
10/2018

Ročník 66

sázení Památné lípy 28. října 2018
ul.  Ve Žlíbku (na proti restauraci Na Vodárně)
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KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ŘÍJEN 2018

CHVALSKÝ ZÁMEK
do 25. 11., denně od 9.00 do 18.00 hod. 
PAT A MAT

Do 25. 11., denně od 9.00 do 18.00 hod. 
Jak si hráli naši prarodiče 

od 4. do 28. 10., denně od 9.00 
do 18.00 hod. 
Madame Humanité 

4. 10. od 17.00 hod. 
Slavnostní zahájení Madame Humanité

13. 10. od 10.00 do 18.00 hod. 
Pohádková sobota na zámku s Popelkou 

14. 10. od 10.00 do 18.00 hod. 
Pohádková neděle na zámku s princem 
Filipem 

23.10. od 17.00 do 19.00 hod.
Počernické kroniky na zámku

30. 10. 
Cyklus besed při příležitosti 100 let republiky 
- badatel a vynikající znalec archivů StB 
Radek Schovánek

DDM
7. 10. 
Turisťák - Divoká Šárka

10. 11. od 10.00 hod.
Celodenní tvoření

21. 10. od 13.00 do 19.00 hod.
Výtvarné dílny Tiffany

DIVADLO

10. 10. od 19.30 hod. 
Dvě nevěsty a jedna svatba

11. 10. od 19.30 hod. 
Drahá legrace

13. 10. od 18.00 hod. 
Malý princ

14. 10. od 15.00 hod. 
Zpátky do Afriky 2

16. 10. od 19.30 hod. 
Ucho

17. 10. od 18.00 hod. 
Dny slovenské kultury

18. 10. od 19.30 hod. 
Dvojkoncert Jahelka a Paleček

20. 10. od 15.00 hod. 
Na Salaši draci jsou

23. 10. od 19.30 hod. 
Escobar

24. 10. od 19.30 hod. 
Rebelové nové generace

25. 10. od 19.30 hod. 
Zamilovaný sukničkář

26. 10. od 19.30 hod. 
Život s krajtou

27. 10. od 15.00 hod. 
Králíček Petr

28. 10. od 19.30 hod. 
Válka s mloky

29. 10. od 19.30 hod. 
Hvězdné manýry

MUMRAJ
12. 10. až 13. 10. 
Podzimní burza dětského 
a těhotenského oblečení 

18. 10. od 19.00 hod.
Rizika dospívání a jak o nich s dětmi 
komunikovat 

20. 10. od 9.30 do 11.30 hod.
Montessori sobota 

22. 10. od 10.00 hod.
Udržitelný domov – vytvořte si domov 
bližší přírodě 

25. 10. od 14.00 do 16.00 hod.
Zdravá strava pro seniory 

od 26. 10. od 8.30 do 12.30 hod.
Pět kroků k vysněné práci aneb 
Jak se neztratit 

31. 10. od 19.30 do 21.30 hod.
Zdravá chůze naboso 

ZUŠ
23. 10. od 18.00 hod.
I. hudební večer -  sál ZUŠ  

OSTATNÍ
5. 10.  od 16.30 do 17.30 hod.
Drakiáda - u FZŠ Chodovická

9. 10. od 12.30 do 17.00 hod.
7. Hornopočernický dobročinný bazárek 
– MŠ Chodovická

17. 10. od 18.00 hod.
Benefiční aukce obrazů pro Skauty 
- v prostorách Chvalského zámku

24. 10. od 14.00 do 18.00 hod.
Zdravíme Mezilesí 

28. 10 od 16.00 hod.
Sázení památné lípy – ul. Ve Žlíbku
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SLOVO STAROSTKY
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AKTUÁLNĚ Z DIÁŘE RADNICE

KALENDÁŘ AKCÍ V HORNÍCH POČERNICÍCH
ŘÍJEN 2018

Dějiny s námi smýkaly, jak se jim zachtělo
Byť se to nemusí každému na první po-
hled zdát, jsou Horní Počernice místem 
nemalého významu. Místem, kterým 
kráčely dějiny. Stačí si připomenout Hey-
drichiádu a  operaci Anthropoid. Kolik 
neobyčejných lidí se v  Počernicích našlo 

a pomáhalo v nebezpečných časech podobně jako například právě 
rodina Khodlových, která v podkrovním pokojíku své svépravické vily 
ukrývala Gabčíka a Kubiše. A o tři roky později, kdy období strachu, 
represí a osobní statečnosti místních obyvatel vystřídalo jejich úlevné 
nadšení, když tudy procházela osvobozující sovětská armáda. Dějiny 
s námi smýkaly, jak se jim zachtělo, ale my jsme zůstali.
V  roce 1974 jsme se připojili k  hlavnímu městu. A  dodnes z  toho 
čerpáme klady i zápory. Mezi omezující pouta patří nesamostatnost 
v  rozhodování, nemůžeme vydávat své vyhlášky, nevybíráme si fir-

mu na svoz odpadu. Překážky na druhé straně vyvažuje to pozitivní, 
dobrá dopravní dostupnost, občanská vybavenost na vysoké úrovni, 
nulová nezaměstnanost.
Ale ze všeho nejvíce bych vyzdvihla naši šťastnou polohu: patříme 
k  Praze, ale jsme lehce odděleni, jsme pražská část, ale máme cha-
rakter městyse, říkají nám Praha stověžatá, ale my tu máme rodin-
né domky, zahrady a  parky. Známe své sousedy přes půlku města 
a vždycky se sem rádi vracíme.
To jsou Horní Počernice pro mě, rodačku a hrdou patriotku. Věřím, že 
takové jsou a zůstanou i pro vás.

Hana Moravcová,
vaše starostka

PARK HOUSLOVÝ KLÍČ
Park v  ulici Jizbická získal stavební povo-
lení a  nyní budeme soutěžit zhotovitele. 
Stavební práce by mohly začít během lis-
topadu.

PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ
Byla podána žádost o územní rozhodnutí 
na protihlukové stěny na silničním okruhu 
SOKP 510; což je úsek mezi Horní Počerni-
cemi a  Černým Mostem. Městská část je 
účastníkem řízení, proto žádáme všechny, 
aby zasílali své připomínky na mail: kateri-
na_tremlova@pocernice.cz

ROZŠÍŘENÍ CENTRA MUMRAJ
Společně s Mumrajem byla podána žádost 
o rozšíření tohoto rodinného centra. Praž-
ské zastupitelstvo schválilo finanční pro-
středky ve výši 6.750.000 Kč a druhá polo-
vina bude zařazena do návrhu rozpočtu na 
rok 2019. Máme platné stavební povolení 
a po schválení rozpočtu budeme moci akci 
realizovat tak, aby nebyl ohrožen provoz 
Mumraje.

CHVALSKÝ LOM
Pro Horní Počernice byla schválena účelo-
vá dotace na odkup chvalského lomu. Po-
zemek tak bude v  majetku městské části, 

což zajistí, že v budoucnu nedojde k situ-
aci, kdy by vlastníci neprodloužili nájemní 
smlouvu.

OPTIMALIZACE ŽELEZNIČNÍ
TRATI
Tato stavba má pravomocné územní roz-
hodnutí a  realizace je plánována od roku 
2019.
V  Počernicích dojde k  rozšíření podjezdu, 
vybudování chodníku a  osvětlení v  uli-
ci Bártlova, osvětlení průchodu pro pěší 
v ulici Cirkusova, rekonstrukci a vybudová-
ní chodníku v ulici Ve Žlíbku a také podjez-
du pod tratí v ulici Bystrá.

V  úterý 25.  září proběhl v  ranních ho-
dinách utajený zásah cizinecké policie 
v ubytovnách na území Horních Počernic. 
Policie při něm zajistila čtyři osoby a spo-
lu s úředníky místní radnice kontrolovala 
stav ubytoven a povolení k jejich provozu.

„Akce byla zaměřená na kontrolu cizinců, 
při zásahu jsme se dostali do všech vytipo-
vaných a  předem monitorovaných prostor. 
V ubytovnách jsme zajistili čtyři osoby ome-
zené na osobní svobodě,” uvedl velitel zása-
hu. Součástí zásahu byla i  požární kontrola 
týmem hasičů a  také městské policie, která 
prováděla kontrolu věcí a  zvláště majitelů 
nalezených jízdních kol. Ztracená ani zcizená 
kola však neobjevila.

O utajené akci věděli do posledního momen-
tu jen tři lidé vč. starostky městské části. Ani 

úředníci z místního živnostenského a staveb-
ního odboru netušili, proč mají být nazítří 
v šest hodin ráno před budovou úřadu. „Měli 
jsme indicie na pohyb nelegálních pracovníků 
z  místních ubytoven, kterých stojí v  Horních 
Počernicích hned několik. Proto jsem kontak‑
tovala Odbor cizinecké police Praha s  žádostí 
o  spolupráci,” řekla starostka Prahy 20, Hana 
Moravcová. „My jsme zásah využili k prověření, 
zda ubytovatelé plní své povinnosti ze záko‑
na o  poskytování ubytování, pohybu cizinců 
a  také z  pohledu stavebního zákona. Některé 
prostory bych na první pohled za bezpečné 
rozhodně nepovažovala,” dodala Hana Morav-
cová.
 
Majitele a  provozovatele ubytoven nyní 
předvolá živnostenský a stavební úřad Měst-
ské části Praha 20 k  další kontrole dokladů, 
jejich činnosti a  technickému stavu budov. 

V hledáčku policie a místního úřadu ubytov-
ny v  Horních Počernicích zůstávají i  nadále. 
„Chtěla bych Policii ČR poděkovat za jejich 
profesionalitu a spolupráci s námi.” řekla Hana 
Moravcová.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

ZÁTAH CIZINECKÉ POLICIE NA MÍSTNÍ UBYTOVNY INICIOVAL ÚŘAD



4Hornopočernický zpravodaj – říjen 2018

OTÁZKY PRO STAROSTKU PRAHY 20 HANU MORAVCOVOU

Je to jednoduché. Poděkování. Děkuji za prá-
ci všem zastupitelům. Oceňuji jejich koaliční 
i  opoziční činnost, bez které demokratické 
řízení obce není možné a  která, byť to tak 
nemusí vypadat, posouvá věci veřejné k opti-
málním rozhodnutím.
Děkuji za zodpovědnou a  pečlivou práci 
úředníkům. Jejich obraz celorepublikově trpí 
nepochopením běžných občanů, kteří se ne-
orientují, a leckdy ani nemohou, v zákonných 
normách a pravidlech pro řízení státní správy 

a samosprávy. Spolu s námi, vedením radnice, 
jsou jen kolečka velkého soukolí mnoha naří-
zení a administrativy, která je potřeba dodržo-
vat, a která nemusí vždy vycházet ze selského 
rozumu. Ke své náročné práci vedle odbornos-
ti proto potřebují i  notnou dávku trpělivosti 
a tolerance.
Mé poděkování směřuje i  všem příspěvko-
vým, neziskových, spolkovým a  dalším orga-
nizacím, které neúnavně pracují pro místní 
občany a  neustále přichází s  novými nápady 

na všemožné akce, které se nám společně daří 
realizovat. Život v  naší městské části je díky 
nim bohatší pro každého z nás.
A  v  neposlední řadě děkuji občanům za je-
jich zapojení do řízení obce, za jejich dobrou 
náladu a nápady, které přinášejí. Byť je to ně-
kdy v podobě stížností, daří se nám je vyřešit 
k vzájemné spokojenosti. Děkuji vám všem.

Hana Moravcová, 
starostka

Jménem svým, vedení radnice, celého úřadu 
a věřím že i všech občanů bych na tomto mís-
tě chtěla poděkovat především Evě Březinové, 
místostarostce a radní pro kulturu, školství, so-
ciální a zdravotní oblast, která se rozhodla své 
působení po tomto volebním období ukončit.
Každý, kdo se s Evou setkal osobně nebo při 
řešení pracovních záležitostí, mi dá za pravdu, 
s  jakým zaujetím, zodpovědností a pečlivostí 

pro Počernice pracovala. Nechává za sebou 
nesmazatelnou stopu v kulturním i společen-
ském životě naší městské části. Řada projektů 
vznikla jen díky její práci, jiné projekty pod-
pořila nebo dokázala prosadit. Každopádně 
máme díky ní na co navazovat. Bylo mi ctí, ra-
dostí i velkou inspirací s ní pracovat.
Evo, děkuji Ti, a přeji Tobě, Tvé rodině i Tvým 
studentům, aby sis i nadále udržela životní op-

timismus, veselí a radost, které rozdáváš všem, 
se kterými se potkáš. Dále děkuji paní Daně 
Mojžíšové, která také nekandiduje a vždy cho-
dila na zastupitelstva, v minulosti pracovala 
na zpravodaji a byla vždy skvělou kolegyní.

Hana Moravcová, 
starostka

Čemu byste chtěla věnovat poslední rozhovor pro Zpravodaj v tomto volebním období?

DĚKUJI EVĚ BŘEZINOVÉ A DANĚ MOJŽÍŠOVÉ

ÚŘAD OZDOBILA 
KOVOVÁ SOCHA 
TANEČNICE

ŽÁDOST O MILIONOVOU DOTACI NA SPORTOVIŠTĚ V LUKÁCH

Prostranství před vchodem do hlavní budovy 
Úřadu prošlo během léta revitalizací, zahrad-
níci ho osadili krásnými rostlinami a dostalo 
nové lavičky, které lákají k posezení. Svou 
pomyslnou třešničku na dortu prostor získal  
v září, kdy byla do jeho centra umístěna  
kovová socha tanečnice z dílny uměleckého 
kováře z Počernic.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Petr Dolínek, náměstek primátorky hl. města 
Prahy, informoval vedení radnice o možnosti 
získat dotaci na rozvoj sportovní infrastruk-
tury z nevyčerpané rozpočtové rezervy. Rada 

městské části proto v polovině září vzala na 
vědomí podání žádost o dotaci na venkovní 
sportovní hřiště při ulici v Lukách. Celkové 
náklady projektu dosahují výše 3 025 000 Kč, 

maximální možná výše dotace je 1 milion ko-
run.

 Dana Králová, 
Odbor hospodářské správy a investic

REKONSTRUKCE STODOLY NA TVRZI 
Nevyužitá Stodola v  areálu Chvalské tvr-
ze projde velkou rekonstrukcí, Horní Po-
černice na ni získaly dotaci od hl. města 
Prahy. Sloužit bude především kulturním 
a  městským akcím: plesy, výstavy, před-
nášky nebo zasedání zastupitelstva.
Rada MČ Praha 20 odsouhlasila vyhlášení 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku na stavební práce „Rekonstrukce 
a  přístavba Stodoly v  areálu Chvalská tvrz". 
Zahájení prací je plánováno po ukončení vý-
běrového řízení a podepsání smlouvy o dílo, 
tj. v termínu říjen/listopad 2018. Financování 
rekonstrukce bude probíhat z  části z  dotací 
hl. města Prahy a z části z rozpočtu naší měst-
ské části. Po rekonstrukci má ve Stodole vzniknout víceúčelový prostor pro kulturní počernické akce. Zahájení 

prací se předpokládá do konce roku 2018
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SEBERTO! TENTOKRÁT V DOPROVODU VZNÁŠEJÍCÍCH SE BALETEK
Hornopočernická kampaň za slušné psí pá-
níčky pokračuje i po létě. Graffiti na chod-
nících v září doplnily cedule s tančícími 
baletkami a svéráznými pejsky. Vyzývají ko-
lemjdoucí, aby se zamysleli, jestli i oni nenu-
tí své spoluobčany k tanečním kreacím nad 
hromádkami po svých pejscích.
Na další vtipné cedule se občané mohou tě-
šit během podzimu. A kdo má zájem o graffi-
ti SeberTO! na konkrétním místě, ať píše na: 
komunikace@pocernice.cz nebo do aplikace 
Praha20 (pro android). Naši sprejeři se už těší!

HORNÍ POČERNICE ZADÁVAJÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NEJLÉPE Z CELÉ PRAHY. 
V ČR JSOU TĚSNĚ DRUHÉ
V nezávislém tříletém hodnocení ekono-
mů z Univerzity Karlovy se Horní Počer-
nice umístily mezi městskými částmi na 
druhém místě žebříčku zindex.cz, za první 
Ostravou-jih zaostávají o pouhé desetinky 
procenta. Ve veřejných zakázkách nechy-
bují, zveřejňují k nim maximum možných 
informací a 99 % zakázek zadávají v ote-
vřené soutěži.
Ekonomové a programátoři Karlovy univerzi-
ty ve svém projektu zindex sledovali mezi lety 
2015 a 2017 devět ukazatelů transparentních 
veřejných zakázek. V osmi z devíti hodnocení 

dosáhly Počernice nadprůměrných výsledků.
„Podle autorů projektu jsme nejlepší ze všech 
měst v  kvalitě zpracování zakázek, nadprů‑
měrnému množství informací, které k nim zve‑
řejňujeme, a  také počtu zakázek zadávaných 
v otevřené soutěži. Těch je 99 % ze všech měst‑
ských zakázek,” řekla Hana Moravcová, a do-
dala: „Ocenění z rukou odborníků, v nezávislém 
projektu napříč celou republikou, to je obrovská 
satisfakce pro celý náš úřad i mě osobně. Tako‑
vé razítko kvality za naší osmiletou prací.”
„Zindex dává lidem hrubý obrázek, jak si jejich 
radnice v  uplynulém volebním období vedla. 

Zda se zakázky nerušily, nezadávaly z ruky, jest‑
li se o ně dostatečně soutěžilo. To jsou z hledis‑
ka utrácení veřejných peněz mnohem podstat‑
nější otázky než samotná korupce,“ vysvětlil 
záměr spoluautor projektu Jiří Skuhrovec.
Mezi velkými městy nad 20 000 obyvatel zví-
tězil Děčín, mezi malými pak i absolutní vítěz 
žebříčku Aš s 85 %. Více na www.zindex.cz.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Cenu Neplejtváka za Horní Počernice převzala starostka Hana Moravcová a vedoucí Odboru hospo‑
dářské správy a investic Zdeněk Vavruška
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SVATOLUDMILSKÁ POUŤ A DŘEVOŘEZBA MOTOROVOU PILOU
Svatoludmilská pouť se v neděli 16. září líbila 
dětem i rodičům. Tradiční kolotoče, atrakce, 
stánky s občerstvením a dílničkami doplnila 
hraná pohádka pro děti O vajíčku a zvířát-
kách na vandru na Chvalském zámku.
V areálu tvrze návštěvníci celý den sledovali 
dřevořezbu motorovou pilou. Medvěd, be-
ruška a pes ozdobí stejnojmenné třídy ma-
teřské školy Spojenců, velkorysá abstrakce 
umělecké řezbářky nahradí v areálu tvrze Ko-
pýtkovník, který už bohužel dosloužil.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

OD ZÁŘÍ MÁ ULICE VE ŽLÍBKU NOVÝ CHODNÍK
Vyšlapanou pěšinu uprostřed trávy v  září 
nahradil chodník, který spojil okrajové obyt-
né zóny s autobusovou zastávkou v ulici Ve 
Žlíbku. Z dopravního hlediska bezpečná ko-
munikace mezi nově vybudovanou obytnou 
zónou na okraji Horních Počernic a autobu-
sovou zastávkou Ve Žlíbku se dočká už jen 
výstavby v části na pozemku firmy Prospeed, 
která si ji také sama finančně zajišťuje.

Náklady na nový chodník ve výši  
415 148,66 Kč včetně DPH se hradily z roz‑
počtu městské části.

 Dana Králová, 
Odbor hospodářské správy a investic
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I HŘÍDELECKÁ A V DÍLCÍCH SE LETOS DOČKALY POŘÁDNÉ REKONSTRUKCE

OBNOVA ZELENĚ A NOVÝ POVRCH VE SPOJCE BOŽANOVSKÁ–MACHOVSKÁ

Rekonstrukce komunikací hrazena z účelové 
dotace MHMP.

Původní zpevněnou cestu komunikací Hříde-
lecká  a V Dílcích nahradila zámková dlažba, 

samozřejmou součástí rekonstrukce byl i plá-
novaný odvod dešťových vod.  

Od září se pracuje i na spojce mezi ulicemi 
Božanovská–Machovská, současný udusaný 
povrch nahradí zámková dlažba, po dokon-

čení prací zde bude obnovena i pokácená 
zeleň. I tuto rekonstrukci hradí Počernice  
z účelové dotace hl. města Prahy. 

Dana Králová, 
Odbor hospodářské správy a investic

Letošní rekonstrukci komunikací Hřídelecká a V Dílcích hradila městská část z účelové dotace hl. města Prahy

PŘED PO
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Vydání stavebního povolení v roce 2019 
- a předpokládané stavbě v roce 2020 tak 
už nic nestojí v cestě.
Stavba protihluků má zásadní vliv na kvalitu 
života většiny obyvatel Městské části Praha 

20. K jejich realizaci vedlo několik kroků, mezi 
nimi odsvěření části pozemků pod budoucí-
mi protihluky zpět do správy magistrátu. Jed-
nu z podmínek pro jejich stavbu zastupitelé 
schválili na svém jarním zasedání.

Mapa intenzit dopravy: 350 tisíc aut  
v Počernicích by muselo jezdit ve třech pa-
trech nad sebou

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

V zářijovém čísle Noviny Metropol byl zveřejněn článek o intenzitách dopravy a způsobu, jak se počítají. Požádali jsme příslušná místa o oficiální mapu 
intenzity dopravy, která bude spolu s článkem z Metropol zveřejněna na webových stránkách města

PROTIHLUKY OKOLO DÁLNICE: POČERNICE ÚSPĚŠNĚ ZAHÁJILY ÚZEMNÍ 
ŘÍZENÍ

FRANTIŠEK URBÁNEK: POČERNICKÝ KAZATEL A DŮVĚRNÝ PŘÍTEL TGM
Horními Počernicemi za posledních sto 
let prošlo nebo se zde usídlilo mnoho vý-
znamných osobností. Z  těch novodobých 
vzpomeňme profesora Holého, vědce svě-
tové úrovně, z historických osobností je to 
František Urbánek, kazatel Církve bratské 
a osobní přítel prezidenta T. G. Masaryka, 
stejně jako jeho komorník, Josef Hůza.

František Urbánek
(13. 7. 1866–26. 10. 1948)
„František Urbánek (1866 - 1948), významný 
teolog a  evangelický kazatel, který se naro-
dil v Drahelicích u Nymburka ve staré evan-
gelické rodině. V  roce 1902 se stává prvním 
kazatelem a správcem sboru Církve bratrské 
v Praze. Měl velice úzký vztah s prezidentem 
T. G. Masarykem a  jeho rodinou. Osobně se 
seznámili, když studoval filozofii u T. G. Ma-
saryka na pražské univerzitě. Za války, když 
byl Masaryk v cizině, zemřel jeho syn Herbert 
a paní Masaryková sháněla evangelického fa-
ráře, který by ho pohřbil. Všichni evangeličtí 
faráři to odmítli, protože měli strach. Až na 
Františka Urbánka. Když se profesor Masaryk 
navrátil z exilu, tak jednou z prvních věcí, kte-
ré udělal, bylo, že ho pozval k sobě a podě-

koval mu, a od té doby se pravidelně stýkali. 
Setkával se s T. G. Masarykem i jako spolupra-
covník v  redakci časopisu Naše doba. Stává 
se důvěrným přítelem Masarykovy rodiny. 
Učí děti Masarykových náboženství a je jejich 
domácím duchovním. Často je prezidentem 
zván na Pražský hrad, do Lán i Topolčianek, 
kde spolu diskutují o filozofii, historii a křes-
ťanství.
Kazatel František Urbánek se svojí rodinou 
prožívá hezké chvíle v  Horních Počernicích 
(bydlel v Chlumově ulici, pozn. redakce). Proná-
ší pohřební řeč na pohřbech Herberta Masa-
ryka, Charlotty Masarykové, prezidenta T. G. 
Masaryka a Jana Masaryka. Pokouší se vytvo-
řit útulek pro opuštěné děti, což se podařilo 
2. října 1908 v Horních Počernicích, v areálu 
bývalého Chvalského mlýna. Zde sirotky ně-
kolikrát navštěvuje během 1. světové války 
Charlotta Masaryková, která této práci velmi 
přála.
Po vzniku první republiky se do charitativní 
činnosti se sirotky zapojila i Alice Masaryko-
vá. Práce, která začala se skupinkou několika 
sirotků se rozrostla až mezi válkami. Opravil 
se zchátralý mlýn a  naproti němu vyrostla 
moderně pojatá budova s  půdorysem ve 

tvaru kříže. Přikupovaly se další pozemky, na 
kterých vznikl ovocný sad a zelinářská zahra-
da. Úroda pomáhala chvalské kuchyni v  na-
pjaté finanční situaci vylepšovat jídelníček. 
Budovy i s pozemky v roce 1952 zkonfiskova-
la komunistická vláda a sirotčinec se změnil 
v Domov mládeže. Dnes je v těchto místech 
Rehabilitační ústav – Léčebné a rehabilitační 
středisko Chvaly. Z knihy Bohumila Ždichyn-
ce „Stopy v srdci“

Josef Hůza 
(1. 3. 1879–14. 2. 1938)
O Josefu Hůzovi není známo tolik jako o Fran-
tišku Urbánkovi, několik základních infromací 
přesto uveďme. Josef Hůza se narodil v obci 
Velké Hlušice. S  rakouským 15. zeměbra-
neckým pěším plukem se dostal na východ-
ní frontu, kde byl dne 1.  března  1915 zajat 
v Přemyšli. Dne 1. dubna 1917 se přihlásil do 
čs. legií a byl zařazen k 5. střeleckému pluku 
(ruských legií) v  hodnosti vojína. Od roku 
1917 sloužil jako osobní komorník TGM. Je 
pohřben na chvalském hřbitově.

Petra Prokůpková,
předsedkyně redakční rady

Vážení spoluobčané,
volební období hornopočernického zastupi-
telstva se nezadržitelně chýlí ke konci. Jsou 
před námi komunální volby, které ve všech 
českých obcích, městských částech a  obvo-
dech a  také v  hlavním městě Praze znovu 
rozdají karty.
Dovolte mi poděkovat vám za důvěru, díky 
které jsem pro vás mohl v končícím volebním 
období pracovat - trochu symbolicky tak či-
ním na stránkách periodika, do jehož vydání 
každý měsíc pravidelně přispívám. Děkuji za 
možnost pomáhat vám při řešení vašich pro-
blémů a starostí. I díky vám jsem se opět nau-
čil mnoho nového a rozšířil si obzory.

Děkuji také všem kolegům v  zastupitelstvu 
- nejen těm, kteří svůj mandát obhajují, ale 
i těm, co se rozhodli v zastupitelské práci dále 
nepokračovat - Evě Březinové, Petru Heriano-
vi, Monice Hruškové, Alexandře Kohoutové, 
Daně Mojžíšové nebo Aleně Šefčíkové. Vážím 
si toho, že každý dokážeme k věcem přistu-
povat jiným způsobem a v diskusi se snažíme 
najít nejlepší řešení pro městskou část.
Závěrem mi dovolte vzpomenout na letní 
měsíce a poděkovat všem z vás, s nimž jsem 
mohl přímo na ulici hovořit o  životě a  běž-
ných starostech, o zážitcích z dovolené nebo 
o Horních Počernicích a jejich budoucnosti.
Pokud usoudíte, že mám co nabídnout 

i  v  příštím volebním období, 
naleznete mé jméno na kan-
didátce sdružení nezávislých 
kandidátů Počernice JINAK. 
Sdružení, které se v těchto vol-
bách jako jediné opírá o  pod-
pisy 1378 obyvatel Horních 
Počernic.
Děkuji vám všem za možnost pracovat pro 
naši krásnou městskou část. Bylo a je mi ctí.
S úctou a ze srdce

Vilém Čáp, zastupitel ČSSD

DĚKUJI VÁM ZA DŮVĚRU A SPOLUPRÁCI
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Jaký je náš národ? Kdo jsme a  jaké jsou 
naše kořeny? Jaké osobnosti tvořily naše 
dějiny a proč jsou kořeny naší rodiny a ná-
roda tak důležité? Právě o  tom byla pou-
tavá přednáška Staleté kořeny, která se 
konala v Komunitním centru a měla za cíl 
připomenout a oslavit 100 let od založení 
Československa.

Víra, pravda, svoboda a  důstojnost, to jsou 
naše národní kořeny, z  nichž roste silný 
a zdravý strom. Kmen tvoří významné osob-
nosti našeho národa, listy pak my a  naše 
příběhy. A  právě o  našich kořenech a  osob-
nostech, které tvořily naše dějiny, byla tato 
interaktivní přednáška.

Jakub Čermák, 8. B, ZŠ Stoliňská: „Přednáška 
se mi moc líbila, na začátku jsme si probrali 
naši historii, takže jsem si zopakoval znalosti 
z dějepisu, ale nejvíce mě zaujalo vyprávění 
o Janu Husovi, který se nebál říkat svůj názor 
a stál si za svou pravdou, kterou hájil a bojo-
val za ní. Stejně tak Tomáš Garrigue Masaryk, 
který razil myšlenku, že jakákoliv pravda je 
lepší než lež a  za pravdu se musí bojovat. 
Dovolím si říct, že to byl náš nejlepší český 
prezident.“
Tomáš Jelínek, 8. A, ZŠ Stoliňská: „Líbilo se 
mi, že Jan Hus položil za svou pravdu život 
a i když se mohl zachránit a odvolat svůj ná-
zor, tak si za ním stál. Byl jsem pyšný na to, 
že i  u  nás v  Horních Počernicích jsme měli 

osobnost, kterou zná celý svět, a to profesora 
Antonína Holého, který objevil zatím nejúčin-
nější lék na AIDS.“

Ondřej Šebek, 8. A, ZŠ Stoliňská: „Nejvíc mě 
zaujalo povídání o našem prvním prezidentu 
Tomáši Garriguu Mararykovi, který taky pro-

sazoval pravdu a například, když se ocitl pod 
přímou palbou, chtěl se schovat do jednoho 
hotelu, jenže se před ním zabouchly dveře. 
Tak zaklepal, přes okénko se podíval portýr 
a zeptal se ho, zda je tady v hotelu ubytova-
ný. A i když byl v takové situaci, kdy kolem něj 
létaly kulky, tak si nedovolil zalhat, že je tam 

ubytovaný a  jen řekl:,Neblázněte a  otevřete 
dveře.’ Ještě se mi líbilo, že říkal, že pravda ví-
tězí a je nejdůležitější, a to i v politice.“

Adam Čermák, 8. B, ZŠ Stoliňská: „Moc se mi 
líbilo, že se na přednášce zmínila i  historie 
Horních Počernic a  to když jsme si povídali 
o  tom, kolik úspěchů naše republika měla 
v celosvětovém měřítku co se týče vynálezů, 
objevů, našich památek a  sportu. Já mám 
rád hokej a jsem pyšný na to, co jsme nejen 
v historii Česka, ale i Československa ve spor-
tu dokázali. Jak se naše malá země ve světě 
neztratí. Naše české dějiny mají kouzlo, mají 
ducha a já jsem rád, že se o tom učíme.“

Lenka Bartáková, redaktorka

STALETÉ KOŘENY
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Třídit odpad má smysl. To v dnešní době ne-
může nikdo popřít. Každý den vyprodukuje-
me obrovské množství odpadu. Jeho třídě-
ním chráníme životní prostředí. Dochází tak 
ke snižování množství odpadu ukládaného 
na skládky nebo likvidovaného spalováním. 
Vytříděné složky jsou zdrojem pro výrobu 
tzv. druhotných surovin a ve výrobě se použí-
vají především jako náhrada primárních ma-
teriálů. Tříděním také šetříme naše finanční 
prostředky, protože o množství vytříděného 
odpadu se nám snižuje poplatek za zbytkový 
komunální odpad.

37 stanovišť odpadů
Pro ukládání tříděného odpadu je v  Hor-
ních Počernicích 37 stanovišť (tzv.  sběrných 
hnízd) na veřejně přístupných místech, kam 
může občan odkládat plasty, papír a  lepen-
ku, sklo čiré i barevné, tetrapaky, kovy nebo 
drobná elektrozařízení. Svoz plastů probíhá 
3x týdně v  pondělí, středu a  sobotu, papír 
se vyváží v  úterý, pátek a  neděli. Tetrapaky 
ve čtvrtek a  sklo 1x za 4-6  týdnů. Veškerý 
tento svoz provádí firma AVE CZ odpadové 
hospodářství, s. r. o. Financování této služby 
i  určení firmy, která svoz provádí, je v  plné 
kompetenci Magistrátu hl. m. Prahy, Odboru 
ochrany přírody, oddělení odpadů. Tato služ-
ba, která stojí nemalé peníze (roční svoz jed-
noho stanoviště přijde na sto až dvě stě tisíc 
korun) je určena pouze pro fyzické osoby. Fy-
zické osoby podnikající a právnické osoby při 
odkládání odpadu na toto stanoviště mohou 
být podle zákona o odpadech pokutovány až 
do výše 300 000 Kč.

Odbor životního prostředí Úřadu městské 
části Praha 20 Horní Počernice (OŽPD) pro-
střednictvím programu „ksnko“ (komplexní 
systém nakládání s  komunálním odpadem) 
může žádat výše zmíněné oddělení odpadů 
o  případné navýšení sběrných nádob nebo 
zvýšení frekvence svozu. Pracovníci tohoto 
oddělení dle finančních možností MHMP 
následně rozhodují. Vždy jde o  dlouhodobé 
dokladování požadavku městské části a  na 
základě kontroly pracovníků MHMP je roz-
hodnuto, zda bude městské části vyhověno.

Úklid okolo kontejnerů čtyřikrát týdně
V dubnu letošního roku žádal OŽPD o navý-
šení úklidu stanovišť v  důsledku zvyšujícího 
se nepořádku. Úklid byl prováděn 3x týdně 
a  náš požadavek byl minimálně 5x týdně. 
Na základě kontroly z  magistrátu nám byl 
zvýšen úklid pouze na 4x týdně a to pondě-
lí, středu, pátek a neděli. Od občanů přichází 
požadavky na zvýšení počtu nádob. Je nutno 
si uvědomit, že ne na všechna místa se vejde 
větší počet nádob. Na stanoviště je prosto-
rový požadavek, pozemek musí být městské 
části Praha Horní Počernice, umístění musí 
odsouhlasit dopravně správní orgán. V  čer-
venci tohoto roku byla provedena velká kont-
rola oddělení odpadů MHMP za účasti OŽPD. 
V tento den bylo konstatováno vše v pořád-
ku. Přesto se nám podařilo prosadit navýšení 
svozu plastů a papíru na stanovišti Božanov-
ská a Třebešovská x Ve Žlíbku z 3x týdně na 4x 
týdně. Tato změna by se měla uskutečnit od 
října. Podařilo se také zvýšit počet kontejne-
rů na plast na stanovišti Cirkusová a výměna 

kontejneru na tetrapaky z 240 l na 1100 l na 
stanovišti Ratibořická. A v naléhavých přípa-
dech je ve spolupráci s firmou AVE CZ, s. r. o. 
zajišťován mimořádný svoz i úklid.

Je to na každém z nás
Stěžejní role, zejména co do plnosti kontej-
nerů a  pořádku kolem nich, ale leží také na 
zodpovědném přístupu každého z nás. Každý 
občan by si měl uvědomit, že je svým chová-
ním zodpovědný za prostředí, a  to i  čistotu, 
ve kterém žije. Jak bohužel víme, ne vždy 
tomu tak je. Některá místa jsou nárazově 
přeplňována. Občané odkládají kolem barev-
ných nádob předměty jako je nábytek, ledni-
ce, koberce, pytle s textilem apod. Je nutno si 
uvědomit, že odkládání odpadu mimo sběr-
né nádoby už je považováno za skládku a je 
přestupkem proti veřejnému pořádku. Měst-
ská část Horní Počernice má velkou výhodu 
v  existenci sběrného dvora ve Chvalkovické 
ulici, kam mohou občané všechen odpad 
bezplatně odkládat. Tento sběrný dvůr je 
financován MHMP. Během roku jsou na růz-
ných místech také přistavovány velkoobje-
mové kontejnery na objemný odpad a na jaře 
a na podzim na bioodpad.

Marie Novotná,
odpadové hospodářství

Odboru životního prostředí a dopravy

Odkládání odpadu mimo sběrné nádoby už je považováno za skládku a je přestupkem proti veřejnému pořádku
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POČERNICE ZREKONSTRUOVALY SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ
Městská část Praha 20 obdržela na základě 
žádosti od hlavního města Prahy 2,5 mil. Kč 
na rekonstrukci čtyř sportovních hřišť. Hřiště 

byla otevřena pro veřejnost 19. září 2018.
Všem návštěvníkům přejeme mnoho spor-
tovního vyžití.

Jaroslav Píša, 
vedoucí Odboru místního hospodářství
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 ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Ani toto hřiště Odbor místního hospodářství při své rekonstrukci nezanedbal, chlubí se moderní umělou trávou, novým oplocením, koši na košíkovou a 
neopominutelnými sloupky na síť pro volejbal i nohejbal

Nové víceúčelové hřiště na košíkovou, volejbal, nohejbal a malou kopanou prošlo celkovou rekonstrukcí. Nevyhovující asfaltový povrch nahradila umělá 
tráva a hřiště dostalo nové oplocení

Nová umělá tráva a zbrusu nové a funkční oplocení zdobí po šestnácti 
letech i toto hřiště

Povrch z umělé trávy z roku 2002 byl nahrazen novým. Výměny se dočkaly  
i koše na košíkovou a sloupky se sítí na volejbal a nohejbal

Ruprechtická PŘED

Lhotská PŘED

Cuřinka PO

Ruprechtická PO

Lhotská PO

Jeřická PO
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ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY A INVESTIC

VÝTAHY PRO FZŠ A GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ: INVESTICE 3,9 MILIONU

100 TISÍC NA OPRAVU PAMÁTNÍKŮ OBĚTEM 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

REKONSTRUKCE TOALET A WC PRO INVALIDY NA GYMNÁZIU CHODOVICKÁ: 
INVESTICE 2,6 MILIONU

V dubnu rozhodla Rada městské části Pra-
ha 20 o zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu „FZŠ Chodovická 2250 a gymnázi-
um – přístavba výtahů“. Výtahy jsou umístě-
ny ve dvorní části školního komplexu budov. 

Konstrukce je ocelová se skleněným opláště-
ním. Umožní bezbariérový přítup do jednot-
livých částí základní školy a gymnázia. Reali-

zace se uskutečnila v době školních prázdnin 
a kolaudací prošla v září 2018.  

Na akci byl poskytnut grant hl. m. Prahy 
pro oblast podpory v oblasti přístupnosti 
a odstraňování bariér na území hl. m. Pra-
hy na rok 2017 ve výši 900 000 Kč.

V rámci oslav 100. výročí založení Česko-
slovenské republiky vyhradila ve svém 
rozpočtu městská část téměř 110 tisíc 
korun na opravu tří památníků obětem 1. 
světové války: v parku Březecká, na kopci 
Baroňák a  na Křovinově náměstí. Opravy 
pomníků i  okolních chodníčků proběhly 
během června a července.
Vzhledem k silnému nánosu vegetace byl po-

vrch všech pomníků očištěn tlakovou vodou 
a  napuštěn přípravkem hubícím vegetaci. 
Pomníky odborníci zpevnili organokřemiči-
tanovými zpevňovači, opravili vady v kameni 
a  teracu, četná poškození vytmelili umělým 
kamenem, schody a podstavce vyspravili ce-
mentovou bází a srovnali a přespárovali uvol-
něné kameny v soklech. Na závěr byla opra-
vená místa sjednocena do stejné tvrdosti, 

zrnitosti i barvy. Rozsáhlé opravy prodloužily 
životnost všech tří památek a vrátily tak lesk 
významným symbolům naší národní historie, 
na které společnost nesmí zapomenout.

Jiří Nohejl,
Odbor hospodářské správy a investic

V  červnu rozhodla Rada městské části 
Praha 20 o  zadání veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Gymnázium Chodovická 
2250  – rekonstrukce toalet a  invalidní 
WC“. Stávající stav toalet a sociálního zařízení 
byl provozně nevyhovující, rozvody potrubí 

dožilé. Došlo ke kompletní rekonstrukci to-
alet pavilonu B (1. – 3. nadzemního podlaží) 
spočívající v  nových potrubních rozvodech 
vody a  kanalizace, včetně výměny obkladů, 
dlažeb, zařizovacích předmětů, dveří. Reali-
zace se uskutečnila v  době školních prázd-

nin. Na invalidní WC bylo čerpáno z  grantu 
hl. m. Prahy pro oblast podpory v oblasti 
přístupnosti a odstraňování bariér na úze-
mí hl. m. Prahy na rok 2018, výše grantu 
činila 51 455,43 Kč.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
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GRATULUJEME NAŠIM JUBILANTŮM NAROZENÝM V ŘÍJNU A PŘEJEME JIM HODNĚ ZDRAVÍ

ZO Senioři HP,
MO STP, MO SPCCH

PROGRAM ZO
SENIOŘI

ŘÍJEN 2018

Dne 21. října 2018 uplyne 11 smutných let, kdy zemřel pan Karel 
Dolnák. Stále teskní a za tichou vzpomínku děkuje 
      rodina

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

Králíček Josef
Krejčíková Zdenka
Kurucová Libuše
Strašil Vladimír
Matoušková Eva
Herboltová Jarmila
Rybová Elvíra
Djakov Jiří
Lettl Jaroslav

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

Marečková Milena
Winterová Miloslava
Bohata Josef
Hřibová Libuše
Junek Václav
Műnich Karel
Novák Pavel
Havlík Jaroslav
Heřman Milan

Plhalová Marcela
Vágner Pavel
Zápotocká Jaroslava
Zikmunda Karel

PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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. 6. 2018 - 30. 9. 2018 do 31. 11. 2018. Další termíny budou následovat. Přihlášku 
na Vítání občánků naleznete na http://www.pocernice.cz/poradna obcana/ vitani obcanku/, 
nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend, č. dveří 
100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není to-
tožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze z městské 
části Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.  Vítání občánků se 
koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.  Kontaktní osoby: Hana 
Vostrá, tel.: 271 071 607, e mail: vitani@pocernice.cz, Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e mail: 
vitani@pocernice.cz.

ZLATÁ
SVATBA
Dne 11.  10.  2018 oslaví zlatou 
svatbu Irena Česká a  Ladislav 
Český. Velkou gratulaci s přáním 
mnoho zdraví a  štěstí do dalších 
let přejí Míra s  rodinou a  Péťa 
s Terezkou.
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100 let Republiky

středa 3. října VYCHÁZKA
Mořina -Velká Amerika – Mexiko 
- Malá Amerika, cca 8 km, sraz ve 
stanici metra Č. Most v 9.30 hod., 

občerstvení (oběd) v Mořině, 
vede L. Frouzová

úterý 9. října  VYCHÁZKA
Rozhledna Doubravka Černý Most 
– Čihadla, cca 3 km, sraz ve stanici 

metra Č. , Most ve 13.00 hod., 
vede L. Frouzová

pondělí 15. října VYCHÁZKA
Satalice, Ctěnice, Kbely, sraz 

ve stanici metra Českomoravská 
v 10.00 hod., vede K. Janušová 

středa 17. října KLUBOVNA
Mistr B. Bisinger „Šumavské 

zastavení“, začátek ve 14.00 hod.

úterý 23. října VÝSTAVA
100 let Republiky v Galerii 

Harfa - Zajímavosti z české historie, 
sraz ve stanici metra Č. Most 

v 10.00 hod., vede L. Frouzová

úterý 30. října VÝSTAVA
Výstava citrusů a dalších subtropic-
kých rostlin, Botanická zahrada Na 
Slupi, sraz ve stanici metra Č. Most 

v 10.00 hod.,  vede L. Frouzová

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

Klubovna je otevřena každou
 středu od 14 hodin.

Výbor ZO Senioři  H. Počernice
Helena Barcalová, tel. 281 927 099
Libuše Frouzová,   tel. 607 172 008
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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.

UDRŽITELNÝ DOMOV - VYTVOŘTE DOMOV BLIŽŠÍ PŘÍRODĚ

DŘEVĚNÉ STANOVIŠTĚ KONTEJNERŮ V TŘEBEŠOVSKÉ NAVRHL ARCHITEKT

36.851 KČ NA PAMĚTNÍ DESKU DÁDY STOKLASY

CYKLISTICKÉ AKTUALITY 

Mumraj pořádá hry a diskuse pro všechny, 
kteří přemýšlí o tom, jak mít šetrnější domác-
nost. Dostanete praktické nápady jak ušetřit 
energie, vodu, pohonné hmoty a naši plane-
tu. Děti vezměte s sebou.

Přijďte 22. října od 10.00 hodin do Mumraje, 
Mezilesí 2058/6, Horní Počernice. Akci vede 
koordinátorka Ekocentra Mumraj Iva Šimon-
ková. 

Místo si rezervujte na e-mailu: 
iva.simonkova@domumraje.cz. 

Pořádá Zdravá městská část Horní Počernice 
ve spolupráci s Ekocentrem Mumraj.

Na projekt z  druhého místa loňských In-
vestic na přání zbylo v rozpočtu dostatek 
peněz, a tak se na konci letošního léta do-
čkal realizace. Dřevěné stání kolem kon-
tejnerů v  Třebešovické ulici do projektu 
Zdravých Horních Počernic navrhl jeho 
autor, Ing. arch. Martin Karhan.

Autorem a navrhovatelem byl Ing. arch.
Martin Karhan.

Projekt „Vizuální odclonění odpadového hos‑
podářství“ se umístil na 2. místě ve veřejném 
hlasování. První byl projekt Parku poznání 
(dřevěné prvky v  parku naproti Ratibořické 
škole), který se realizoval loni na konci roku. 
Pod složitým názvem se skrývá dřevěná stě-
na kolem velkoobjemových kontejnerů na 
tříděný odpad v Třebešovické ulici. Jedná se 
zatím o  pilotní projekt, podle jeho úspěchu 
a osvědčení se při provozu a manipulaci po-
peláři i  občany, se připraví další místa k  re-
alizaci, např.  u  parku Cuřinka, v  aleji Jeřická 
a  další. Na konci měsíce září, po uzávěrce 
Zpravodaje, bude místo osázeno pnoucími 
nebo kvetoucími rostlinami – brsleny, zimo-
lezy, plamínky a hortenziemi.

Veřejná sbírka, kterou vyhlásilo Divadlo Hor-
ní Počernice na pamětní desku Dády Stoklasy 
slavila úspěch. V hotovosti do pokladničky se 

nasbíralo 9.456 Kč, zbytek do téměř 37 tisíc 
zaslali dárci na transparentní účet v Komerč-
ní bance. Na tzv. transparentní účty se může 

podívat kdokoliv, banka je musí vést veřejně 
vč. dárců a částek, které poslali.

Varování
Předávám vzkaz jednoho zkušeného cyklisty, 
který měl karambol při rychlosti nad 50 km/
hod. „Vyšší rychlost je mámivá, většinou však 
naprosto zbytečná. Potom je už jenom poz-
dě. Nic nestojí za bezmocné trápení v násle-
dujících týdnech, měsících - tedy pokud jste 
měli štěstí.“

Náchodská
Naše Náchodská ulice překonává známé 
dopravní problémy celého Náchoda. Pokud 
se na ni dostanete na kole, buďte barevně 
maximálně výrazní, pokud nesvítí slunce, 
tak raději zapněte blikačky. Potřebujete -li se 
dostat na druhou stranu Náchodské, tak ma-

ximálně využívejte křižovatky a s respektem 
i  přechody pro pěší. Při složitějším nájezdu 
nebo výjezdu aut pouštějte jejich řidiče, ani 
oni to zde nemají jednoduché. Na Náchod-
skou, zejména během dne, nevjíždějte na-
štvaní nebo když nestíháte, nouzově lze vy-
užívat i souběžné ulice.

Sdílená doprava
Rada hl. m. Prahy schválila Memorandum 
o  podmínkách rozvoje veřejných systémů 
sdílených kol (bikesharingu) na území Prahy. 
To významně urychlí jejich nadějný rozvoj. 
V  Horních Počernicích společnost Rekola 
prozatím odstupuje od své zkušební zóny 
před naším železničním nádražím. Komuni-

kace s dalšími zástupci sdílených kol je však 
nadějná.

Symbolické uzavírání sezóny
Z  již tradičních akcí vám v  neděli 7.  října  
doporučuji „Zamykání Mrliny“ 
(www.gwmrlina.cz) a v sobotu 13. října mají 
v 10.00 hodin v pivovaru Nymburk sraz účast-
níci příjemné akce „Postřižinský cyklozavírák“. 
Zvláště při návratu z druhé akce je z Nymbur-
ka hojně využíváno dobré železniční spojení.

Bližší informace naleznete na: 
www.pocernice.cz, ve složce Turista – Cyklo

Petr Uzel, cyklokoordinátor
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Hned tři velké veletrhy se konaly na ven-
kovním prostranství Chvalské tvrze. 
Tradiční akce tak návštěvníkům nabíd-
la přehled kroužků, sportovních aktivit, 
středních škol i  sociálních služeb nejen 
v Horních Počernicích, ale i v okolí.

Po všechny veletržní dny panovalo krásné 
počasí, až na závěr posledního dne, kdy pr-
šelo, ale i  tak si cestu do Chvalské tvrze na-
šlo několik stovek návštěvníků. Nabídka byla 
opravdu pestrá, v úterý si mohli prohlédnout 
nabídku volnočasových aktivit, kde nechy-
běli Skauti, Mumraj, Místní veřejná knihov-
na, Divadlo Horní Počernice, Divizna, DDM, 
Neposeda, Zdravá městská část, Bikeranch, 
Kosagym, Life center, Salesiánské hnutí mlá-
deže, Tenisový klub, Epimeleia, ECM HOPO. 
Všichni si pro děti připravili úkoly a  soutěže 
a tak se děti po celé odpoledne dobře bavily.

Další den přišly na řadu sociální služby, kde 
jsme mohli navštívit stánek Besipu, Elnako 
EU, Pečovatelské služby Městské části Praha 
20, LRS Chvaly, SKP HOPO, Chráněného by-
dlení na Xaverově, Diakonie Církve bratrské, 
Asociace neúplných rodin, Vaše výživné.cz 
nebo Městské policie, která měla i ukázku vý-
cviku jízdní policie.

Poslední den jsme mohli shlédnout vele-
trh středních škol, kde svou nabídku přišly 
představit školy Centrum odborné přípravy 
technickohospodářské, Střední odborná ško-
la Jarov, Střední škola BEAN, Střední zahrad-
nická škola Hloubětín, Vyšší odborná škola 
informačních studií a  Střední škola elektro-
techniky, multimédií a informatiky, SOU gas-
tronomie a podnikání Praha 9, SOU Pramen, 
SVŠUAŘ, SOŠ a SUŠ Čakovice, I. Střední SCIO 
škola, Střední škola obchodní, SOŠ pro admi-
nistrativu EU, Střední průmyslová škola do-
pravní, SOU gastronomie a podnikání.

Kompletní fotogalerii z akcí naleznete ve fo-
togalerii na: ezpravodaj.pocernice.cz.

Lenka Bartáková,
 redaktorka

HORNOPOČERNICKÉ VELETRHY

Ve
le
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hy
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Milí diváci,
divadelní sezona je 
již v  plném proudu 
a  říjnový program 
je skutečně nabitý, 
a tak mi dovolte po-
zvat vás aspoň na 
některá představení, 
která vám v  tomto 
měsíci nabídneme.

Pro ty z vás, kteří dáváte přednost komediím, 
jsme opět po delší době připravili předsta-
vení oblíbené agentury Harlekýn s  názvem 
Drahá legrace. Jak už název napovídá, bu-
dete se výborně bavit. Jedná se o  situační 
komedii, pod kterou je režijně podepsaný re-
nomovaný režisér Petr Kracik, což již samo 
o  sobě je zárukou kvality. Jistotou je však 
i  skvělé herecké obsazení ve všech alterna-
cích. Pokud se chcete od srdce zasmát, přijď-
te na představení ve čtvrtek 11. října.
Dáváte -li před divadlem přednost hudbě, 

doporučuji vám společný koncert písnič-
kářů Jahelky a  Palečka ve čtvrtek 18.  říj-
na. Pánové zahrají každý set vlastních písní, 
které budou prokládat mluveným slovem. 
Pan Miroslav Paleček nás svým vystoupením 
příjemně naladil již na zářijové vernisáži ve 
foyer divadla, a  tak se na jeho koncert o  to 
více těšíme.
Tento měsíc uvedeme také první představení 
dramaturgické řady současného divadla 
Nebuď konzerva. Bude jím inscenace Ži-
vot s  krajtou v  hlavní roli s  Davidem Pra-
chařem, který si tuto hru podle knihy zdra-
matizoval a  zrežíroval přímo na tělo. Život 
s  krajtou je tedy jeho, jak sám říká, srdeční 
záležitostí. V představení uvidíte kromě něho 
také jeho syna Jakuba a známého muzikanta 
Pavla Fajta, kteří děj skvěle doplňují herec-
kými a  hudebními vstupy. Těšíme se na vás 
v pátek 26. října.
Nezapomínáme ani na milovníky amatér-
ského divadla. V  sobotu 13.  října uvedeme 

v  18.00  hodin představení Malý princ do-
mácího souboru Zeptejte se kocoura a v ne-
děli 28. října představí soubor Právě začíná-
me své zpracování Války s mloky.
Radost máme také ze spolupráce s Místní ve-
řejnou knihovnou. Ve dnech 16. a 17. října 
můžete u  nás v  divadle navštívit jejich Dny 
slovenské kultury.
Těším se, že se na těchto i dalších říjnových 
pořadech s vámi uvidíme.

Těšíme se na vás!

Barbora Jelínková, ředitelka divadla

PRÁVĚ HRAJEME
středa 10. října v 19.30 hod. 

DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie / ČR / do 12 let
nevhodné
Režie: Tomáš Svoboda
Hrají: Anna Polívková,
Ester Geislerová, Eva Holubová, Bohumil 
Klepl a další
Marie je úspěšná televizní moderátorka, ale 
ve vztazích přitahuje samé blbce. Naopak její 
sestra už toho pravého našla a chystá svatbu. 
Jenže má to háček. Snoubenec je zároveň 
dávnou láskou Marie a staré city, zdá se, ne-
jsou minulostí ani u jednoho z nich.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 11. října v 19.30 hod.
Francis Veber

DRAHÁ LEGRACE
Agentura Harlekýn
Režie: Petr Kracik
Hrají: Josef Carda / Pavel Kikinčuk, Jan 
Čenský / Jan Šťastný, Vlasta Žehrová / Ka-
mila Špráchalová a další
Situační komedie. Zoufalý Pignon je už dlou-
ho nezaměstnaný a  nemá už žádné peníze. 
Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě exis-
tuje, pošle na sebe daňovou kontrolu. Pod 

heslem „Každý, kdo něco skrývá, je zajímavý 
a  když jde o  peníze, je ještě zajímavější“ se 
kolem něho strhne série neuvěřitelných si-
tuací a stane se dokonce neodolatelným pro 
ženy.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

sobota 13. října v 18.00 hod.
Antoine de Saint ‑Exupéry

MALÝ PRINC
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Příběh prince s dětskou duší, který po gene-
race oslovuje děti i dospělé, v zajímavém scé-
nickém ztvárnění, které využívá kombinaci 
živých herců, loutek, animace a stínohry.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 14. října v 15.00 hod.
Jiří Dvořák / Eva Čechová

ZPÁTKY DO AFRIKY 2
Rodinné divadlo Na Radosti Horní 
Počernice
Režie: Eva Čechová
Napínavý příběh s  veselými písničkami 
a mnoha cirkusovými čísly. Zvířata z pražské 
ZOO jsou na dobrodružné cestě domů do Af-
riky. A co je čeká na konci cesty?
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 16. října v 19.30 hod.
Jan Procházka / Lenka Procházková

UCHO
Pořádá Místní veřejná knihovna 
– Horní Počernice
Režie: Světlana Lazarová
Hrají: Andrea Jeřábková, Marian 
Škorvaga, Jan Bartoška j. h.
Dramatický příběh o  odposleších komunis-
tického režimu v 50. letech. V domě náměst-
ka ministra Ludvíka a jeho ženy Anny vládne 
těžká, bezesná noc. Strach ze všudypřítom-
ného „ucha“ paralyzuje jejich manželské 
vztahy.
Představení je uváděno v rámci Dnů sloven-
ské kultury.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

KINO

Ve veřejné sbírce na pamětní desku 
Dády Stoklasy se vybralo nádherných  
36 856 Kč. Všem dárcům moc děkuje-
me. V současné době se pracuje na gra-
fickém návrhu desky. O dalším postupu 
budeme informovat.
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středa 17. října v 18.00 hod.

DNY SLOVENSKÉ
KULTURY
Pořádá Místní veřejná
knihovna – Horní Počernice
Komponovaný podvečer. Vystoupí folklórní 
soubor Limbora, přednáška - Slováci v Praze, 
hudební produkce, ochutnávka slovenské 
kuchyně a jiná lákadla.
Plánovaný konec ve 20.00 hod.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)

čtvrtek 18. října v 19.30 hod. 

DVOJKONCERT
JAHELKA A PALEČEK
Písničkáři zahrají své nejznámější písničky, 
kterým nechybí melodičnost, nadhled, hu-
mor i svérázný pohled na svět.
Vstupné: 230 Kč

sobota 20. října v 15.00 hod.

NA SALAŠI DRACI JSOU
DS Fr. Kreuzmanna
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská 
klauniáda.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 23. října v 19.30 hod.

ESCOBAR
Thriller / Španělsko / přístupné od 15  let / 
originální znění s titulky
Režie: Fernando León de Aranoa
Hrají: Javier Bardem, Penélope Cruz, Peter 
Sarsgaard
Escobar, ve své době jeden z  nejbohatších 
a  nejnebezpečnějších lidí planety. Pablo, 
táta, ochránce chudých, manžel a  také po-
zorný milenec. Jednoho musíte nenávidět, 
druhého můžete milovat. Dohromady Pablo 
Escobar, kterému jeho rozporuplnou tvář 
propůjčil vynikající Javier Bardem.
Vstupné: 80 Kč

středa 24. října v 19.30 hod.

REBELOVÉ NOVÉ GENERACE
Režie: Matěj Čumpelík
Studenti hudebně dramatického oddělení 
školního klubu Gymnázia Chodovická vytvo-
řili vlastní úpravu muzikálu Rebelové.
Vstupné: 80 Kč
(pronájem přístupný veřejnosti)

čtvrtek 25. října v 19.30 hod.

ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
DS Háta

pátek 26. října v 19.30 hod.
Emil Ajar / David Prachař

ŽIVOT S KRAJTOU
Režie: David Prachař
Hrají: David Prachař, Jakub Prachař, 
Pavel Fajt
Život s  krajtou v  humorné formě popisuje 
příběh osamoceného úředníčka. Šedivý za-
městnanec statistického úřadu si svůj nudný 
život ozvláštňuje jednak návštěvou vykřiče-
ných domů a jednak chovem krajty, jež obý-
vá jeho byt zcela na volno.
Vtupné: 300, 250, 230 Kč 
(studentská sleva 20 %)

sobota 27. října v 15.00 hod. 

KRÁLÍČEK PETR
Animovaný / USA/ přístupný / dabing
Režie: Will Gluck
Rebelský králíček Petr žije veselý bezstarost-
ný život s  ostatními zvířátky. Nový majitel 
statku se však o svůj životní prostor odmítá 
dělit – a už vůbec ne se zvířaty. Začíná bitva 
mezi ním a obyvateli zahrady.
Vstupné: 80 Kč

neděle 28. října v 19.30 hod.
Pavel Kohout / Karel Čapek

VÁLKA S MLOKY
DS Právě začínáme
Režie: Klára Šimicová
Divadelní parafráze Čapkova románu.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 29. října v 19.30 hod.
Michael Mc Keever

HVĚZDNÉ MANÝRY
DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová 
/Adéla Gondíková, Vlasta Žehrová, Ivana 
Andrlová a další
Dvě známé umělkyně se nesnášejí a potkají-
-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému 
napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly? 
Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ov-
šem od začátku selhává. Vydrží jeho nervy až 
do konce?
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

středa 31. října v 19.30 hod.

DÁMSKÝ KLUB
Komedie / USA / do 12 let nevhodné / dabing
Režie: Bill Holderman
Hrají: Jane Fonda, Diana Keaton, Alicia 
Silverstone, Mary Steenburgen a další
Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí spo-
lečná záliba v  knihách. Jednoho dne se po-
noří do lechtivě erotického románu Padesát 
odstínů šedi. Tahle volba se ukáže více než 
inspirativní.
Vstupné: 80 Kč

LISTOPAD
sobota 3. listopadu v 19.30 hod. 

ŽENSKÉ NEBE
ŽAS Homole
Režie: Stanislava Kočvarová
Název Ženské nebe odkazuje na České nebe 
Divadla Járy Cimrmana. A proč kabaret? Pro-
tože nikdy není pozdě začít zpívat, tančit 
a hrát.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva pro studenty 
20 %, pro seniory 50 %)

neděle 4. listopadu v 15.00 hod.
Libor Jeník

O STATEČNÉM KOVÁŘI MIKEŠOVI
Divadlo za 2
Pohádka podle klasického námětu Boženy 
Němcové.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 6. listopadu v 19.30 hod.

JAN PALACH
Drama / ČR / Slovensko / 
do 12 let nevhodný
Režie: Robert Sedláček
Hrají: Viktor Zavadil, Zuzana Bydžovská, 
Denisa Barešová, Kristina Kanátová, Jan 
Vondráček a další
Film sleduje posledních několik měsíců živo-
ta Jana Palacha na základě dostupných fak-
tických pramenů a zároveň zvažuje, co tomu 
mladému muži táhlo hlavou.
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 8. listopadu v 19.30 hod. 
Yasmina Reza

BŮH MASAKRU
Chrudimská beseda
Režie: Petr Štindl
Hrají: Anna Polívková, Viktor Dvořák, Kristýna 
Kudrnáčová, Miroslav Novotný
Hra představuje příklad chytré jiskřivé zába-
vy, která je založena na postupném odkrývá-
ní lidských charakterů čtyř na první pohled 
civilizovaných a solidních lidí.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč 
(studentská sleva 20 %)

neděle 11. listopadu v 15.00 hod.

ZLATOVLÁSKA
Divadlo Pohádka
Klasická výpravná činoherní pohádka.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

KINO

KINO

KINO

KINO

KONCERT
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pondělí 12. listopadu v 19.30 hod.
Marcin Szczygielski

SKOŘÁPKA
Divadlo Ungelt
Režie: Pavel Ondrucha
Hrají: Alena Mihulová, Petra Nesvačilová
V zapadlé knihovně se schází nesourodá dvo-
jice. Zakřiknutá knihovnice a  suverénní zla-
tokopka. Co přinese toto setkání? Komedie 
o nečekaném přátelství a cestě ke svobodě.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

úterý 13. listopadu v 19.30 hod. 

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Drama / komedie / ČR
Režie: Dan Svátek
Hrají: David Švehlík, Jaroslav Dušek, 
Simona Babčáková, Jaroslav Plesl, 
Taťjana Medvecká
Film přiblíží příběhy úspěšných chlapů, kteří 
se přes dno lahve dostali na samotné dno ži-
vota. Na dno, odkud vede už jen cesta vzhůru.
Délka představení: 92 minut
Vstupné: 80 Kč

čtvrtek 15. listopadu v 19.30 hod. 

VE DVOU TOUR
Osobitá zpěvačka s  nezamě-
nitelným sametovým altem Lenka Nová na-
vázala spolupráci s klavíristou a skladatelem 
Petrem Maláskem.
Vstupné: 300 Kč

neděle 18. listopadu v 15.00 hod.

POHÁDKA O TŘECH
NÁMOŘNÍCÍCH
Divadlo Láry Fáry
Námořnická pohádka o  čestném a  dobrém 
kapitánu Hromovi, který se na své lodi Bub-
lině vydává za svým snem.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

úterý 20. listopadu v 19.30 hod.

CHATA NA PRODEJ
Komedie / ČR / přístupné / 
do 15 let nepřístupné
Režie: Tomáš Pavlíček
Hrají: Ivana Chýlková, David Vávra, Tereza 
Voříšková, Jana Synková, Jan Kačer, Zuza-
na Kronerová a další
Rodiče prodávají starou chatu, pro kterou 
už nemají využití. Rozhodnou se uspořádat 
poslední pořádnou rodinnou slezinu. Tahle 
setkání bývají vždy dost náročná.
Délka představení: 77 minut
Vstupné: 80 Kč

sobota 24. listopadu v 15.00 hod.

VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet
Dobrodružství velryby v českých vodách. Vý-
pravná pohádka.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 25. listopadu v 17.00 hod.

SNOW FILM FEST

Celovečerní pásmo špičkových filmů o  ex-
trémním lyžování, zimním lezení, skialpinis-
mu a dalších zimních radovánkách.
Vstupné: 80 Kč

pondělí 26. listopadu v 19.30 hod.
Marc Camoletti

BYT NA INZERÁT
DS Háta
Režie: Marie Lorencová
Hrají: Adéla Gondíková, Ivana Andrlová, 
Roman Štolpa, Filip Tomsa a další
Komedie plná záměn a  omylů, které jsou 
zdrojem vtipných nedorozumění.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

středa 28. listopadu v 19.30 hod. 

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
viz představení 13. listopadu

PROSINEC
sobota 1. prosince v 15.00 hod.
Dana Bartůňková

JAK SE ČERTI ŽENILI
Metropolitní divadlo
Muzikálová pohádka o  líném princi Vende-
línovi, hamižné Kordule, chytré Adélce, chu-
dém království a samozřejmě také o čertech.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 2. prosince v 19.30 hod.
Michaela Doleželová a Roman Vencl

KRÁLOVNY
DS právě začínáme
Režie: Ondřej Krásný
Hrají: Iva Ptáčková, Zdena Víznerová, 
Barbora Jelínková
Tragikomedie plná upřímného humoru, 
ze kterého občas mrazí v zádech.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

pondělí 3. prosince v 19.30 hod.

KOŠIČAN 3
Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Hrají: Ondar Cihlář a Petar Prokop
Noční „rozhlasový“ pořad pro posluchače 
osamělé, opuštěné a  neúspěšné. Právě díky 
tomuto pořadu můžeme sledovat nejdojem-
nější milostný příběh všech dob Jarmily T. 
a Standy Pleskota.
Vstupné: 200, 180, 160 Kč 
(studentská sleva 20 %)

pátek 7. prosince v 19.30 hod.
Marc Camoletti

BOEING -BOEING ANEB TŘI 
LETUŠKY V PAŘÍŽI
Divadélko Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: Irena Máchová, Eva Perkausová, 
Bára Motlová, David Gránský, Vojta Efler 
a Hana Gregorová
Příjemně rozverná situační komedie o úspěš-

ném pařížském architektovi, který svůj mi-
lostný život řídí podle letového řádu. V luxus-
ním bytě se střídají milenky  – letušky a  vše 
dokonale vychází, ale jen dokud neselže pro-
pracovaný systém. Kolotoč bláznivých situací 
se roztáčí.
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

sobota 8. prosince v 15.00 hod.
Dana Bartůňková

PYŠNÁ PRINCEZNA
DS Julie Jurištové
Pohádka s písničkami na motivy díla Boženy 
Němcové.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

neděle 9. prosince v 19.30 hod.
Jaroslav Vondruška

NEVĚSTA K POHLEDÁNÍ
DS Vojan – Libice nad Cidlinou
Režie: Jaroslav Vondruška
Komedie na motivy francouzských frašek. 
Mladý, ne příliš úspěšný malíř, je manipu-
lován svojí milenkou do výhodné svatby 
s „nevěstou k pohledání“. O bláznivé situace 
nebude nouze.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč (sleva pro seniory 
50 %, pro studenty 20 %)

středa 12. prosince v 19.30 hod.
Jiří Just

DOMÁCÍ@ŠTĚSTÍ.HNED
VIP Art Company
Režie: Ondřej Kepka
Hrají: Iva Hüttnerová, Michaela Dolinová, 
David Suchařípa
Komedie o manželském páru „v krizi“ a hos-
podyni, která s  razancí kulometu převrátí 
jejich domácnost naruby a uvede je zpět do 
„štěstí manželského“.
Vstupné: 370, 350, 300 Kč

sobota 15. prosince v 15.00 hod.

ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH 
MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Čmeláčci Brumda a Čmelda se chystají k zim-
nímu spánku, ale na paloučku se pořád něco 
děje.
Vstupné: 100, 80, 60 Kč

neděle 16. prosince v 18.00 hod.

HARFA JANY BOUŠKOVÉ
Tradiční vánoční koncert.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

středa 19. prosince v 16.00 a v 18.00 hod.

VÁNOČNÍ SHOW 2018
Agentura Amfora
Oblíbený pořad pro děti, kde si zasoutěží, 
zazpívají a zahrají. Hostem bude Michal Ne-
svadba z Kouzelné školky.
Vstupné: 100 Kč

Změna programu vyhrazena.

KINO

KINO
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KONCERT
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od 1. 9.–25. 11. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

JAK SI HRÁLI NAŠI PRARODIČE
– výstava her a hraček k výročí 
100 let československé státnosti
Výstava nás zavede do světa hraček našich 
babiček a dědečků. Představí také vzdělávací 
a výchovné hry a hračky, které byly vytvářeny 
v  období vlasteneckého nadšení po vzniku 
první republiky s  nadějí, která byla vkládá-
na do mladé, nastupující generace. Navíc si 
návštěvníci budou moci zalistovat slabikáři, 
čítankami a  dějepisem z  dob T. G. Masaryka 
i z dob pozdějších.

od 4. – 28. 10. , denně od 9.00 do 18.00 hod., 
slavnostní zahájení 4. 10. od 17.00 hod.

MADAME HUMANITÉ – 7. ročník 
mezinárodní soutěže žákovských 
a studentských prací
Srdečně zveme na výstavu žákovských a stu-
dentských výtvarných děl v  zámecké galerii. 
Slavnostní zahájení a výroční předání cen Ma-
dame Humanité proběhne ve čtvrtek 4. října 
od 17 hod. Záměrem výstavy je zapojení žáků 
a  studentů do umělecké tvorby, neformální 
vzdělávání, zapojení se do tvořivé činnosti 
a rozvíjení osobních znalostí a dovedností.

So 13. 10. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ SOBOTA NA
ZÁMKU S POPELKOU
V sobotu 13. 10. se můžete těšit na komento-
vané prohlídky s milou princeznou Popelkou. 
Princezna vás provede výstavou PAT a  MAT 
i výstavou her a hraček našich prarodičů, pro-
jdete se salonky i  tajným schodištěm a  po-
můžete hledat Popelčin ztracený střevíček. 
Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou ho-
dinu, poslední prohlídka v 16 hodin, rezerva-
ce na tel. 281 860 130. Po skončení prohlídky 
můžete na zámku zůstat, jak dlouho chcete.

od 1. 9.–25. 11. , denně od 9.00 do 18.00 hod.

PAT A MAT
Interaktivní a hravá výstava představí dva po-
věstně nešikovné kutily z večerníčku, známé 
také jako PAT a MAT. Každý dětský návštěvník 
obdrží pracovní listy, které ho zábavnou ale 
i  vzdělávací formou provedou celou výsta-
vou. Těšit se můžete na animační dílnu, scé-
ny a loutky, projekci filmu PAT a MAT ve filmu 
v  našem komorním zámeckém kině, hernu 
i  fotokoutek. Animační dílna navíc seznámí 
s dějinami animace a to nejenom teoreticky. 
Vyzkoušet si budete moci různá udělátka, 
která rozpohybovávala obrázky v  19. století 
ještě před objevem kinematografu.

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

CHVALSKÝ ZÁMEK

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

VÝSTAVA
V PRODEJNÍ GALERII

Vážení a milí
návštěvníci,

naše dvě nové vý-
stavy mají za sebou 
svoji premiéru před 
veřejností a  také 
před kamerami. 
V září u nás natáčely 
hned čtyři televizní 
štáby  – Česká tele-
vize pro ČT 24 i pro 

dětský kanál Déčko, TV Seznam i  TV Praha. 
Máme z toho radost, neboť obě výstavy mají 
čím zaujmout a je skvělé, že se o nich mluví.
Vypadá to, že i  prodloužená otevírací doba 

do 18  hodin se návštěvníkům zamlouvá. 
Umožňuje zaměstnaným lidem i maminkám, 
které dávají malé děti po obědě spát, přijít 
v klidu až před pátou hodinou a prohlédnout 
si výstavy i  ve všední den, kdy je na zámku 
volněji.
I měsíc říjen bude na zámku patřit známým 
kutilům a  také hračkám našich prarodičů. 
Budete  -li si chtít obě výstavy s  dětmi pro-
hlédnout v  doprovodu pohádkové Popelky 
nebo prince Filipa, poznamenejte si do ka-
lendáře víkendový termín 13. – 14. října.
Na konci měsíce jsme pro vás společně s naší 
městskou částí připravili cyklus besed s  vý-
raznými osobnostmi z veřejného života. Bude 
se mimo jiné mluvit o fake news, o nedůvěře 

a  obavách ve společnosti, ale také a  přede-
vším o  lidských právech, svobodě a  demo-
kracii. Nenechte si ujít tuto příležitost. Vždyť 
Iva Pekárková přijede kvůli besedě z  Velké 
Británie, kde dlouhodobě žije. Radka Scho-
vánka a  Ladislava Heryána jistě není třeba 
představovat. Těmito besedami chceme při-
spět k  ohlédnutí za stoletím naší republiky 
a těšíme se na diskuse s našimi hosty i s Vámi.
A  stejně jako loni v  tento čas zveme vás 
k  účasti v  zámeckých soutěžích  – pro děti 
soutěž výtvarná a pro všechny fotografická.
Těšíme se na Vaši návštěvu i další ročník sou-
těží

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

AKCE PRO VŠECHNY
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Ne 14. 10. od 10.00 do 18.00 hod.

POHÁDKOVÁ NEDĚLE
NA ZÁMKU S PRINCEM FILIPEM
Urozený princ Filip vás provede zámkem 
i  interaktivní výstavou PAT a  MAT i  výstavou 
her a hraček našich prarodičů. Navštívíte zá-
mecké salonky i  tajné schodiště, vyzkoušíte 
naučné i zábavné exponáty na výstavě a pro-

jdete školením mladých šlechticů. Prohlídka 
trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu, po-
slední prohlídka v 16 hodin, rezervace na tel. 
281 860 130. Po skončení prohlídky můžete 
zůstat, jak dlouho chcete.

CYKLUS BESED  
PŘI PŘÍLEŽITOSTI 100 LET
REPUBLIKY
Svoboda? To jsou peníze, poznamenal prý 
kdysi světoznámý režisér Miloš Forman. Co 
pro nás svoboda znamená dnes? Cyklus tří 
úterních besed zahájí 30. 10. badatel a vy-
nikající znalec archivů StB Radek Schová-
nek, o novinařině a fake news promluví 6. 11. 
novinářka Iva Pekárková a  závěrečná be-

seda 13.  11. bude patřit populárnímu ne-
konformnímu knězi Ladislavu Heryánovi. 
Besedy proběhnou v obřadním sále na Chval-
ském zámku vždy od 18.00 hodin. Přijďte, i na 
vaše dotazy se dostane. Navíc v úterý 23. 10. 
od 17.00 do 19.00  hodin bude na zámku 
příležitost nahlédnout do počernických 
kronik. Jste srdečně zváni.

10. – 11. 11.
Pohádkový víkend s Bludným rytířem
a princeznou Koloběžkou I.
– komentované prohlídky zámku i výstav PAT 
a MAT a Jak si hráli naši prarodiče.

11. 11.
Počernická světýlka
– procházka s  lampiónky a  lucerničkami ta-
jemným chvalským podskalím, společná akce 
počernických spolků a příspěvkovek.

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD

Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvar-
nou soutěž, která nás tentokrát zavede 
do světa dětských her a hraček. Téma zní 
„Očima legopanáčka“. Co všechno může 
takový legopanáček zahlédnout? Zkuste 
nám to namalovat! Všechna díla budou vy-
stavena současně s očekávanou výstavou 
exponátů z  oblíbené dětské stavebnice 
Lego. Těšíme se na vaše obrázky!

Kdo se může soutěže zúčastnit: Soutěž 
je určena žákům mateřských, základních 
i středních škol. Nejlepší obrázky či ilustrace 
budou vybrány odbornou porotou a odmě-
něny zajímavými cenami.

Kategorie:
Soutěž je určena pro jednotlivce
a to v těchto věkových kategoriích:
• I. kategorie – předškolní děti
• II. kategorie – 1. až 3. třída ZŠ
• III. kategorie – 4. až 6. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
• IV. kategorie – 7. až 9. třída ZŠ a odpovídající
ročníky víceletých gymnázií
• V. kategorie - 1. až 4. ročník středních škol
a odpovídající ročníky víceletých gymnázií

Technika: kresba, malba, koláž

Formát: A4, A3 nebo A2

Termíny:
• Obrázky odevzdejte nebo zašlete nejpoz-
ději do 30. prosince 2018 do 18.00 hodin na 
recepci Chvalského zámku. Z  druhé strany 

obrázku uveďte: jméno autora, adresu byd-
liště nebo školy, věk – u školních dětí také 
třídu, zařazení do kategorie, kontaktní te-
lefon i e -mailovou adresu).

• Na začátku ledna zasedne hodnotící ko-
mise. Z  každé kategorie vybere tři výherce, 
kteří budou oceněni.

• Všechny výtvarné práce budou vystaveny 
na Chvalském zámku v termínu od 12. ledna 
do 14.  dubna  2019 v  rámci výstavy Svět 
kostiček.

• Slavnostní vyhlášení vítězných prací 
proběhne ve druhé polovině ledna  2019 

na Chvalském zámku. Autoři vítězných prací 
budou na slavnostní vyhlášení včas pozváni.

Práce přihlášené do soutěže zůstávají dále 
v majetku Chvalského zámku a budou užity 
pro jeho potřeby.

Těšíme se na vaše výtvarná díla a přejeme pří-
jemnou a tvůrčí práci!

Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: OČIMA LEGOPANÁČKA

Chvalský zámek hledá v Horních Počernicích suché skladovací prostory s elektřinou, cca 40 m2, v přízemí nebo s nákladním  
výtahem pro skladování výstavních vitrín a výstavního materiálu. Děkujeme za Vaši nabídku. Kontaktujte prosím pana Ondřeje 
Sedláčka, tel:  725 745 396, email: ondrej.sedlacek@chvalskyzamek.cz
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Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly
Ohnivky za srpen
Milé děti, měsíc srpen patřil na zámku výstavě z papíru. Společně jsme obdivovali, co všechno 
je možné z papíru vyrobit a co papír vydrží a unese. Na roztahovací papírovou lavici, která vy-
padala jako tahací harmonika, se mohlo najednou posadit 16 lidí a všechny je unesla. Tu kdyby 
viděli moji noví zámečtí sousedé – pánové PAT a MAT, určitě by začali stavět z papíru. No, přijďte 
se na ně podívat, jaké mají nápady! Ale abych to nezamluvila: srpnovým vítězem soutěže, který 
správně uhodnul kolik návštěvníků se může najednou vedle sebe na lavici posadit, je šestiletý 
Ondra Zeman z Horních Počernic.

Zdraví vás víla Ohnivka

Zapojte se do tradiční počernické fotogra-
fické soutěže se snímky, které přiblíží Horní 
Počernice jako místo, které máte rádi a které 
umí překvapit nečekanými scenériemi či po-
etickými zákoutími.

Hledejte poetiku s fotoaparátem po ruce!

Zúčastnit se může každý občan či příznivec 
Horních Počernic od 13 do 100  let. Výherci 
získají nabité karty do obchodního centra 
Černý Most.

Uzávěrka pro příjem fotografií je 19.  květ-
na 2019.

V komisi, která vybere nejlepší snímky, zased-
ne i profesionální fotograf.
Fotografie, prosím, zasílejte ve formě odka-

zu ke stažení snímku přes úložný informač-
ní systém (např.  uschovna.cz, leteckaposta.
cz apod.) na adresu:
klara.tokolyova@chvalskyzamek.cz
nebo přineste na CD/DVD na recepci Chval-
ského zámku.

Formát fotografií: např. jpeg, jpg, tif, raw. Veli-
kost fotografií: min. 1 MB, max. 5 MB, v mini-
málním rozlišení 300 Dpi.

K fotografiím, prosím, uveďte: - odkaz ke sta-
žení fotografie  – název fotografie  – jméno 
a příjmení autora – adresu – kontaktní tele-
fon a e -mail. Jeden autor může zaslat maxi-
málně 15 fotografií.

Více na www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

HORNÍ POČERNICE POETICKÉ…
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ PRO KALENDÁŘ NA ROK 2020 – UZÁVĚRKA 19. KVĚTNA 2019
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Rozka Beránková na Chvalském zámku 
působí již mnoho let, avšak před půl ro-
kem vyměnila svou původní profesi pro-
dukční za ředitelku zámku. Jak se jí v nové 
funkci líbí a na co se můžeme v nové sezó-
ně těšit, si přečtete v našem rozhovoru.

Před pár měsíci jste nastoupila na post 
ředitelky Chvalského zámku. Jak se Vám 
v nové funkci líbí?
Práce na zámku mě vždycky těšila a  stále 
těší svou rozmanitostí, a  především přímým 
kontaktem s  návštěvníky a  uživateli našich 
služeb. Baví mě připravovat dlouhodobou 
koncepci programu, který lidem obohacuje 
a zpříjemňuje volný čas. Vidím v tom skvělou 
životní příležitost!
Nabídka pozice ředitelky Chvalského zámku 
přišla velmi rychle a  nečekaně. Bylo třeba 
rychle reagovat a  nebylo příliš času na roz-
mýšlení. Kolegové pošťuchovali a fandili a ro-
dina podporovala.
Když se mě zeptáte za půl roku, možná bude 
moje odpověď na tuto otázku už o poznání 
jistější. (smích)

Na zámku jste už dlouho působila jako 
produkční, takže to pro Vás nebyl až tako-
vý krok do neznáma. Ale stejně, překvapi-
lo Vás něco?
Nemám ráda monotónnost, takže překva-
pení v profesním i soukromém životě vítám. 
Vnímám je jako příležitosti k růstu a posouvá-
ní věcí. Klíčovým prostředkem, který je v tom-
to směru pro mne důležitý, je komunikace. 
Pravidelné porady se všemi kolegy najednou 
(zámecký kolektiv čítá 10 lidí) jsou velmi na-
bíjející a  pomáhají dívat se na věc ze všech 
úhlů pohledu a  jednotlivá „překvapení“ se 
řeší mnohem rychleji a kompetentně.
Kolegové jsou velmi kreativní ve svém obo-
ru, přinášejí do společného důležité podněty 
a navíc jsou ochotni v exponovaných časech 
pracovat nad rámec své pracovní pozice.
Jinak to totiž ani nejde. Zámek je pro návštěv-

níky otevřen denně téměř celý kalendářní rok 
a občas musí každý z nás, kdo má právě volné 
ruce, pomoci se stěhováním výstavy či rych-
lým úklidem po večerní akci pro veřejnost.

S jakou vizí jste do nové funkce vstupova-
la a na co byste se ráda zaměřila?
Do nové role jsem vstupovala s  obdivem 
a pokorou ke všemu, co se na zámku za těch 
10 let podařilo. Je opravdu na čem stavět.
Znám osobně první kastelánku Jarku Schmi-
dtovou, která první hledala „naplnění“ pro-
stor našeho zámku a  cesty k  lidem. Tehdy 
jsem chodívala na zámek se svými malými 
dětmi v  roli návštěvníka a  kvitovala jsem, 
když se v  nabídce výstav objevila výstava 
zaměřená primárně na děti. Její akce jako 
například Živý Betlém, Zavírání Vánoc či Sva-
toludmilské a adventní trhy jsou stále našimi 
návštěvníky vyhledávány.
Dlouhé roky jsem pracovala po boku před-
chozí ředitelky Chvalského zámku Saši Ko-
houtové, které se podařilo nastavit fungující 
model výstavních projektů i  dalších kultur-
ních aktivit. Ráda bych navázala na Sašinu 
koncepci a kvalitativně ji rozvíjela.
Mojí vizí je pokračovat ve třech, čtyřech vel-
kých výstavních projektech ročně. Chceme se 
zaměřit především na výstavy, které propoju-
jí výtvarné umění a svět dětí. A na ně navázat 
další doprovodný program.
A v neposlední řadě chceme rozvíjet aktivity 
podporující sounáležitost obyvatel a spolko-
vé aktivity včetně besed, koncertů, a  třeba 
i tanečních pro dospělé – pevně doufám, že 
k tomu budeme moci využít i rekonstruova-
nou stodolu na Chvalské tvrzi.
Určitě i čas ukáže, jaké další priority je třeba 
posouvat a jaké výzvy uchopit.

Zámek je svými výstavami zaměřen ze-
jména na rodiny s dětmi, budete v tomto 
trendu dále pokračovat?
Rodiny s  dětmi, školy a  školky patří k  naší 
nejpočetnější cílové skupině, kterou se daří 

dlouhodobě oslovovat. Zaměření na rodiny 
s dětmi se ukázalo jako perspektivní i z eko-
nomického pohledu. Rodiny s  malými dět-
mi věnují zcela přirozeně více času společ-
nému trávení volna a  vyhledávají aktivity, 
které nabízejí zážitky a  osobní rozvoj. Proto 
připravujeme výstavy postavené na silných 
a  známých příbězích, které jsou zpracovány 
populárně vzdělávacím způsobem s moder-
ními interaktivními prvky.

Před měsícem jste vstoupili do nové sezó-
ny novou výstavou Pat a Mat, můžete pro-
zradit, co nás dál bude čekat?
V tomto týdnu jsme již s kolegy ladili detaily 
naší vánoční výstavy, kterou otevřeme 1. pro-
since. Mohu prozradit, že zámecké prosto-
ry obohatí sbírka obrazů známého malíře, 
v loňském roce zesnulého Karla Franty, jehož 
kresby provázely dětstvím mnoho malých 
čtenářů.
Jak vypadalo venkovské stavení v  době pří-
prav na vánoční svátky, přiblíží výstava Staro-
české Vánoce. Zažijete atmosféru venkovské 
chaloupky, kde právě rozsvítili poslední svíč-
ku na adventním věnci, po celodenní práci 
usedli ke společné večeři. Ve vzduchu je cítit 
vůně vánočního cukroví a radostné očekává-
ní Štědrého dne. Budete se cítit jak v oprav-
dovém skanzenu.
V  polovině ledna chystáme interaktivní vý-
stavu modelů z  oblíbené stavebnice LEGO 
a od poloviny dubna se můžete těšit na vý-
stavu unikátních loutek 19. a 20. století.

Zámek není jen o výstavách, ale pořádáte 
také koncerty, tajemnou noc na zámku, 
poutě, čarodějnice… Můžeme se na tyto 
akce těšit i v příštím roce?
Všechny zmiňované akce plánujeme i v dal-
ším roce a již teď pracujeme na jejich přípravě 
a promýšlíme, jak je vylepšit.

Lenka Bartáková, redaktorka

V PRÁCI NA ZÁMKU VIDÍM SKVĚLOU ŽIVOTNÍ PŘÍLEŽITOST 

Zá
m

ek



24Hornopočernický zpravodaj – říjen 2018

kn
ih

ov
na

facebook: mistniverejnaknihovnahornipocernice
e ‑mail: knihovna@knihovna ‑hp.cz
ÚT 10.00 - 19.00, ST 13.00 - 19.00, ČT 13.00 - 19.00, PÁ 10.00 - 16.00
Půjčovací doba: PO ZAVŘENO

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
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

Ležák, Z.,Dušek, J.: 
100 let Československa (Edika)

Dějiny Českoslo-
venska v  netra-
dičním komikso-
vém zpracování. 
Připomeňte si ty 
nejdůležitější mil-
níky naší histo-
rie u  příležitosti 
stoletého výročí 
vzniku republiky. 
Texty Zdeňka Le-

žáka a  ilustrace Jakuba Duška názornou 
a zábavnou formou mapují po desetiletích 
vývoj Československa až po jeho rozpad. 
Přinášejí tak stručné a  přehledné ději-
ny naší země v  jedinečném zpracování. 
Výjimečná publikace kombinuje komik-
sové příběhy a  faktografické texty, kte-
ré uvádějí čtenáře do širších souvislostí. 
 
Formáčková, M.: Marián Labuda (Ikar)

Velký herec 
a  skvělý člověk 
Marián Labuda 
nás v  tomto roce 
opustil. Prostřed-
nictvím této 
knihy na něj mů-
žete zavzpomí-
nat a  dočíst se 
o  jeho dětství, 
vážné nemoci, 

hereckých začátcích i  největ-
ších filmových a  divadelních rolích. 
 
Malmquist, T.: V každém okamžiku jsme 
pořád ještě naživu (xyz)

Syrová autobio-
grafická zpověď 
o ztrátách a netu-
šené vnitřní síle, 
která se skrývá 
v  člověku vysta-
venému tvrdým 
zkouškám.
Silný, nesenti-
mentální příběh 
původně básníka 

a  bývalého hokejisty Toma Malmquista 
o  nejtěžších chvílích jeho života. Ústřední 
postava, Tom, čeká s partnerkou první dítě. 
Karin však náhle vážně onemocní a  Tom 
jako ve zlém snu běhá podzemními ko-
ridory nemocnice mezi jednotkou inten-
zivní péče a  neonatologií  – mezi životem 
a smrtí.
 
Haywood, S.: Kaktus (Motto)
Susan Greenová je ve svých pětačtyřiceti 
letech nezávislá, samostatná a  svůj život 
má naprosto pod kontrolou  – pracuje ve 
státní správě, bydlí sama v  londýnském 
bytě a  její zálibou je pěstování kaktusů. 
Rozhodně nehodlá plýtvat časem na nelo-
gické vztahy plné citových zmatků. Rodina 
i kolegové v práci ji sice považují za nepří-

stupnou a  trochu 
divnou, ale Susan 
její uspořádaný 
způsob života do-
konale vyhovuje, 
zvlášť pokud se 
jí daří vyhýbat se 
svému neschop-
nému bratru Ed-
wardovi, který 
stále žije v  matči-

ně domě v Birminghamu. Susanin pečlivě 
vybudovaný životní řád se ale náhle začne 
hroutit – Susan se musí vyrovnat se smrtí 
matky a s vlastním překvapivým těhoten-
stvím. Postupně si uvědomuje, že nemůže 
ovládnout absolutně všechny aspekty své-
ho osudu… a že to nemusí být špatně. „Se-
znamte se se Susan Greenovou. Nechápe, 
jak moc je zábavná, což je skvostné.“ Julia 
Claiborne Johnsonová

NOVINKY

Milí naši čtenáři,
především bych vás ráda pozvala na Dny slovenské kultury do hornopočernického divadla.
Plakát (na str. 25) je, doufám, přehledný, vstupenky si včas obstarejte v pokladně a pokud by se objevily nějaké nejasnosti, 
zavolejte mi na tel.: 605 700 774. 
Akce se koná pod záštitou velvyslance Slovenska Petera Weisse, který přislíbil i osobní účast.

Těšíme se na vás! Božena Beňová
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KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM HORNÍ POČERNICE
Náchodská 754, Praha 9,  v budově Místní veřejné knihovny Horní Počernice

Milí přátelé,
zveme vás na pravi‑
delné čtvrteční se‑
tkání s  pozoruhod‑
nými hosty ze světa 
společenských věd 
a  umění. Pro dobrou 
atmosféru přispěje 
i  malé občerstvení. 
Vstup volný.

Máte možnost i  nadále využívat služby 
bezplatně právní nebo psychologické 
poradny.
Chtěla bych vás upozornit na změnu 
v  provozní době psychologické poradny: 
od září bude pro vás psychologická porad‑
na otevřená vždy ve středu od 13.00 do 
17.00 hodin.
Těšíme se na vás!

Vaše dojmy a nápady můžete se mnou sdí‑
let na adrese: lazarova@knihovna ‑hp.cz

Světlana Lazarová, koordinátorka KKC HP

Bezplatná psychologická poradna
vedená Mgr. Evou Krchovou,
každou středu od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat 
na telefonu: 778 542 264.

Bezplatná právní poradna
vedená Mgr. 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 ŘÍJEN
• 4. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Darování a věcná břemena
   - Jan Ilek. 

• 11. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Nastavení priorit, ovládnutí svého času
   – Jana Černoušková. 

• 18. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Finanční gramotnost: Spoření a investice
   – Martin Březina. 

• 25. října 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Zážitky z cest: Perly Jihovýchodní Asie
  (Myanmar, Laos, Kambodža)
  - Martin Kubiček.

VSTUP NA VŠECHNY
AKCE  ZDARMA

PROGRAM NA LISTOPAD
• 1. listopadu 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Výživa těhotných maminek a dětí
  – Jitka Tomešová. 

• 8. listopadu 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
  Jak v životě lépe improvizovat a být 
  flexibilnější - Miroslav Oupic
  Tento seminář poskytne účastníkům 
  základy improvizace, a především se 
  soustředí na cvičení pro zlepšení jejich 
  improvizace a flexibility, aby mohli 
  efektivně reagovat na životní situace, 
  které je potkají. 

• 15. listopadu 2018 od 17.00 do 19.00 hod.
   Jak jsme žili za „totáče“ 
   – Ing. Pavel Mareš. 

• 22. listopadu od 17.00 do 19.00 hod.
   Zážitky z cest: Po Provans s Lenkou 
   a Jirkou - Jiří Navrátil 

Pozvánka
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 DDM PRAHA 20

tel.: 281 925 264, mobil: 605 700 772

DRAKIÁDA
Podzim už je opět tady, a proto zveme příznivce létajících draků na 
tradiční setkání při jejich pouštění.
Rádi se s  vámi všemi sejdeme na kopci u  FZŠ Chodovická v  pátek 
5. 10. 2018 od 16.30 do 17.30 hodin. Počasí plánujeme lehce větrné, 
slunečné a bez deště, tak snad to vyjde.

VÝTVARNÉ DÍLNY
TIFFANY (řezání, broušení a spojování skel do vitráže pájením)
Neděle 21. 10. 2018 od 13.00 do 19.00 hodin.
Výtvarná dílna pro děti od 10 let, mládež a dospělé.
Výroba skleněných vitráží - výběr motivu podle schopností, vhodné 
i pro úplné začátečníky.

CELODENNÍ
TVOŘENÍ, SOBOTA 10. 11. 2018
Výtvarná dílna pro děti 
od 8  let, mládež a  do-
spělé.
Dopoledne (od 10.00 
hod.) si v kurzu šití mů-
žete s  Lenkou Kocour-
kovou ušít chňapku, 
zástěru nebo rybu.

Od 14.00  hodin na vás 
bude čekat Hanka Far-
kašová s výrobou náuš-
nic netradiční formou 
z  quillingových prouž-
ků. Kdo bude chtít, 
může si touto techni-
kou vyrobit i záložku do 
knížky nebo krásné přá-
ní. Neváhejte, Vánoce tu 
budou coby dup, tak ať 
máte dárky připravené. 
Ty vlastnoručně vyrobené vždy potěší nejvíce.

Na všechny dílny je nutné se předem přihlásit prostřednictvím našich 
webových stránek www.ddm -hp.cz, akce. Počet míst je omezen.

KERAMIKA
Keramická dílna ve čtvrtek 8. 11. a 22. 11. 2018.
Oba dva dny od 18.15 do 20.15 hod.
Výroba vánoční dekorace z keramiky pro dospělé
(případně děti od 10 let).
Vhodné i pro úplné začátečníky.

TURISŤÁK
Výlet do Prokopského údolí
V neděli 16. 9. 2018 jsme byli na prvním výletě v Prokopském údo-
lí. Z pražského hlavního nádraží na zastávku Praha -Hlubočepy jsme 
se dokonce svezli historickým Pražským motoráčkem. V Prokopském 
údolí jsme prošli naučnou stezku, kde jsme se mimo jiné ocitli i na 
dně pravěkého moře, kde jsme pátrali (ne moc úspěšně) po zkame-
nělinách trilobitů. Již nyní se těšíme na nová dobrodružství v přírodě 
a budeme rádi, když se k nám přidáte i vy.
Příště (7.  10.  2018) se vypravíme prozkoumat Divokou Šárku. Na 
tento výlet se můžete přihlásit on  -line na našich webových stránkách 
ww.ddm- hp.cz, akce.
Výlety plánujeme i  v  dalších měsících, aktuální informace najdete 
vždy na našich webových nebo facebookových stránkách.



26– 27

Vo
ln

ý 
ča

s



28Hornopočernický zpravodaj – říjen 2018

N
ez

is
ko

vk
y

Skauti ve svém programu plní různé výzvy 
a  pro nás tou největší je v  současné době 
stavba nové klubovny. Už v minulých číslech 
Zpravodaje jsme informovali o našich potře-
bách a snaze nastartovat tento odvážný pro-
jekt. Máme radost z  každé podpory, kterou 

nám dáváte, a  děkujeme všem našim dosa-
vadním dárcům. Za půl roku nám na transpa-
rentní účet dorazilo už přes 100 000 Kč. To je 
neuvěřitelné!
Zároveň je nám velkou ctí vás pozvat na je-
dinečnou benefiční aukci obrazů od podpo-

rovatelů našeho 
střediska. Aukce 
proběhne ve 
středu 17.  října 
od 18.00  hodin 
v  prostorách 

Chvalského zámku. Těšit se 
můžete nejen na krásné ob-
razy, ale také na občerstvení, 
setkání s  lidmi z našeho stře-
diska a  živou hudbu. Všichni 
jsou srdečně zváni.

Další podrobnosti se objeví 
na našem webu https://ohen.
skauting.cz/.

Věříme, že se najdou další 
podporovatelé našich aktivit 
a  společně tak vše zvládne-
me. Ještě jednou děkujeme!

Za skautské středisko:
 Mona Awwadová

SKAUTING JE VÝZVA!

Pozvánka
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Historie dávná i nedávná – 117
Události
Při Sdružení zdravotně postižených v  Praze 9 
vznikl k 1. lednu 1991 Obvodní klub zdravotní 
jógy s centrem činnosti u nás v Horních Počer-
nicích. Klub svoji činnost opírá o  myšlenky M. 
Gándhího o  duchovním rozvoji a  zdraví pod-
porovaném pohybem. Cvičení zdravotní jógy je 
změnou postoje k životu a umožňuje zpomale-
ní procesu stárnutí.

Dnem 24. 4. vstoupil v platnost zákon o majetku 
obcí. V návaznosti na zákon o hl. městě Praze je 
na území Prahy jediným vlastníkem Praha jako 
celek. Majetek nalézající se na území městských 
částí pak může Praha na jejich žádost předat 
jim do užívání. U  obytných domů a  pozemků 
tvořících s nimi jeden celek přechází vlastnictví 
přímo na městské části. Od bytového podniku 
Praha 9 převzaly Horní Počernice k 1. červenci 
tak celkem 1282 bytových jednotek v  celkové 
hodnotě téměř 250 milionů korun. S obecními 
pozemky na svém území může obec nakládat 
podle svého uvážení až po souhlasu Zastupi-
telstva hlavního města. O majetku bez dědiců, 
který připadl státu, rozhoduje nyní jen Magist-
rát hlavního města.

V roce 1991 došlo k výraznému nárůstu spotře-
bitelských cen. Po velkých změnách v  prvním 
čtvrtletí, zmírnění tempa ve čtvrtletí druhém 
a  přechodném ustálení o  prázdninách, pokra-

čoval mírnější nárůst do konce roku. Při srov-
nání cen v  srpnu 1990 s  cenami v  srpnu 1991 
představuje zvýšení cen v  souhrnu 55,3  %. 
V tom u potravin o 30,7 %, ve veřejném stravo-
vání o 45,8 %, u služeb o 47,8 % a u průmyslo-
vého zboží dokonce o 77,4 %. Životní náklady 
k  měsíci srpnu 1991 tak oproti roku předchá-
zejícímu stouply u  sociální skupiny dělníci 
a zaměstnanci o 43,3 %, u rodin s dvěma dětmi 
o 42,6 % a u důchodců o 42,3%.

Jak stoupaly ceny (průměrné) v  průběhu roku 
1991 u některých vybraných výrobků pro připa-
matování (viz TABULKA)

S platností od 1. července 1991 byla do provo-
zu uvedena nová autobusová linka číslo 273 
od stanice metra Českomoravská se zastávka-
mi Špitálská, ČKD Elektrotechnika, ČKD Trak-
ce, Nový Hloubětín, Svatojánská, Chlumecká, 
Chvaly, Vojická, Nádraží Horní Počernice, Luka-
vecká, Votouzská, Třebešovská a konečná stani-
ce Ve Žlíbku.
Na své náklady počínaje dnem 13.  listopa-
du 1991 zřídil Místní úřad pro občany zvláštní 
dopravu do nemocnice v Měšicích a zpět. Pro-
voz je v návštěvní dny (středa a neděle) odpo-
ledne. Nástupní stanice v  ulici Jívanské přes 
Satalice a Vinoř do Měšic a zpět za jízdné ve výši 
10 korun.

Pro školní rok 1991/1992 nastoupilo do našich 
základních škol 1709 dětí do celkem 62 tříd, 
z nichž bylo osm prvních tříd se 192 dětmi. Do 
pěti tříd zvláštní školy nastoupilo 57 dětí. Z cel-
kového počtu dětí navštěvuje 696 ZŠ Chodovic-
ká, 506 ZŠ Ratibořická, 390 ZŠ Stoliňská a 117 
ZŠ Spojenců.

Dne 23. října 1991 bylo na ústředí Českosloven-
ského Junáka zaregistrováno místní skautské 
středisko „Oheň“. Jejich první akcí pro veřejnost 
bylo už 8. prosince uspořádané divadelní lout-
kové představení pro děti. Vedoucím střediska 
je Antonín Wágner, vedoucím chlapeckého od-
dílu Petr Herian a vedoucí oddílu dívčího Marta 
Hradecká.

Obtížně pochopitelná situace nastala uskuteč-
něním privatizace objektu služeb I, jehož po-
sledním uživatelem (vlastníkem) se stal podnik 
UNIP, nástupce Obvodního podniku služeb, zři-
zovatel ONV Praha 9. Bez přihlédnutí k tomu, že 
objekt byl vybudován z prostředků obce Horní 
Počernice a tehdejšího jejího Podniku služeb za 
brigádnického přispění občanů v akci „Z“, bylo 
jeho další užívání zařazeno do volného prode-
je. Ve výběrovém řízení byl pak objekt z úrovně 
obvodu prodán Komerční bance.

Pro nárůst cen za vyložení odpadu na skládku 
z  300 korun v  minulém roce na částku 3000 
korun v roce 1991 a současně i nákladů na do-
pravu, bylo zrušeno rozmístění kontejnerů po 
obci pro odložení odpadu nepatřícího do po-
pelnic. Kontejnery byly umístěny do prostoru 
Místního hospodářství a  odpadový materiál 
(mimo chemikálie, barvy, zbytky živočišného 
původu  apod.) je do nich od občanů přijímán 
k odložení za stanovený manipulační poplatek 
podle jeho množství. Za kolečko nebo malý vo-
zík 5 korun, za přívěs za auto 30 korun, za multi-
káru 50 korun, za nákladní auto do objemu 3 m3 
500 korun a nad 3 m3 800 korun. Spolu s tímto 
opatřením byla zavedena služba umožňující 
přistavení kontejnerů k  odvozu většího množ-
ství suti z výkopů a podobně za cenu 40 korun 
plus dopravné 800 korun. Pro smíšený odpad 
byl poplatek za kontejner a dopravu stanoven 
na 1600 korun.

Jako pokus o  snížení prohřešků proti veřejné-
mu pořádku byl zřízen „Orgán inspekce obecní-
ho pořádku“, jehož členové mají za úkol nejprve 
domluvou zjednat nápravu a v případě neupo-
slechnutí nebo opakování při následné kontro-
le udělit blokovou pokutu až do výše 500 korun.

O dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář

Zboží Jednotka Leden Duben Červenec

maso hovězí přední s kostí kg 27,72 30,63 40,39

vepřový bůček kg 30,14 29,87 31,19

salám šunkový kg 67 68,39 81,76

salám trvanlivý kg 69,57 72,03 84,7

kuře kuchané bez drůbků kg 39,4 37,53 40,81

mléko polotučné 1 5,14 5,09 5,18

tvaroh měkký 250 g ks 5,58 5,64 6,57

vejce ks 1,6 1,78 1,8

čerstvé máslo 250 g ks 16,15 16,56 21,2

chléb kmínový kg 6,5 6,56 7,31

rohlík 60 g ks 0,71 0,72 0,78

tuk Hera 250 g ks 8,51 9,94 12,07

oblek pánský vlna tesil ks 1393 1819 1915

polobotky pánské pár 377 634 620

polobotky dámské pár 350 546 528

šatní skříň dvoudveřová ks 1974 2524 2736

chladnička s mrazničkou 250 ks 11285 12961 12773

žehlička s termostatem ks 169 275 339

uhlí hnědé 100 kg 26,04 26,28 62,28

elektřina bytová sazba kwh 1,05 1,05 1,05

zemní plyn 1 m3 1,2 1,2 2,8

televize poplatek měsíc 25 50 50
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Ve čtvrtek 6. září k nám dorazili na program 
Zdravé zoubky dva lékaři a jedna zubní hygi-
enička, aby nám názorně ukázali, jak si správ-
ně čistit zuby. Měli s sebou mnoho pomůcek, 
např. zubní kartáček velikosti smetáčku a ply-
šového krokodýla s lidským chrupem.
Každé třídě se věnovali hodinu, vysvětlova-
li, jak předejít zubním kazům. Potom všem 
žákům rozdali zubní kartáčky (již standardní 
velikosti) a se všemi procvičili správné čištění 
zubů. Za skvělé zajištění akce děkujeme paní 
Ing. Lence Tomsové z ÚMČ Horní Počernice.

V pátek 7. září proběhlo v rámci projektu Se-
tkávání žáků ZŠ Bártlova a  ZŠ Stoliňská pla-
vání v Městském bazénu v Čelákovicích. Zú-
častnili se žáci 5. třídy ze Stoliňské a nejstarší 
třídy z Bártlovky.
Začali jsme rozplavbou a  rychlými závody 
a pak už si žáci mohli hrát a soutěžit. Házeli 
míči, sbírali ze dna kroužky apod. Plánujeme 
další společné plavecké akce. Za finanční 
podporu děkujeme hlavnímu městu Praha.
Finanční prostředky na realizaci akce Zdra-
vé zoubky byly poskytnuty z rozpočtu hl. 

m. Prahy z účelových neinvestičních finanč-
ních prostředků určených na podporu aktivit  
v oblasti místní Agendy 21 – oblast zdraví  
a zdravého životního stylu, a to pod záštitou 
radního hl. m. Prahy Ing. Radka Lacka.

Daniela Dvořanová, Pavlína Rychtaříková
MŠ a ZŠ Bártlova

Žáci FZŠ Chodovická zářili na stupínku ví-
tězů republikového finále OVOV
Na atletickém stadionu v  Brně ve dnech 6. 
a  7.  září  2018 se konalo závěrečné kolo této 
celorepublikové soutěže, ve kterém se utkali 
vítězové krajských kol jak v kategorii družstev, 
tak v  kategoriích jednotlivců i  jednotlivých 
ročníků narození. Celkem se zúčastnilo 40 os-
mičlenných družstev a přes 600 žáků. Velkole-
pou akci provázelo přes 60 našich současných, 
i dříve působících olympioniků. Naše stříbrné 
družstvo bylo sestaveno z těchto žákyň a žáků: 
Anny I. Holé, Viktorie Štaflové, Teodory Kalen-
dové a  Kristýny Krýdové, Ladislava Matouše, 
Karla Kicherera, Jakuba Kadlece a  Ondřeje 
Šolce. I  přesto, že bylo nutné upravit soupis-
ku chlapců na poslední chvíli, naše družstvo 
se silných soupeřů nezaleklo. Pod patrona-
cí několikanásobné olympijské medailistky 
a  zasloužilé mistryně sportu v  gymnastice 

Bohumily Řešátkové -Řimnáčové zlepšovali 
své osobní výkony v  10 disciplínách tohoto 
sportovního klání. S  napětím jsme očekávali 
každý přičtený bod nejen na kontě družstva, 
ale i  v  součtech jednotlivců. Famózní výkon 
ve všech deseti disciplínách předvedl ve své 
kategorii Láďa Matouš a zaslouženě si odnesl 
bronzovou medaili. Loňské heslo „Bramboro-
vá je výborná, příště může být i kovová!“ jsme 
dokázali proměnit v  cenné stříbrné medaile. 
Stříbrné stupínkové vítězství FZŠ Chodovická 
není pouze úspěchem FZŠ Chodovická, ale 
i všech pražských družstev. V devítileté historii 
této soutěže jsme první pražská škola, která si 
z  RF OVOV odvážela medaile. Heslo na příští 
rok nás hned napadlo…

Jiřina Lišková, učitelka

Soustředění v Mozolově
Naše nová sportovní třída vyrazila v  druhém 

školním týdnu na pě-
tidenní kondiční sou-
středění do Mozolova. 
Krásnou jihočeskou 
krajinu celý týden za-
lévalo slunce, tak se 
dětem moc pěkně sportovalo. V nabitém pro-
gramu nechybělo téměř nic. Mladí sportovci 
závodili v  atletických disciplínách, zahráli si 
turnaj v nohejbale, přehazované, stolním teni-
se. Vyzkoušeli si netradiční hry na spolupráci 
a rychlost. Nechyběly ani tradiční lekce v kry-
tém bazénu se závěrečným plaveckým závo-
dem. Rozloučení s Mozolovem proběhlo opět 
u  ohně, letos dokonce i  se zpěvem. Každým 
rokem odjíždíme domů příjemně unavení, 
jinak tomu nebylo ani letos. Kromě diplomů 
si děti přivezly spoustu jistě nezapomenutel-
ných zážitků.

Jan Kittler, učitel

ZDRAVÉ ZOUBKY A PLAVÁNÍ V BÁRTLOVCE

FZŠ CHODOVICKÁ
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Stejně jako každý rok, tak i  letos bylo za-
hájení školního roku 2018/2019 v  duchu 
slavnostního okamžiku. Zejména pro naše 
nejmenší, předškoláky z  přípravky a  prv-
ňáčky, to byla skutečně premiéra. Každý 
z  malých školáčků dostal krásnou čepičku 
s  logem školy a šerpu, která mu bude při-
pomínat den, kdy začala jeho povinná škol-
ní docházka – ať už skutečně, či v přípravce.
Během prázdnin se žádné zásadní úpravy 
neprováděly, spíše jen opravné a  udržovací 
a úklidové práce. Vlastně jedna úprava se re-
alizovala  – naši rozlohou největší třídu jsme 
opatřili zařízením pro regulaci teploty vzdu-
chu; žáci, paní učitelky i paní vychovatelky si 
toto opatření nemohou vynachválit. Kéž by 
se nám podařilo i  ostatní třídy takto upravit. 
Rozjezd byl nějak rychlý – kapacita školy je na 
100 % naplněna, stejně jako všech pět oddě-
lení školní družiny (I. až V. ročník), jedno oddě-
lení školního klubu, ale i náš Klubík; to kdyby 
se někdo náhodou nevešel. Výuka od druhého 
týdne probíhá dle rozvrhu, je připravena řada 
výukových projektů i  mimoškolních aktivit; 
avšak akcent na výku a činnost žáka je u nás 
stále. Již tradiční akce školní družiny - náš BE-
SIPÁČEK už s velkým úspěchem proběhl. A dle 
reakce dětí na výbornou! Na naší škole chce-
me, aby se žáci chtěli naučit, aby se naučili, na-
učené uměli použít, a skrze získané se dokáza-
li orientovat v sobě i ve světě. Na podporu vize 
školy jsme z  projektu PRAHA  – PÓL RŮSTU 
pořídili novou učebnu přírodních věd s vyba-
vením, že by se ani AV za ni nemusela stydět. 
Jmenovitě 31 kusů počítačů All in One, inter-
aktivní displej na stěnu, 31 kusů mikroskopů, 
vědecké a  měřicí sady, včetně potřebného 
softwaru; prostě vše to, co by mohlo podpořit 
zájem žáků o přírodní vědy, výuku i poznávání 
přírody. Navíc se zásluhou paní Štikové poda-
řilo získat dotaci ve výši téměř 2 mil. Kč v rám-
ci dotačního programu Šablony II (Personální 

posílení a rozvoj žáků s potřebou podpůrných 
opatření ZŠ Stoliňská II).

Co nám to přinese?
Rozsah možností jak výrazně zlepšit práci se 
žáky a  prostor, kde se jim můžeme věnovat. 
V první řadě nutno uvést, že opět budou pro-
bíhat nápravy od našeho speciálního peda-
goga, napříč školou je zajištěn školní asistent 
(pro žáky ze znevýhodněného prostředí, žáky 
ohrožené školním neúspěchem  aj.), ve škol-
ní družině bude taktéž asistent pro podporu 
žáků, kteří mají problémy v kolektivu. Na pod-
poru žáků s výukovými obtížemi je již spuště-
no doučování – jak pro první stupeň, tak pro 
druhý stupeň. Nechybí ani rozvoj čtenářské 
gramotnosti v  našem Čtenářském kroužku. 
Z pomůcek je vypsáno výběrové řízení na do-
dávku 31 kusů tabletů s klávesnicí; není třeba 
se obávat omezení psaní u našich žáků, to jen 
občas potřebujeme rychle nějaké informace 
vyhledat. I to je dnes součást povinností ško-
ly  – umět informaci vyhledat a  následně po-
užít. V  neposlední řadě jsme dostali finance 
na zapojení odborníka z praxe – to abychom 

mohli výuku pedagoga 
podpořit odborníkem 
z praxe. Výtvarná výcho-
va  – činný umělec, fyzi-
ka – vědec, český jazyk – aktivní spisovatel aj. 
Nechybí finance ani na projektové dny – jak ve 
škole, tak mimo školu.

A naše nejbližší akce?
Hned v  říjnu, pochopitelně k  výročí republi-
ky. Třídy si chystají projekty a pro celou školu 
připravujeme rozsáhlý projekt, jehož součás-
tí bude výsadba vzrostlé lípy (PROJEKTY 72 
HODIN), daru od Nadace partnerství a České 
rady dětí a mládeže. Předpokládáme v sobotu 
20. 10. od 10.00 hodin. Tímto vás srdečně zve-
me. Abychom nezapomněli – ještě se chystá 
opakování úspěšného výjezdu do Jizerských 
hor, resp. do starých štol v okolí Nového Města 
pod Smrkem. Informace naleznete na našem 
webu. Předpokládáme, že to bude v sobotu 
a v neděli 20. 10. a 21. 10. 2018. A potom již 
akce, které důvěrně znáte  – Vánoční tvořivé 
dílny a další. Tak hezký školní rok vám všem.

Martin Březina, ředitel

Žáci Základní školy Stoliňská by rádi touto 
cestou poděkovali paní Šárce Růžičkové, ma-
mince našeho žáka ze čtvrtého ročníku, za 
plné auto kancelářských potřeb. Do všech 

tříd se k žákům dostaly tuby s lepidlem, balí-
ky papírů, kancelářské svorky, desky, desky na 
kroužkovou vazbu, různé obálky, lepicí papíry, 
fixy na bílé tabule, samolepky a pro zájemce i 

plastové nádoby. Moc touto cestou děkujeme.

žáci ZŠ Stoliňská

CO JE NOVÉHO NA STOLIŇSKÉ

PODĚKOVÁNÍ PANÍ RŮŽIČKOVÉ
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Jazykový kurz – Skotsko 2018
V  letošním roce jsme se jako studenti kvart, 
společně s  dalšími studenty kvinty a  sexty, 
vydali prozkoumávat krásy Skotska. Z  Prahy 
jsme v  pondělí odjeli ve večerních hodinách 
a ještě před samotným Skotskem jsme se za-
stavili v  Amsterdamu. Ten jsme si prohlédli 
z loďky, kterou jsme hodinu proplouvali cen-
trem města. Po návštěvě hlavního města Nizo-
zemska jsme jeli do přístavu, kde na nás čekal 
trajekt, na kterém jsme strávili celou noc.
Následující den jsme se probudili v Newcastlu 
a po vylodění jsme cestovali dál na sever, další 
zastávkou byl totiž Hadrianův val, kamenná 
hradba postavená Římany, která patří mezi 
světové dědictví UNESCO. Po Hadrianově valu 
jsme se ještě zastavili v Jedburghu, konkrétně 
jsme viděli Jedburgh Abbey, zříceninu starého 
opatství a dům Marie Stuartovny. V podvečer 
jsme konečně dorazili do Edinburghu, kde 
jsme se ubytovali v hostitelských rodinách.
Čtvrtý den už nás ráno čekala výuka, která 
trvala až do půl jedné odpoledne. Po škole 
jsme vyjeli do Rosslyn Chapel, což je katedrála 
známá z  knihy a  filmu Šifra Mistra Leonarda, 
místo, kde je podle pověsti ukryt svatý grál. 
Poté jsme se vydali na edinburský hrad a také 
jsme vystoupali na Artušovo sedlo, kde jsme 
si mohli město vyfotit a prohlédnout z trochu 
jiného úhlu.
V pátek jsme se odpoledne vydali do univer-
zitního městečka St. Andrews, kde jsme si užili 
přibývajícího sluníčka na pláži, odvážní jedinci 
si šli dokonce zaplavat. Město je známé nejen 
univerzitou, ale je to také domov golfu, takže 
muzeum golfu nám nesmělo ujít. Vyfotili jsme 

si také zříceninu hradu a katedrály.
Poslední den v Edinburghu jsme byli po ško-
le nakupovat na Princes Street a pak už jsme 
opustili toto krásné město a přejeli na ubyto-
vání do hotelu na cestě do Londýna.
Následující den jsme brzy ráno vyjeli na jih, 
směr Londýn. Tam jsme se po Temži svezli lodí 
a prohlédli si nejvýznamnější památky. V od-
poledních hodinách jsme se rozdělili, a buďto 
jsme navštívili muzeum, nebo jsme se třeba 
vydali nakupovat na Oxford Street. Večer jsme 
se se Spojeným královstvím rozloučili v přísta-
vu Dover a trajektem přepluli až do Francie.

Kokešová Jana, kvita A

Školní muzikál aneb Rebelové z Gymnchod
Kdo vlastně přišel s nápadem stvořit k příle-
žitosti oslav výročí gymnázia muzikál? Náš 
vlastní školní muzikál! Popravdě už ani ne-
vím, ale postupně se do projektu zapojovalo 
stále více a  více nadšených duší, a  tak pod 
trpělivým vedením paní profesorky Franco-
vé nakonec vzniklo celovečerní představení 
Rebelové nové generace. Jistě si pamatujete 
slavný filmový muzikál, který se odehrává 
v  době začátku ruské okupace, s  hlavními 
hrdiny maturanty, kteří spíš než školu řeší 
svá malá osobní dramata a  první lásky. Jak 
geniální téma pro ztvárnění! Nejen že je děj 
zasazen do nám blízkého středoškolského 
prostředí, ale tematicky jsme takto mohli po-
ukázat i  na sté výročí vzniku samostatného 
Československa a padesát uplynulých let od 
okupace v roce 1968. Tak významnou historii 
je rozhodně třeba si stále připomínat.

Než se ale 
naše mu-
z i k á l o v é 
dítko moh-
lo narodit 
a ukázat světu, museli jsme všichni ujít dlou-
hou cestu. Sestavení scénáře, tvorba kulis, 
shánění kostýmů, zkoušky a tak dále. Obrov-
ské kvantum práce a  úsilí, které do příprav 
vložili lidé jak z Horních Počernic, tak z deta-
šovaného pracoviště na Černém Mostě. Což 
mimochodem hodnotím jako další význam-
né plus celé akce. Totiž že jsme se konečně 
opravdu navzájem poznali a  sblížili. Nejvíce 
asi na finálním soustředění, kdy jsme na ně-
kolik krásných jarních dní odjeli všichni do 
Lhotky u Mělníka, abychom společně doladili 
veškeré detaily.
Představení jsme odehráli celkem čtyřikrát. 
Dvakrát studenti z detašovaného pracoviště 
a dvakrát my z Horních Počernic. Vždy dopo-
ledne jsme hráli pro žáky z jedné či druhé bu-
dovy naší školy a večer pro veřejnost – rodiče, 
kamarády a známé. Jak moc jsme si to užili? 
To se snad ani slovy nedá vyjádřit. A pokud 
jste i  vy, naši diváci, byli alespoň z  poloviny 
tak nadšení jako my, zasmáli se a  třeba si 
i uvědomili, co za události si tu vlastně připo-
mínáme, pak to celé rozhodně mělo smysl. 
Děkuji moc všem zúčastněným a na podzim 
jedeme dál!

Představení muzikálu Rebelové nové ge-
nerace se konají 5. a 24. 10. 2018 v Divadle 
Horní Počernice.

Eliška Volencová, sexta A

Jak učit pro 21. století
SOŠ pro administrativu Evropské unie se za-
pojila do mezinárodního projektu ve strate-
gickém partnerství škol v  rámci programu 
Erasmus+ „Odborné vzdělávání ve 21. století“. 
Hlavním cílem projektu je vytvoření patnácti 
výukových modulů pro žáky i  učitele, které 
budou respektovat požadavky zaměstnavate-
lů v ekonomice a administrativě ve 21. století.
Na tříletém projektu spolupracujeme s  od-
bornými školami z  Německa, Finska, Nizoze-
mí a Velké Británie. Již na prvním pracovním 
setkání, které se uskutečnilo v  polovině září 
v  nizozemském Oss, bylo zřejmé, že jedno-
značným přínosem projektu budou nejen sa-
motné výstupy, ale především kontakty a sdí-
lení zkušeností mezi učiteli a  managementy 
zapojených škol.
Další setkání se uskuteční v prosinci letošního 
roku a jeho hostitelem bude naše škola. Věří-
me, že se ponese ve stejném pracovním, kon-
struktivním a  především přátelském duchu, 
jak tomu bylo i v Oss.

Adaptovali jsme prváky
Tradiční adaptační kurz pro nově nastupující 
studenty se i letos uskutečnil v prvním zářijo-
vém týdnu v Žihli. Kurzu se zúčastnilo téměř 

220 žáků prvních ročníků, kteří si během pěti 
dnů vyzkoušeli aktivity zaměřené na vytvo-
ření pozitivních vazeb v  nových kolektivech, 
získali podrobné informace o průběhu studia 
i o tom, kdo všechno je připraven jim pomoci 
v případě jakýchkoli nesnází. Počasí nám opět 
přálo, a  tak se důležitou součástí kurzu staly 
i aktivity sportovní. Všichni jsme si kurz pěkně 
užili a naplněni optimismem vyrazili do všed-
ních dní školního roku.

Vyjíždíme i na východ
Během desetidenního zájezdu navštívily více 
než tři desítky studentů s  pedagogickým 
doprovodem zajímavá místa v  Litvě, včetně 
hlavního města Vilniusu, lotyšskou Rigu a její 

pamětihodnosti, ale 
hlavním cílem byl rus-
ký Petrohrad. Během tří 
dnů si účastníci prohléd-
li všechny nejdůležitější 
památky tohoto historického města  – Petro-
pavlovskou pevnost, Carskoje Selo, Jekatěrin-
ský palác se známou Jantarovou komnatou, 
Ermitáž a samozřejmě také honosné letní síd-
lo ruských carů Petrodvorec.
Studenti absolvovali autobusem více než 
4000 kilometrů a zjistili, že zajímavá místa mo-
hou najít nejen na západ nebo jih od našich 
hranic. Všichni se totiž vrátili opravdu nadšení.

Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

GYMNÁZIUM

SOŠ

Adaptační kurz
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Pozvánka

I. hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ.
Út 23. 10. - sál ZUŠ – 18.00 hod.

Od 1.  9.  2018 je v  provozu nová pobočka 
ZUŠ, Praha 9, Ratibořická 30 v  ulici Baštýř-
ská 67, v  Hostavicích  – Jahodnici. Díky sna-
ze a  úsilí paní místostarostky MČ Praha 14 
Ing.  Mgr.  Lucie Svobodové se podařilo zre-
konstruovat starý, téměř vybydlený dům 
v ulici Baštýřská 67 a vybavit jej pro potřeby 

ZUŠ. Děkujeme.
Od letošního školního roku je dostupnější 
studium hudebního a  literárně dramatic-
kého oboru především pro žáky z  Hostavic, 
Dolních Počernic, Kyjí a Černého Mostu.

Libor Zíka, ředitel školy

KONCERT V ŘÍJNU 2018

NOVÁ POBOČKA ZUŠ

  

   Oplanská 2614 
 Praha 9 – Újezd nad Lesy 

 

 
Společnost AW COOL, s.r.o. přijme nové zaměstnance na 
pozice:   
 Obchodník s technikou 

Servisní koordinátor 
Servisní technik 

 
Kontakty: 
www.awcool.cz   281 867 578 
j.civin@awcool.cz    775 213 201 

Placená inzerce
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Hledáme
SKLADNÍKA/PICKERA

Horní Počernice, Do Čertous 2634/7 – 10 minut od metra
V případě zájmu mne kontaktujte na m.fialka@petcenter.cz!

Odměna:  22 000 Kč základ + bonusy
 – pro šikovné výdělek 
 až 27 000 Kč
Směny:  ranní/odpolední, volné víkendy
Benefity:  stravenky, sleva na produkty, 
 příjemný kolektiv
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SPORT

Xaverov doma podlehl s Ďáblicemi 0:2
Ani ve 4. kole se Xaverov nedočkal bodového 
zisku a je stále na nule.

Komentář trenéra Davida Lukeše: „Utkání 
jsme výsledkově nezvládli, ale je potřeba klu-
kům poděkovat, hráli s maximálním úsilím, 
bohužel ani dnes to však proti kvalitnímu 
soupeři nestačilo.“

Xaverov zvítězil v Bohnicích těsně 2:1
První 3 body v letošní sezoně si odvážíme ze 
hřiště Bohnic. Těžký zápas na venkovním hřiš-
ti jsme zvládli a po 4 utkáních bez bodu jsme 
ukončili špatnou sérii a konečně jsme vyhráli.
Komentář trenéra Davida Lukeše: „Velká úle-
va, první výhra a odměna pro kluky, kteří hráli 

s maximálním úsilím a bojovností a konečně 
si došli i pro bodový zisk. Doufám, že se to 
odrazí i na jejich sebevědomí v dalších zápa-
sech.“

Xaverov s Hrdlořezy pouze remizoval 1:1
V 6. kole doma Xaverov přivítal Spartak Hr-
dlořezy. Po vyrovnaném utkání, kde si Xave-
rov vytvořil více slibných šancí, nakonec zá-
pas skončil remízou 1:1. Hostům se podařilo 
vyrovnat těsně před koncem zápasu.

Komentář trenéra Davida Lukeše: „Utkání se 
mi nehodnotí lehce, o tři body jsme přišli  
v závěru zápasu. Soupeř byl výsledkově ve 
hře jen díky naší střelecké nemohoucnosti. Je 
to velká škoda, kluci hráli opět s velkým nasa-

zením a zaujetím, ale 
naše koncovka byla 
žalostná a připravila 
nás o vítězství.“

Xaverov poráží 
FC Háje Jižní 
město 0:2
Komentář trenéra Davida Lukeše: Výborný 
taktický výkon byl odměněn třemi body. 
Dělali jsme minimum chyb a dokázali jít do 
vedení a to už nepustili. Pochvala všem za 
disciplinovaný výkon.

SC XAVEROV JE PO 7. KOLE NA 12. MÍSTĚ TABULKY
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Naše nejstarší hráčky již hrají volejbal s klasic-
kými pravidly a běžným volejbalovým míčem 
(neodlehčeným). Hrají 3 na 3 na hřišti 4,5 x 6 
m, se sítí ve výšce 205 cm. V sobotu 22. září se 
v chladném a větrném dni zúčastnily kvalifi-
kace Přeboru Prahy v modrém minivolejbalu. 

Turnaj proběhl v Dolních Břežanech na ven-
kovním multifunkčním hřišti. 54 týmů ode-

hrálo celkem 156 zápasů. Výsledky těchto 
klání poslouží pro rozdělení volejbalistek do 
9 lig po 6 týmech. Náš oddíl Horních Počernic 
nasadil do soutěže dvě družstva. O výsled-
cích turnaje a následném rozdělení do skupin 
vás budeme blíže informovat v listopadovém 
HPZ. 
Tímto bychom rády poděkovaly všem hráč-
kám i jejich rodičům za účast a plné nasazení 

na turnaji.

Všem sportovcům 
z Horních Počernic přejí 
krásný podzim trenérky 

Jája Brenkusová, Danča Dvořanová, 
Ivet Vančurová 

a Lucka Hanzalová

MINIVOLEJBAL DÍVEK

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 
NA KOUPALIŠTI
Zveme všechny zájemce o rybolov na dětské závody, 
které se budou konat dne 13. 10. 2018 
na rybníku Koupaliště.
Sraz v 7.00 hodin v klubovně MO. 
Loví se na plavanou. Občerstvení zajištěno. 
Soutěží se o hodnotné ceny.
Za místní organizaci: Martin Pachta
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pro dlouhodobou spolupráci

Hledáme
SKLADNÍKA – BRIGÁDNÍKA

Horní Počernice, Do Čertous 2634/7 – 10 minut od metra
V případě zájmu mne kontaktujte na m.fialka@petcenter.cz!

Hodinová mzda:
140 Kč/hod – denní směna (ranní nebo odpolední)
150 Kč/hod – noční směna

Možnost dlouhodobé spolupráce u stabilní společnosti

Dovolujeme si Vás pozvat - vždy 3. sobotu v měsíci 

na SOBOTNÍ PRODEJ v AMIRRU:
20. října/ 17. listopadu/ 15. prosince 2018/ 10–14 hod.

Křižíkova 1859, Čelákovice (vchod u lávky přes Labe)

Výhodné ceny koupelnových doplňků – od 50,- Kč
Sleva 10 % na celý nezlevněný sortiment (zrcadla, skla pod kamna, aj.)

www.zrcadla.cz 
Děti vítány!

LYŽE - PRODEJ, SERVIS, PŮJČOVNA, BAZAR
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

PRODEJ
SERVISKOLA

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice
Po–Pá 9–18, So 9–12

tel.: 281 928 897, www.cyklopocernice.cz

VELKÉ SLEVY KOL

E-shop a kamenná prodejna 

Slavíme desáté výročí!

Začínáme 1. října 2018

Slavíme desáté výročí!Slavíme desáté výročí!
Každých 10 dní v říjnu
speciální nabídka.

Náchodská 61/2485, Horní Počernice

AKCE 4. 10. 2018 od 17:00
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Horní Počernice VysočanyVysočany

Adresa:
Lipí 2556/3

193 00 Praha 9
Tel.: 281 865 665 

E-mail:
info@ocnioptikahp.cz

Adresa:
U Svobodárny 9
190 00 Praha 9

Tel.: 284 818 267
E-mail:

vysocany@oohp.cz

Největší výběr brýlových obrub v ČR
Rezervace na vyšetření online

Aplikace kontaktních čoček
Největší výběr dětských obrub

Profesionální a usměvavý personál

Lipí 2556/3  Horní Počernice
Email: info@lekarnalipi.cz   Tel.: 725 537 096   
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Příznivé doplatky 
a ceny pro všechny!

BlephaCura  Additiva
Vitamin C

Hyabak
0,15%

185.- Kč210.- Kč

79.- Kč 165.- Kč

Hyabak 0,15 % je hypotonický
zvlhčující roztok, který je určen
pro oční použití či na kontaktní čočky.

Přispívá k udržení normální hladiny 
cukru v krvi. Snižuje chuť na sladkosti.

BlephaCura je liposomální suspense
pro úlevu od zánětu okraje očního víčka
a pro denní péči o okraj očního víčka.

Additiva Vitamín C 1000mg šumivé
tablety. Příchut citron, červený
pomeranč.

Gurmar
DIAMizin

Dovoz léků domů
v nejbližším okolíN

O
V

Ě +
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HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 66, říjen 2018
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného celku
Náklad 6 200 ks.

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

SÍDLO VYDAVATELE: MČ Praha 20
Jívanská 647 193 21 Praha 9 – Horní Počernice 
IČO: 00240192

REDAKCE: Lenka Bartáková
Tel.: 774 422 374,
e -mail: redakce@pocernice.cz
www.pocernice.cz

REDAKČNÍ RADA: předsedkyně Petra Prokůpková,
Rozka Beránková, Jana Jelínková, Přemysl Frýda, 
Lenka Bartáková, Zdeněk Sedláček 

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

PŘÍJEM INZERCE:
po, st, pá: 9.00 – 11.00 a 14.00 – 16.00 hod.,
jinak po telefonické domluvě na
tel.: 281 860 130,
infocentrum@chvalskyzamek.cz

Články odeslané po uzávěrce nebudou 
přijaty do tištěného Zpravodaje.

Uzávěrka tohoto čísla: 20. 9. 2018
Uzávěrka příštího čísla: 18. 10. 2018
Příjem inzerce do dalšího čísla do 18. 10. 2018
Za obsahovou a stylistickou správnost příspěvků 
ručí autor. Příspěvky nemusí odrážet názor 
redakce. Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze 
se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje 
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky 
a fotografie se nevracejí. Neoznačené 
fotografie: archiv. NEPRODEJNÉ

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

Další číslo vyjde: 2. 11. 2018

KNIHY A KNIŽNÍ POZŮSTALOSTI KOUPÍM. 
TEL: 286 891 400

SERVIS, REVIZE PLYNOVÝCH SPOTŘEBIČŮ
– REVIZE TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH. 

REALIZACE A KONTROLY
SPALINOVÝCH CEST. 

ING. TOMÁŠ PINKAVA 
TEL: 608 153 818

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

TEL: 602 970 835, 281 924 588

ODVOZ STARÉHO NÁBYTKU NA
SKLÁDKU, VYKLÍZENÍ SKLEPŮ, BYTŮ,

POZŮSTALOSTÍ ATD. ROZUMNÁ CENA. 
NALOŽÍME – ODVEZEME – STĚHOVÁNÍ. 

TEL: 773 484 056

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

WWW: SIDLOPROFIRMUPRAHA.CZ
 

ODHADY NEMOVITOSTÍ, TRŽNÍ CENY PRO 
BANKY, STATIKA STAVEB PROVÁDÍ
ING. JAN ČAPEK, TEL: 602 225 088 

JANCAPEK@MYBOX.CZ

JEDNORÁZOVÝ NEBO DLOUHODOBÝ 
ÚKLID, MOB: 606 665 412

DAŇOVÁ PORADKYNĚ A CERTIFIKOVANÁ 
ÚČETNÍ NABÍZÍ SLUŽBY VE SVÉM OBORU. 

721 604 628

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

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

TEL: 603 418 333, 281 920 134

SKLAD HUTNÍHO MATERIÁLU V PRAZE 
PŘIJME ŘIDIČE – SKLADNÍKA. 

POŽ. PROFESNÍ ŘP – C, KARTA ŘIDIČE, 
VÝHODOU VZV, JEŘ., PALIČ., 

VAZAČ. PRŮKAZ. 
MZDA 30 – 40 TIS. KČ/MĚS. 

TEL: 731 545 839,
KNOUREK@TECHNIMAT.CZ 

PRONAJMU NEBYT. PROSTOR 350 M2
HOR. POČ. HRDOŇOVICKÁ. 
30 TIS. MĚS. PLUS PL. A EL. 

DANIELA.FALTEJSKOVA@SEZNAM.CZ

VODA, TOPENÍ, KANALIZACE, ZEDNICKÉ, 
MALÍŘSKÉ PRÁCE, KOMPLETNÍ

REKONSTRUKCE NA KLÍČ 
775 080 907

KOMINICTVÍ NĚMEC, OPRAVY, ČIŠTĚNÍ, 
REVIZE. 

775 132 921

NABÍZÍM INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ, 
SVÁŘEČSKÉ PRÁCE. 

ODBORNÁ KVALIFIKACE, SPOLEHLIVOST. 
TEL: 775 961 432

 
VYKOUPÍM STARÉ KNIŽNÍ

POZŮSTALOSTI, STARÉ TISKOVINY
A POD. 731 489 630

VETERINÁRNÍ STŘEDISKO ČERTOUSY OPĚT 
V PROVOZU ‑ KŘOVINOVO NÁM. 10 

607 119 943

HLEDÁM HOUSLISTU(Y), KTERÝ BY MĚL 
CHUŤ SI OBČAS MUZICÍROVAT

S AMATÉRSKOU ČELISTKOU 
TEL: 733 291 427

KURZY ŠITÍ
NABÍZÍM LEKCE PRO ZAČÁTEČNÍKY

I POKROČILÉ, MAX 2‑3 OSOBY VE SKUPINĚ
URBANOVÁ JAROSLAVA

TEL. 607 111 109

PŘIJMEME NOVÉ ZAMĚSTNANCE
NA NOVOU POBOČKU BENZINA,

OLOMOUCKÁ (4.KM -D11) -P9.
MZDA 25000 KČ.NÁSTUP 1. 11.
TEL.: 734 526 942, 777 866 110

KOUPÍM VZDUCHOVKY, NOVÉ I STARÉ                                     
TEL: 723 524 513

H

OR N Í  P OČE R NIC
E

100 let 
Republiky19

18
-2

018 MĚSTSKÁ ČÁST PR
A

H
A

M
Ě

S
T

S
K

Á
 ČÁST  PR A H A  HOR NÍ  P

O
Č

E
R

N
IC

E

100 let 
Republiky

1 9 1 8 –2 0 1 8

191 8–2 018

100 let 
Republiky

M
Ě

S
T

S
K

Á
 Č

ÁST  PR A H A  H OR NÍ  PO
Č

E
R

N
IC

E

H

OR N Í  P OČE R NIC
E

100 let 
Republiky

19
18

-2

018 MĚSTSKÁ ČÁST PR
A

H
A

LOGO  

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 

HORNÍ POČERNICE

100 let Republiky

In
ze

rc
e




