rozuměla. Všichni jsme na vlastní kůži zažili 
Sametovou revoluci, vstup do NATO a EU, rozdě-
lení republiky… Byli jsme naladěni na stejné vlně 
a věřili ve stejné věci. Dodnes jsme přátelé a s ně-

kterými každý rok jezdíme na školu v přírodě. Čas 
letěl dál a od revoluce uběhlo 20 let. Právě v této 
době jsem vstoupila do politiky. Mnoho mých 
vrstevníků bylo zklamaných z vývoje ve společ-
nosti, z korupce a dalších špinavostí. Mohla jsem 
nadávat v hospodě, emigrovat nebo se pokusit 
něco změnit. Když vznikla TOP 09, neváhala jsem 
a vstoupila do ní.
Léta plynula dál, opět slavíme 17.  listopad a  já 
opět stojím před třídou a  vyprávím jim, proč 
vlastně zítra nemusíme do školy. A  najednou si 
uvědomuju, že tyhle děti už vůbec nechápou, 
proč mám při promítání videa a vyprávění zážitků 
v očích slzy… Sametová revoluce je pro ně stej-
ně vzdálená jako husitské bitvy nebo 2. světová 
válka. Jejich rodičům bylo v roce 1989 deset let… 
Generace, pro kterou je listopad 1989 v propadli-
šti dějin. S dětmi si ve škole samozřejmě o všech 
těchto událostech povídám. V koutku duše se už 
ale po životních zkušenostech klepu, kdo si při-
jde stěžovat, že škola má být apolitická, a že toto 

do školy nepatří. Je těžké malým 
dětem vysvětlit, co je to svoboda 
a  demokracie, že nebylo možné 
cestovat, mít svobodný přístup 
k  informacím a  plné obchody 
zboží  – zvlášť když nám první 
stránky novin plní „horory“ o ceně 
másla! A proč toto zamyšlení píšu? Prosím, poví-
dejte si se svými dětmi o dávné i nedávné historii, 
jezděte s nimi do Prahy i jinam na památná místa 
a stále jim opakujte, že svoboda není samozřej-
most a že není zadarmo. Nezatajujte jim skuteč-
nosti a  nepřetírejte minulost na růžovo  – naše 
historie je velká i  bez falešných mýtů a  legend. 
Nedopusťte, ať na otázku: „Co se stalo 17. listopa-
du 1989?“ odpoví: „Byl upálen Mistr Jan Hus.“
Milí spoluobčané, jménem celé počernické TOP 
09 vám přeji optimismus, sílu čelit hlouposti a zlo-
bě, krásné prožití vánočních svátků a mnoho štěs-
tí v novém roce.

Alena Šefčíková, radní
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Pozvánka

Placená inzerce
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Kurz hormonální jógy pro ženy 

HJ vyrovnává hladinu ženských hormonů a elimi-
nuje projevy spojené s její nerovnováhou. Vhod-

Termín kurzu: 8.1. - 26.2.2018 (17—18:30) 

Více informací a přihlášky na:  

www.hormonalni-joga-cviky.cz  
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Od roku 2016 je po celé Praze možno třídit, 
vedle zavedených komodit jako je papír, 
plasty, sklo, ještě kovové obaly. Do listopa-
du byly tyto kontejnery na kov umístěny na 
10 stanovištích v  Horních Počernicích. Od 
1. 11. 2017 byl tento počet zvýšen o dalších 
11 stanovišť, kde občané mohou odkládat 
kovové obaly. Do šedých kontejnerů o obje-
mu 1100 l mohou občané odkládat z domác-
ností nápojové plechovky, konzervy od po-
travin, zvířecí konzervy, kovové tuby, uzávěry 
a víčka od nápojů, jogurtů apod. Naopak do 
těchto nádob nepatří stlačené kovové ná-
doby od kosmetiky a  jiných sprejů, kovové 
obaly od barev, benzínu, motorových olejů, 
kovové obaly, které nejsou prázdné.
Stanoviště, kde byly nově umístěny kontej-
nery na kovové obaly:

Běchorská, Chodovická x U  Jeslí, Chodovic-
ká x Pavlišovská, Chodovická x Běchorská, 
Ruprechtická, Plkovská, Božanovská, Harcov-
ská, Hrdoňovická x Třebešovská, Lipí x Bě-
chorská, Komárovská x U Jeslí.
 
Zároveň bylo posíleno stanoviště Cirkusová 
x Na Staré silnici o  jeden kontejner na plast 
a na stanovišti Ratibořická byl vyměněn kon-
tejner o objemu 240 litrů na tetrapaky za vět-
ší o objemu 1100 l.
Změny na stanovištích probíhají na základě 
odsouhlasení a finančního zajištění Magistrá-
tem hlavního města Prahy a jsou určeny pou-
ze pro fyzické osoby.

Marie Novotná, OŽPD

Na hřbitově v ulici K Odpočinku bylo dokon-
čeno nové kolumbárium s 84 schránkami.
 
Vlastní realizaci prováděli pracovníci místní-
ho hospodářství. Celkové náklady na výstav-
bu činí 353.736 Kč.
 

 Jaroslav Píša, vedoucí OMH 

Jako každoročně 17. listopadu ve sváteční den, 
kdy je mírný provoz na hlavních komunikacích, 
převáželi pracovníci místního hospodářství vá-
noční strom na Chvalskou tvrz.

Smrk darovala MČ firma Eaton Elektrotechnika 
v Komárovské ulici. Bezplatnou pomoc při ká-
cení a převozu stromu zajistili pan Jiří Matyska 
(kácení a plošina) a pan Obst (jeřábnické práce).

Omezení dopravy a bezpečný převoz stromu 
zajišťovala společně s pracovníky místního hos-
podářství městská policie.

Vlastní zdobení stromu a slavnostní rozsví-
cení dne 3. 12. provede firma Eltodo Citelum  
s. r. o., ve spolupráci s místním hospodářstvím.

Děkujeme všem za pomoc a spolupráci.
Za pracovníky místního hospodářství bych 
rád popřál všem hornopočernickým občanům 
šťastné prožití vánočních svátků a vše nejlepší 

v novém roce 2018.  
 Jaroslav Píša, 
vedoucí OMH 

UMÍSTĚNÍ NOVÝCH NÁDOB NA SEPAROVANÝ ODPAD

NOVÉ KOLUMBÁRIUM DOKONČENO

PŘEVOZ VÁNOČNÍHO STROMU

PRODEJ MULTICAR M 25
MČ Praha 20 prodá vozidlo MULTICAR  M 25 
valník, zvýšené bočnice, pohon zadních kol, 
rok výroby 1990.
Pojízdný stav, platná TP do 12/2018. Minimál-
ní cena 25.000,- Kč. Prodáno bude nejvyšší 
nabídce.

Nabídka v zalepené obálce s nápisem „Prodej 
Multicar -  Neotvírat“.
Doručíte na podatelnu MČ Praha 20 do 
3.1.2018

 

Bližší informace na Odboru místního hospo-
dářství MČ Praha 20 Lipí 2642/4 nebo na tel. 
271071690.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH
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středa 6. prosince KLUBOVNA
Výroba vánočních dekorací, začátek ve 
14.00 hod., vede H. Barcalová.

pondělí 11. prosince VÁNOČNÍ 
KONCERT
V kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. 
Karla Velikého, vstupné dobrovolné, sraz ve 
stanici metra Č. Most v 16.30 hod., začátek 
v 18.00 hod. 

středa 13. prosince KLUBOVNA
Vánoční setkání, začátek ve 14.00 hod.

pondělí 18. prosince VYCHÁZKA
Kotva  - Karlův Most, sraz ve stanici metra 
Českomoravská v 10.00 hod., vede K. 
Janušová.

středa 3. ledna 2018  KLUBOVNA
Pan B. Bisinger: U Havla v Lucerně i na 
Barrandově, začátek ve 14.00 hod.

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

Klubovna  je  otevřena   každou  středu  
od  14 hodin.

PŘEJEME VÁM PŘÍJEMNÉ A KLIDNÉ DNY 
VÁNOČNÍ, DO NOVÉHO ROKU PEVNÉ 
ZDRAVÍ, POHODU A SPOUSTU ÚSMĚVŮ.

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

O
db
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI

PROGRAM 
ZO SENIOŘI 
PROSINEC 

2017

GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V PROSINCI A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Chudomelová Libuše
Sedláčková Vlasta
Červenka Václav
Kulhánková Anděla
Mottlová Vlasta
Bednář František
Maňáková Marie
Matysková Hana
Vajzr Miroslav
Chládková Marie
Vajzrová Vlasta

Koniakovská Jindřiška
Kubec Miloslav
Francová Věra
Hladíková Miluše
Chroustová Zdeňka
Košina Miroslav
Pazderová Zdenka
Volková Helena
Kučerová  Marie
Paulíková Alena
Volavka Antonín

Dvořáková Jaromíra
Fidlerová Milada
Petříková Eva
Čermáková Marie
Fialová Jitka
Valdová Dagmar
Beneš Miloslav
Beranová Hana
Klímová Marie
Křížková Jaroslava
Kudrlička František

Šejvlová Alena
Kleinová Eva
Klinerová Marie
Kubánková Eva
Kubíska Josef
Navrátilová Drahomíra
Pešková Eva
Pohanková Františka
Zemaníková Milena
Kadeřávková Eliška
Malega Mikuláš

Plotzar Jindřich
Škvor Jaroslav
Vaněčková Brigita
Heřmanová Marie
Kříž Jaroslav
Obalil Petr
Přída Antonín
Řeřichová Milada

Městská část Praha 20 pořádá Vítání občánků 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 narozené 
v období 1. 9. 2017 - 30. 11. 2017 do 31. 12. 2017. 
Přihlášku na vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna-obcana/ vitani-obcan-
ku/ nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občan skosprávních agend č. dveří 
100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není totožné  
s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze z městské části 
Praha 20. Vítání občánků není 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 Vost-
rá, 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

VZPOMÍNKA

Dne 31. 12. 2017 by se dožil tatínek, dědeček Jiří Zouzal 88 let. 

S láskou stále vzpomínají dcera Jiřina s rodinou, vnuk Jiří s rodinou, 
vnučky Veronika a Kateřina s rodinami.

Dne 5. 10. 2017 bylo uděleno státní občan-
ství ČR paní Galině Podhorné, která je státní 
občankou Ukrajiny. V České republice žije 
od roku 1998, od r. 2015 bydlí v Horních Po-
černicích. Paní Podhorná podniká v oblasti 
správy a údržby nemovitostí. 

Martina Procházková, 
matrikářka 

UDĚLENÍ STÁTNÍHO 
OBČANSTVÍ

PŘÁNÍ OD KLUBU SENIORŮ
Rok 2017 se chýlí ke konci a my bychom se s vámi chtěli podělit o naši práci v klubu seniorů 
v SKP HOPO v Horních Počernicích. Jsme malá organizace, naše členky se zabývají hlavně ruč-
ními pracemi, které můžete vidět na trzích v Chvalské tvrzi několikrát za rok. Jsou to výrobky 
denní potřeby a dětem pro radost. Jezdíme na dva zájezdy ročně do krásných míst naší země. 
Míváme také zajímavé besedy. Scházíme se každou středu a je nám spolu dobře. A tak když se 
blíží Vánoce a Nový rok 2018, chceme poděkovat všem, kteří nás v této práci podporují. Je to 
MÚ pod vedením paní starostky Moravcové, zámku v Horních Počernicích pod vedením paní 
ředitelky Kohoutové a také SKP HOPO pod vedením pana ředitele PhDr. Čepeláka.
Všem přejeme krásné Vánoce a v novém roce jen to nejlepší, pevné zdraví, štěstí, radost a spo-
kojenost. To je přání od všech členů klubu seniorů SKP HOPO.

Za SKP HOPO, Doušová Jaroslava
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ODBOR SPRÁVNÍCH AGEND

Vítání občánků se konalo dne 24. 10. 2017 v Obřadní síni Chvalského zámku. Věříme, že pro ně budou Horní Počernice krásným místem k jejich 
životu. 

Hana Vostrá, referentka odd. správních agend

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN KE SNÍŽENÍ  ZÁTĚŽE OBYVATEL MČ PRAHA 20 NADMĚRNÝM 
HLUKEM A ZNEČIŠTĚNÝM OVZDUŠÍM S VYUŽITÍM ZKUŠENOSTÍ S APLIKACI MA21 
BYL DOKONČEN 
Rozhodnutím ministra životního prostředí 
nám byla v červenci 2016 schválena finanční 
podpora z  Národního programu životního 
prostředí na jeho realizaci. Podle harmono-
gramu měl být realizován od března do pro-
since letošního roku.

Proto jsme počátkem letošního roku připra-
vili výběrové řízení na zhotovitele. Vítězem 
výběrového řízení se stala společnost EKO-
LA,  a.  s. Zpracované dokumenty byly zho-
tovitelem představeny na setkání s občany 

24. 6. 2017 v ZŠ Bártlova a následně jste měli 
možnost se do 20.  7.  2017 k  nim vyjádřit, 
zaslat své náměty na doplnění a dotazy. Se 
způsobem, jak se s  nimi zpracovatel vypo-
řádal, seznámil přítomné na setkání občanů 
s radními 14. 11. 2017 v ZŠ Spojenců. 

Doplněné dokumenty a  vypořádání všech 
námětů, dotazů i  připomínek naleznete na 
internetových stránkách www.zdravehorni-
pocernice.cz pod odkazem v zeleném řádku 
„MAP KE SNÍŽENÍ ZÁTĚŽE OBYVATEL“.

Tento grant byl časově i finančně omezený, 
ale již nyní víme, že chceme i  nadále po-
kračovat, zajistit měření i  v  jiných částech 
Horních Počernic a  na základě doporuče-
ní odborníků z  vašich řad i  EKOLY i  rozšířit 
spektrum sledovaných polutantů.

Zdravá městská část Horní Počernice

Zd
ra

vá
 M

Č

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

PRVNÍ ÚŘEDNÍ 
ELEKTROMOBIL
Minulý týden jsme převzali elektromobil 
značky Huyndai IONIG, na jehož pořízení 
nám byla schválena  rozhodnutím ministra 
životního prostředí dotace ve výši 230 000 
Kč ze Státního fondu životního prostředí  
v rámci Národního programu životního pro-
středí. 

 Lenka Tomsová,
 koordinátorka projektu 

Zdravá MČ a MA21

CYKLISTICKÉ AKTUALITY
Zimní jízdy 
Podívejte se, jak malou styčnou plochu má 
kolo se zemí. I s kolem je před zimou výhod-
né si nanečisto zkusit smyky, někdy raději 
mírně upustit duše, případně si na sezónu 
pořídit pláště s hrubším vzorkem.

Nordic Walking
Celoročně je doporučován jako doplněk  
k cyklistice, v zimě ji spolu s běžkami často 
do značné míry nahrazuje – je nenáročný  
a zapojí vám do pohybu 90 % všech svalů – 
neváhejte.

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

Pokud uvažujete o cyklodárku, preferujte bez-
pečnou kvalitu. Vánoční období, vhodné pro 
dohody mezi nejbližšími, je vám oporou.
Příjemný závěr letošního roku!

Petr Uzel, 
cyklokoordinátor
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Chvalská škola 24.  listopadu oslavila již 
230 výročí od svého založení. K tomuto ju-
bileu přichystali žáci i učitelé krásný pro-
gram, který zaujal všechny návštěvníky. 
Na oslavu se přišli podívat nejen stávající 
žáci s rodiči, ale i ti, kteří sem chodili před 
mnoha a mnoha lety.
„Roky utíkají více než rychle, vždyť nedávno 
jsme slavili 225 výročí trvání školy. Každo-
pádně naše školička si oslavu zaslouží; byla 
klíčovým stavením v  původní obci Chvaly, 
místem, které nejen pečovalo o chvalské děti, 
ale i o děti z okolních obcí. Na počátku zde 
totiž mnoho škol nebylo, proto byly Chvaly 
právem pyšné na to, že školu mají,“ řekl ředi-
tel školy Martin Březina.

V lavicích od pondělí do soboty
Školní výuka začala vcelku nenápadně, roku 
1787, kdy ve světnici začal Kašpar Follprecht 
vyučovat. Učitelské povolání bylo dědičné, 
takže později převzal výuku jeho syn a  ná-
sledně i  vnuk. Místa bylo málo, třídy velmi 
početné, průměr byl skoro 70 žáků na třídu. 
Vyučovalo se od 8  hodin ráno do 12  hodin 

a pak zase od jedné hodiny do pozdního od-
poledne. Od pondělí do soboty. Dbalo se na 
kázeň, jinak by to v tom počtu žáků ani ne-
šlo, ctil se krasopis, náboženství, pan farář byl 
členem učitelského sboru. Co se týče složení 
sboru, tvořili ho z velké části jen muži, žena 
na škole vyučovala pouze ženské ruční práce. 
Avšak jak kronika uvádí, tehdejší žáci také ob-
čas zlobili. Inu děti jsou prakticky stále stejné.

Na návštěvníky čekala pamětní plaketa
Vlastní oslava začala v 17 hodin ve školní jí-
delně krátkým vyprávěním o  tom, co škola 
v minulosti přinášela svým žáčkům, jak se vy-
učovalo i se trošku hovořilo o našem součas-
ném školství. Poté program pokračoval vy-
stoupením žáků od těch úplně nejmenších, 
předškoláčků, až po žáky druhého stupně. 
Pak už každý mohl dle svého zájmu prohlí-
žet všechny prostory školy. Budovu prvního 
stupně, budovu tzv. „Radnice“, kde jsou dnes 
dílny a počítačové učebny a samozřejmě naší 
hlavní budovu, která stojí na místě tehdejší-
ho původního domečku Kašpara Follprechta. 
Každá třída byla tématicky zaměřená, takže 

návštěvníci mohli spatřit jedno z  největších 
bohatství Horních Počernic – školní kroniky, 
třídu s výstavou z rozsáhlého projektu Lidice, 
třídu s historickými pomůckami, třídu plnou 
zpráv o naší škole a samozřejmě třídy, kde bě-
žel dokumentární sled fotografií o tom, jak se 
ta naše školička měnila. Návštěvníci obdrželi 
pamětní plaketu vyrobenou v rámci činnos-
ti školní družiny a krátké povídání z nejstarší 
kroniky o tom, jak kdysi šly události a  jak se 
učilo.

„Moc si vážíme zájmu a  účasti návštěvníků, 
za kterou děkujeme, vždyť škola je vždy zá-
kladem společnosti. Poděkování patří i všem, 
kteří se na oslavě výročí školy podíleli a samo-
zřejmě bývalé paní zástupkyni, Jindře Vaňko-
vé, za úžasnou hnací sílu ke všemu, co jste na 
výstavě měli možnost vidět,“ dodal Martin 
Březina.

Lenka Bartáková, redaktorka

OSLAVY TRVÁNÍ 230 LET CHVALSKÉ ŠKOLY
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Starostka Prahy 20 Hana Moravcová vedla 
v polovině listopadu delegaci z naší měst-
ské části při oficiální návštěvě ve francouz-
ském partnerském městě Mions. Jedním 
z  nejdůležitějších bodů třídenního pro-
gramu bylo jednání s jeho starostou Clau-
dem Cohenem a  zastupiteli města a  také 
setkání s představiteli regionu Auvergne-
-Rhône -Alpes, který je jedním z  třinácti 
metropolitních regionů Francie a  jehož 
správním střediskem je Lyon, třetí nejlid-
natější město v zemi.

Cílem naší cesty do Lyonu nebylo množství 
zajímavých kulturně -historických památek či 
vyhlášená gastronomie, ale pracovní jednání 
v sídle tohoto rozsáhlého alpského regionu. 
S  rostoucím vlivem regionální politiky stou-
pá nutnost jejímu detailnímu porozumění, 
a to jak na nadnárodní úrovni, tak i na úrov-
ni členských států, které ji přejímají. Region 
Auvergne -Rhône -Alpes je příkladem, jak lze 
uplatňovat regionální politiku Evropské unie 
v  praxi. Poslanec regionálního parlamentu 
a  starosta města Toussieu Paul Vidal spolu 
s ředitelem mezinárodních vztahů Bruno Chi-
averinim hornopočernickým zastupitelům 
a  členům delegace vysvětlovali, jak region 
s téměř osmi miliony obyvatel funguje, jaké 
má pravomoci a rozpočet na letošní rok, jaké 
jsou jeho výdaje a příjmy.

Pro rok 2017 si vedení regionu stanovilo 
priority v oblasti zabezpečení škol, dopravy, 
modernizace a  rekonstrukce sítě železnič-
ních tratí, podpory odborného vzdělávání 

- především v učňovském školství, výraznou 
část z  rozpočtu směřuje na podporu podni-
kání menších společností. Pilířem rozpočtu 
na rok 2017, který činí 3,685 miliard euro, je 
především oživení investic, boj proti plýtvá-
ní a úspora provozních nákladů v souvislosti 
s klesajícími státními prostředky.
Znovu se potvrdilo, že partnerská spolupráce 
je velmi účinný nástroj, který může působit 

mezi malými vesni-
cemi, okresy, i  vel-
kými městy. Lze ho 
soustředit k  celé 
řadě témat, k  širo-
ké škále činností 
aktérů ze spřátele-
ných komunit, jako 
je tomu u nás mezi 
francouzským Mi-
ons a  německým 
městem Brun-
sbüttel. Partnerství 
nám může přinést 
mnoho výhod už 

jen tím, že spojuje 
lidi z  různých částí 

Evropy, pomáhá jim seznámit se s vrstevníky 
z  jiné země a  získat tak rozhled, zkušenosti 
a  sebejistotu. Téměř dvouhodinová debata 
byla příležitostí ke sdílení problémů, výměně 

názorů a  pochopení rozdílných náhledů na 
mnoho společných záležitostí a  oblastí zá-
jmu. Delegace z  Horních Počernic zakončila 
svou návštěvu prohlídkou zasedací místnosti 
pro 204 poslanců regionu Auvergne -Rhône-
-Alpes a  celé rozsáhlé budovy, která sídlí 
v moderní čtvrti Confluence na soutoku řek 
Rhôny a Saôny.
„Jsme hrdí na to, že naše partnerská spolu-
práce s oběma městy je už víc než deset let 
příkladem dobré praxe nejen v  oblasti kul-
tury a  výměny studijních pobytů mládeže 
i  dospělých, ale též příkladem udržitelného 
rozvoje a  výměny zkušeností v  komunální 
politice,“ řekla starostka Hana Moravcová 
při přijetí na radnici v  městě Mions, a  též 
k poslancům v Lyonu. „Partnerská spoluprá-
ce představuje dlouhodobý závazek, vždy 
by měla přežít změny politického vedení či 
krátkodobé potíže a partneři by se v případě 
potřeby měli podporovat. Aby partnerská 
spolupráce zůstala dlouhodobým závazkem, 
je důležité se o  ni pravidelnou péčí starat.“ 
Jak dodal starosta města Mions Claude Co-
hen: „Potom naše partnerství splní potřeby 
současnosti a bude stále dynamické a svěží.“

Text a foto Dana Mojžíšová 
a Robert Chapat

ZÁSTUPCI NAŠÍ RADNICE DISKUTOVALI S POSLANCI REGIONU 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Poslanec Paul Vidal, předsedkyně Comité de Jumelage Monique Chapat a starostka Hana  Moravcová
Region Auvergne‑Rhône‑Alpes

Starosta města Mions Claude Cohen, Paul Vidal a Bruno Chiaverini

Členové delegace v parlamentu regionu Auvergne‑Rhône‑Alpes
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Za dva roky oslaví Zlatnictví Evy Klačkové 
již dvacet let působení v Horních Počerni-
cích. Podnikat začala se svou dcerou, která 
se vyučila zlatnicí a dodnes pro zákazníky 
vyrábí šperky na zakázku. Specializují se 
také na prodej kojeneckých naučnic.

Paní Klačková, jak dlouho vedete zlatnic-
tví v Horních Počernicích?
Zlatnictví provozuji od roku 1999. Nejprve 
jsem zde byla se svou starší dcerou, která je 
v tomto oboru vyučená. V roce 2002 se odstě-
hovala a já v práci pokračuji dále.

Co vám na práci se vzácnými kovy učaro-
valo?
Je to velmi zajímavá práce, ale nejraději mám 
staré šperky, které vracím zákazníkům po 
opravě. Jsou nádherné a  většina z  nich má 
svůj příběh (říkáme jim srdíčkové). Dědí se 
z  generace na generaci a  lidé mají k  těmto 
šperkům úžasný vztah.

Jaké jsou ve šperkařství trendy pro letošní 
rok?
Co se týče trendů v tomto roce, stále vedou 
šperky s kameny a perlami.

Je velký vývoj v  designu šperků dnes 
a v době, kdy jste začínala?
Je mnohem větší konkurence v  dodavate-
lích, zejména zahraničních, než byla a  snaží 
se tlačit cenu dolů. Tu ale docílí odlehčenými 
šperky, které nejsou tak kvalitní jako klasické 
těžké šperky. Já dávám přednost našim čes-
kým výrobcům, kteří jsou kvalitnější než do-

voz. A ohledně designu 
- již čtvrtým rokem jsou 
v kurzu šperky s kame-
ny. Ty máme buď hoto-
vé nebo je na zakázku 
vyrábí má dcera.

Jsou vaši zákazníci 
spíše ženy nebo muži?
Muži jsou nejlepší zá-
kazníci  – umí vybírat 
dárky pro své blízké 
lépe, než -li ženy, které 
jsou více konzervativní.

Blíží se Vánoce, je to 
na prodeji již znát? 
Kupují lidé hodně 

šperky pod stromeček?
V poslední době většina lidí nakupuje dárky 
k  Vánocům na poslední chvíli. Je to veliká 
škoda, protože není možné časově doplňo-
vat vyprodané zboží. Každé Vánoce prodáme 
dost šperků. Máme u nás velký výběr jak pro 
děti, tak pro dospělé jakéhokoliv věku. Je to 
osobní dárek, který udělá radost každému.

Hned po Štědrém dni nás čeká období novo-
ročních oslav a samozřejmě plesová sezóna. 

Jaké šperky se hodí pro tyto příležitosti?
Je to individuální, na slavnostnější příležitosti 
se hodí kamínky, které září na umělém světle, 
nebo perličky. Ale speciální večerní šperky už 
mizí, lidé si vybírají šperky, které nosí jak na 
běžné tak i na slavnostnější příležitosti.

Jaký šperk nejraději sama nosíte?
Kovářova kobyla chodí bosa, mám ráda jed-
noduchost a  tak mám jen jeden prstýnek 
s kamínkem.

Proč jste se rozhodla připojit k  projektu 
Podaná ruka a  jakou slevu u  vás držitelé 
kartičky obdrží?
Aby u  nás mohli nakupovat a  udělat radost 
svým blízkým i sociálně slabší spoluobčané, 
inspiroval mě projekt „Podaná ruka“. Poskytu-
jeme slevy na vybrané zboží (ze stříbra a ko-
rálků) od 5 do 10 procent. Na opravy šperků, 
hodinek a zlatých výrobků se slevy nevztahu-
jí.

Zlatnictví Eva Klačková
Komárovská 327
po -pá od 14.00 do 18.00 hodin
po dohodě případně i v jiný čas 
tel.: 602 690 567

Lenka Bartáková, 
redaktorka

Pr
oj

ek
t P

od
an

á 
ru

ka

EVA KLAČKOVÁ: ŠPERK K VÁNOCŮM UDĚLÁ RADOST KAŽDÉM
PROJEKT PODANÁ RUKA
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Historie dávná i nedávná – 108
Události
Velkým zásahem do působnosti MNV bylo 
v  roce 1987 rozhodnutí Národního výboru 
hl. města Prahy, který na návrh ONV Praha 9 
schválil změnu katastrálního území Horních 
Počernic. Změna spočívala v  začlenění vy-
projektovaného sídliště Černý Most, dosud 
územně z  části ve správě obcí Kyje a  Horní 
Počernice, do území pod správou ONV Praha 
9. V odůvodnění bylo jako hlavní důvod uvá-
děno zjednodušení projednávání a  povolo-
vání výstavby na daném území. Rozhodnutí 
bylo MNV vzato na vědomí na plenárním za-
sedání 22. září 1987.

Na startu už 6. ročníku Novoročního běhu, 
konaného tradičně dne 1. ledna, se u areálu 
sokolovny ve Svépravicích před desátou ho-
dinou sešlo v roce 1987 celkem 48 závodní-
ků. Za příznivého a teplého počasí se běželo 
pod heslem „Poklusem do roku 2000“. V hlav-
ní kategorii na trati 6,3 km se tohoto roku stal 
vítězem pan Miloslav Soch ze Slávie Praha. 
Z dorostenců byl nejrychlejší Martin Tomášek 
z RH Praha, z žen a dorostenek byla nejrych-
lejší Dana Plíšková z Horních Počernic.

Obvodní výbor protifašistických bojovníků 
v Praze 9 vydal v roce 1987 publikaci „Horní 
Počernice v  protifašistickém odboji“, autora 
Jiřího Šárala. Tato minikronika odboje proti 
okupantům v  Horních Počernicích byla vě-
nována památce 78 popravených, umuče-
ných nebo padlých občanů v letech okupace 
a v Pražském povstání v květnu 1945, s jejich 
jmenovitým seznamem.

Z rozvojových aktivit bylo v Horních Počerni-
cích v tomto roce například:

• zprovoznění východní větve středotlakého 
plynovodu v  ulici Ve Žlíbku, která umožnila 
započít s budováním rozvodů plynu do dal-
ších ulic,

• byl položen hlavní telefonní kabel z  nové 
telefonní ústředny na Černém Mostě do 
ústředny v  Horních Počernicích a  započaty 
práce na rozšiřování zaostalé telefonní sítě,

• z  rozpínací stanice vysokého napětí v  Bě-
chovicích byl do Horních Počernic položen 
kabelovod o  napětí 22 KV, čímž se nejen 
zlepšila dodávka elektřiny, ale současně to 
umožnilo vybudování dalších nových trafo-
stanic a  také vyřazení částí vrchního vedení 
vysokého napětí,

• 6. dubna bylo do používání předáno prvních 
13 učeben nové školy v Chodovické ulici, její 
plná kapacita pak od 1. září. První ředitelkou 
byla jmenována Mgr. Alena Formanová.

Vrcholnou událostí roku 1987 bylo připome-
nutí a  oslava 200. výročí od založení školy 
v původní obci Chvaly. Pro informaci občanů 
o historii školy bylo vydáno mimořádné číslo 
Hornopočernického zpravodaje, ve kterém 
bylo dění za dvě stě let zestručněno do 22 
stran. Historie školy až do období okupace 
Československa je v hlavních změnách zachy-
cena v obecní kronice Chvalské a podrobně 
v dochovaných dílech školní kroniky. K výro-
čí pak bylo do obecní kroniky zaznamenáno 
v roce 1987 ještě například toto: Obecná ško-
la triviální v obci Chvaly byla otevřena v při-
pravené školní světnici domku prvního učite-
le pana Kašpara Folprechta, který stál v místě 
vystavěné patrové školní budovy. Růst počtu 
dětí si vyžádal přístavbu druhé třídy v  roce 
1876. V  roce 1901 byla provedena celková 
přestavba dvou tříd na jednotný školní ob-
jekt. Po první světové válce v roce 1923 byla 
provedena přestavba školy výstavbou po-
schodí na čtyřtřídní školu. V roce následujícím 
byla do školy zavedena elektřina. Po otevření 
vlastní školy v  obci Svépravice v  roce 1934 
byly děti z  této obce předány k  vyučování 
v  této škole. Od roku 1930 bylo uvažováno 
o otevření také školy měšťanské. Předpoklad 
byl vytvořen v  roce 1937 přístavbou školy, 
a tak 1. září tohoto roku zde byly umístěny tři 
třídy jako pobočky měšťanské školy v Kyjích 
a  od následujícího školního roku již samo-
statná měšťanská škola, jejímž prvním ředite-
lem byl ustanoven Jaroslav Hnát. Následující 
rok začala okupace Československa a období 
2. světové války. Po ukončení okupace pokra-
čoval rozvoj školy v nových podmínkách s re-
alizací změn ve školství. V  únoru 1959 byla 
část školní budovy postižena požárem, jehož 
následky se podařilo ještě tento rok odstra-
nit. Nárůst počtu dětí, spojený s osidlováním 
nově postavených bytových domů, si vyžá-
dal urychlené vybudování dalších učebních 
prostor. Aby se zamezilo hrozbě směnného 
vyučování, byl v roce 1983 zvolen pro výstav-
bu učeben systém z montovaných dílců typu 
Chanos. Vyučování v nich bylo možno zapo-
čít 1. září 1984. I když jubilantka, ze dvou prv-
ních míst výuky dětí na našem území, není už 
osamoceným místem, bude pokračovat její 
rozvoj jistě úspěšně dále v přímé návaznos-
ti na úspěchy v uplynulé historické době. Že 
tomu tak opradu je, toho je nejlepším důka-
zem jak nová výstavba, tak stav historického 
školního objektu spolu s  vysokou kvalitou 
pedagogického sboru v roce 2017, kdy si ško-
la připomenula 230 let od založení.

Místní veřejná knihovna v  roce 1987 měla 
1 012 zapsaných čtenářů, z  nichž bylo 566 
dětí a ty si z fondu 18 444 knih, z nichž bylo 
13 099 titulů krásné literatury, během roku 
vypůjčily celkem 22 392 knih.

Ke všeobecnému rozvíjení tělovýchovy 
a  sportu také v  roce 1987 přispívala místní 
jednota Sokola, v  jejíchž odborných sekcích 
a  skupinách se činilo celkem 1 285 členů, 
z  nichž přes polovinu byli mladí do 18  let. 
Tohoto roku bylo za velkého zájmu a  účasti 
dalších občanů konáno přes třicet různých 
turnajů, závodů či soutěží. To se podařilo 
uskutečnit díky příkladné a  nezištné práci 
trenérů a  dalších dobrovolných pracovníků 
Jednoty spolu se zájmem všech soutěžících.

Tělovýchovná jednota Xaverov, zaměřená na 
kopanou, rozvíjela v tomto roce úspěšně také 
dráhový golf, v němž už minulý rok se jí po-
dařilo získat titul mistra republiky. Družstvo 
ženské kopané si dobře vedlo v  první lize 
a pro výchovu hráček bylo ustaveno družstvo 
juniorek.

Větší sportovní aktivita byla tohoto roku 
i v u nás působících odborných učilištích - jak 
Vojenských staveb, tak v potravinářském uči-
lišti Fruty Mochov.

Ve školním roce 1987/1988 bylo do našich 
mateřských škol zapsáno celkem 392 dětí, 
z toho do MŠ Chodovická 103 dětí, MŠ Spo-
jenců 137, MŠ Lhotská 99 a  do MŠ Ratibo-
řická 53 dětí. Mateřská škola na Křovinově 
náměstí byla uzavřena pro zahájení celkové 
rekonstrukce a její přístavbu.

Do 54 tříd základních škol roku 1987 nastou-
pilo celkem 1 706 dětí. Do zvláštní školy do 
sedmi tříd 70 dětí.

Ve 28 zájmových odděleních místního Domu 
pionýrů a mládeže rozvíjelo a zdokonalovalo 
svou dovednost a  umění 579 dětí. Na tuto 
činnost přispěl MNV částkou 181 tisíc korun.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář
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Vážení diváci,
prosinec je časem 
vánočních večír-
ků a  shonu, přesto 
pevně věřím, že 
i  v  tomto měsíci si 
najdete čas na kul-
turní zážitky. Ráda 
bych vám dopo-
ručila například 

skvělou komedii Dokonalá svatba v  podá-
ní pražského souboru Ty -já -tr, pod režijním 
vedením zkušeného profesionálního režisé-
ra Milana Schejbala. Představení uvádíme 
v  rámci festivalu Čechův divadelní podzim 

v  neděli 10.  12. od 19.30 hod. Velice zají-
mavé představení máme také připraveno na 
úterý 12.  12. od 19.30 hod. Přijede k  nám 
zahrát legendární divadlo VOSTO5 inscenaci 
Teatromat. Jedná se o originální model, kdy 
sami diváci potleskem rozhodují, kam se pří-
běh bude ubírat. Přijďte rozhodnout o osudu 
hlavní postavy, budete se skvěle bavit.
Na středu 13. 12. chystáme již tradiční harfo-
vý koncert paní Jany Bouškové, tentokrát 
si přizvala jako hosta světového houslového 
virtuosa Josefa Špačka.
A pokud se budete chtít těsně před Vánoce-
mi zasnít a skutečně zapomenout na všudy-
přítomný shon, přijďte se podívat na první 

reprízu inscenace Malý princ. Hraje místní 
ochotnický soubor Zeptejte se kocoura, ve 
středu 20. 12. od 19.30 hod.
No a co by to bylo za Vánoce, kdyby se nezpí-
valo pod vánočním stromem! Nebojte se, i le-
tos se sejdeme v Divadle v přírodě a společně 
s Ditou Hořínkovou a jejími hosty si užijeme 
příjemný večer s krásnými melodiemi a vůní 
svařeného vína. Tradiční Zpívání pod vánoč-
ním stromem proběhne v sobotu 23. 12. od 
17.00 hod.
Přejeme vám krásné Vánoce a  úspěšný rok 
2018.

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

Pokladna divadla je otevřená od pondělí do 
pátku od 16.00 do 19.00 hodin a vždy hodinu 
před každým představením.

Vstupenky si můžete koupit nebo zarezervo‑
vat kdykoliv na našich webových stránkách 
www.divadlopocernice.cz Věnujte pozornost 
omezené délce rezervace, vstupenky je nutné 
do týdne vyzvednout v pokladně divadla. Tři 
dny před představením již není možné vstu‑
penky rezervovat. Nejpozději tři dny před za‑
čátkem představení končí platnost veškerých 
rezervací.

Pokud nemáte cestu do pokladny divadla, 
doporučujeme vstupenky přímo zakoupit 
na www.divadlopocernice.cz – odkaz on ‑line 
nákup na úvodní stránce (vyberte si možnost 
eVstupenka nebo Cool ticket). Telefon do po‑
kladny: 281 860 174.

Délka všech představení je uváděná včetně 
přestávky. Pořady do 90 minut se hrají bez pře-
stávky, pokud není uvedeno jinak.

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 upřímné-
ho humoru, ze kterého občas mrazí v zádech.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

V PROSINCI HRAJEME
sobota 2. prosince v 15.00 hod.  Vánoční čarování 
pondělí 4. prosince v 19.30 hod.  Královny
čtvrtek 7. prosince v 19.30 hod.  Pohádky pro Emu (KINO)
sobota 9. prosince v 15.00 hod.  Čertův švagr
neděle 10. prosince v 19.30 hod.  Dokonalá svatba (ČDP) 
pondělí 11. prosince v 18.00 hod.  Dechový orchestr ZUŠ
úterý 12. prosince v 19.30 hod.  Teatromat (NEBUĎ KONZERVA)
středa 13. prosince v 18.00 hod.  Harfa Jany Bouškové a její host
čtvrtek 14. prosince v 18.00 hod.  Fit Studio D
pátek 15. prosince v 17.00 hod.  Koncert pěveckých sborů ZUŠ
sobota 16. prosince v 15.00 hod.   Zimní příhody včelích medvídků
neděle 17. prosince v 19.30 hod.  Vánoční koncert *Naďa Válová* 2017
pondělí 18. prosince v 19.30 hod.  Vztahy na úrovni
úterý 19. prosince v 18.00 hod.  Koncert pěveckých sborů ZUŠ
středa 20. prosince v 19.30 hod.  Malý princ
čtvrtek 21. prosince v 16.00 a v 18.00 hod. Vánoční show 2017
sobota 23. prosince v 17.00 hod.  Zpívání pod vánočním stromem 
     - Divadlo v přírodě
DOPOLEDNÍ POŘADY PRO DĚTI
pátek 1. prosince v 9.00 a 10.30 hod.   Malá mše vánoční - Vánoční pořad dětského  
     Kühnova sboru s doprovodem orchestru.

úterý 5. prosince v 9.00 a 10.30 hod.   Legenda o hvězdě - Líbezné vánoční povídaní  
     o narození Ježíška, divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila.

středa 6. prosince v 9.00 a 10.30 hod.   Kouzelný zvoneček vypravuje - Staročeskou  
     pohádku s bohatým dějem, plnou půvabných koled, 
     hraje Liduščino divadlo.

čtvrtek 7. prosince v 9.00 a 10.30 hod.   Kouzelný zvoneček vypravuje
pátek 8. prosince v 9.00 a 10.30 hod.   Kouzelný zvoneček vypravuje
úterý 12. prosince v 9.00 a 10.30 hod.  Zpátky do Betléma - Kejklířské divadlo Vojty Vrtka  
     a Teátr Pavla Šmída zahrají a prožijí ten prastarý příběh.

středa 13. prosince v 9.00 a 10.30 hod.  Andělé ze zapomenuté skříňky - Vánoční  
     příběh o tom, jak adventní andělé vykonávají své 
     povinnosti, vypráví divadlo Žlutý kopec.

pátek 15. prosince v 9.00 a 10.30 hod.   Vyšla hvězda nad Betlémem - Divadlo Drak  
     uvádí hru s biblickou tematikou, která zve ke společnému 
     zážitku, opírajícímu se o naše křesťanské tradice.
Dopolední pořady je možné po dohodě s paní 
Držmíškovou navštívit také individuálně.  Tel.: 281 920 326.
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Úterý 7. prosince v 19.30 hod.

POHÁDKY PRO EMU
ČR, romantická komedie
Režie: Rudolf Havlík
Hrají: Ondřej Vetchý, Aňa Geislerová,
Ema Švábenská, Vilma Cibulková,
Anna Polívková a další
Petrovi Milerovi je padesát a  jeho zaběhnu-
tý životní rytmus naruší zpráva, že je otcem 
osmileté holčičky, o  kterou je potřeba se 
postarat. Musí se rozhodnout, zda chce být 
skutečným rodičem nebo dál bude žít svůj 
kariérní život.
Délka představení: 112 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 9. prosince v 15.00 hod.

ČERTŮV ŠVAGR
DS Julie Jurištové
Režie: Dana Pražáková
Pohádkový muzikál 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 ženich s  kamarády svobodu. Jenže 
ouha! Zjišťuje, že pod peřinou je s ním nezná-
má dívka. Tak tahle kocovina bude mít říz…
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(sleva pro seniory 50 %, studentská sleva 20 %)

Pondělí 11. prosinec v 18.00 hod.

DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ
Koncert dechového orchestru ZUŠ Ratibořic-
ká doplněný vystoupením pěveckého sboru 
Paleček.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

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 sami 
rozhodují o osudu mladé dívky, která se roz-
hodla 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
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

Čtvrtek 14. prosince v 18.00 hod.

FIT STUDIO D
Vánoční akademie.
Délka představení: 90 minut
Vstupné: 100 Kč

Pátek 15. prosince v 18.00 hod.

PĚVECKÉ SBORY ZUŠ
Koncert dětských pěveckých 
sborů Lístek a Lísteček.
Vstupné: vstup volný

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
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Úterý 19. prosince v 18.00 hod.

PĚVECKÉ SBORY ZUŠ
Vystoupení pěveckého sboru 
Malíček pod vedením Šárky Mistrové.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

Středa 20. prosince 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,
Jaroslav Spitzer, Stanislav Spitzer, Jan
Hohenberger, Kamil Blažek, Adam Dufek, 
Adina Réva Králová, Hana Nováková

KONCERT

KONCERT

KONCERT

KONCERT

KINO
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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 děti i dospělé.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

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

Sobota 23. prosince v 17.00 hod.

ZPÍVÁNÍ POD
VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční setkání s Ditou Hořín-
kovou a jejím hostem v Divadle v přírodě.
Délka představení: přibližně 60 minut
Vstup volný

LEDEN
Neděle 7. ledna v 15.00 hod.

VODNÍKŮV SEN
ArtWay
Režie: Joanna Gerigk
Humorně laděný pohádkový příběh ze světa 
vodníků, víl, čarodějnic a čertů…
Délka představení: 55 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 8. ledna v 19.00 hod.

KONCERT FLÉTNY
Koncert flétnistů ze ZUŠ Ratibořická.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: vstup volný

Středa 10. ledna v 18.00 hod. 

MARIÁN KOMÁČEK
Zahájení výstavy za účasti 
autora děl. Vstup volný

Čtvrtek 11. ledna v 19.30 hod. 
Tomáš Dianiška a kol.

1000 VĚCÍ, CO MĚ 
SEROU ANEB TVÁ BÁBA 
JE KOMEDIE
Divadlo pod Palmovkou (Studio Palm off)
Režie: Studio PalmOFFka a Divadlo F. X. 
Kalby
Monumentální epos o  flusancích do tváře 
dobrého vkusu, které přináší dnešní doba 
a život. Představení je inspirováno úspěšným 
blogem.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 240, 220, 200 Kč 
(studentská sleva 20 %)
Představení není vhodné pro 
diváky do 14 let.

Sobota 13. ledna v 19.30 hod.
Pavel Kohout / Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY
DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová a Jana Sůvová
Hrají: Pavel Sůva, Jan Šimice, Ondřej Hrubeš, 
Kristýna Márová, Iva Ptáčková, Nikola Sýko-
rová a dále téměř všichni herci DS Právě za-
čínáme
Klasický román Karla Čapka v  dramatizaci 
Pavla Kohouta.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Neděle 14. ledna v 15.00 hod.
Jana Galinová

ZAČAROVANÝ LES
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Lenka Lavičková a Jurij Galin
Hrají: zpívá a tančí celé Docela velké divadlo
Pohádka o  jednom kdysi krásném lese, kte-
rý se díky lidem mění na ošklivý a nevlídný. 
Naštěstí jsou tu zvířátka, a  ta si svůj les vzít 
nedají.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 15. ledna v 19.30 hod.
Michael Parker

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Pátek 19. ledna v 19.30 hod.

ZKRAŤ TO!
Přehlídka nejzajímavějších krátkých, nejen 
studentských, filmů sestavená speciálně pro 
tuto příležitost.
Vstupné: 80 Kč

Sobota 20. ledna v 15.00 hod.
Dana Bartůňková

ČARODĚJNICKÝ UČEŇ
Metropolitní divadlo
Pohádkový muzikál plný čar a kouzel.
Délka představení: 70 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Úterý 23. ledna v 19.30 hod.

RADŮZA
Koncert známé a oblíbené písničkářky.
Vstupné: 300 Kč

Středa 24. ledna v 19.30 hod.
Eric Assous

MŮJ NEJLEPŠÍ KAMARÁD
Divadlo v Rytířské
Režie: Jakub Nvota
Vstupné: 430, 410, 390 Kč

Čtvrtek 25. ledna v 19.30 hod.

PO STRNIŠTI BOS
Režie: Jan Svěrák
Hrají: Ondřej Vetchý, Tereza Voříšková, Jan 
Tříska, Oldřich Kaiser, Zuzana Stivínová 
a další. 
Osmiletý Eda je donucen vystěhovat se z Pra-
hy na venkov k  příbuzným. Městečko, kde 
chlapec dosud trávil jen prázdniny, se nyní 
stává jeho domovem.
Délka představení: 111 minut
Vstupné: 80 Kč

Sobota 27. ledna v 15.00 hod.

KÁŤA A ŠKUBÁNEK
Divadlo D5
Režie: Vlastimil Peška
Činoherní pohádka podle slavného 
večerníčku.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

VERNISÁŽ

KINO

KINO

KONCERT

KONCERT

DIVADLO
V PŘÍRODĚ
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Úterý 30. ledna v 19.30 hod. 

RANDE NASLEPO
Německo, komedie
Režie: Marc Rothemund
Hrají: Kostja Ullmann, Jacob Matschenz, 
Anna Maria Mühe, Johann von Bülow a další
Vzrušující práce v luxusním hotelu - to je vy-
sněná budoucnost Saliya. Pak ale jako teen-
ager začne ztrácet zrak, až nakonec vidí jen 
mlhavé světlo a  matné obrysy. Saliya i  přes 
svůj handicap postupně získává větší sebe-
vědomí, vrací se do normální školy a nakonec 
se dokonce odváží poslat přihlášku na stáž 
do pětihvězdičkového hotelu.
Délka představení: 111 minut
Vstupné: 80 Kč

ÚNOR
(předprodej na měsíc únor od 12.  prosince 
v pokladně divadla)

Čtvrtek 1. února v 19.30 hod.

VELKÁ VIZITA – SVRCHNÍ BĚLICE
Divadlo Kampa
Totální improvizační 
představení Jaroslava Duška a Pjéra la Šéz`e. 
Délka představení: inu improvizace. 
Vstupné: 300, 270, 240 Kč 
(studentská sleva 20 %)

Neděle 4. února v 15.00 hod.

ČERT A KÁČA
DAP Praha
Klasická činoherní pohádka.
Délka představení: 60 minut
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

Pondělí 5. února v 19.30 hod.

MILADA
Režie: David Mrnka
Hrají: Ayelet Zurer, Taťjana Medvecká, Vica 
Kerekes, Igor Orozvič, Jaromír Dulava
Film je inspirován osudem a  životem 
JUDr. Milady Horákové, který se dotkl mnoha 
lidí. Odehrává se v  letech 1937 – 1950 a vy-
práví příběh ženy, v  jejíž osobnosti a  životě 
byly morální principy zakořeněny tak silně, 
že se často ve svých rozhodnutích řídila více 
svým svědomím než srdcem, a  to i  za cenu 
ohrožení vlastní rodiny a sebe sama.
Délka představení: 130 minut
Vstupné: 80 Kč

Středa 7. února v 19.30 hod.
Jakub Zindulka

TCHÝNĚ NA ZABITÍ
Fanny agentura

Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Lucie Zedníčková, Dana Homolová, 
Anna Kulovaná, Martin Kraus
Komedie okořeněná špetkou duchařiny 
o  vztazích mezi tchyní a  zetěm, snachou 
a  tchyní, mezi matkou a  dcerou, synem 
a matkou, mezi mladými manželi a konečně 
(a hlavně) mezi tchyněmi samotnými.
Délka představení: 120 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Pondělí 12. února v 19.30 hod.
Krzystof Jaroszński

SEXTET ANEB ZKUSÍME TO JINAK
Divadlo Metro
Režie: Gustav Skála
Hrají: Zuzana Slavíková, Vladislav Beneš, 
Kateřina Urbanová a Martin Cikán
Nejste spokojeni s tím, jak vás pánbůh stvo-
řil? Změňte to! Ne vždy je však s  takovou 
změnou srozuměno i vaše okolí. Ale co, člo-
věk si zvykne na leccos – hlavně, když se to 
bere s humorem.

Délka představení: 130 minut
Vstupné: 300, 250, 230 Kč

Pátek 23. února v 19.30 hod.
William Shakespeare

ROMEO A JULIE
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Hrají: Alžběta Holcová, Jaroslav Spitzer, 
Václav Procházka, Petr Beneš, Anna 
Herianová, Jan Hohenberger, Kamil 
Blažek a další
Nesmrtelná klasika Williama Shakespeara 
o  velké lásce, divoké nenávisti a  kruté hře 
osudu. Délka představení: 120 minut
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Sobota 24. února v 15.00 hod.

MAXIPES FÍK
Divadlo Krapet
V domečku za lesem žila holčička Ája s rodiči 
a psem Fíkem, který umí mluvit, počítat a
zažívá spoustu dobrodružství. Maxipes Fík 
tentokrát na divadelních prknech. 
Délka představení: 60 minut 
Vstupné: 100, 80, 60 Kč
 
Pondělí 26. února v 19.30 hod.
Ray Cooney a John Chapman

DO LOŽNICE VSTUPUJTE 
JEDNOTLIVĚ
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Mahulena Bočanová, Lukáš Vaculík, 
Martin Zounar, Adéla Gondíková a další
I  prostorná exkluzivní ložnice s  velikou kru-
hovou postelí může být náhle těsná… Přes-
ně takové převýšení poptávky nad kapacitou 
nastane v téhle bláznivé komedii.
Délka představení: 135 minut
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

Změna programu vyhrazena

KINO

KINO
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VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Vážení návštěvníci,
nejoblíbenější svátek všech dětí, Vánoce, jsou již za dveřmi a právě ke svátku narození Ježíška směřuje většina 
našich prosincových akcí. Na Štědrý den se však narodil také scénárista, režisér, kreslíř a publicista Jiří Brdečka, 
k  jehož 100. výročí narození a také k 10 letům otevření Chvalského zámku pro veřejnost, jsme připravili inter‑
aktivní výstavu Jiří Brdečka 100 let – od Limonádového Joa k zázrakům animace. Této mimořádné interaktivní 
a retrospektivní výstavě bude věnován prostor celého zámku od 16. prosince 2017 až do 1. dubna 2018. Vždyť 
kdo z vás by neznal Limonádového Joa, Tajemný hrad v Karpatech, Adélu, která ještě nevečeřela či filmy Císařův 
pekař a Pekařův císař? Výstavu spolupořádá nakladatelství Limonádový Joe, za kterým stojí dcera Jiřího Brdečky, 
scenáristka Tereza Brdečková a písničkář, básník a textař Jiří Dědeček.
Výstavu však ocení nejen dospělí a dospívající, parádně bavit se budou i děti přibližně od pěti let věku. Její součás‑

tí totiž budou i multimediální a interaktivní instalace Matyáše Trnky, vnuka Jiřího Trnky. Vidět zde bude možné například repliku „Saloo‑
nu“ a přestřelku kovbojů z Limonádového Joa či výjevy z filmu Tajemství hradu v Karpatech. Děti zachrání pejsky před nenasytnou Adé‑
lou, vyzkouší si animaci s ploškovými loutkami a v tajemné alchymistické dílně ve sklepení ožije záhadná Sirael. V adventním a vánočním 
období bude součástí výstavy i Vánoční les na nádvoří zámku, kde si děti mohou plnit úkoly a hrát si.
Adventní a vánoční čas však uctíme opravdu náležitě! V neděli 3. 12. proběhnou oblíbené Adventní trhy na Chvalské tvrzi a součástí bo‑
hatého doprovodného programu bude i pohádková neděle na zámku s vílou Ohnivkou, vánoční veselí RC MUM v kočárovně, křest nové 
knihy Krtek a zahrádka i autogramiáda Kateřiny Miler a především Ježíškova pošta na Chvalské tvrzi, na níž nám zazpívají dětské pěvecké 
sbory Paleček, Rokytka a dospělácký JAMM Kvartet. Přibližně v 16.30 rozsvítíme i vánoční strom. Neděle 3. 12. je zároveň posledním dnem 
výstavy Krtek slaví narozeniny, pospěšte vy, kdo jste ji ještě neviděli nebo si ji chcete zopakovat!
K Vánocům patří také cukroví a dárky a na obojí myslíme. Již sedmý ročník soutěže amatérských pekařů vánočního cukroví Chvála pe‑
čení čeká na letošní výherce – cukroví přinášejte od 16. 12. do 19. 12. , slavnostní vyhlášení pak proběhne ve středu 20. 12. od 18 hodin 
a POZOR, v každé kategorii dostanou hned tři výherci finanční ceny, nabité karty do Hornbachu. A jak jsem to myslela s tím dárkem? Co 
darovat dětem k  Ježíšku voucher na Nocování na zámku s  vílou Ohnivkou, Meluzínkou a  skřítkem, které se bude konat o  pololetních 
prázdninách 2. 2. 2018?
O Štědrém dnu 24. 12. U nás opět najdete Živý betlém se Svatou rodinou, zvířátky, skauti nám přinesou Betlémské světlo a na nádvoří 
uslyšíte vánoční písně a koledy. Vánoce pak slavnostně uzavřeme na akci Zavírání Vánoc se třemi králi a živým velbloudem, kterou jsme 
připravili na neděli 7. ledna 2018.
Nejkrásnější Vánoce plné lásky, zdraví a pohody přeje za všechny na zámku

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

POUZE do Ne 3. 12. , otevřeno denně od 
9.00 do 17.00 hod.

ŠŤASTNÝ KRTEK ANEB KRTEK 
SLAVÍ 60. NAROZENINY
Na interaktivní narozeninové výstavě k  60. 
narozeninám nejoblíbenější české dětské 
animované postavičky, Krtečka, se pobaví 
děti i  dospělí. Kočárovna se proměnila na 
kino, kde promítáme filmy o Krtkovi. Ze skle-
pení se stala velká herna, neboť je věnováno 
výstavě Zdeněk Miler dětem. Mezi panely ve 
tvaru otevřené knihy s ilustracemi na děti če-
kají skládačky, puzzle, kostky, skládací raketa 
nebo bludiště. Za úkoly si děti dávají do kata-
logu razítka. V 1. patře zámku vystavuje ilus-
trátorka a malířka Kateřina Miler ilustrace ze 
společné knihy „Krtek a rybka“ i první příbě-
hy paní Krtečkové, rovněž originální ilustrace 
ze své první samostatné knihy „Krtek na ná-



20– 2120

Ku
lt

ur
a

Zá
m

ek

ky, scenáristka Tereza Brdečková a písničkář, 
básník a  textař Jiří Dědeček. Ti se obklopili 
týmem složených z  nejužších přátel a  sym-
patizantů Jiřího Brdečky.

V  adventním a  vánočním období od 
16. 12. 2017 do 25. 1. 2018 bude součás-
tí výstavy Vánoční les na nádvoří zámku, 
kde si děti mohou plnit interaktivní úko-
ly, spjaté s tímto nejkrásnějším obdobím 
roku.

VÝSTAVA OTEVŘENA: od 16.  12.  2017 do 
1. 4. 2018 denně od 9 do 17 hodin.
Na Štědrý den 24. 12. OTEVŘENO od 14 do 
16 hod. na akci Živý betlém + výstava.
ZAVŘENO: 25., 26., 31.  prosince. 2017 
a 1. 1. 2018.

Doprovodné akce:
• od 16. 12. do 25. 1. : Vánoční les
na nádvoří zámku (kromě 24. 12. a 7. 1.)

• 24. 12. od 14 do 16 hod.: Živý betlém
na Chvalském zámku

• 7. 1. 2018 od 14 do 16 hod. Zavírání Vánoc 
se třemi králi a živým velbloudem

• 13. 1. 2018 od 10 do 17 hod.
Westernová sobota s Limonádovým 
Joem a Tornádo Lou

• 14. 1. 2018 od 10 do 17 hod. Tajemná 
neděle s hrabětem Telekem z Tölökö

od 16. 12. 2017 do 25. 1. 2018 (kromě 24. 12. 
a 7. 1.), dennně od 9.00 do 17.00 hod.

VÁNOČNÍ LES NA NÁDVOŘÍ 
ZÁMKU
V adventním a vánočním období bude sou-
částí výstavy Jiří Brdečka 100 let i interaktiv-
ní Vánoční les na nádvoří zámku. V impro-
vizovaném vánočním lesíku si děti mohou 
plnit úkoly a hrát si na zámeckém nádvoří.

Ne 3. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA 
ZÁMKU S VÍLOU OHNIVKOU 
A KRTKEM

Letos na Štědrý den by se scenárista, re-
žisér, kreslíř a publicista Jiří Brdečka dožil 
100. narozenin.
Výstava je pojatá jako rekonstrukce světa 
dětství, mládí, života a inspiračních zdrojů J. 
Brdečky. Návštěvníky zasvětí nejen do světa 
westernů, které Brdečku uchvátily, k  vidění 
zde budou i obrazy jeho přátel z řad malířů, 
jako je například Kamil Lhoták či Adolf Born. 
Expozice připomene i Brdečkovy slavné hra-
né filmy a představí barrandovské dekorace 
a kostýmy z filmů, na kterých spolupracoval 
s  Janem Werichem, Jiřím Trnkou a  dalšími. 
Chybět nebudou ani Brdečkovy ilustrace 
a  storyboardy k  animovaným filmům. Ná-
vštěvníci si budou moci prohlédnout také 
kostýmní návrhy či filmové plakáty k  Br-
dečkovým snímkům a  dobové fotografie 
mapující společenský život pražské kulturní 
smetánky. Chvalský zámek uvádí výstavu 
jako součást oslav svého desetiletého výročí 
otevření pro veřejnost.
První část výstavy připomene Brdečkův ži-
vot, jeho inspirační zdroje a  přiblíží život 
s  jeho slavnými přáteli a  spolupracovníky. 
Návštěvníci budou moci nahlédnout do 
Brdečkových začátků coby kreslíře vtipů za 
okupace a  poválečného ilustrátora a  filmo-
vého kritika. Další část bude věnovaná 
jeho hraným filmům, jako byl Císařův Pe-
kař a Pekařův císař, Až přijde kocour, Byl 
jednou jeden král, Adéla ještě nevečeře-
la či Tajemství hradu v  Karpatech a  jeho 
tvorbě napojené na westernové ideály, 
jejíž vlajkovou lodí je snímek Limonádo-
vý Joe. Na výstavě bude možné zhlédnout 
i původní kostýmy z Limonádového Joa či 
dekorace z filmu Císařův pekař a Pekařův 
císař. Poslední část bude patřit animované 
tvorbě a k vidění zde budou originální story-
boardy, výtvarné návrhy i hotové filmy.
Výstava potěší i  nejmenší návštěvníky. Její 
součástí totiž budou i multimediální a in-
teraktivní instalace Matyáše Trnky, vnu-
ka Jiřího Trnky. Vidět zde bude možné 
například repliku „Saloonu“ a přestřelku 
kovbojů z  Limonádového Joa či výje-
vy z  filmu Tajemství hradu v  Karpatech. 
Děti budou moci také například zachrá-
nit pejsky před nenasytnou Adélou, ani-
mátorská dílna ploškové animace jim 
zase nabídne možnost vyzkoušet si práci 
s  tzv.  ploškovými loutkami vytvořený-
mi podle kostýmů z  Limonádového Joa. 
V tajemné alchymistické dílně ve sklepe-
ní ožije záhadná Sirael. V  rámci výstavy, 
jejímž kurátorem je Adam Hoffmeister, se 
bude také promítat nový celovečerní do-
kument Universum Brdečka. V něm režisér 
Miroslav Janek a  střihačka Tonička Janková 
citlivě odkrývají bohatý vnitřní život člověka, 
který se dle svých vlastních slov snažil vytvo-
řit „svět zázračně oživlých obrazů, grafik, ole-
jů, akvarelů, fresek a mozaik“. Film také hledá 
odpověď na otázky, kde hledal Brdečka in-
spiraci či zda byl více scenáristou, režisérem, 
kreslířem, či publicistou.
Výstavu spolupořádá nakladatelství Limoná-
dový Joe, za kterým stojí dcera Jiřího Brdeč-

vštěvě“. Kateřina Miler zde prezentuje ukáz-
ky své volné tvorby a představuje i modrého 
medvěda Baribala, původní pohádkovou 
postavu. Emilie Milerová, manželka Z. Mile-
ra, zde představuje své obrazy Prahy i  další 
volnou tvorbu. Jistě vám neunikne ani doku-
ment nazvaný „Mraky Zdeňka Milera“.

Nenechte si ujít doprovodné akce v neděli
3. 12. 2017:
• od 10.00 do 17.00 hod. Pohádková neděle 
na zámku s vílou Ohnivkou a Krtkem

• od 14.00 hod. Křest knihy Krtek a zahrád-
ka, autogramiáda Kateřiny Miler a beseda 
s autorkou, velký sál zámku

• od 10 do 17 hod. Adventní trhy, Ježíškova 
pošta a  rozsvícení vánočního stromu na 
Chvalské tvrzi

od 16. 12. 2017 do 1. 4. 2018, denně od 
9.00 do 17.00 hod.

JIŘÍ BRDEČKA 100 LET
– OD LIMONÁDOVÉHO JOA
K ZÁZRAKŮM ANIMACE
INTERAKTIVNÍ VÝSTAVA
K VÝROČÍ 10 LET OTEVŘENÍ 
CHVALSKÉHO ZÁMKU PRO 
VEŘEJNOST
Mimořádná retrospektivní a  interaktivní 
výstava je věnovaná jedné z  nejvýraz-
nějších osobností českého filmu Jiřímu 
Brdečkovi, mj.  spoluautorovi scénářů ke 
snímkům Limonádový Joe, Adéla ještě 
nevečeřela, Tajemství hradu v  Karpatech 
nebo Císařův pekař a  Pekařův císař, jež 
stále platí za hity české kinematografiie. 

AKCE PRO VŠECHNY

OD 4. 12. DO 15. 12. 2017 
PROVOZNÍ UZAVŘENÍ 

ZÁMKU z důvodu 
deinstalace/instalace 

výstav. Proběhnou pouze 
dohodnuté akce a koncerty 

ZUŠ Ratibořická. Inzerci 
do lednového HPZ 

přijímáme do 2. 12., 
poté 18. a 19. 12. 2017
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Milá a  veselá víla Ohnivka, patronka Chval-
ského zámku, vás v  neděli 3.  12. mezi 10. 
a 17. hodinou provede Chvalským zámkem, 
interaktivní 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 kočárovně. Prohlídka trvá 40 min., 
začíná vždy v  celou hodinu (poslední pro-
hlídka v 15 hod.) a je nutné si rezervovat čas 
na tel. 281 860 130.

Ne 3. 12. od 14.00 hod.

KŘEST KNIHY KRTEK
A ZAHRÁDKA, AUTOGRAMIÁDA 
KATEŘINY MILER
Zveme vás na křest první samostatné knihy 
o paní Krtečkové s názvem Krtek a zahrádka, 
která je dílem ilustrátorky, malířky a  dcery 
Z. Milera paní Kateřiny Miler. Vstup s  plat-
nou vstupenkou na výstavu zakoupenou 
3. 12. 2017.

Ne 3. 12. od 10.00 do 17.00 hod.

ADVENTNÍ TRHY, JEŽÍŠKOVA 
POŠTA A ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
NA CHVALSKÉ TVRZI
Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a  dát si 
svařené víno na tradiční adventní trhy v pů-
vabném venkovním areálu Chvalské tvrze. 
Děti, napište předem Ježíškovi a  odevzdejte 
svůj dopis, třeba se vám splní vánoční přání. 
Akce pořádají Chvalský zámek a MČ Praha 20.

Bohatý doprovodný program:
od 10.00 do 17.00 hod.: Pohádková neděle 
na zámku s vílou Ohnivkou a Krtkem;
• ve 14.00 hod. návštěva Lucií na trzích;
• ve 14.00 hod. křest knihy Krtek a zahrádka 
od Kateřiny Miller + autogramiáda
• od 14.00 do 17.00 hod. Vánoční veselí RC 
MUM v kočárovně
• od 16.00 do 17.00 hod. Ježíškova pošta 
v areálu Chvalské tvrze

• 16.00 zahájení programu
• 16.00 – 16.15 dětský sbor Paleček, ZUŠ 
Horní Počernice, pod vedením Mgr. Šárky 
Mistrové
• 16.15 – 16.30 počernický dětský sbor 
 Rokytka, pod vedením Mgr. Andrey  
Čančarové Houfkové
• 16.30 rozsvícení vánočního stromu  
+ slovo pí starostky
• 16.40 – 17.00 JAMM Kvartet – gospely

Po celou dobu akce od 16 do 17 hod. anděl 
vybírá dětská přání pro Ježíška.

St 20. 12. od 18.00 hod.

SOUTĚŽ CHVÁLA PEČENÍ ANEB 
JAK SE PEČE V HORNÍCH POČER-
NICÍCH: O NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJ-
CHUTNĚJŠÍ CUKROVÍ
Soutěže se může zúčastnit každý amatérský 
tvůrce vánočního cukroví! Uzávěrka přihlá-
šek 17.  12. telefonicky na tel. 281 860 130, 
cukroví přijímáme od 16. 12. do 19. 12. , vždy 
od 9 do 17 hod. v recepci zámku. Ve středu 
20. 12. od 18 hod. vyhlásíme ve velkém sále 
zámku vítěze – v každé kategorii udělíme tři 
ceny. Ceny jsou lákavé, poukázky do Horn-
bachu na nákup v  zajímavé hodnotě. Více 
www.chvalskyzamek.cz

Ne 24. 12. od 14.00 do 16.00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM NA CHVALSKÉM 
ZÁMKU
Mnohaletou tradicí ověnčená a  oblíbená 
akce. Na nádvoří uslyšíte vánoční písně a ko-
ledy – od 14 hod. zazpívá Majda Moudrá, od 
14.50 hod. kapela Boží nadělení z  farnosti 
sv. Ludmily. V kočárovně vás česká svatá ro-
dina  – Marie, Josef, Ježíšek a  živá zvířátka, 
s nimiž si děti mohou pohrát. Přineste si lu-
cerničku, abyste si mohli odnést pravé bet-
lémské světlo od skautů. Otevřena bude i vý-
stava Jiří Brdečka 100 let - od Limonádového 
Joa k zázrakům animace. Zámek otevřen od 
14 do 16 hod. – vstup na nádvoří a do kočá-
rovny zdarma, výstava za běžné vstupné.

Ne 7. 1. od 14.00 do 16.00 hod.

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Tradiční a oblíbená akce se třemi králi, sva-
tou rodinou a živým velbloudem. Po 14. ho-
dině se průvod tří králů doprovázených vel-
bloudem vydá přes venkovní Chvalskou tvrz 

na zámek. V kočárovně se tři králové pokloní 
Svaté rodině, velblouda můžete obdivovat 
na zámeckém nádvoří. Od 14.15 zazpívají 
dětské pěvecké sbory Pramínek a  Beránci, 
přípravné sbory počernické Rokytky. Otevře-
na bude i výstava Jiří Brdečka 100 let – Od Li-
monádového Joa k zázrakům animace. Akce 
se koná od 14 do 16 hod. – vstup na nádvoří 
zdarma, výstava za běžné vstupné. Výstavu 
můžete vidět celý den od 9 do 17 hod.

do Ne 3. 12. , denně od 9.00 do 17.00 hod

JAROSLAV KOREČEK: OBRAZY
Jaroslav Koreček je ročník 1946, narodil se 
v  Pardubicích, žije a  pracuje ve Škrovádu. 
V prodejní galerii zámku vystavuje své půso-
bivé obrazy.

PŘIPRAVUJEME:
od 2. 2. do 3. 2. 2018, noc o pololetních 
prázdninách

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU
S HOSTINOU, VÍLOU
OHNIVKOU, MELUZÍNKOU, 
SKŘÍTKEM A VÝSTAVOU OD 
LIMONÁDOVÉHO JOA
K ZÁZRAKŮM ANIMACE
Tušíte, jaké je to přespat na zámku? Přemýš-
líte o  hezkém dárku pro děti na Vánoce, za 
pololetní vysvědčení, k  narozeninám či jen 
tak? Pošlete děti přespat na zámek a zároveň 
mějte volnou noc pro sebe. Noc na zámku 
s  hostinou, pohádkovými postavami vílou 
Ohnivkou, Meluzínkou, skřítkem Matýskem, 
noční cestou za pokladem spojenou s  pro-
hlídkou interaktivní výstavy, kde si děti užijí 
Limonádového Joa, Tajemný hrad v  Karpa-
tech i hladovou Adélu, se snídaní v Modrém 
salonku atd. se koná z pátku 2. 2. na sobotu 
3. 2. 2018, o pololetních prázdninách. Hlas-
te se na čísle 601 388 902. Více informací na 
Více informací na s. 23 či na www.chvalsky-
zamek.cz

PRODEJNÍ GALERIE 
A KOČÁROVNA

foto Jiří Stibor
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Chvalský zámek vyhlašuje sedmý ročník 
soutěže Chvála pečení aneb Jak se peče 
v Horních Počernicích. Akce se koná za pod-
pory MČ Praha 20 a pod záštitou Pekařství 
Moravec.

Podmínky soutěže:
Zúčastnit se může každý amatérský pekař, 
který je příznivcem Horních Počernic.
• Soutěží se ve dvou kategoriích:
O nejchutnější cukroví a O nejkrásnější 
cukroví.

• Soutěžící představí porotě kolekci složenou 
minimálně ze 3 druhů cukroví v minimálním 
celkovém počtu 20 ks. Můžete se zúčastnit 
v  obou kategoriích, nebo jen v  jedné, to je 
na vás.
• Druhy cukroví záleží čistě na vás.

Co se hodnotí? Dojem kolekce, chuť, origina-
lita a nápaditost.

Ocenění: v každé kategorii budou POPRVÉ 
V HISTORII SOUTĚŽE oceněni porotou 3 
výherci, kteří získají nabité karty do Horn-
bachu:
1. místo: 2000 Kč
2. místo 1500 Kč
3. místo 1000 Kč

V komisi zasednou: radní a zastupitelé za 
MČ Praha 20. Čestní hosté: starostka Hana 
Moravcová, Bohumil Moravec za Pekařství 
Moravec.

Přihlášky do soutěže:
- do 17. 12. 2017 na recepci Chvalského zám-
ku osobně, telefonicky nebo e -mailem

(infocentrum@chvalskyzamek.cz,
tel: 281 860 130).

Příjem pečiva: od So 16. 12. do Út 19. 12., 
vždy od 9.00 do 17.00 hod., do recepce 
Chvalského zámku. Cukroví nemusíte 
aranžovat, neboť aby byly stejné podmínky, 
bude cukroví umístěno na bílé talíře a ozna-
čeno čísly.

Slavnostní vyhlášení: ve středu 20. 12. 2017 
v 18.00 hodin v obřadní síni Chvalského 
zámku.

Pozor – každý účastník soutěže dostane krás-
ně vypečenou vánočku od Pekařství Mora-
vec.

Neváhejte a zúčastněte se sedmého ročníku 
oblíbené soutěže, která nám prozradí, jak se 
peče v Horních Počernicích.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku

Přemýšlíte o vánočních dárcích pro své děti 
či vnoučata? Očekáváte hezké pololetní vy-
svědčení a plánujete nějakou vhodnou od-
měnu za půlroční snažení ve školní lavici? 
Nebo jen chcete dopřát svým dětem netra-
diční zážitek? Pošlete je přespat na zámek 
a zároveň mějte volnou noc sami pro sebe.

Začátek akce: pátek 2.  února  2018 v  17.00   
hodin (pololetní prázdniny)

Konec akce: sobota 3. února 2018 mezi 9. až 
10. hodinou

Cílová skupina: děti 6 až 13 let
Maximání počet: 25 dětí

Cena za dítě: 590 Kč /1 dítě, sourozenecká 
sleva: 990 Kč /2 děti

Program:
• Zámecká večeře při svíčkách v Modrém sa-
lonku s  obsluhou pohádkových postav: víly 
Ohnivky, Meluzínky, skřítka Matýska a  kom-
tesy Rozalíny.

• Noční cesta za zámeckým pokladem spo-
jená s dobrodružnou prohlídkou výstavy Od 
Limonádového Joa k zázrakům animace (Jiří 
Brdečka 100 let)

• Zámecká snídaně v Modrém salonku s ob-
sluhou pohádkových postav

S  sebou: malý polštářek, karimatku, spací 

pytel, pyžamo, ručník, hygienické potřeby, 
přezůvky, kartu zdravotní pojišťovny (stačí 
kopie), bezinfekčnost, zápisník, ruční svítilnu 
nebo čelovku a dobrou náladu. Kostým v zá-
meckém duchu vítán!

Rezervace a bližší informace:
u  paní Růženy Beránkové, produkční 
(ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz, mob.: 
601 388 922). Přihlášku i bezinfekčnost si mů-
žete stáhnout na našich stránkách
(www.chvalskyzamek.cz)

Uzávěrka přihlášek: neděle 28. 1. 2018

Platba: v  hotovosti na recepci Chvalského 
zámku nejpozději do 28. 1. 2018 nebo v pří-
padě domluvy po přidělení variabilního sym-
bolu i převodem na účet.
Těšíme se na vás při další zámecké noci pro 
děti.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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SOUTĚŽ O NEJCHUTNĚJŠÍ A NEJKRÁSNĚJŠÍ CUKROVÍ CHVÁLA PEČENÍ 
ANEB JAK SE PEČE V HORNÍCH POČERNICÍCH – ZAJÍMAVÉ FINANČNÍ CENY! 

NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU, VÍLOU OHNIVKOU, MELUZÍNKOU, SKŘÍTKEM 
A VÝSTAVOU OD LIMONÁDOVÉHO JOA K ZÁZRAKŮM ANIMACE 
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Výherce soutěže O kouzelný 
plamínek víly Ohnivky za říjen
Milé děti, 
roztomilý a hodný Krteček se zabydlel po celý podzim na Chvalském zámku a naposledy tuto výstavu mů-
žete vidět ještě do neděle 3. prosince. Krtek zde má svou hernu, obrázkovou výstavu i kino, kde promítáme 
filmy. Kromě Krtečka jsou zde však i jiné postavičky, například modrý medvídek, kterého nakreslila ilustrá-
torka Kateřina Miler, dcera tvůrce Krtečka pana Zdeňka Milera. Víla Ohnivka toho hned využila a ptala se vás, 
jak se modrý medvídek jmenuje. Správná odpověď zněla „Baribal“, odevzdali jste 478 kuponů a z nich bylo 456 správných odpovědí. A je 
zde fanfára, výherkyní se stává Michaela Kovářová z Ústí nad Orlicí. Míše blahopřejeme, vyhrává komentovanou prohlídku s pohádko-
vou postavou dle vlastního přání. A co příště, usměje se štěstí na vás?        -ak-

Vážení Hornopočerničtí,
již pošesté byla práce na kalendáři MČ Praha 20 
plně v rukou Chvalského zámku a  jsme velmi 
rádi, že se kalendář na rok 2018 nám i vám, fo-
tografům, mimořádně povedl! Kalendář „Jak se 
žije v Horních Počernicích“ je v prodeji na ob-
vyklých místech dle seznamu níže.
Kromě krásných a poutavých fotografií z dílny 
našich skvělých amatérských fotografů vám 

nabízí náš kalendář něco navíc. Najdete zde 
i  hlavní akce, pořádané městskou částí, pří-
spěvkovými a  neziskovými organizacemi 
a spolky v roce 2018.

Děkujeme společnostem, které svým finanč-
ním přispěním podpořily vydání kalendáře. 
Za práci na kalendáři děkuji týmu Chvalského 
zámku, zvláště pak Rozce Beránkové za or-

ganizaci 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 zámek, 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 Po-
černice; KC Horní Počernice  – Domeček; 
Pekařství Moravec; Trafiky  M. Hory na 
Náchodské a  v  Jeřické ulici; Trafika  M. Pu-
palové 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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Od Limonádového Joa 
k zázrakům animace

100let

16. 12. 2017 – 1. 4. 2018
Chvalský zámek

Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9-Horní Počernice, otevřeno denně od 9 do 17 hodin, www.chvalskyzamek.cz

Pozvánky

24. 12.
14–16 hod.

BETLÉM
Štědrý den

   Čeká vás:

✶  Svatá rodina v živém obraze: 
Marie, Josef, Ježíšek

✶  Živá zvířátka

✶  Betlémské světlo přinesené  
skauty (nezapomeňte lucerničku)

✶  Vánoční písně a koledy: 
od 14 hod.: Magdalena Moudrá 
od 14.50 hod: skupina Boží  
nadělení z farnosti sv. Ludmily

✶  od 14 do 16 hod. bude otevřena  
interaktivní výstava Jiří Brdečka  
100 let - Od Limonádového Joa  
k zázrakům animace.

Na Chvalské tvrzi 857
Praha 9 - H. Počernice
tel. 281 860 130 
infocentrum@chvalskyzamek.cz 
www.chvalskyzamek.cz

na Chvalském zámku 
na nádvoří a v kočárovně

Živý Ku
lt

ur
a
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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 vyhlásili již sedmý ročník 
fotografické soutěže pro kalendář MČ Praha 
20 na rok 2019. Téma fotografické soutěže je 
Moje oblíbené místo v Horních Počernicích. 
Věříme, že téma se vám bude líbit, neboť je 
dostatečně široké a obecné pro vaši kreativitu. 
Těch oblíbených míst může být samozřejmě 
vícero. Nejlepší fotografie budou publiková-
ny v kalendáři MČ na rok 2019, na stránkách 
i  titulních stranách Hornopočernického zpra-
vodaje a na webu městské části i Chvalského 
zámku.
 
Zúčastnit se může každý občan či příznivec 
Horních Počernic od 13 let do 100 let.
Tvůrci nejlepších fotografií budou odměněni 
poukázkami do 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 odka-

zu ke stažení snímku přes úložný informač-
ní systém (např.  uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) nebo přineste na CD/DVD na recep-
ci Chvalského zámku. Snímky musejí být ke 
stažení v  obvyklých souborových formátech 
(např. jpeg, jpg, tif, raw, v balíčku ZIP), a to ve 
velikosti min. 1 MB, max 5 MB, v minimálním 
rozlišení 300 Dpi. E -mailová adresa, na niž bu-
dou fotografie zasílány, je:
ruzena.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

Zasláním odkazu ke stažení fotografie posky-
tuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, 
územně a časově neomezené oprávnění (licen-

ci) k  použití fotografie v  rámci veškerých pro-
pagačních aktivit MČ Praha 20 a  Chvalského 
zámku.
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NEJKRÁSNĚJŠÍ POČERNICKÁ SVĚTÝLKA A NEJVYŠŠÍ NÁVŠTĚVNOST V HISTORII!
Lampionový průvod tajemným chvalským 
Podskalím nazvaný Počernická světýlka je 
velmi oblíbený nejen v  naší městské čás-
ti, ale přijíždí stále více návštěvníků z celé 
Prahy a okolí. Letos jsme rozdali jen dětem 
580 pamětních kartiček. Připočteme -li ke 
každému dítěti 1 až 2 dospělé, dostáváme 
se k číslu téměř 1 740 lidí. Děkujeme všem 
příspěvkovým a neziskovým organizacím 
a  spolkům, které tuto akci každoročně 
připravují zcela zdarma, ve svém volném 
čase. Děkujeme i  vám všem za velkou 
účast. Kromě toho, že letošní Světýlka 
byla nejvíce navštívena, považujeme je 
účastí strašidelných bytostí a  světelnou 
výzdobou za dosud nejkrásnější ze všech!

Neděle 5.  listopadu byla sice chladná, avšak 
nepršelo, nesněžilo a  nemrzlo. Průvod začal 
na Chvalské tvrzi a vedl starými Chvaly i nej-
tajemnější Ledkovskou ulicí. Rodiče s  dětmi 
se setkali s vlkodlakem, skřety ze skřetího kla-
nu RakTaarbami, strašidly, duchy, bludičkami, 
čarodějnicemi, přízraky i vodníkem u rybníka, 
prošli osvětleným dopravním hřištěm u  ZŠ 
Stoliňská, aby u  Chvalského zámku narazili 
na vílu Ohnivku a  její sestřenici Ohnici. Obě 
rozdávaly dětem poukázky na buchty a  čaj 
zdarma. Dospělí měli možnost dát si horkou 
polévku či svařák a přispět tímto SKP HOPO 
na dobrou věc. Mnoho účastníků průvodu si 

pochvalovalo velkou účast strašidel, skřetů 
i přízraku o letošních Světýlkách a především 
nádherně osvětlenou hráz a  hladinu rybní-
ka, jež bylo dílem Rozky Beránkové, Terezky 
a Anežky Havránkové, Hakyho, Ondry Sedlá-
ka a  dalších pomocníků. Velmi nás potěšilo 
i to, že dvě rodiny z Ledkovské ulice – Dubovi 
a Skaličtí – vyzdobili své domy a zahrady lam-
piony a světýlky, aby byl průvod ještě půso-
bivější.

Počernická světýlka pro vás připravili: Skauti 
(jmenovitě především Haky, Anička a Tadeáš 
Beránkovi, David Schovánek a  další), Chval-
ský zámek, ZŠ Stoliňská  – zde velké podě-
kování patří řediteli Martinu Březinovi a také 
Monice Kroczkové za úžasné buchty, Spolek 
Molechet (Jiří a Jiřinka Stiborovi) a skřetí klan 
RakTaarbami, DDM Horní Počernice (Hanko 
Farkašová, byli jste skvělí!), RC MUM a  SKP 
HOPO. Za velkou pomoc děkujeme také Od-
boru Místního hospodářství MČ Praha 20, 
dobrovolným hasičům z  Horních Počernic, 
Městské policii i Policii ČR a obyvatelům ulic, 
jimž průvod procházel. Osobně děkuji přede-
vším produkční Rozce Beránkové za výbor-
nou koordinaci a  úžasné nápady, techniku 
Ludvíku Boudovi a  víle Ohnivce. Děkujeme 
také restauraci Sezona za polévku pro SKP 

HOPO. Nádherné fotografie jsou dílem redak-
torky HPZ Lenky Bartákové.

Děkujeme i všem návštěvníkům a těšíme se 
na vás na Počernických světýlkách v příštím 
roce – bude to neděle 11. 11. 2018.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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Haly v P3 Prague Horní Počernice se před Vánocemi plní zbožím, které 
se na Štědrý den objeví možná i u vás pod stromečkem.

Oběh zboží na trhu před Vánocemi 
narůstá. Lidé často dokupují vánoční 
dárky na poslední chvíli a spoléhají na to, 
že je pořídí v klidu přes e-shop. Prodejci 
se tak musí předzásobit, a to klade velké 
nároky na skladové kapacity. U nás před 
koncem roku dosahuje průměrná 
obsazenost skladů až 98 %. Jinými slovy, 
máme napilno. Výhodou je, že z toho 
můžete těžit i vy. 

Můžete se vyhnout frontám v obcho-
dech, čekáním na poště i nervům 
s vyhlížením kurýra, který stále ne a ne 
dorazit. Málokdo totiž ví, že zboží 
z Datartu, Mallu nebo z Alzy si může 
vyzvednout ve výdejnách v hornopo-
černickém logistickém parku. A nemusí 
jít nutně jen o vyzvednutí předem 
objednaného zboží. 

V největší hale parku je nejmenší 
prodejna Datartu v Čechách. Na ploše 
pouhých 36 m2 najdete vybrané malé 
spotřebiče a příslušenství. S jejich 
výběrem poradí elektro specialisté. 
Otevřeno je denně od 9 do 20 hodin, 
a hlavně tu bez problémů zaparkujete, 
a to přímo před prodejnou. Také Alza má 
ve zdejším parku showroom – pokud 
tedy patříte k těm, kteří si věci nejprve 
raději prohlédnou, než je koupí, je to pro 
vás ta nejlepší varianta. Do třetice dopo-
ručujeme výdejnu internetového 
obchodu Mall.cz se sortimentem pro 
celou rodinu. Neměli byste zapomenout 
ani na své čtyřnohé kamarády. Nový 
pelíšek, hračky nebo výběrové krmení 
můžete pořídit ve zdejším Pet Centru. 

Do P3 Prague Horní Počernice jezdí 
autobusová linka 220. Nemusíte se ani 
bát vyrazit sem pěšky. Ve spolupráci 
s radnicí jsme pro vás vybudovali nový 
chodník v ulici Ve Žlíbku, vede od želez-
niční trati až k ulici Do Čertous. Díky 
novému navigačnímu systému se u nás 
snadno zorientujete, názvy obchodů, 
které budete hledat, najdete na 
informační tabuli před halou. Nově jsou v 
logistickém parku také billboardy 
s plánem celého areálu, které vhodně 
doplňují cedule na fasádách a malé 
ukazatele.

Vánoce jsou svátky klidu. Byla by škoda 
je trávit nakupováním a stresem. 
Věříme, že vám pomůžeme ušetřit 
alespoň trochu času, abyste si místo 
nakupování mohli užít krásnou atmo-
sféru svátků se svými nejbližšími.

Tým P3

Ježíšek vyzvedává dárky i u nás
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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

Místní veřejná knihovna Horní Počernice

Milí naši čtenáři,
přejeme vám pokojné 
a  požehnané prožití 
vánočních svátků. 
A  každému osobně 
pak schopnost být 
velkorysým a  vděč-
ným navzdory všemu 
negativnímu, co na 
nás číhá v různých po-
dobách.
Doufáme, že knihy 
z  naší knihovny vám 

také poskytnou dobré podněty nastavit optiku vi-
dění z té lepší stránky.

Provoz v knihovně během vánočních prázdnin
Knihovna bude během vánočních svátků od 
21. 12. 2017 uzavřena.
Poslední výpůjční den je středa 20. 12. 2017.
Budeme se na vás těšit od 2. 1. 2018 v běžných vý-
půjčních hodinách.

Loučení s Janou Kaletovou
K poslednímu dni v roce se loučíme s naší milou ko-
legyní Janou Kaletovou, která se stěhuje a odchází 
do důchodu.

„Naše milá Jani, budeš chybět nám i  čtenářům - 
především z oddělení pro děti a mládež. Jistě také 
všem dětem z MŠ, které jsi provázela při akcích Prv-

ní kroky do knihovny, bibliografických přípravách 
u starších žáků a mnoha dalších. My, Tvoje kolegy-
ně, Ti děkujeme, že jsi s námi táhla společně knihov-
nickou káru od května 2005 až doposud.
Přejeme Ti do dalších dnů pevné zdraví, ať si můžeš 
užívat šťastné dny v rodině.“

Jana vychovala s manželem pět dcer a má čtrnáct 
vnoučat! Nudit se tedy nebude.

Za knihovnu 
Božena Beňová

KNIŽNÍ NOVINKY
Heryán, L.: Stopařem na této zemi (Portál)

Kniha je volným pokračováním 
autorovy úspěšné a  moudré 
knihy Exotem na této zemi. Pří-
běhy z bohatého Heryánova ži-
vota plného setkání s nejrůzněj-
šími lidmi všech společenských 

vrstev se prolínají s  jeho kněžskou službou 
a  spojují se s  výkladem biblických pasáží. 
Spojujícím leitmotivem je téma Boží velkory-
sosti, jejíž uvědomění vede člověka k radosti, 
svobodě a chuti podílet se na ní svou vlastní 
aktivitou pro druhé.
Ladislav Heryán je salesián, biblista, autor 
úspěšné knihy Exotem na této zemi.

Glockner, D.: Utajené vládkyně (Ikar)
Naděžda Allilujevová -Stalinová, 
Mileva Marićová -Einsteinová, 
Virginia Eliza Clemmová-
-Poeová, Linda Keithová a Olga 
Šplíchalová -Havlová: říká se, že 
za každým velkým mužem se 
skrývá ještě větší žena. Žena, 

obdařená stejně výrazným talentem jako její 
partner – byť jde jen o nadání věřit a zbožňo-
vat. Při bližším pohledu zjistíme, že právě tato 
vlastnost, tato unikátní schopnost podpírat 
génia tak, aby mohl mít hlavu stále v  obla-
cích a  své dílo (někdy ďábelské) dotáhnout 
do zdárného konce, je rozhodující. A  právě 
těmto ženám je věnována tato kniha.

Hanibal, J.: Mrazné květy na skle 
(Kniž. klub)

Oblíbený autor především his-
torických románů tentokrát 
přibližuje čtenářům křehký mi-
lostný příběh. Studentská láska 
Tomáše a  Denisy se odehrává 
v  Táboře v  pohnutém období 
od podzimu 1937 do podzimu 

roku 1939, kdy dobové okolnosti se surovou 
bezohledností zasahovaly do životů obyčej-
ných lidí jako vichřice, která rozvrací a  pro-
měňuje vše kolem. Z  krátkého epilogu po 
osvobození v roce 1945 se pak čtenář dozví-
dá o dalších osudech hrdinů.

Mankell, H.: Italské boty (Host)
Fredrik Welin žije na malém os-
trově, který je během zimních 
měsíců zcela obklopen ledem. 
Připadá si v životě tak ztracený, 
že každé ráno vysekává díru do 
ledu a noří se do mrazivé vody, 
aby si připomněl, že žije. Na os-

trov zděděný po prarodičích se uchýlil poté, 
co jeho úspěšnou kariéru chirurga přerušila 
katastrofální chyba, a od té doby vnímá život 
tak letargicky, že v jeho obývacím pokoji ne-
rušeně vyroste mraveniště.
Jednoho dne se však na ledě objeví nečeka-
ná návštěva, která si od Fredrika vynutí spl-
nění dávného slibu. Vydají se spolu na podiv-

nou, tesknou cestu, která ukazuje Henninga 
Mankella na vrcholu tvůrčích sil. Tento příběh 
o ztrátě a vykoupení je svědectvím o nepřed-
vídatelnosti života, z níž se i ve chvílích osob-
ní tragédie může zrodit naděje.

Suchet, D.: Poirot a já (Kniž. klub)
Hercule Poirot, puntičkář s  ty-
pickým knírkem, je jednou 
z  nejlepších postav Agathy 
Christie a  ve světě patří mezi 
nejoblíbenější detektivy. Více 
než dvacet let je s  tímto „ma-
lým Belgičanem“ neodmysli-

telně spjat i  David Suchet, jeho představitel 
v  seriálu britské společnosti ITV. Když mu 
v roce 1988 roli nabídli, nikdo nebyl pravdě-
podobně překvapen více než Suchet sám. 
Nakonec ji však přijal, přečetl všechny Poiro-
tovy příběhy a  vymyslel řadu rysů chování, 
jimiž svoji postavu charakterizoval. Postupně 
si k Poirotovi vytvořil velmi úzký vztah a za-
miloval si jej. Výsledkem je sedmdesát tele-
vizních adaptací všech příběhů, které Christie 
o  Poirotovi napsala, včetně posledního dílu 
Opona, kde se Suchet s velkou lítostí musel 
s Poirotem rozloučit. V knize Poirot a já vzpo-
míná, jak kultovní seriál vznikal, a  přemýšlí, 
co pro něj detektiv po všechny ty roky zna-
menal.
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM HORNÍ POČERNICE

placená inzerce

Milí přátelé,

máte možnost využít bezplatně služby práv‑
ní nebo psychologické poradny.

Nabízíme vám příležitost účastnit se bezplat-
ných besed, seminářů a společných akcí. 

Zveme vás i na pravidelná čtvrteční setkání, 
kde se můžete potkat se zajímavými hosty. 

Pro dobrou atmosféru přispěje i malé občerst-
vení. Vstup zdarma.

Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdílet 
na adrese: lazarova@knihovna-hp.cz

Světlana Lazarová, 
koordinátorka KKC HP

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. 

PROGRAM NA PROSINEC

7. prosince 2017: 17.00 – 19.00 hod. 
– Jak na šikanu – přednášející Mgr. Michaela 
Šorfová

14. prosince 2017: 16.00 – 18.00 hod. 
-  Společné vyrábění s vánoční tematikou,
lektorka Emílie Kramňáková 

PROGRAM NA LEDEN 2018

4. ledna 2018: 17.00 – 19.00 hod. 
-  Čtení z dětské Bible

11. ledna 2018: 17.00 – 19.00 hod. 
- Potřebujeme cíle, plány, předsevzetí? 

Nově do roku 2018 aneb Jak si jít za tím, 
co chcete – přednášející Mgr. Jana Černouš-
ková 

18. ledna 2018: 17.00 – 19.00 hod. 
- Jak se vyrovnat se studijními výsledky 
svého dítěte – přednášející Mgr. Michaela 
Šorfová

25. ledna 2018: 17.00 -19.00 hod.
- Jak používat mozek efektivněji 
– přednášející Miroslav Oupic
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SOBOTNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA - TIFFANY
pro děti od 10 let, mládež a dospělé
Sobota 13. 1. 2018 od 13.30 do 19.30 hodin
Maximální počet míst je 8 účastníků.
Cena kurzu je 250 Kč + sklo dle spotřeby (100 Kč - 10x10 cm výrobku).
DÍLNA TIFFANY - naučíte se základy zpracování skla od výběru vhodného 
motivu, přes jeho sestavení a vytvoření (závěsu, šperku, zápichu či obrázku 
nebo skleněné dekorace jako svícen krabička a jiné).
K dispozici budou různé barvy skla, speciální řezáky, bruska, cín a pájka na 
spojování jednotlivých skel. Pedagog Hana Volfová.
(V neděli 15. 4. 2018 bude poslední tiffany dílna ve školním roce 2017-18.)
Účast na všech dílnách 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.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA REBE -LS
Již druhým rokem jsme pro děti připravili pravidelná jednodenní sobotní 
lyžování (dle sněhových podmínek), která mají děti zdokonalit v lyžařských 
a snowboardových technikách.

Sobotní lyžování je určeno pro děti od 8 let.
Předpokládané termíny:
6. 1. 2018   13. 1. 2018  3. 2. 2018
24. 2. 2018  3. 3. 2018   10. 3. 2018

Pravidelné soboty se budou konat ve Vysokém nad Jizerou v Krkonoších, 
areál Šachty nebo v Herlíkovicích.
Přihlášení bude možné od 11. 12. 2017.
Všechny informace budou zveřejněny na Facebooku DDM a na webo-
vých stránkách www.ddm -hp.cz 4. 12. 2017.
Děti se mohou přihlásit (e -mailem: fejtkova@ddm -hp.cz, osobně v  DDM 
nebo telefonicky na čísle: 605 700 772, 776).
Zimní sezóna bude ukončena prodlouženým víkendem 23.–25.  3.  2018 
(16.–18. 3. 2018).

BIATLON S KROUŽKEM SPORTOVNÍ STŘELBA 
V DOBĚ JARNÍCH PRÁZDNIN
Na jarní prázdniny, konkrétně v  termínu od 10. do 16.  2.  2018, připravili 
vedoucí kroužku sportovní střelba pro děti pobyt na horách, konkrétně 

v  penzionu Maxík (www.penzion -maxik.cz). Pobyt je určen pro děti od 
10 let.
Na programu je dopolední biatlon (běžky + střelba) a odpoledne budou 
mít děti možnost si zalyžovat nebo snowboardovat ve ski areálu Plavy, kte-
rý je jen 50 m od penzionu Maxík. Děti si s sebou tedy kromě běžek, které 
jsou pro všechny povinné, mohou vzít i lyže nebo snowboard. Na sjezdovce 
nebude probíhat výcvik lyžování a snowboardování, ale jen bezpečnostní 
dohled vedoucích, proto je nutné, aby děti byly schopné samostatné jízdy 
jak na sjezdovce, tak na vleku. Děti čeká také výlet do aquaparku v Jablonci 
nad Nisou.
Cena je 2.650 Kč pro děti, které mají ve školním roce 2017/2018 uhrazen 
alespoň jeden kroužek. Pro děti, které v tomto školním roce v DDM kroužek 
nenavštěvují, je cena 2.850 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, ubytování včet-
ně plné penze a pitného režimu, návštěva plaveckého bazénu a program 
včetně materiálu pro střelbu. V ceně není zahrnuta cena za permanentky 
na lyžařský vlek cca 700 Kč.

Pobyt je určen i pro děti, které nenavštěvují kroužek sportovní střel-
by.

TERMÍNY ZIMNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ
10. 2.–16. 2. 2018 - Biatlon - hlavní vedoucí - Vojtěch Horváth,
email: ddm -hp@ddm -hp.cz
11. 2.–16. 2. 2018 - Lyžařský a snowboardový výcvik - hlavní
vedoucí - Beatricie Bártová, email: bartova@ddm -hp.cz

TERMÍNY LETNÍCH DĚTSKÝCH TÁBORŮ
30. 6.–8. 7. 2018 - Všeobecný tábor - Zdeňka Horváthová,
email: horvathova@ddm -hp.cz
8.  7.–20.  7.  2018 - Výtvarný tábor - hlavní vedoucí - Hana Farkašová, 
email: farkasova@ddm -hp.cz
28. 7.–4. 8. 2018 - Sportovní tábor - hlavní vedoucí - Beatricie Bártová, 
email: bartova@ddm -hp.cz
4.  8.–11.  8.  2018 - Střelecký tábor - hlavní vedoucí - Vojtěch Horváth, 
email: ddm -hp@ddm -hp.cz
4. 8.–11. 8. 2018 - Florbalové soustředění Liberec - hlavní vedoucí
- Jaroslav Kočí, email: koci@ddm -hp.cz (jen pro hráče florbalového klubu)

DEN ICT A MATEMATIKY
Dům dětí a mládeže v Horních Počernicích pro vás připravil akci s názvem 
Den ICT a matematiky, která proběhne v sobotu 20. 1. 2018, od 13.00 
do 17.00 hod. přímo v budově DDM (Ratibořická 1899/32, Praha 20). Akce 
je určena pro pokročilé i úplné začátečníky a příznivce technologií a ma-
tematiky ve věku od 7 let, vítaní jsou i dospělí. Na programu je představe-
ní některých kroužků ze Vzdělávacího oddělení a oddělení Informačních 
technologií ve formě přednášek a workshopů. 

Můžete se těšit na workshopy: Tvorba počítačové hry (Mgr. Karel Šime-
ček), Robotika, umělá inteligence a programování (Mgr. Jan Podzimek), 
Základy 3D modelování a 3D tisku (Tomáš Eiselt), Matematické postu-
py hrou (Romana Hauzrová). V průběhu akce budou probíhat neformální 
přednášky na témata: Ikonické programování a algoritmizace (Mgr. Ka-
rel Šimeček), Robotika není sci -fi ze vzdálené budoucnosti, Výroková 
logika a  její praktické využití (Mgr.  Jan Podzimek), Vytváření objektů 
v 3D prostoru a využití 3D tiskárny v praxi (Tomáš Eiselt), Zábavná geo-
metrie (Romana Hauzrová).

Počet míst je omezen, rezervujte si místo na emailu: simecek@ddm -hp.cz

Cena: 40 Kč. Tak neváhejte a přijďte!

Informace a přihlášky na všechny akce v kanceláři DDM.

 DDM PRAHA 20

Více informací naleznete na:
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Nadační fond ŠANCE vypisuje nová grantová 
řízení s tématy:
1. Děti a mládež
2. Tíživá sociální situace
Grantové řízení Děti a  mládež: je zaměřené 
na podporu dětí a  mladých lidí, kteří mohou 
podávat žádosti prostřednictvím svých rodičů 
či zákonných zástupců. Je možné žádat o pod-
poru na úhradu poplatků souvisejících s volno-
časovými aktivitami či pomůckami do školy, na 
pobyt na škole v přírodě, o podporu na zdra-
votní pomůcky apod.

Grantové řízení Tíživá sociální situace: se 
zaměřuje na pomoc občanům v produktivním 
věku, žijících na území Horních Počernic, kteří 
se dostali do tíživé sociální situace a nedosáh-
nou na jinou formu sociální podpory. Bližší in-
formace o vyhlášeném grantovém řízení s uzá-
věrkou 31. prosince 2017 naleznete na 
www.nfsance.cz
Děkujeme všem, kteří nejsou lhostejní k našim 
spoluobčanům a sami doporučují vhodné pří-
jemce nadačního příspěvku. Rovněž děkujeme 
za spolupráci Odboru sociálnímu MČ Praha 20 

a všem dárcům, kteří 
se rozhodli pravi-
delnými finančními 
částkami pomoci 
konkrétním lidem 
z naší obce.

Petr Herian,
předseda Nadačního fondu ŠANCE

S  oddílem světlušek jsme naše „podzimky“ 
strávily v Hrádku u Vlašimi. Přesto, že jsme kvů-
li počasí výlet o  den zkrátily a  dorazily domů 
už v sobotu večer, stihly jsme si prožít příběh 
Malého prince, potkat všechny jeho přátele 
a  postavy z  knihy. Potkaly jsme jeho nejlepší 
kamarádku lišku, tu bylo třeba nejprve ocho-
čit. Také milovanou růži, o kterou jsme musely 
řádně pečovat, či domýšlivce, který vyžadoval 
naši pozornost a  potlesk při každém setkání. 
A v neposlední řadě to byl Malý princ, který nás 
celým příběhem provedl. K lepšímu pochopení 
děje jsme program oživily názornými scénkami.

Letos máme v oddíle světlušek spoustu nových 
děvčat. Naším hlavním cílem bylo jejich začle-
nění. Snažily jsme se našim novým členkám při-
blížit nepsaná pravidla, jak se k sobě navzájem 
chovat. Povídaly jsem si o skautu jako takovém, 
včetně fungování našeho střediska. Nechybělo 
zpívání s kytarou, i bez plánovaného táboráku. 
Většina programu vyžadovala vzájemnou spo-
lupráci, ať už šlo o veršování nebo společný let 
vlastnoručně sestaveným letadlem. Mimo jiné 
si děti vyzkoušely přípravu večeře v  podobě 
obložených chlebů. V  podání našich malých 
kuchařek se pak chleby ztrácely pod tučnou 

vrstvou sýrů a šunky. 
Přes nepřetržitý déšť 
jsme si v závěru akce 
užily i pochod lesem.
Náš tým vedoucích 
se sešel v hojném po-
čtu, což jsme všechny 
ocenily. Myslím, že i díky tomu, se nám podařilo 
nové světlušky zapojit.

za oddíl světlušek
Dominika Herianová

NADAČNÍ  FOND  ŠANCE  ROZDĚLÍ  PŘÍSPĚVKY POČERNICKÝM 
OBČANŮM V NOUZI

PODZIMNÍ PRÁZDNINY SVĚTLUŠEK

Srdečně zveme 
na vernisáž výstavy 

Staré pohlednice 
Horních Počernic
V pátek 8. 12. 2017 
v 17.00 hodin 

Zahraje kapela Most-band

Klubovna Divizny na husitské faře, 
Náchodská 382/171, Horní Počernice

Divizna a sousedé ze Svépravic 
srdečně zvou na

Adventní zpívání u kapličky
v neděli 17. prosince 2017  od 16.00 hodin

Zazpívá Majda Moudrá, studentka zpěvu 
na Middlesex University v Londýně

Vánoční svařák připraven
(Šanovská ulice, Svépravice)

Pozvánka
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přihlašujte se do 6.12. na: 
gospel.cm14@gmail.com

9.12.17 _10-18h

Svépravice, Šanovská ulice

/kaplička bude otevřena každý den/  

24/12 2017 – 2/2 2018 
9 – 16 hodin

Pojďme se poklonit  
do Betléma

Pojďme se poklonit  
do Betléma

BETLÉM ZE SENA  
v životní velikosti 
ve svépravické kapličce

Na 1. a 2. adventní neděli - 3. 12. a 10. 12. 
2017  vždy od 10.30 - 12.00 hod. otvíráme  
jako každý rok v kanceláři našeho farního 
sboru Českobratrské církve evangelické ob-
chůdek Jeden svět s nabídkou FAIR TRADE 
výrobků. Přijďte si zakoupit vánoční dárek. 
Určitě si vyberete a zároveň posloužíte dob-
ré věci spravedlivého obchodu. Najdete nás 
na adrese: Třebešovská 2101/46, na rohu s ul. 
Dobšickou, vchod zahradou. Srdečně zveme.

Adventní a vánoční program farního sboru 
Českobratrské církve evangelické, Třebešov-
ská 2101/46, roh s Dobšickou, Praha-Horní 
Počernice:
• 3. 12. 1. adventní neděle - bohoslužby  
    v 9.30 hod. s Večeří Páně
• 10. 12.  2. adventní neděle - bohoslužby  
    v 9.30 hod., v 10.30 hod. vánoční 
    loutková hra loutkoherecké skupiny 
    „Zhlavydrát“

• 17. 12. 3. adventní neděle - bohoslužby  
   v 9.30 hod. s vánoční hrou dětí a mládeže
• 24. 12. Štědrý den - bohoslužby v 9.30 hod.    
   (pro děti i dospělé)
• 25. 12 Boží hod vánoční - bohoslužby  
   v 9.30 hod. s Večeří Páně
• 31. 12. bohoslužby v 9.30 na závěr roku

farář ČCE 
Petr Firbas 

Srdečně Vás zveme na  prosincové adventní 
akce a vánoční bohoslužby:
• 8.12. od 17.00  vernisáž  výstavy „Staré po-
hlednice Horních Počernic „ klubovna Diviz-
ny na husitské faře

• 24.12. od 9.00   
vánoční bohoslužba 
Štědrého dne

• 31.12.  od 9.00  
poslední bohoslužba v roce 2017 
- poděkování za uplynulý rok

Cudlínová, farářka

24. 12. od 8.30 hod. pravidelná nedělní bohoslužba
              od 24.00 hod. půlnoční mše

25. 12. od 8.30 hod. Boží hod vánoční

26. 12. od 8.30 hod. svátek sv. Štěpána

Srdečně zveme k adventním bohoslužbám na 
Křovinovo nám. 12/18, vždy od 9.30 hodin: 
• 3.12. neděle, 1. adventní
„Co předpověděli proroci.“

• 10.12. neděle, 2. adventní
„Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho 
nepoznal.“

• 17.12. neděle, 3. adventní

„Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho 
nepřijali.“

• 24.12. neděle, 4. adventní - Štědrý den
„Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal 
moc stát se Božími dětmi.“

• 25.12. Boží hod vánoční
„Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v 
městě Davidově.“

• 31.12. Poslední neděle v roce
„Hospodin s námi učinil velké věci, radovali 
jsme se.“

Ať poselství Vánoc naplní Vaše srdce harmo-
nií radosti, pokoje a lásky! A nechť Vám dny 
nastávajícího nového roku přinášejí novou 
naději, pokoj Vám i Vašim blízkým....

Richard Novák, kazatel ECM H. Počernice

BOHOSLUŽBY
ČESKOBRATSKÁ CÍRKEV EVANGELICKÁ

CÍRKEV HUSITSKÁ

CÍRKEV ŘÍMSKOKATOLICKÁ

EVANGELICKÁ CÍRKEV METODISTICKÁ

Pozvánka
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Mimo to, že se děti naučily ve škole hodně no-
vých věcí, nesl se letošní podzim v ZŠ Spojenců 
také ve sportovním duchu.
V září jsme oslavili Den bez aut sportovními ak-
tivitami a také jsme se při té příležitosti zapojili 
do výtvarné soutěže firmy Škoda Auto o chytré 
autíčko budoucnosti. Děti kreslily ve skupinách 
auta budoucnosti podle jejich fantazie. Některé 
k  nim přidaly také informace, jak takové auto 
funguje. Obrázky si prohlédly všechny děti a hla-
sováním vybraly čtyři nejlepší, které jsme poslali 
za školu do soutěže. V  době uzávěrky nebyly 
známy výsledky soutěže, ale věříme, že se naše 
návrhy aut budou líbit.
V říjnu jsme se zúčastnili každoročního plavecké-
ho závodu, který pořádá Úřad městské části Pra-
ha 14. Za naši školu soutěžilo 12 žáků. Vzhledem 
k tomu, že jsme malá škola, a že konkurence je 
každoročně veliká, obstáli jsme velmi dobře. 
Můžeme se pochlubit krásným 3. místem. Získal 

ho Sam Slavětínský, ale je nutné zmínit také vý-
borný výkon Honzy Čermáka, který se jen o pár 
setin vteřiny umístil těsně na 4. místě za Samem. 
Za děvčata je mimo jiných potřeba vyzdvihnout 
krásný výkon Báry Zahradníkové, která se umís-
tila také na 4. místě. Všem našim závodníkům 
děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy 
a gratulujeme ke krásnému výsledku.

Většina našich žáků ráda sportuje a o sport se za-
jímá. Především o fotbal. Měli jsme tedy velkou 
radost, když školu navštívil pan Jiří Novák, tatí-
nek našeho žáka, který dětem přinesl ukázat po-
hár a medaili za první místo z Mistrovství světa 
v malé kopané, které se v říjnu konalo v Tunisku. 
Pan Novák ochotně odpovídal dětem na dotazy. 
Děti měly možnost si pohár i  medaili prohléd-
nout, potěžkat, ale také se s ním vyfotografovat. 
Děkujeme panu Novákovi za tuto příležitost, 
děti měly velkou radost a jistě na mnohé působil 

inspirativně.
V říjnu jsme uspo-
řádali tradiční 
Den s  předškolá-
ky. Naši zkušení 
páťáci se ujali 
předškolních dětí z  Mateřské školy U  Dráčka 
a prováděli je připravenými disciplínami, jako byl 
hod plyšákem, stavba věže z kostek nebo slalom 
s míčem mezi kužely. Malí předškoláci nadšeně 
sbírali razítka do připravených kartiček a na ty, 
kteří splnili všechny úkoly, čekal diplom a slad-
ká odměna. Všichni byli moc šikovní a my se už 
dnes na budoucí nové prvňáčky těšíme.
Protože všichni rádi sportujeme, už teď se těšíme 
na zimní měsíce, které nám jistě přinesou i tro-
chu sněhu a ledu pro naše zimní radovánky.

žáci ZŠ Spojenců

20. října jsme si v naší škole připomněli Den stro-
mů. Žáci sedmých tříd se v rámci českého jazyka 
zamysleli nad tím, co by nám stromy vyprávěly, 
kdyby mohly mluvit…
Kdyby stromy mohly vyprávět
Nejsem sice nejvyšší nebo nejstarší strom, ale 
pamatuji si toho víc než kdokoli v téhle zahradě. 
Vzpomínám si na vše, co se tu odehrálo. Jsem 
věrným pomocníkem, ať už při záchranných ak-
cích ve formě hledání létajícího talíře na střeše 
altánu, nebo při kočičím šplhu za ptáčkem.

Pamatuji si na první malé archeology, kteří spo-
lečně s tatínkem vykopali kovového vojáčka z 
minulého století. Vzpomínám si na malé jezírko 
s lekníny, kde často ptáci a žáby odpočívali a uží-
vali si krásu zahrady. Kdysi tu stával i skleník, kde 
rostly nejrůznější rostliny. Musím říci, že svou po-
pularitu jsem si vysloužil hned několikrát - jed-
nou pro své větve, na které vyšplhají nejen ko-
ťata, ale i děti, jindy zase pro krásu svých květů, 
které svou nádhernou růžovou barvou uchvátí 
každého. Děti na mě nikdy nezanevřely. Vždy na 

mě s chutí vylezly a šetrně 
se usadily. I když mě bo-
lelo, když omylem utrhly 
nějaký list nebo větvičku, 
věděl jsem, že to za to jim i 
mně přece jen stojí.
Možná jsem jen magnólie v jedné zahradě. 
Možná nejsem moc stará ani na první pohled 
zajímavá. Ale mám něco cennějšího, mám život 
plný vzpomínek a zážitků, které mohu vyprávět. 
Nemám před sebou ceduli s nápisem „Památný 

HRAVÝ PODZIM V ZŠ SPOJENCŮ

DEN STROMŮ NA ZŠ RATIBOŘICKÁ
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Na začátku října jsme se společně s dalšími zá-
stupci škol zúčastnili výměnného pobytu v Os-
travě. Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
za možnost se této akce zúčastnit. Velký dík pa-

tří paní učitelce Petře Vávrové ze ZŠ Stoliňská za 
naprosto perfektní organizaci tohoto výjezdu. 
Vše bylo skvěle promyšleno a zorganizováno, 
nikde jsme nečekali, neměli jsme hlad ani žízeň . 

Všechny prohlídky a návštěvy byly velmi zajíma-
vé. Máme spoustu hezkých zážitků

Jana Jeřábková, učitelka a vybraní žáci 8.B, 9.B a 9.C

Plavecké závody
Ve čtvrtek 19. října se naši sportovci 1. i 2. stupně 
již tradičně zúčastnili Dětských plaveckých závo-
dů o putovní pohár starosty MČ Praha 14 v pla-
veckém bazénu v Hloubětíně. Loňské prvenství 
naší školy jsme sice neobhájili, ale 2. místo mezi 
11 zúčastněnými školami je jistě velmi pěkné. 
Od 1. místa nás dělilo pouhých 5 bodů. Naši nej-
lepší jednotlivci ve svých kategoriích byli Ondřej 
Šolc (1. místo), Kateřina Koubová (2. místo), Ela 
Šrůtková, Matěj Špička a Eva Šťastná (3. místo). 
Gratulujeme.

Republikové finále přespolního běhu
Šest mladších žáků z FZŠ Chodovická reprezen-
tovalo 19.  října kraj Praha v republikovém kole 
závodů v  přespolním běhu. V  rekreační oblasti 
Stříbrný rybník u Hradce Králové se sešli nejlepší 
krosoví běžci ze škol všech krajů ČR. S velikým 
odhodláním se na trať vydal žák 6.B Adam Sejko-
ra, ze 7.B Láďa Matouš, Tomáš Luhan, David Berá-
nek, Dominik Kuzma a Jakub Špička. Hromadný 
start kategorie mladších žáků v počtu 90 účast-
níků a  výsledné 5. místo družstva FZŠ Chodo-

vická byl více než skvělým výsledkem! Obrovská 
radost po vyhlášení a spokojenost v zapocených 
tvářích. Děkujeme chlapcům za reprezentaci 
školy, naší městské části i Prahy.

Velká kunratická
12.  11. se v  nedělním 
chladném ránu 18 žá-
kyň a 1 žák vydává na již  

84. ročník běžeckých závodů v  přespolním 
běhu – VELKOU KUNRATICKOU. Atmosféru ma-
sivního závodu s  4 163 závodníky si naši běžci 
docela vychutnávali. Přeběh Kunratického poto-
ka, ve kterém bylo docela dost vody, byl oprav-
dovou “lahůdkou“. Přesto, že jsme tentokrát 
nezískali žádný medailový post, bylo vidět, že 
všichni měli ze svých výkonů radost a nelitovali 
časného vstávání, ani mokrých a  zablácených 
bot.

vyučující  FZŠ Chodovická

PODĚKOVÁNÍ ZA OSTRAVU

SPORTOVNÍ AKTUALITY Z CHODOVICKÉ

strom“. Mám životní příběh, a to je něco nádher-
ného, něco výjimečného, něco, co jen tak někdo 
nemá, nemyslíte? Proto až půjdete po ulici, vší-

mejte si obyčejných stromů okolo a zamyslete 
se nad touto otázkou: Jaký je asi příběh tohoto 
stromu?

Kristýna Nováková, žákyně 7. B
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Dne 5.  10.  2017 k  nám do Horních Počernic 
přijely německé studentky na výměnný pobyt. 
Studentky pochází z  bavorského městečka 
Schweinfurt, což je naše partnerské město. Do 
výměny se nakonec přihlásilo 13 českých a 13 
německých studentů. Na našem gymnáziu to 
byli žáci z kvint a sext, z německého Gymnázia 
Olympia -Morata přijela děvčata o rok mladší. 

Ve čtvrtek večer jsme si naše přidělené stu-
dentky vyzvedli na nádraží Florenc a jeli jsme 
představit rodiny a ukázat naše domovy. V pá-
tek, pondělí a úterý dopoledne studentky cho-
dily po centru Prahy a spolu s profesory pozná-
valy její úžasná místa a památky. Odpoledne 
byl program už na nás. Snažili jsme se vybrat 
nejkrásnější místa v  Praze - parky, vyhlídky, 

památk y, 
restaurace 
i kavárny - a připravit dny co nejpestřejší a nej-
zábavnější. Společně s  ostatními studenty 
jsme navštívili Kampu, Lennonovu zeď, Karlův 
most, Staroměstské náměstí, Žižkovskou věž, 
Petřín, Tančící dům a různé výstavy, např. Blan-
ka Matragi v  Obecním domě či Nervous tre-
es v  Rudolfinu. Víkend jsme měli celý volný, 
a proto jsme podnikali výlety do vzdálenějších 
oblastí - Konopiště, Karlštejn, lom Velká Ame-
rika. Rovněž jsme slečny vzali na neonový mi-
nigolf, laser games, nákupy v nově otevřeném 
centru Chodov a také jsme jim ukázali školní 
párty v Klánovicích.
Myslím, že jsme si se studentkami moc rozu-
měli a  získali jsme spoustu nových přátel, se 
kterými jsme v neustálém kontaktu. Tato zku-
šenost nám hodně pomohla v  rozvoji našich 
komunikačních schopností v  německém, ale 
i anglickém jazyce.
Už teď se nám stýská a v květnu se moc těší-
me na krásný a  jistě skvěle prožitý týden ve 
Schweinfurtu.

Pavla Šabatková, sexta A

VÝMĚNNÝ POBYT ANEB NĚMECKÉ STUDENTKY U NÁS

Ve dnech 20. - 22. října se konal XV. ročník „Pís-
ňové soutěže Bohuslava Martinů“.
Amálie Motošická z pěvecké třídy Šárky Mistro-
vé získala 1. cenu v kategorii D, Ema Krupičková 
z pěvecké třídy Šárky Mistrové získala 3. cenu v 

kategorii D, Zita Králová z pěvecké třídy Šárky 
Mistrové získala Čestné uznání v kategorii D,
Adam Bohata z pěvecké třídy Marie Sedlákové 
získal Čestné uznání v kategorii I. C.
Blahopřejeme soutěžícím k úspěchu!!!

Děkujeme vyučujícím za skvělou přípravu, Ve-
ronice Svystunové a Danielovi Kallmünzerovi 
za výborný klavírní doprovod.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Po 11. 12. Vánoční koncert 
- Divadlo Horní Počernice, 18.00 hod.
V programu se představí dechový orchestr ve-
dený Lucií Rapčákovou a pěvecký sbor 

Paleček sbormistryně Šárky Mistrové.

Pa 15. 12. Vánoční koncert 
- Divadlo Horní Počernice, 17.00 hod.

V programu se představí pěvecké sbory 
Lísteček a Lístek sbormistryně Marie Sedlá-
kové, pěvecký soubor Mozaika sbormistryně 
Zdeňky Hejlíkové a orchestr Familyfiddlers 
vedený Kristianem Vackem.

Út 19. 12. Vánoční koncert 
- Divadlo Horní Počernice, 18.00 hod.
V programu se představí pěvecký sbor 
Malíček sbormistryně Šárky Mistrové 
a smyčcový orchestr vedený Věrou 
Matějákovou.

BLAHOPŘÁNÍ K ÚSPĚCHU

KONCERTY
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My studenti prim až kvart Gymnázia Cho-
dovická jsme se v  prvních týdnech letošní-
ho školního roku zapojili do mezinárodního 
projektu Záložka do knih spojuje školy. V ho-
dinách literatury jsme se snažili vyrobit zá-
ložky na téma Kouzelný svět příběhů, které 
by se líbily žákům na Slovensku, konkrétně 
v  Církevní spojené škole Humenné. Odmě-
nou za naši práci nám přišel balíček krásných 
záložek ze Slovenska. Těšíme se, že tím náš 
projekt neskončil a že i v budoucnu budeme 
s dětmi komunikovat po sociálních sítích.

Aneta Kořenková,
sekunda A

První letošní Den otevřených dveří proběhl nad 
naše očekávání. Na návštěvníky čekal nový, po-
četnější studentský PR tým a všichni jeho čle-
nové měli během celého odpoledne plné ruce 
práce. Navštívilo nás totiž téměř sto padesát 
zájemců o studium. Na dotazy deváťáků, jejich 

rodičů i sourozenců odpovídali nejen žáci, ale 
samozřejmě také vedení školy. Další, tentokrát 
speciální DOD – Den odborných dovedností se 
uskuteční ve středu 6. prosince opět mezi 14. a 
19. hodinou odpolední. Návštěvníci budou mít 
jedinečnou příležitost seznámit se s tím, co stu-

denti zvládnou díky výu-
ce odborných předmětů. 
Přijďte, těšíme se na vás!

První listopadový den pro nás byl výjimečný 
i tím, že nás navštívila česká europoslankyně 
Ing. Michaela Šojdrová. 

Přijela především kvůli tomu, aby završila  
a zhodnotila stáž našich studentů v Evrop-
ském parlamentu a předala jim osvědčení. Pro 
studenty třetích ročníků bylo ale setkání je-
dinečnou příležitostí položit paní poslankyni 
otázky týkající se fungování EU a její budouc-
nosti.

V polovině listopadu jsme přivítali další vzác-
nou návštěvu. Zástupkyně velvyslance Irska, 
paní Assumpta Griffin, nejprve seznámila 
studenty se svou osobní kariérou, s tím, jaké 
úkoly plní irské velvyslanectví i s důležitými 
irskými reáliemi. 

I ona pak velmi ochotně odpovídala na vše-
tečné dotazy studentů, kteří si během setkání 
procvičili svoji angličtinu.  

Obě budovy našeho gymnázia (v Chodovické 
ulici v Horních Počernicích i detašované pra-
coviště ve Vybíralově ulici na Černém Mostě) 
si můžete přijít prohlédnout ve dnech 6. 12. 
2017 a 17. 1. 2018 vždy od 15.00 do 18.00 
hodin. 
Rádi vás provedeme školou a zodpovíme veš-

keré vaše dotazy týkající se našeho gymnázia. 
Dozvíte se vše potřebné o studiu i o přijíma-
cích zkouškách. Budete se moci seznámit s na-
ším školním vzdělávacím programem Chléb a 
hry, podle kterého vyučujeme již dvanáctým 
rokem. V každou celou hodinu proběhne krát-
ká informační schůzka s vedením školy. 

Další informace o naší škole najdete i na: 
www.gymnchod.cz
Všichni jste srdečně zváni!!!

Zuzana Suchomelová, 
ředitelka školy

ZÁLOŽKA DO KNIHY SPOJUJE ŠKOLY

OPĚT OTEVÍRÁME DVEŘE

BRUSELSKÉ REMINISCENCE A NÁVŠTĚVA Z IRSKA

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

Obyvatelé domova mládeže i letos zorganizo-
vali pro děti ze SZŠ Bártlova Svatováclavskou 
pouť. Děti plnily různé úkoly, užívaly si malo-

vání na obličej, nazdobily si vlastní palačinky  
a na závěr si na nich spolu se studenty a vycho-
vatelkami moc pochutnaly. Všichni pak dostali 

ještě diplom a nechyběla ani pravá pouťová 
růže. Už teď se všichni těší na další setkání.

POUŤ V DOMOVĚ MLÁDEŽE
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Placená inzerce

Ratibořická 1166/12, Praha 9
Horní Počernice (150m od konečné bus 223)

www.masaze-perla.cz

Tel.: 605 289 420, 281 923 531
masaze-perla@seznam.cz
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Ratibořická 1166/12, Praha 9
Horní Počernice (150m od konečné bus 223)

www.masaze-perla.cz
Vánoční dárkové poukazy

na masáže a terapie –
dárek, který určitě potěší.

Tel.: 605 289 420, 281 923 531
masaze-perla@seznam.cz

FACILITY MANAGER ÚDRŽBÁŘ

hledáme zkuš. pracovníka 
správy komerč. areálů v Praze 

9,  SŠ(VŠ) s techn. zam., 
praxe min. 5 let, mzda až do 

50 tis. Kč/měs.

pracoviště Praha 9, 
zkušenosti s dr. Údržb. 

pracemi, zručnost. Výhodou 
obsluha VZV a ŘP "B", 

možnost ubytování v Praze 
zdarma

PRAGORENT S. R. O.

Kontakt: e-mail: pribyl@pragorent.cz, tel. 736 613 102

Pozvánka

Pod hlavičkou Asociace školních sportovních 
klubů ČR byl na konci října zahájen nový ročník 
Poháru Josefa Masopusta. Pozměněný a omla-
zený tým naší školy zahájil úspěšně cestu za ob-
hajobou, když vyhrál finále pražského kola. Po 
několika letech jsme sestavili i dívčí basketba-
lový tým a byl to skvělý nápad. Hned při svém 
prvním vystoupení děvčata vyhrála pražské 
krajské kolo, a postoupila tak do republikového 
finále, které proběhne na konci listopadu v Jin-
dřichově Hradci. Srdečně gratulujeme oběma 
týmům a samozřejmě držíme dál palce!

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY
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ZÁVODNÍCI Z POČERNIC USPĚLI NA MČR V KICKBOXU

TŘI MEDAILE PRO PEPU PTÁČKA

V sobotu 11. listopadu proběhlo v letňanské 
BB aréně Mistrovství České republiky v kick-
boxu dětí i  dospělých v  disciplínách Light-
contact, Pointfighting a Kicklight. Mistrovství 
uspořádal Český svaz kickboxu, pod jehož 
křídly je aktuálně sdružena skoro dvacítka 
klubů bojových sportů z  celé ČR, nicméně 
mistrovství bylo otevřené pro všechny kluby 
a jednotlivce ze všech svazů a asociací. V let-
ňanském sportovním centru se turnaj konal 

již po čtvrté a  je zřejmé, že se zde bojovým 
sportům daří. Mistrovství ČR se účastnila sko-
ro stovka závodníků a  závodnic z  23 klubů 
České republiky a  jejich skvělým výkonům 
přihlíželo nemalé množství diváků. Zápasy 
probíhaly ve vysokém tempu a k vidění byly 
skvělé sportovní výkony. Potvrdilo se, že kick-
box je stále velmi populární sport, který má 
na nejvyšším stupni vynikající úroveň a má co 
nabídnout i v dnešní silné konkurenci ostat-

ních sportovních odvětví. Mistrovství repub-
liky se účastnili i  4 kickboxeři z  Kosagymu 
Horní Počernice pod vedením hlavního tre-
néra Petra Tahala a vedli si v těžké konkurenci 
nadmíru skvěle!
Lukáš Lelek se stal mistrem republiky v kate-
gorii pointfighting mladší žáci - 150 cm, Ka-
mil Souček vicemistrem republiky v kategorii 
lightcontact veteráni – 85 kg, Aleš Kaiser zís-
kal bronzovou medaili v kategorii pointfigh-
ting veteráni – 85 kg. Mark Smorodin skončil 
těsně pod stupni vítězů na 4. místě v katego-
rii pointfighting mladší žási -150 cm.
Gratulujeme všem borcům za vynikající re-
prezentaci našeho klubu z Horních Počernic 
a  přejeme jim mnoho dalších úspěchů na 
české i mezinárodní scéně.

Těšíme se s vámi na našich trénincích i v roce 
2018!

za Kickbox klub KOSAGYM
Jiří Kotík

Konec měsíce října byl zasvěcen MS v bo-
jovém umění a bojových sportech. To bylo 
na programu v  italském městě Carrara. 
Hlavním organizátorem byla asociace 
WKA, WCSA a WTKA. Do italské Carrary se 
vydal i počernický bojovník Josef Ptáček.
Na turnaji bojovali bojovníci nejrůznějších 
stylů. K  vidění byli šampióni v  takewondu, 
kickboxu, karate, kung -fu atd. Pepa byl jedi-
ným členem výpravy, který reprezentoval ČR 
v disciplíně submission wrestling, což je ob-
doba grapplingu, a tak jako vždy opět podal 
výborný výkon a navázal na minulé úspěchy.
Mistrovství se zúčastnilo více jak šedesát stá-
tů ze všech různých koutů a kontinentů. Na 
MS dorazili například bojovníci z Iráku, Indie 
či Izraele, které moc na turnajích nevídáme, 
ale samozřejmě nechyběla světová špička 
z Anglie, Číny nebo třeba z Ruska či Nového 
Zélandu.
Mistrovství to bylo gigantické. Na progra-
mu bylo velké množství závodních kategorií 
a divácká kulisa byla opravdu fantastická. Ve 
vedlejších halách probíhal festival asijské kul-
tury a  diváci za jednu vstupenku měli mož-
nost navštívit obě akce, a tak se na lístky stály 
velké fronty. Veškeré dění probíhalo za zvýše-
ných bezpečnostních opatření.
Pepa startoval hned ve třech kategoriích, a to 
v kategorii:
• junioři - 60 kg • junioři bez rozdílu vah
• senioři muži - 65 kg

Ve všech kategoriích se probojoval až do 
závěrečných bojů o  medaile. Při své pouti 
startovním pavoukem narazil například na 
závodníky z Itálie, Ruska, Anglie, Irska, Dages-
tánu či Skotska.
Ve své kategorii (dle věku a váhy) obsadil dru-
hé místo a obhájil tedy titul vicemistra světa 
z  minulého roku. Ve finálovém boji podlehl 
závodníkovi z  Dagestánu. Titul byl opravu 
blízko, Pepa svedl vyrovnanou bitvu a byl na 
konci tentokrát i  lepší, ale nepovedlo se mu 
zápas ukončit či nabodovat a  tak po neroz-
hodném výsledku rozhodla maličkost. Trest-
ný bod za pasivitu, který dostal Pepa hned na 
začátku zápasu. Bylo to škoda, Pepa si dával 
na začátku zápasu velký pozor na soupeře 
a  začal opravdu opatrně. Bohužel se mu to 
vymstilo a tak podlehl borci z východu.
V  druhé juniorské kategorii bez rozdílu vah 
prohrál Pepa na body v semifinále. Kategorii 
vyhrál jak jinak, než ruský závodník.
Další bronzovou medaili získal Pepa v senior-
ské kategorii mužů do 40  let, kde před ním 
skončil závodník z Itálie a Irska.
Další cenná zkušenost. Škoda jen, že po mno-
ha zápasech neměl Pepa už sil na ještě lepší 
umístění.
Tři kategorie byly opravdu moc. Ostatní šli 
vždy jen jednu, proto se na Pepu dívali jako 
na exota, ale stálo to za to. Tři medaile je skvě-
lá bilance.

Josef Ptáček, trenér
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SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Memoriál Hany Myšákové
15. 10. 2017
Memoriálu se zúčastnil náš teamgym děvčat 
ve složení: Gabriela a Laura Bohatovy, Vikto-
rie Brožová, Natálka Fulemová, Kateřina Han-
zalíková, Máša Malko, Rosa Pipková a  Lucie 
Zahradníčková a obsadil hezké 4. místo.

Vítkovice cup a Baby cup
21. a 22. 10. 2017
Na Vítkovickém cupu jsme měli 2 želízka 
v ohni. Lucie Zahradníčková obsadila ve vel-
ké konkurenci 3. místo a Laura Bohatová byla 
desátá, ale druhý den vyhrála Baby cup.

Mistrovství České republiky v kategorii C
27. a 28. 10. 2017
Naše děvčata bojovala opět velmi dobře i na 
republikové úrovni. V  kategorii žákyň se na 
hezkém
5. místě umístila Kristýna Bartošová, v  kate-

gorii juniorek byla Gabriela Bohatová osmá 
a v ženách Kateřina Švábová obsadila rovněž 
osmou příčku.

27. ročník Mikulášského poháru
4. 11. 2017
V Sezimově Ústí se naše děvčata opět neztra-
tila a obsadila jedna z předních míst. V kate-
gorii starších žákyň si nejlépe vedla Kateřina 
Jakešová, která si vyskočila na bronzový stu-
pínek, bramborovou medaili vybojovala Julie 
Brožová a pátá byla Lenka Tikmanová.
V žákyních B si nejlépe vedla Julie Ohanková, 
obsadila 4. příčku.

Memoriál Věry Medové
11. 11. 2017
Družstvo ve složení Kateřina Koubová, Lin-
da Švaříčková a Barbora Völflová obsadilo 5. 
místo.

Ještědský pohár
12. 11. 2017
Na start Ještědského poháru nastoupilo cel-
kem 12 našich svěřenkyň.
Jako první do závodu nastoupila nejmladší I. 

kategorie (r. 2010 - 2011), ve které obsadila
3. místo Eliška Kurfürstová, 4. skončila Ela Šrů-
tková, 6. Elen Strculová a 11. Klára Kovářová. 
Celkem startovalo 32 závodnic.

Ve II. kategorii (r. 2009 - 2008), jsme měli pou-
ze 1 závodnici, a  to Barunku Svobodovou, 
která obsadila 22. místo, z  celkového počtu 
37 startujících.

Ve III. kategorii (r. 2007 - 2006), startovalo 33 
děvčat, a ani zde se naše svěřenkyně neztra-
tily. 6. Julie Brožová, 9. Lenka Tikmanová, 10. 
Nikola Kurfürstová a 19. Eliška Linková.
Ve IV. kategorii obsadila krásné 4. místo Laura 
Bohatová a  18. skončila Kristýna Bartošová, 
a to ze 30 startujících závodnic.
Poslední kategorií, ve které jsme měli zastou-
pení, byla VI. kategorie, kde se na 4. místě 
umístila Lucka Zahradníčková.

za oddíl SG, Lenka Barešová
a Zuzana Hubáčková

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY NA KOUPALIŠTI 
Letošní podzimní, v pořadí již 34. závody 
v lovu ryb udicí na rybníce Koupaliště, se 
jak už se stalo tradicí, konaly po posled-
ním výlovu, který naše místní organizace 
letos naplánovala.
K závodu se přihlásilo 23 dětí, mezi kterými 
bylo více než polovina z naší organizace. Šest 
dětí bylo na závodech úplně poprvé. Okolo 
osmé hodiny, po přivítání všech závodníků a 
jejich početného doprovodu naším jednate-
lem Václavem Kosařem, dostal každý koblihu, 
které dětem poslala  paní starostka. Vedoucí 
závodu Martin Pachta pak seznámil děti s 
pravidly a s cenami, o které se soutěžilo.
Počasí se nám vydařilo na jedničku, ale ry-
bám se z vody moc nechtělo. Záběrů bylo 
sporadicky, i když někteří krmili opravdu po-
ctivě. Nakonec se podařilo ulovit ryby pouze 
deseti závodníkům. Jedenáct kapříků stačilo 
Václavu Tomičovi na první místo. Druhý skon-
čil Petr Altman a třetí pouze o tři centimetry 
Václav Stejskal. Nejlepší rybářkou závodu a 
zároveň největší rybu závodu ulovila Emma 
Dvořáková.
Po ukončení závodu čekal na všechny v klu-

bovně připravený oběd a po obědě všemi 
očekávané vyhlášení výsledků a rozdání cen. 
Vítězové si odnesli krásné poháry a diplomy. 
Na věcné ceny nám přispěl finančně místní 
úřad a náš kolega Vojtěch Tommi. Děkujeme.

Přejeme všem hezké a klidné prožití konce 
roku.

za výbor MO
Martin Pachta
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29. DUŠIČKOVÁ
Dne 11. listopadu se jela 29. dušičková vyjížď-
ka po tradiční trati na Hrádeček. Na startu u 
Sportovní hospody  se sešla čtyřicítka cyklis-
tů, kteří se tak přišli rozloučit s letošní kolař-
skou sezónou.

Počasí bylo slunečné, ale na trati účastníky 
vyjížďky potrápil silný vítr. Nicméně všichni 
úspěšně dorazili do cíle a večer pak důstojně 
zapili tradiční Dušičkovou a celou sezónu.

Text a foto:
Jaroslav Hněvkovský

Sp
or
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Pozvánka
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MB KOLO s. r. o. 
Náchodská 490/148, 193 00 PRAHA 9 
tel.: +420 233 320 960 

www.mbkolo.cz

Otevírací doba: 
Po–St, Pá: 9–18 
Čt:	 9–19 
So: 9–12 

• max. šetrnost při broušení 
všech lyží a snowboardů

• úhlování boční 
a tuning spodní hrany

• mazání lyží technologií Wax Master

• montáž a seřizování vázání 
na elektronické stolici HUBER s tištěným protokolem

AUTORIZOVANÝ	SKISERVIS	A	PŮJČOVNA
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LYŽE · PRODEJ · SERVIS
· PŮJČOVNA · BAZAR
KOLA - PRODEJ, SERVIS

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00

Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

MATEMATIKA    
5. a 9. třída 

Páťáci a deváťáci, chystáte se v letošním 
roce k přijímacím zkouškám na SŠ? 
Přihlaste se do přípravných kurzů 
z matematiky, které budou probíhat od 
ledna do dubna! 

60 min/190,- Kč 
www.vysvetlim-matematiku.cz 
tel.: 606 415 336 

PŮJČÍM PŘÍVĚSNÝ VOZÍK, DÉLKA 2 METRY, 
250 KČ/DEN.TEL: 723 083 457

HLEDÁM K PRONÁJMU DÍLNU NEBO VĚTŠÍ 
GARÁŽ PRO AUTOELEKTRIKÁŘSKÉ  
A DROBNÉ MECHANICKÉ PRÁCE. 

TEL: 603 427 634

REST. V H.P. PŘIJME OBĚDOVOU SERVÍRKU 
PO – PÁ  TEL: 728 607 652

MIRTANA S.R.O., VE ŽLÍBKU 73, MALÁ 
ZAVEDENÁ ÚČETNÍ FIRMA PŘIJÍMÁ NOVÉ 

KLIENTY. ZPRACOVÁVÁME MZDOVÉ, 
JEDNODUCHÉ I PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 

PRO PLÁTCE I NEPLÁTCE DPH. 
SERIÓZNOST, DISKRÉTNOST A POHODU. 

MOB: 606 475 891

INTERANTIK KOUPÍ ST. ZLAT. MINCE, 
ST. ŠPERKY I POŠK., PRAHA 9, POD PEKÁR-

NAMI 3, TEL: 605 829 440 PO 10 HOD.

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

OBRAZARNA@POST.CZ TEL: 774 800 609

PŘIJMU OŠETŘOVATELKU 5 DNÍ TÝDNĚ 
– 7 HOD. TEL: 604 618 540

VO HUT. MATERIÁLEM V PRAZE 9 PŘIJME 
ŘIDIČE-SKLADNÍKA

POŽ. PROFESNÍ ŘP-C,KARTA ŘIDIČE, 
VÝHODOU VZV, JEŘ,., PALIČ, VAZAČ.  
PRŮKAZ, MZDA 30 - 35 TIS. KČ/MĚS.

TEL: 731 545 839, KNOUREK@TECHNIMAT.CZ

SOLÁRNÍ STUDIO KLAINOVÁ
STUDIO S KAVÁRNOU

JITROCELOVÁ 889 ZELENEČ
TEL: 737 161 067

WWW.STUDIOKLAINOVA.CZ

PEDIKÚRA, MANIKÚRA
NOVĚ OD 1. LISTOPADU

STUDIO LUCIE – 774 945 190
LHOTSKÁ 2227/23, PRAHA 9

HLEDÁME CHŮVU. INFO: 773 571 760. 
IVA.CHVOJKOVA@RCMUM.CZ

KOUPÍM MALÝ DŮM, ZAHRADU 
V H. POČERNICÍCH 723 069 375

VELKOOBCHODNÍ FIRMA DÁRKY PŘIJME 
OBCH. ZÁSTUPCE NA PŮL ÚVAZKU. ŘP SK. 

B. TEL: 605 388 388 
OBCHOD@ELCOYOTE.CZ 

PRODEJNA TABÁK - DÁRKY PŘIJME 
PRODAVAČKU NA PŮL ÚVAZKU. ZÁKL.

 PC PODMÍNKOU. 
TEL:  605 388 388 INFO@TABAK-DARKY.CZ

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134

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

TEL: 602 970 835

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

A DALŠÍ. STĚHOVÁNÍ. TEL: 773 484 056

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

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.




