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HORNOPOČERNICKÝ

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ

PROSTOR PRO NOVÁ
PŘÁTELSTVÍ

KOMPOSTOVÁNÍ
VE MĚSTĚ

ANNA ČEŠPIVOVÁ
NA VODĚ OPĚT ZÁŘÍ!

KALENDÁŘ AKCÍ

ŘÍJNOVÉ AKCE
CHVALSKÝ ZÁMEK
do 24. 11. výstava
Chaloupka na vršku
denně od 9.00 do 18.00 hod.
2. 10. až 30. 10.
Výstava o životě ZUŠ
2. 10. až 31. 10.
Madame Humanité
5. 10.
Hudební odpoledne s večerníčky
od 15.00 a od 16.00 hod.
14. 10. až 6. 11.
Po stopách Ferdinanda Vaňka
17. 10.
Zámecké posezení s Markem Ždánským chovatelem zvířat od 14.00 hod.
18. 10. až 20. 10.
Prodloužený detektivní víkend na zámku
aneb pátrej na vlastní pěst

DIVADLO
2. 10.
Láska na druhý pohled
5. 10.
Světáci

od 19.30 hod.

od 19.30 hod.

6. 10.
Šíleně smutná princezna

od 15.00 hod.

7. 10.
Kleopatra

od 19.30 hod.

8. 10.
Na střeše

od 19.30 hod.

9. 10.
Hvězdná setkání: Martin Dejdar
od 19.30 hod.
11. 10.
Bez věcí nad věcí
12. 10.
Malý princ

od 19.30 hod.

od 18.00 hod.

13. 10.
Princezna z moře

od 15.00 hod.

15. 10.
Agent tzv. společenský

od 19.30 hod.

16. 10.
Tenkrát v Hollywoodu

od 19.30 hod.

17. 10.
Javory od 19.30 hod.

19. 10.
Lízinka

od 19.30 hod.

MUMRAJ

20. 10.
Krysáci a ztracený Ludvík
od 15.00 hod.

11. a 12. 10.
Podzimní burza dětského a těhotenského
oblečení od 9.00 do 12.00, od 15.00 do 18.00
+ 12. 10. od 9.00 do 12.00 hod.

21. 10.
Velké lásky v malém hotelu
od 19.30 hod.

17. 10.
Cvičíme doma zdravě
od 14.00 a od 15.00 hod.

22. 10
Přes prsty

od 19.30 hod.

23. 10.
Do důchodu s lehkostí

23. 10.
Přes prsty

od 19.30 hod.

29. až 30. 10.
Příměstský tábor s legem

26. 10.
Lví král

od 15.00 hod.

31. 10.
Dokud nás milenky nerozdělí
od 19.30 hod.
DOPOLEDNÍ POŘADY PRO MŠ A ZŠ
7. 10.
Pověsti české - Divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila. Určeno pro 1. stupeň ZŠ.
9. 10.
Jak Jeníčka a Mařenku navštěvují pohádky ANIMA CANDIDA, o. s. - host z Divadla
v Dlouhé. Určeno dětem z MŠ a 1. ročníku ZŠ.
11. 10.
Malý princ - DS Zeptejte se kocoura.
Určeno pro 4. – 7. ročník ZŠ. Začátek
představení v 10.00 hod.
15. 10.
Hrátky s češtinou – Two Voices Jana
Rychterová. Určeno pro 3. - 5. ročník ZŠ.
16. 10.
Plecha a Neplecha v lese - Umělecká
agentura Petra Kubce. Určeno dětem z MŠ.
22., 23. a 24. 10.
Zimní příhody včelích medvídků –
Divadlo Krapet.
Určeno dětem z MŠ a 1. - 3. ročníku ZŠ.

DDM
4. 10.
Podzimní nocování v DDM
od 17.00 hod.
25. 10.
Dýňování

od 17.30 hod.

19. 10.
Výtvarná dílna - pryskyřice
od 14.00 do 16.00 hod.
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od 18.30 do 20.30 hod.
od 8.30 do 16.30 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ
CENTRUM
4. 10. až 6. 10.
Výstava ovoce, zeleniny, květin a bonsají
spojená s tombolou - Místní veřejná knihovna
9. 10.
Maminkám

od 9.30 do 11.30 hod.

10. 10. a 17. 10.
Setkání zástupců hornopočernických spolků
od 17.00 hod.
24. 10.
Křeslo pro hosta: Hayato Josef Okamura
od 18.00 do 20.00 hod.

OSTATNÍ
6. 10.
Podzimní zahrada – charitativní akce
na zahradě Úřadu MČ Praha 20 od 15.00 hod.
5. 10.
Počernice v pohybu - venkovní areál FZŠ
Chodovická od 14.00 do 17.00 hod.
18. 10.
Žijeme s nadějí - setkání pro osoby zasažené
rakovinou a jejich rodiny - ordinace MUDr.
Astlové, Spojenců 1054/10 od 14.00 hod.
19. 10.
Dětské rybářské závody - na rybníce
Koupaliště od 7.00 hod.
25. 10.
Kreativní večer pro mládež 12-18 let Life Center, Hrdoňovická 2559/18
od 18.30 do 21.00 hod.

ZUŠ
22. 10.
Tradiční koncert žáků ZUŠ

od 18.00 hod.

ÚVOD

SLOVO STAROSTKY
Moje úvodní slovo
se tentokrát nese
v duchu upřímných díků. Chci
poděkovat ředitelům a pedagogům našich
základních škol
i mateřinek
za bezproblémové zvládnutí
zahájení školního
roku. Obrovský dík,
úcta a respekt patří v této
souvislosti i vám všem, kteří jste přispěli
do sbírky školních potřeb pro děti z potřebných rodin.
První zářijové dny se v Horních Počernicích
nesly ve znamení doslovné „smrště veletrhů“,
které pořádala městská část. Probíhaly v prostorách u ZŠ Ratibořická a na Chvalské tvrzi.
Velký dík si za přípravu i dokonalý průběh zaslouží koordinátorky veletrhů Monika Brzkovská, Eva Březinová a Veronika Jáně. Kromě

nich se o ně postaraly i další mé úžasné
kolegyně z OSVŠ a z Pečovatelské služby MČ
Praha 20, konkrétně - Olga Švrčulová, Helena
Víchová, Michaela Vedralová, Radka Tadičová,
Martina Myslivečková, Jana Růthová, Eliška
Kopová, Pavla Zoulová, Anna Fenéšová a Petra
Šikýřová. Zaslouží si dík stejně jako Kája
Prokůpková, která každou vteřinu veletrhů
poctivě dokumentovala.
Další upřímný dík míří za dvěma zážitky
z aktivit v rámci akce Zažít město jinak. Jde
především o tým Divadla Horní Počernice pod
vedením Báry Jelínkové. Připravili skvělou
akci Zažít divadlo jinak. Návštěvníci z ní
odcházeli bezvýhradně nadšení! Stejně tak
nadchlo diváky i promítání filmu Kouř, režiséra Tomáše Vorla, na břehu rybníka Eliška.
Doufám, že nadšenci ze Svépravic, kteří sousedům umožnili „Zažít město jinak“, zdaleka
neřekli poslední slovo a budeme se moci těšit
na jejich další zajímavé projekty.
Pokud chce člověk v Horních Počernicích
vše stihnout, musel by se naklonovat!
Ve stejné době jako promítání u rybníka

PRAVIDLA PRO
POSUZOVÁNÍ
INVESTORSKÝCH
ZÁMĚRŮ
VE STABILIZOVANÝCH
ÚZEMÍCH PRO RMČ
PRAHA 20

probíhal zahajovací koncert 6. hudebního
festivalu v kostele u sv. Ludmily na Chvalech.
Poděkování za krásnou atmosféru koncertu
i následné setkání patří panu faráři Vojtěchu
Eliášovi a Římskokatolické farnosti na Chvalech. Právě v tomto místě se ještě zastavím při
poděkování Růženě Beránkové, ředitelce zámku a všem jejím kolegům za skvělé uspořádání
Svatoludmilské pouti. Ve stáncích pouť přinesla inspirativní novinky, kromě klasických
atrakcí i soutěže pro děti od obdivuhodného
Jirky Stibora a jeho přátel a spolu s krásným
počasím se tak stala zážitkem pro všechny!
Jsem ráda, že mnozí z vás příznivě vítají
i proměnu Hornopočernického zpravodaje.
Píšete nám své ohlasy, někteří nám přišli říci
pochvalná slova i v rámci otevřené radnice. Samozřejmě se budeme snažit podobu HPZ dále
vylepšovat i na základě připomínek vás, našich
čtenářů. Přeji vám všem příjemné a klidné
říjnové dny.
Alena Štrobová,
starostka

KOMISE KULTURY A ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
RMČ PRAHA 20 SRDEČNĚ ZVE NA CHARITATIVNÍ AKCI

Pro stavebníky a investory jsme připravili pravidla pro
stavební záměry, podle kterých se budou stavby posuzovat
a projednávat v Radě MČ Praha 20.
Rada MČ Praha 20 schválila pravidla pro posuzování
investorských záměrů ve stabilizovaných územích
a v historických jádrech bývalých vesnic. Smyslem pravidel
je zachovat prostorové a homogenní výškové uspořádání
zástavby v daných lokalitách. Stabilizovaná území
a historická jádra bývalých vesnic vytváří základní tvář
Horních Počernic. Usilujeme o zachování tohoto charakteru
a zabránění necitlivým a nepřiměřeným stavebním zásahům.
Při posuzování se bude vycházet z území (blok) ve kterému
se záměr nachází. Přičemž je podstatné, aby vymezené území
představovalo skutečný charakter území bez historických
chyb, které mohly v minulosti nastat (například ve vilové
čtvrti je nutno záměr vztahovat k charakteru rezidenčních
vil, a nikoliv k ojedinělému bytovému domu, který se
v některém období mezi vilami objevil apod.). Pravidla
tak budou přispívat ke stabilnímu, transparentnímu
a předvídatelnému prostředí pro rozvoj na území Horních
Počernic.

Podzimní zahrada
9. října 2019 od 15 hodin na zahradě
Úřadu městské části Praha 20,
vchod z ulice Mezilesí.
Zábavné odpoledne s kapelou,
grilováním špekáčků a rukodělnými
stánky. Setkání s dětmi z klubu Divizna.
Těšíme se na vás!
www.pocernice.cz

Karla Polydorová,
radní
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PTÁTE SE, CO SE NOVÉMU
VEDENÍ PODAŘILO ZA ROK UDĚLAT
PRO HORNÍ POČERNICE?
Shrnuli a sepsali jsme pro vás vše, co se nám za posledních 12 měsíců od voleb podařilo
a co nového se díky „nové radnici“ v Horních Počernicích stalo. Jako vždy budeme rádi
za vaše podněty, nápady a reakce. Spolu s vámi se chceme podílet na tom, aby se naše
městská část stala příjemným domovem a zázemím pro všechny obyvatele.

NOVĚ JSME VÁM
PŘINESLI
• Z řídili jsme službu Senior
Auto, která vozí seniory
zdarma.
• Zpravodaj jsme oblékli
do nového grafického
kabátu.
• V H. Počernicích ordinuje
nový lékař MUDr. Šimon Kozák v ambulanci pro léčbu bolesti, Náchodská 867/26
(nedaleko zastávky MHD Chvaly).
• Zastínili jsme vybraná dětská hřiště, v této
aktivitě budeme na jaře pokračovat a chceme
hřiště vybavit i vodními prvky. Využijeme
pro to peníze, které šetříme z lepšího nastavení úrokových sazeb z účtů městské části.
• Otevřeli jsme radniční zahradu pro veřejnost a připravujeme tu projekt Komunitní
zahrady.

• Starostka odpovídá
občanům osobně v rámci
Otevřených střed na radnici i prostřednictvím
chatu.
• Obnovili jsme Zámecká
posezení se známými
osobnostmi.
• Zakládáme podpůrnou skupinu Maminkám,
která bude samozřejmě zdarma nabízet zázemí, konzultace lékařů a dalších odborníků, ale i příjemné přátelské prostředí pro
maminky malých dětí.

NAŠE INVESTIČNÍ
AKCE
• Kulturní centrum „Stodola“ na Chvalech
se po rekonstrukci otevírá pro veřejnost.
• Díky jednáním na magistrátu se nám podařilo získat 15 milionů Kč pro půdní vestavbu
v ZŠ Spojenců.
• Máme dokončený projekt pro výstavbu nové
tělocvičny a na přelomu roku očekáváme
vydané stavební povolení.

• Zavítal k nám polytechnický autobus, který
seznamuje žáky s technickými řemesly.

• Instalujeme nové klimatizační jednotky
do našich škol.

• Odklidili jsme některé autovraky a budeme v tomto trendu
pokračovat.

• Pokračujeme v realizaci projektu nového
bytového domu na Náchodské ulici (bývalý
Kuprův dům).

• Instalovali jsme
v parcích a radniční
zahradě pítka pro
ptáky.

• Pro modernizaci kuchyně FZŠ Chodovická
jsme získali 1 milion Kč
na potřebné vybavení
z MHMP.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2019

AKTUALITY

POMÁHÁME,
KDE JE POTŘEBA
• Při požáru v Chodovické ulici jsme obratem
zajistili pro postižené obyvatele finanční
i materiální pomoc.
• Z organizovali jsme úspěšnou sbírku hraček pro děti
v mostecké nemocnici.

ŘEŠÍME DOPRAVU
• Konečně jsme se stali díky usilovným jednáním účastníky řízení k SOKP 511 a odevzdali jsme téměř 200 připomínek.
• Rozšiřování dálnic na území Horních
Počernic a návrhy protihlukových opatření
konzultujeme a řešíme s odborníky (Klanovická spojka, MUK Beranka, D10, D11,
SOKP 510).

• Pro školáky z potřebných
rodin jsme zajistili vybavení
do školy.

MAXIMÁLNĚ
PODPORUJEME
• Pomohli jsme zajistit ubytování pedagogům
z našich škol.
KULTURNÍ,
SPOLEČENSKÉ
KDE JSME USPOŘILI
A SPORTOVNÍ
• Šetříme 800 tisíc Kč ročně díky sponzorskéAKTIVITY
mu tisku Zpravodaje zdarma.

ZVÝŠILI JSME
KVALITU FUNGOVÁNÍ
ÚŘADU

• Vyjednali jsme výhodnější úroky na našich
účtech, nově získáváme přes 100 tisíc Kč
měsíčně.

• V nejvyšší možné výši finančně podporujeme
všechny naše příspěvkové organizace a spolky, sháníme pro ně sponzory a pomáháme
jim s organizací jejich akcí.

Personálně jsme stabilizovali úřad, získali nové
odborníky a zaplnili tak roky a měsíce volná
místa:

PRO PŘÍJEMNĚJŠÍ
ŽIVOT A PROSTŘEDÍ
V HP

• Pro SOKOL jsme navíc zajistili finance
na novou podlahu v tělocvičně v hodnotě
1,5 milionu Kč z MHMP a podporujeme
rekonstrukci i z vlastních zdrojů.

• Po 12 měsících je obsazeno místo hlavní
účetní úřadu.

• Se SKAUTEM dokončujeme přípravy pro
vybudování nové klubovny.

• Po 12 měsících je obsazeno místo
účetní úřadu.

•O
 rganizujeme nová setkání, fóra a projekty pro občany, spolky a komunitní setkávání (např. Skauti v radniční zahradě,
Prodej mezi vraty nebo Běh pro střechu
nad hlavou).

• Po 12 měsících je obsazeno volné místo
na Odboru investic.

• Ve východním katastru prosazujeme návrat
zastavitelných ploch na ornou půdu.
• Dosáhli jsme toho, že není třeba stavět
novou čistírnu odpadních vod pro stavební
záměr Bílý Vrch.
• Maximálně zvelebujeme zelené plochy,
získali jsme například dotaci 3 miliony Kč
na výsadbu stromů.
• Četnost vyvážení odpadů se zvýšila, nově lze
třídit i oleje a jednáme o bioodpadech.

• Po 18 měsících je obsazeno místo vedoucí
Ekonomického odboru.

KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ
• FCB Horní Počernice měl původně 150
fanoušků, v současné době již na Facebooku
komunikujeme se skupinou více než 1 000
fanoušků.
Rada MČ Praha 20

• Bojujeme za vaše zdraví a říkáme NE chemii
a průmyslu (záměr rozšíření výroby stavebních hmot, vybudování drtičky pneumatik
či navýšení výroby chlornanu vedle vašich
obydlí).

ÚŘAD MČ PRAHA 20

• Zavedli jsme pravidelnou kontrolu laviček
a herních prvků v našem katastru.

NAPRAVILI JSME
A DÁVÁME DO KUPY
•Z
 apočalo stěhování úředníků Živnostenského úřadu do nových prostor v bývalém
bytě.
• Řešíme dlouho opomíjené téma chátrajících
mostů na území HP ve spolupráci s hl. m.
Praha.

hledá spolehlivou pracovnici
do recepce úřadu, která by byla
připravena zastoupit zaměstnance
obou recepcí v případě náhlé absence, nemoci nebo v případě čerpání
řádné dovolené.
Pracovní poměr je nabízen na dohodu konanou mimo pracovní poměr
– DPP/DPČ.
Bližší informace: J. Keilová, personalista ÚMČ Praha 20, tel. 271 071 620,
e-mail: jana_keilova@pocernice.cz
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ODBORY

MOBILNÍ SBĚR
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
A POTRAVINÁŘSKÝCH
OLEJŮ
Dne 1. 10. 2019 (úterý) proběhne mobilní tříděný
sběr nebezpečných složek komunálního
odpadu a potravinářských olejů.

HLEDÁME
VÁNOČNÍ STROM
Blíží se konec roku a s ním i vánoční
svátky. Rádi bychom oslovili občany,
kteří mají v úmyslu kácet vzrostlý smrk
na své zahradě, aby se obrátili na Odbor místního hospodářství a darovali
strom městské části jako vánoční strom
na Chvalskou tvrz. Pokácení a odvoz
HUSITSKÁ
DIAKONIE
– KLUB
DĚTÍ ZDRAVÝCH
A DĚTÍ
S POSTIŽENÍM
stromu
zajistí
Odbor
místního
hospodářství bezplatně.
Děkujeme.
Při mobilním sběru bude obsluha sběrných
vozů na uvedených stanovištích přijímat
pouze níže uvedené odpady. Stavební odpady,
objemné odpady a elektrozařízení není možné
v rámci svozu odevzdat.
Seznam odebíraných odpadů:
rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad
s obsahem rtuti, olej a tuk, barvy, tiskařské
barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty obsahující nebezpečné látky (čisticí prostředky), léčiva, baterie a akumulátory. Kapalné
nebezpečné látky musí být předány v pevně
uzavřených nádobách.
Nově bude možno v rámci mobilního
sběru odevzdávat také jedlé potravinářské
tuky a oleje z domácností. Budou přijímány
v uzavřených pet lahvích.
Nebezpečné odpady a potravinářské oleje
mohou občané hl. m. Prahy odevzdávat

zdarma. Před odevzdáním odpadů při mobilním sběru jsou občané povinni prokázat
se občanským průkazem za účelem potvrzení trvalého pobytu na území Prahy. Občané
mohou využívat všechny trasy mobilního
sběru na území města a není tedy nutné mít
trvalý pobyt na území příslušné městské
části, kde sběr aktuálně probíhá.
V případě, že svozové vozidlo nenaleznete na příslušné zastávce dle harmonogramu, kontaktujte řidiče tohoto vozidla
na telefonním čísle: 601 389 243 nebo
731 451 582. Mobilní svoz zajišťují vždy dvě
vozidla současně, je tedy nutné řidiči sdělit
v jaké městské části a na jaké zastávce svozu
se nacházíte.
Celoročně je tento odpad možno odevzdávat ve sběrném dvoře Chvalkovická 3,
Horní Počernice.
Marie Novotná,
Odbor životního prostředí a dopravy

ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská - proti restauraci)

HUSITSKÁ DIAKONIE

Už za měsíc se můžete
v klubovně Divizny těšit na

Katčin
charitativní blešák
„Ukliďte skříně před adventem!“

Kdy:

15.00 - 15.30 hod.

Kde:
Náchodská 382/171,
(husitská fara naproti Divadlu
Horní Počernice).

2.

ul. Chodovická (roh Běluňská)

15.40 - 16.10 hod.

3.

ul. Božanovská (stanice bus Svépravice - u kamenictví)

16.20 - 16.50 hod.

4.

křižovatka ul. Jeřická x Dolská

17.00 - 17.30 hod.

5.

ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny)

17.40 - 18.10 hod.

6.

ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ)

18.20 - 18.50 hod.
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HUSITSKÁ DIAKONIE – KLUB DĚTÍ ZDRAVÝCH A DĚTÍ S POSTIŽENÍM

ve středu 20. 11. 2019
po celý den v klubovně Divizny

ČASOVÝ HARMONOGRAM SVOZU:
1.

Jaroslav Píša,
vedoucí Odboru místního hospodářství

Věci už může odvézt
Katka Mrázová – tel. 604 828 805.
Těšíme se na vás!

ODBORY

ROZKVETLÉ
STRÁNĚ
V důsledku klimatických změn
v posledních letech naše MČ
postupně reaguje a mění zásady
při údržbě sekaných ploch.

Některé travnaté plochy byly v letošním roce
neposekány, a to z důvodu zachování vlhkosti v půdě, lepšího vsakování dešťové vody
a boje proti vysokým teplotám v obci. Jednou
z těchto lokalit jsou Stráně na Chvalech, kde
se podařilo přirozeně rozšířit původní druhy
lučních květin o hvozdík kartouzek (Dianthus
carthusianorum), trávničku obecnou (Armeria
vulgaris), řebříček obecný (Achillea millefolium), pryšec sivý (Euphorbia seguieriana).
Další taková společenstva budeme podporovat
v háječku v ulici Prachovská.
Budeme rádi za vaše případné náměty, kde
by bylo vhodné takovéto oázy zeleně zachovat a podpořit. S vašimi podněty se obraťte
na Hanu Jelínkovou z Odboru místního
hospodářství.
Hana Jelínková a Jaroslav Píša,
Odbor místního hospodářství

POŠKOZENÍ MOBILIÁŘE V PARKU RATIBOŘICKÁ
Pracovníci Odboru místního hospodářství
ráno 6. 9. 2019 zjistili vandalským způsobem
poničený mobiliář v parku Ratibořická před
základní školou.
Protože se jedná o velkou škodu, událost
byla oznámena na Policii ČR.
Pracovníci místního hospodářství očistili
v parku v Ratibořické ulici dětské prvky,
lavičky a koš na odpadky poničené montážní
pěnou neznámým vandalem.
Jaroslav Píša,
vedoucí OMH

PŘED

PO
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

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 do:

PONDĚLÍ 14. ŘÍJNA VYCHÁZKA

Zoologická zahrada Troja, sraz ve stanici
metra Č. Most ve 13.45 hod. Vstupné: senioři
50 Kč, starší 70 let 1 Kč, vede L. Frouzová

1. 7. 2019 - 30. 9. 2019

PONDĚLÍ 21. ŘÍJNA VYCHÁZKA

Další termíny budou následovat.
Přihlášku na vítání občánků naleznete na https://www.pocernice.cz/
potrebuji-vyridit/vitani-obcanku/
nebo při osobním vyzvednutí na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend, č. dveří
100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky, protože v mnoha případech není totožné
s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné doručit. Vítáme děti pouze z Městské části
Praha 20. Vítání občánků není povinné, je to ryze dobrovolná akce.
Vítání občánků se koná v Obřadní síni Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607, e-mail: vitani@pocernice.cz
Martina Krátká, tel.: 271 071 657, e mail: vitani@pocernice.cz

Krejčíková
Kurucová
Strašil
Matoušková
Herboltová
Rybová
Djakov
Stoklasová
Tomek
Václavů
Zimová
Chromáček
Králíček
Schmidtová
Smetana
Marečková
Winterová
Bohata
Hřibová
Junek
Műnich
Novák
Dub
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Zdenka
Libuše
Vladimír
Eva
Jarmila
Elvíra
Jiří
Jaroslava
Stanislav
Marta
Marie
Jiří
Ladislav
Evelina
Jan
Milena
Miloslava
Josef
Libuše
Václav
Karel
Pavel
Milan

Obora Koloděje, sraz ve stanici metra Českomoravská v 10.00 hod., vede K. Janušová
STŘEDA 23. ŘÍJNA KLUBOVNA

Přednáška RNDr. Petr Velemínský Ph.D.
Národní muzeum Praha - „Výzkumy kosterních pozůstatků významných osobností: historie a smysluplnost“, začátek ve 14.00 hod.
STŘEDA 6. LISTOPADU KLUBOVNA

Přednáška RNDr. Jana Bruthansová Ph.D.
Národní muzeum Praha - „Co nám sdělují
zkameněliny?“ Začátek ve 14.00 hod.
CVIČENÍ V „DOMEČKU“ KAŽDÝ
ČTVRTEK OD 9.00 A OD 10.00 HOD.

INFORMACE PRO JUBILANTY

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

Přednáška Ing. František Šonka
„Laos-země lesů, divoké zvěře a kulturních
památek“ a „Práce na zahradě v říjnu“.
Začátek ve 14.00 hod.
Kunice-Brechtold - zámecký park, vstupné
60 Kč. Exkurze do pivovaru Velké Popovice,
vstupné 50 Kč, sraz před nádražím H. Počernice v 7.45 hod., vede L. Frouzová

děti narozené v období:

BLAHOPŘEJEME:

STŘEDA 2. ŘÍJNA KLUBOVNA

ÚTERÝ 8. ŘÍJNA VYCHÁZKA A EXKURZE

do 30. 11. 2019.

V naší městské části blahopřejeme jubilantům ve věku 75, 80
a 85+. Těm, kteří se dožívají věku
81 až 84 let, zasíláme blahopřání.
Všechny tyto jubilanty uvádíme
ve společenské rubrice Hornopočernického zpravodaje. Pokud
o blahopřání či zveřejnění vašeho
jména v této rubrice NEMÁTE
zájem, zavolejte prosím na číslo:
271 071 607 Haně Vostré nebo
pište na e-mail:
vitani@pocernice.cz

PROGRAM ŘÍJEN 2019

Ekrtová
Jiřina
Kořenský
Tomáš
Maxant
Josef
Poláček
Vladimír
Procházková Vlasta
Prošek
Josef
Bubeníková Jaroslava
Dolanská
Zdenka
Hlavička
Jiří
Hubený
Jiří
Kuželová
Dana
Nováková
Jana
Perníková Helena
Rychlá
Vilemína
Šašek
Jiří
Šourek
Jindřich
Trtík
Zdeněk
Turková
Miloslava
Vondrák
Josef
Marie
Malá
Hana Vostrá, referentka
oddělení občanskosprávních
agend

KLUBOVNA S PROGRAMEM JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD 14.00 HODIN,
VEDOU HELENKA A PAVEL

Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

DNE 21. ŘÍJNA 2019 UPLYNE 12
SMUTNÝCH LET, KDY ZEMŘEL PAN
KAREL DOLNÁK.

Stále teskní a za tichou vzpomínku
děkuje rodina.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ECOCHEESE
krabička na použité baterie do každé domácnosti
Hodíte-li použitou baterii do popelnice na
směsný odpad, skončí na skládce nebo ve
spalovně. V obou případech se z ní uvolňují
škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které
znečišťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ji ale odnesete na sběrné
místo, pak nejenže přírodu neznečičťujete, ale
navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny,
zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě
nových produktů. Recyklací jsme schopni ze
100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů
kovonosných surovin, které znovu slouží lidem
k užitku.

do nich odkládat použité baterie.
Čas od času je stačí přinést na jedno ze sběrných míst v Horních Počernicích.
Další sběrná místa najdete na adrese:
www.mapa.ecobat.cz

Chtěla bych touto cestou poděkovat neznámé
paní, která dne 21. 8. 2019 v dopoledních hodinách pomohla a zavolala záchrannou službu
mému manželovi Ing. Miroslavu Košinovi,
kterého postihl kolaps. Stalo se to v ulici
Mezilesí, v blízkosti křižovatky s Chvalkovickou ul.
Byla bych jí vděčná, kdyby se nám ozvala na
tel. č.: 732 908 695 nebo 739 486 511.
Předem děkuji.
Dagmar Košinová

MČ Praha 20 se zapojila do projektu Ecocheese
od společnosti ECOBAT, jejíž základní myšlenkou je, aby se třídění vybitých baterií,
stejně jako třídění plastů a papíru, stalo
součástí moderního životního stylu každého
z nás.
V budovách ÚMČ Praha 20 na adrese Jívanská
647 a Jívanská 635 si můžete zdarma vyzvednout děrované krabičky z papíru a pravidelně

Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a životního
optimismu přejí manžel, dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.
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ZASTUPITELÉ

VÁŽENÍ OBČANÉ,

NOVÝ STATUT HPZ

jak již bylo uvedeno v předešlém čísle, Rada MČ přijala nový Statut
redakční rady a pravidla pro přípravu a vydávání Hornopočernického
zpravodaje.
Před volbami jsme vám, občanům naší MČ, slíbili ve Zpravodaji
prostor pro vaše názory a dokonce byl kvůli tomu začátkem roku navýšen
rozpočet MČ. Bohužel nový Statut HPZ prostor pro občany v tištěném
Zpravodaji nepřináší. E-zpravodaj, kde jsou dnes příspěvky zveřejňovány,
dle našeho zjištění, měsíčně vyhledá pouze malé procento čtenářů.
Vadí nám také, že by neměly být zveřejňovány příspěvky, které se přímo
netýkají komunální politiky (vyjma charitativních akcí) a v neposlední
řadě příspěvky politicky názorových střetů.
Jsme toho názoru, že i opoziční zastupitelé mají právo sdělit svým
voličům svá stanoviska a ta se mohou opírat o domněnky a dedukce,
samozřejmě musí být vždy v souladu s právními předpisy a dobrými mravy.
I když jsme si vědomi toho, že být součástí koalice často znamená
nutnost dělat různé kompromisy, v případě nového Statutu redakční
rady jsme bohužel kompromis nenašli a návrh tak nepodpořili. Ale i to
se občas v životě, a nejen v tom politickém, stává...

Ani v prázdninovém a ani v zářijovém HPZ nebyly otištěny mé
příspěvky. Nestalo se tak proto, že bych je nevytvořil, anebo nezaslal
redakci, ale proto, že dle názoru odpovědných osob nebyly v souladu
se Statutem redakční rady a pravidly pro přípravu a vydávání HPZ.

Za ANO 2011:
Jana Hájková, Zbyněk Římal
a Petr Venclíček

Na co se můžete těšit
v restauraci Sezóna:
Září - Houbové menu
Říjen - Zvěřina a lanýže
Listopad - Svatomartinské husy
Prosinec - Vánoční šneci

Najdete nás v areálu Chvalské tvrze

www.restauracesezona.cz
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S výše uvedeným postupem ani s platnou verzí statutu HPZ jako
Počernice JINAK nesouhlasíme a myslíme si, že toto téma je zásadní
a je třeba ho diskutovat na mimořádném zasedání zastupitelstva.
O jeho svolání budeme jako Počernice JINAK usilovat, a to v co
nejdřívějším termínu.
Vilém Čáp,
předseda klubu zastupitelů Počernice JINAK

SVATOLUDMILSKÁ POUŤ

ZAHÁJENÍ DIVADELNÍ SEZONY
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

UKAZUJEME LIDEM I PODNIKŮM,
ŽE PĚSTOVÁNÍ I KOMPOSTOVÁNÍ
VE MĚSTĚ JE JEDNODUCHÉ I ZÁBAVNÉ
Radka Pokorná z organizace Kokoza zúročí své
mnohaleté zkušenosti s komunitními zahradami
a pěstováním ve městě, aby pomohla vytvořit
první komunitní zahradu v Horních Počernicích.
Radko, my už jsme v minulém
čísle HPZ lehce představili
činnost Kokozy, mohla byste
ještě doplnit, co dalšího vaše
společnost nabízí?
Napsali jste to krásně, co dodat.
Už skoro osm let propagujeme
městské pěstování a kompostování, snažíme se pro každého najít
to nejlepší řešení. A radostí je
množství komunitních zahrad,
které za 7 let vyrostly (mrkněte
na naši mapu: www.mapko.cz)
i narůstající počet lidí a firem,
které vědí, že biologický odpad
není odpad, ale poklad a chtějí ho
třídit nebo rovnou kompostovat,
aby jim na zahradě nebo v truhlíku díky němu vyrostla skvělá
úroda.

Popište našim čtenářům, co je to
komunitní zahrada a čím si vysvětlujete, že tolik vzrůstá zájem
o jejich realizace?
Každá komunitní zahrada je
jiná, odráží ty, kteří v ní pěstují
a je opravdu na nich, jak přesně
bude vypadat a co se v ní bude
dít. Ale stručně – komunitní
zahrada uvádí do praxe uzavřený cyklus jídla – pěstuje se v ní

na individuálních nebo společných záhoncích, kompostuje se
a naprosto nedílnou součástí
zahrad je setkávání, třeba nad
společným grilováním toho, co se
v zahradě urodilo.

největších vedrech příjemné být.
Najdete tam bylinky, které si
utrhnete a díky nim okořeníte
svůj oběd nebo večeři. Po práci
sklidíte rajčata i třeba neznámé
odrůdy a uvaříte delikátní salát.
A v zahradě určitě nebudou chybět keře a trvalky, které budou
lákat včely a motýly a některými
z nich si budete moci ozdobit
třeba i dort. Ale to je jen ta zelená část. Ale radost vám udělají

i akce, které tam budou sousedé
organizovat. Zahradníci si je
vymyslí i třeba s okolními spolky
tak, aby jim byly ušité opravdu
na míru. A třeba zahradní slavnosti budou krásným zahájením
a zakončením sezony.
Veronika Jáně,
koordinátorka projektu
Zdravá MČ

MČ Praha 20

My víme, že jste se již podílela
na vzniku několika komunitních
zahrad, co se konkrétně Vám líbí
na této práci?
Je toho víc. Rozhodně to, že
mohu přispět k příjemnějšímu
prostředí pro život – nejde jen
o tu zelenou stránku, ale i o to ukázat dětem, že rajčata nerostou
v supermarketu. A velkou radost
mi dělá, když vidím, jak se začínají znát sousedé, jak mají radost,
že mohou trávit čas v zeleni.
Naším velkým tématem je dopad,
aby lidé ve městech organický
materiál z domácností třídili nebo
kompostovali a je radost vidět, jak
v komunitních zahradách nepřijde
ani slupka nazmar.
V Horních Počernicích vznikne první zahrada tohoto typu,
nalákejme lehce občany, jak by
mohla vypadat?
To bude hodně na nich. Ale
představte si místo, kde je i v těch
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Milé maminky,
připravili jsme si pro vás nový projekt, který je o vás a vašich
dětech. Jedná se o pravidelná měsíční setkávání v komunitním
centru, kde se můžete společně i s vašimi ratolestmi scházet.
K dispozici je dětská hernička s přebalovacím pultem a také
vybavená kuchyňka. Účelem tohoto projektu je propojování
maminek na mateřské/rodičovské dovolené, které si předají
zkušenosti, seznámí se, odreagují se, prostě si jen tak přijdou
popovídat.
A protože je to hlavně o vás, milé maminky, ale zveme také
nastávající maminky, rádi bychom si na prvním setkání řekli,
co byste se rády nového dozvěděly, např. shledání s pediatrem?

Kdy:
Kde:

Kdo:

9. 10. 2019, 9.30 – 11.30 hod. (setkání se bude konat
vždy každou druhou středu v měsíci)
Kulturně komunitní centrum v knihovně
maminky na mateřské/rodičovské
dovolené, nastávající maminky

Těší se na vás starostka Alena Štrobová a tým
„Maminkám“, dobrou náladu si přineste s sebou.

INZERCE

Zdravá městská část Horní Počernice
ve spolupráci s komisí sportu,
mládeže a volnočasových aktivit pořádá
v rámci kampaně ke Dnům zdraví

Počernice v pohybu
Sobota 5. 10., 14.00 – 17.00, Venkovní areál FZŠ Chodovická
Soutěžní stanoviště:
jízda zručnosti na kolech nebo odrážedlech | běh | kruhový trénink | cvičení
na popruzích Redcord | florbal | skok do dálky | levitující jóga | výuka tance | aj.
Program:
• Zápas mladých fotbalistů SC Xaverov
• Vystoupení profesionálních tanečníků
ze školy tance Artimo
• Hasičský sbor Satalice
– přehlídka techniky
• Aktivity Českého červeného
kříže Praha 9
• Skákací hrad a horolezecká stěna
• Malování na obličej
Odměny pro malé sportovce
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DIVADLO

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE
Votuzská 379, Praha 20
Tel.: +420 281 920 326, 281 860 174
E-mail: divadlo@divadlopocernice.cz
www.divadlopocernice.cz

Milí diváci,
letošní říjen je pro naše divadlo velmi důležitý měsíc, přecházíme totiž na kinoprojekci ve formátu DCP.
Většině z vás tento pojem asi nic neřekne, proto mi dovolte krátké vysvětlení. Dosud jsme nebyli tak technicky
vybaveni, abychom mohli promítat filmy v době, kdy byla jejich oficiální premiéra, to znamená, že jsme vždy
museli čekat minimálně 4 měsíce, než bylo možné v našich podmínkách film promítnout. Přechodem na nový
formát už čekat nemusíme, můžeme filmy promítat zároveň s premiérou a máme i širší možnosti výběru
titulů. Budeme také promítat častěji. Kromě toho nám nový formát zaručí kvalitnější zvuk i obraz, můžu
tedy bez nadsázky říci, že jsme se stali, co do kvality projekce, plnohodnotným kinem. S touto změnou nám
však plynou i povinnosti. Distributoři stanoví nejnižší možnou cenu vstupenky, za kterou je možno daný titul
nabízet. Filmy již vám tedy nemůžeme nabídnout za stávajících 80 Kč, budeme však ceny držet na nejnižší
možné hranici. Věříme, že vás mírné zdražení od návštěvy kina neodradí a že se budeme při projekcích
i nadále setkávat. Digitalizace je finančně poměrně náročný krok, sami bychom to nezvládli, chtěla bych proto
poděkovat Státnímu fondu kinematografie a Městské části Praha 20 za výraznou finanční podporu.
Někdo by se mohl zaleknout, že se naše divadlo mění v kino. Není tomu tak, divadelní představení jsou pro
nás stále prioritní, filmové projekce jsou však příjemným zpestřením programu. Ráda bych vás tedy upozornila
na jedno výjimečné divadelní představení, které v tomto měsíci uvedeme. Je jím 15. 10. inscenace Agent tzv.
společenský, kterou u nás zahraje Švandovo divadlo, v hlavní roli se skvělou Klárou Cibulkovou. Hru napsal
historik žijící v Horních Počernicích pan Radek Schovánek společně s režisérkou Martinou Kinskou. Tématem
příběhu je doba nedávno minulá, kdy si nikdo nemohl být jistý, před kým může otevřeně mluvit o svých názorech a kdo ho naopak může udat StB. Když se po letech ukáže, že udavačem mohl být i člověk úplně nejbližší,
přichází na řadu otázka, zda je vůbec možné pochopit a odpustit. Myslím, že každý divák si po zhlédnutí
představení bude klást otázky, které si možná nikdy nepoložil. S odpovědí na ně vám může pomoci diskuse po
představení, které se účastní nejen pan Schovánek s paní Kinskou, ale také samotní herci. Představení uvádíme
v rámci oslav 30. výročí sametové revoluce, určitě si ho nenechte ujít.
Barbora Jelínková, ředitelka divadla

ŘÍJEN

neděle 6. října v 15.00 hod.

pátek 11. října v 19.30 hod.

ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA

komedie/ ČR/ do 12 let nevhodné
režie: Radek Bajgar
hrají: Iva Janžurová, Martin Hofmann,
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška
Učitelky v důchodu přece nestřílejí lidi,
ale teď už si tím nikdo nebude jistý...
vstupné: 80 Kč

Marie Procházková,
DS Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Známá pohádka o dvou královstvích
a o princi a princezně, kteří se nejprve vzít
nechtěli, pak zase chtěli a vlastně zas nechtěli.
Aby se nakonec vzít mohli, musí být nejdřív
království potažené černým suknem a šíleně
smutná princezna znova veselá.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

BEZ VĚCÍ NAD VĚCÍ

úterý 1. října v 19.30 hod.

středa 2. října v 19.30 hod.

pondělí 7. října v 19.30 hod

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED

KLEOPATRA

TERORISTKA

Komedie / FR, BE / původní znění s titulky
/ do 12 let nevhodné
Režie: Hugo Gélin
Hrají: François Civil, Joséphine Japy,
Benjamin Lavernhe, Camille Lellouche.
Raphaelovi připadá jeho život naprosto
dokonalý. A to až do jednoho večera, kdy to
v jejich vztahu trochu zaskřípe. Druhý den
ráno se Raphael probudí do úplně jiného,
alternativního světa, ve kterém musí znovu
a od začátku bojovat o svou životní lásku.
Vstupné: 80 Kč
sobota 5. října v 19.30 hod.

SVĚTÁCI

ČE
D IV C H Ů V
AD
P O D E LN Í
ZIM

Zdeněk Podskalský, Vratislav Blažek
DS Oudiv
Režie: Simona Mašatová
Hrají: Petr Klusák, Lukáš Čejchan, Matouš
Novák, Eva Čejchanová, Barbora Linková,
Jitka Hloušková a další. Skoro hudební komedie o neztracených iluzích.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč

Komedie / Německo / český dabing /
do 12 let nevhodný
Režie: Florian David Fitz
Hrají: Florian David Fitz, Matthias Schweighöfer. Kvůli sázce se na 100 dnů vzdají všeho,
co vlastní. Vstupné: 100 Kč
sobota 12. října v 18.00 hod.

MALÝ PRINC

úterý 8. října v 19.30 hod.

Antoine de Saint-Exupéry
DS Zeptejte se kocoura
Režie: Barbora Jelínková
Příběh prince s dětskou duší, který po
generace oslovuje děti i dospělé, v zajímavém
scénickém ztvárnění, které využívá kombinaci živých herců, loutek, animace a stínohry.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč

NA STŘEŠE

neděle 13. října v 15.00 hod.

NE
KON BUĎ
ZE R
VA

Petr Kolečko Sedmá divadelní
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

Drama, komedie / ČR /
do 12 let nevhodný
Režie: Jiří Mádl
Hrají: Alois Švehlík, Duy Anh Tran, Vojtěch Dyk,
Příběh o setkání s někým, koho považujeme
za cizince, nicméně může být součástí, kterou
postrádáme.
Vstupné: 80 Kč
středa 9. října v 19.30 hod.

HVĚZDNÁ SETKÁNÍ: MARTIN DEJDAR

Smích nedělá život lehčí,
ale pomáhá, aby byl lepší.
Příjemné setkání a vyprávění, ve kterém bude
prostor pro vaše dotazy.
Podporujeme projekt Světýlko pro maminku.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2019

PRINCEZNA Z MOŘE

Eva Schwarzová, DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová a Olga Šmejkalová
Pohádkový příběh z podvodního království.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč
úterý 15. října v 19.30 hod.

AGENT TZV. SPOLEČENSKÝ

NE
KON BUĎ
ZE R
VA

Martina Kinská a Radek Schovánek
Švandovo divadlo
Režie: Martina Kinská
Hrají: Klára Cibulková, Tomáš Pavelka,
Viktor Kuzník, Ivan Řezáč
Téměř detektivní drama prolínající časové
roviny normalizace a dnešních dnů. Vynořování těžkých okamžiků i absurdit, které s sebou

DIVADLO

minulý režim a uhýbání v něm nesly. I v těch
nejsevřenějších rodinách existují tajemství,
o nichž si myslíme, že je již dávno pohřbil čas.
Ještě včera jsme si mysleli, že se známe. Dnes
už ruku do ohně za své blízké zřejmě nedáme.
Natož sami za sebe…
Po představení bude následovat diskuse
s tvůrci inscenace, herci a historikem Radkem
Schovánkem. Představení uvádíme v rámci
oslav 30. výročí sametové revoluce.
Vstupné: 400, 370, 350 Kč

sobota 26. října v 15.00 hod.

čtvrtek 7. listopadu v 18.00 hod.

LVÍ KRÁL

*KONCERT UČITELŮ

Rodinný, animovaný / USA / český dabing
Režie: Jon Favreau
Film vypráví animovanou klasiku za pomoci
nových technologií a uvádí známé postavy
na stříbrné plátno zcela novým, realistických
způsobem. Vstupné: 100 Kč

Tradiční vystoupení učitelů ZUŠ Ratibořická.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
pátek 8. listopadu v 19.30 hod.

RAMBO: POSLEDNÍ KREV

Akční / USA / do 15 let nevhodný / titulky
Režie: Adrian Grunberg
Hrají: Sylvester Stallone, Paz Vega a další
Pátým dílem uzavře svůj téměř čtyřicet let
dlouhý příběh legendární postava akčního
filmu. Vstupné: 110 Kč
sobota 9. listopadu v 17.00 hod.

čtvrtek 31. října v 19.30 hod.

DOKUD NÁS MILENKY NEROZDĚLÍ
středa 16. října v 19.30 hod.

TENKRÁT V HOLLYWOODU

Komedie, drama / USA / původní znění /
do 15 let nepřístupný
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot
Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Tim Roth,
Devátý film kultovního režiséra Quentina
Tarantina. Vstupné: 100 Kč

Eric Assous, Divadlo Palace
Režie: Michaela Doleželová
Vstupné: 460, 440, 420 Kč,

LISTOPAD
sobota 2. listopadu v 19.30 hod.

HAŠLER

Vstupné: 500 Kč
sobota 19. října v 19.30 hod.

neděle 3. listopadu v 15.00 hod.

LÍZINKA

PŘÍHODY FERDY MRAVENCE

JAVORY

Pavel Kohout, DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Brutálně groteskní historka o frekventantce SUPOV (střední učiliště popravních věd)
Lízince Tachecí.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 20. října v 15.00 hod.

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK

Libor Jeník, Divadlo D5
Režie: Libor Jeník
Pohádka na motivy známého večerníčku.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč
pondělí 21. října v 19.30 hod.

VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU

Ray Cooney, DS Háta
Režie: Roman Štolpa Vstupné: 370, 350, 330 Kč
úterý 22. a středa 23. října v 19.30 hod.

PŘES PRSTY

Komedie / ČR
Režie: Petr Kolečko
Hrají: Petra Hřebíčková, Jiří Langmajer, Denisa Nesvačilová, Vojtěch Dyk, Jakub Prachař
Nová komedie o lásce pod volejbalovou sítí
a hlavně o tom, že člověk sice udělá hodně
chyb, ale přesto vždycky přijde od života nová
šance. Vstupné: 120 Kč

Ondřej Sekora, Pavel Kraus,
Miroslav Pokorný, Divadlo AHA
Důvtipná dramatizace zachovává nezaměnitelnou Sekorovu poetiku.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
úterý 5. listopadu v 19.30 hod.

NABARVENÉ PTÁČE

Pohádka / ČR / přístupný
Režie: Jitka Rudolfová
Hrají: Viktor Preiss, Jaroslav Plesl, Václav Neužil, Jana Plodková, Miroslav Krobot a další
Výpravná pohádková podívaná pro celou
rodinu s klasickým příběhem o boji dobra
a lásky se zlem, lakotou a podlostí.
Vstupné: 100 Kč

ČE
D IV CH ŮV
AD
P O D E LN Í
ZIM

Pavel Kohout, DS Jiřího Voskovce Sázava
Režie: Martin Kovářík
Původní hra, která formou hudební revue
zpracovává životní osudy Karla Hašlera.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(studenti a senioři 20% sleva)

čtvrtek 17. října v 19.30 hod.

HODINÁŘŮV UČEŇ

Drama / Česko, Slovensko, Ukrajina /
nevhodný do 15 let / české titulky
Režie: Václav Marhoul
Hrají: Petr Kotlár, Udo Kier, Michaela
Doležalová, Zdeněk Pecha, Jitka Čvančarová
Hluboce dramatický příběh zaobírající se
bezprostředním vztahem mezi hrůzou a krutostí na jedné straně a nevinností a láskou
na straně druhé. Vstupné: 100 Kč

neděle 10. listopadu v 15.00 hod.

JAK SE KROTÍ PRINCEZNA

Božena Šimková Divadelní agentura Praha
Pohádka o rozmazlené princezně, které
k nápravě pomůžou kouzla, princezna poznává,
že nikdo nemůže dělat, co chce, a že vytahovat
se nad ostatní je hloupé.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč
pondělí 11. listopadu v 19.30 hod.

HVĚZDNÁ SETKÁNÍ S DABÉRY
HOLLYWOODSKÝCH STAR

Smích nedělá život lehčí, ale pomáhá, aby byl lepší.
Pro tento večer jsme si pozvali rovnou dva
hosty Martinu Hudečkovou a Jiřího Schwarze.
Hvězdy dabingových studií, které propůjčují
své hlasy dlouhé řadě zahraničních herců.
Podporujeme projekt Světýlko pro maminku.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
úterý 12. listopadu v 19.30 hod.

ROMÁN PRO POKROČILÉ

Komedie / ČR / od 12 let přístupný
Režie: Zita Marinovová
Hrají: Marek Vašut, Jitka Čvančarová,
Miroslav Etzler, Vanda Hybnerová
Jaký je život rozvedených mužů, oddělených
naštvanou exmanželkou od stolu, lože a účtu?
Vstupné: 110 Kč
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středa 13. listopadu v 19.30 hod.

AUDIENCE

Václav Havel, Divadlo Na tahu
Režie: Andrej Krob
Jedna z nejslavnějších absurdních jednoaktovek
dramatika a prezidenta Václava Havla v nastudování Divadla Na tahu, pod vedením autorova
dvorního režiséra Andreje Kroba. Hru uvádíme k příležitosti 30. výročí sametové revoluce.
Vstupné: 200 Kč (studenti a senioři 50% sleva)
čtvrtek 14. listopadu v 19.30 hod.

NE
KON BUĎ
ZE R
VA
Petr Kolečko & kol. Sedmá divadelní

FEDERER – NADAL

Vstupné: 370, 350, 330 Kč

pátek 15. listopadu v 19.30 hod.

*HYNEK TOMM ZPÍVÁ FOUSKOVINY

Koncertem provází Zuzana Bubílková, jako
host vystoupí Naďa Válová a Miriam Kantorková. Vstupné: 240 Kč
sobota 16. listopadu v 15.00 hod.

KREJČÍK A PRINC

Eva Bartoňová, Právě začínáme
Režie: Eva Bartoňová
Pohádka o jednom krejčíkovi, který měl
velké sny a plány a o jednom princi, který
se vracel domů z velké dálky a také o tom,
že krásné šaty mohou zmást oči, ale srdce
neošálí. Zkrátka příběh, který má vtip a švih.
Vstupné: 80, 70, 60 Kč

čtvrtek 21. listopadu
a pátek 22. listopadu v 19.30 hod.

SAMETOVÁ MLÁDEŽ

Režie: Martin Čáslavský a Matěj Čumpelík
Studenti Hudebně dramatického oddělení
školního klubu Gymnázia Chodovická přichází
po předešlém, Studentskou Thálií oceněném,
muzikálu Rebelové nové generace s autorským
muzikálem Sametová mládež. Připomíná
výročí 30 let od revoluce v roce 1989.
Vstupné: 100 Kč
neděle 24. listopadu v 15.00 hod.

PAT A MAT JEDOU
NA DOVOLENOU

Marek Beneš, Divadlo pohádek
Představení nápaditě spojuje zdánlivě nespojitelné – animovaný loutkový film a hraný
projev živých herců. Vstupné: 140, 120, 100 Kč

středa 4.prosince v 19.30 hod.

CRY BABY CRY

Švandovo divadlo
Režie: Martina Krátká
Hrají: Michal Dlouhý, Klára Cibulková,
Bohdana Pavlíková, Kristýna Frejová a další
Komedie o tom, jak pět žen hledá návod na
štěstí. Je ale vůbec možné se v kurzu naučit jak
žít a být šťastný? Vstupné: 450, 430, 410 Kč

pondělí 25. listopadu v 19.30 hod.

THE CELLO BOYS

Lednový koncert The cello boys vyprodal
bleskem a beznadějně naše divadlo. Tentokrát
vás zveme na filmové melodie a věříme,
že si večer opět parádně užijeme.
Vstupné: 200 Kč
středa 27. listopadu v 19.30 hod.

ABSTINENT

Drama / ČR / do 12 let nevhodný
Režie: David Vigner
Hrají: Josef Trojan, Jessica Bechyňová, KristýČE
na Frejová, Lukáš Hlavica, Václav Kopta a další
neděle 17. listopadu v 19.30 hod.
D IV C H Ů V
AD E
Jak rychle se lze dostat na dno lahve i života?
P O D LN Í
Jak těžké je se od něj odrazit? V hlavní roli
RYBA VE ČTYŘECH
ZIM
Josef Trojan a alkohol. Vstupné: 120 Kč
Wolfgang Kolhaase, Dipona Louňovice
Černá komedie o třech sestrách a jednom sluhovi, aneb co se stane, když se muž rozhodne
čtvrtek 28. listopadu v 19.30 hod.
plnit své sny. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(studenti a senioři 20% sleva)
ČARODĚJKY V KUCHYNI
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Veronika Žilková, Michaela Dolinová,
pondělí 18. listopadu v 19.30 hod
Ladislav Ondřej, Milan Duchek
Co se stane, když osud svede dvě zralé ženy,
NÁRODNÍ TŘÍDA
Drama / ČR, D / do 15 let nevhodný
které se dlouhá léta nenávidí, do televizní
kuchařské show? Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Režie: Štěpán Altrichter
Hrají: Hynek Čermák, Kateřina Janečková,
Jan Cina, Václav Neužil, Jiří Langmajer
sobota 30. listopadu v 15.00 hod.
Film podle stejnojmenné knihy Jaroslava
Rudiše kombinuje dramatický příběh
MAXIPES FÍK
s černým humorem. Vstupné: 100 Kč
Z. Tomeš, M. Sajlerová, R. Čechura,
J. Šalamoun, P. Skoumal, Divadlo Krapet
Dramatizace známého večerníčku.
středa 20. listopadu v 19.30 hod.
Vstupné: 110, 90, 70, Kč
(částečně zadané představení)
PŘÍSNĚ TAJNÉ ANEB ZA VŠÍM

HLEDEJ ŽENU

Bláznivá komedie, Marc Camoletti,
Divadélko Radka Brzobohatého
Režie: Hana Gregorová
Hrají: Miroslav Šimůnek, Vojta Efler, Felix
Slováček jr., Martin Sochor, Vojtěch Hájek
/ Jan Fanta, Radek Bár, Miloš Nejedlý, Jirka
Chvalovský / Josef Láska, Eliška Dohnalová /
Irena Máchová
Dva američtí agenti CIA, převlečeni za ženy,
mají ve francouzském hotýlku zvláštní a delikátní misi. Vstupné: 480, 460, 440 Kč

Marianne Ehrenthal si tentokrát pozvala dva
hosty, které spojuje účast ve StarDance. Čeká
vás zajímavé vyprávění a kdo ví, možná i na
tanec dojde.
Podporujeme projekt Světýlko pro maminku.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč

PROSINEC
(vstupenky budou v prodeji od 15. října)
Prosincový program bude ještě doplněn,
sledujte web divadla
pondělí 2. prosince v 19.30 hod.

HVĚZDNÁ SETKÁNÍ:
MAREK DĚDÍK A ROMAN ZACH

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2019

sobota 7. prosince v 15.00 hod.

PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Divadlo Krapet
Oblíbení čmeláčci Brumda a Čmelda zažívají
velká dobrodružství. Vstupné: 110, 90, 70 Kč
neděle 8. prosince v 19.30 hod.

OSTŘE SLEDOVANÉ VLAKY

ČE
D IV C H Ů V
AD
P O D E LN Í
ZIM

Divadlo Radar (Ty-já-tr)
Hořká komedie o dospívání a lásce s válkou
v zádech. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(studenti a senioři 20% sleva)
středa 11. prosince v 19.30 hod.

SPLAŠENÉ NŮŽKY

Paul Pörtner, Divadlo A. Dvořáka Příbram
Režie: Milan Schejbal
Přijďte s námi vyřešit zločin, který se stal
v jednom příbramském kadeřnictví. Přicházejí sem různí lidé se svými osudy, příběhy
a problémy. Jeden z nich je vrah. A je na vás,
divácích, abyste ho pomohli odhalit.
Vstupné: 330, 300, 280 Kč
sobota 14. prosinece v 15.00 hod.

OBUŠKU Z PYTLE VEN

DS Julie Jurištové
Co svět světem stojí, někteří lidé touží jen po
bezpracném životě, bohatství a moci. Napravit
všechny špatnosti je velká práce.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
úterý 17. prosince v 18.00 hod.

HARFA JANY BOUŠKOVÉ

Tradiční adventní večer, který je tentokrát
věnován vzpomínce na paní Libuši Váchalovou.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Změna programu vyhrazena

VELETRH VOLNOČASOVÝCH
AKTIVIT, STŘEDNÍCH ŠKOL
A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Během září se tradičně konaly tři veletrhy, na nichž
zájemci nalezli mnoho kroužků a sportovních klubů,
nabídku středních škol i dalšího vzdělávání a nechybělo
ani představení nejen našich sociálních služeb. Veletrhy
škol a volnočasových aktivit byly finančně podpořeny
z projektu MAP II vzdělávání MČ Praha 20.

veletrh středních škol

sociální veletrh

veletrh kroužků

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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CHVALSKÝ
ZÁMEK

KULTURNÍ PAMÁTKA
Na Chvalské tvrzi 857/4,
Praha 20
Tel.: 281 860 130
E-mail:
infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

Vážení a milí návštěvníci,
školní rok se pomalu ale jisté rozjíždí, počasí začíná být vrtkavé a to je ten správný
čas navštívit výstavu Chaloupka na vršku
a potěšit se poetikou oblíbeného večerníčku
a pohádkovým světem výtvarnice Šárky
Váchové. Světnička ve sklepení Chvalského
zámku je k nerozeznání od té pohádkové
a právě zde děti mohou zažít, jak se kdysi
žilo na venkově. Tady si mohou vyzkoušet
oblečení z pohádkového šatníku, na starých kamnech zamíchat v hrncích, kde se
právě vaří fazole, a mohou si také ověřit,
jak pohodlné jsou dřevěné nazouváky.
A u večerníčků ještě chvíli zůstaneme.
O první říjnové sobotě nabídneme opět
Hudební odpoledne s večerníčky pro ty,
kteří jej nestihli v září. Melodie z pohádek
na dobrou noc a hudební hrátky s nimi
okouzlí i ty nejmenší děti.
Trochu starší děti se mohou koncem
měsíce vydat se svým rodinným pátracím
týmem za další detektivní záhadou, kterou nabídne zámecký příběh – tentokrát
z druhé poloviny 19. století.
Svět dětí na vás dýchne i z naší říjnové
expozice v zámeckém přízemí. Kočárovna nabídne retrospektivní výstavu k 65.
výročí Základní umělecké školy v Horních
Počernicích a prodejní galerie představí
žákovská výtvarná díla v rámci mezinárodní soutěže Madame Humanité.
Poslední říjnový den slavnostně otevřeme
nový komunitní prostor – Chvalskou
stodolu a těšíme se, že se v těchto nádherně
renovovaných prostorách budeme potkávat
při kulturních akcích naší městské části.

CHALOUPKA NA VRŠKU –
POHÁDKOVÝ SVĚT ŠÁRKY VÁCHOVÉ
31. 8. – 24. 11. 2019,
denně od 9.00 do 18.00 hod.
Výstava CHALOUPKA NA VRŠKU zavede
děti i dospělé do světa oblíbeného večerníčku. Laskavé, ale zároveň i poučné vyprávění
o dětech a obyvatelích podhorské vesničky
přibližuje nejmenším nejen koloběh přírody,
ale i některé dnes již téměř zapomenuté lidové
tradice a obyčeje. Hrdinové z tohoto seriálu
jsou součástí o dost větší rodiny pohádkových
postav, které výtvarnice, scenáristka a režisérka Šárka Váchová vytvořila pro loutková divadla, televizi i animovaný film. V interaktivní
části výstavy si děti budou moci vyzkoušet, jak

Těšíme se na setkání s vámi!
Rozka Beránková,
ředitelka Chvalského zámku
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se kdysi vařilo na starých kamnech či jak by
jim slušelo oblečení nebo dřevěné nazouváky,
které nosívaly děti na venkově na konci 19.
století a rovněž loutkoví herci v oblíbeném
večerníčku. Těšit se můžete také na promítání
příběhů z večerníčku i tvořivou dílnu, kde si
lze vyrobit vlastní plošnou pohyblivou loutku.
Doprovodný program výstavy v říjnu:
5. 10. Hudební odpoledne s VEČERNÍČKY
18. – 20. 10. Prodloužený

DETEKTIVNÍ VÍKEND

ZÁMEK

HORNÍ POČERNICE: MÍSTO,
KAM SE RÁDI VRACÍME
Fotografická soutěž pro kalendář
na rok 2021 – uzávěrka 17. května
2020
Zveme vás k dalšímu ročníku fotografické soutěže, která má v hledáčku místo,
které je nám blízké.
Zapojte se i vy do tradiční počernické
soutěže a představte nám místa, která
máte v Horních Počernicích rádi.
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 17. května 2020.
V komisi, která vybere nejlepší snímky,
zasedne i profesionální fotograf.
Více na: www.chvalskyzamek.cz
v sekci Akce.

VÝHERCE SOUTĚŽE
VÝSTAVY
V PRODEJNÍ GALERII
A KOČÁROVNĚ
2. – 31. 10. 2019, denně od 9.00
do 18.00 hod.

AKCE PRO VŠECHNY
So 5. 10. od 15.00 a od 16.00 hod.
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S VEČERNÍČKY

MADAME HUMANITÉ – 8. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE ŽÁKOVSKÝCH
A STUDENTSKÝCH PRACÍ

Srdečně zveme na výstavu žákovských a studentských výtvarných děl. Téma letošního
ročníku zní „Betlehem“. Nechme se tedy překvapit představivostí i výtvarným ztvárněním
tématu mladými umělci z různých částí světa.
2. – 30. 10. 2019, denně od 9.00
do 18.00 hod.

V měsíci srpnu jste měly
možnost si naposledy pohrát v našich
divadelních hernách
a obdivovat loutky
staré i více jak sto let.
Jsem ráda, že se vám
výstava líbila. I já jsem
obdivovala ruce řezbářů,
které dokázaly vyrobit tolik
krásy, tolik pohádkových postav i zvířátek.
A právě o tom byla moje poslední hádanka
k této výstavě. Měly jste zjistit, zda mezi
loutkami najdete i loutku kohouta nebo
lišky. Správná odpověď byla, že loutka lišky
na výstavě není. Ze správných odpovědí
jsem vylosovala Alana Veselého. Blahopřeji!
Vaše víla Ohnivka

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ:
TOHLE JE MŮJ VEČERNÍČEK

ZE ŽIVOTA ZUŠ

Hudební škola v Horních Počernicích byla založena již v roce 1954. Z původních tří pedagogů se učitelský sbor rozrostl na dnešních
51 vyučujících a nabízí hudební, výtvarné
a literárně dramatické zájmové vzdělávání
téměř tisícovce žáků. Srdečně zveme ve středu
2. října od 18.00 hodin na slavnostní vernisáž
retrospektivní výstavy k 65. výročí od založení školy.

O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY
OHNIVKY ZA MĚSÍC SRPEN

Zářijovou novinku pro malé děti, Hudební
odpoledne s večerníčky, přinášíme i první
říjnovou sobotu. Pro děti ve věku od 3 do 7
let je připraveno 45 minut interaktivního programu s melodiemi z oblíbených
pohádek na dobrou noc. Co všechno lze
s hudbou zažít? A co všechno nám melodie
prozrazuje? Hravě na to přijdou i vaše děti!
Nestihnete-li říjnový termín, stejný zážitek
vás bude čekat i první sobotu v listopadu.
Začátek programu v 15.00 a v 16.00 hodin.
Rezervace míst je možná na adrese: infocentrum@chvalskyzamek.cz nebo telefonicky
na č.: 281 860 130. Rodiče či prarodiče jsou
na programu vítáni!
Vstupné: dítě 100 Kč (v ceně: vstupné na výstavu Chaloupka na vršku, účast na programu
a pracovní sešit se samolepkami), dospělý jako doprovod 70 Kč (v ceně: vstupné

Chvalský zámek vyhlašuje tradiční výtvarnou
soutěž, která nás tentokrát zavede do světa
pohádek na dobrou noc. Téma zní: „Tohle je
můj večerníček“. Který televizní večerníček je
ten váš nejoblíbenější? Zkuste nám to namalovat! Všechna díla budou vystavena současně
s očekávanou výstavou výtvarníka Zdeňka
Smetany, který pro děti namaloval oblíbené
večerníčky o Rákosníčkovi či o Křemílkovi
s Vochomůrkou. Těšíme se na vaše obrázky!
Kdo se může soutěže zúčastnit: soutěž je určena žákům mateřských, základních i středních
škol i učebních oborů. Nejlepší obrázky či
ilustrace budou vybrány odbornou porotou
a odměněny zajímavými cenami.
Podrobnější informace na:
www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.
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na výstavu Chaloupka na vršku, program
zdarma), senior jako doprovod 40 Kč (v ceně:
vstupné na výstavu Chaloupka na vršku,
program zdarma).

Akce je vhodná pro děti do 10 let a rodiče
a prarodiče bez omezení věku.

Pá 18. 10. až Ne 20. 10. od 9.00
do 18.00 hod.

A nevyjde-li vám to v říjnu, stejný příběh vás
bude čekat také 8. až 10. listopadu.

Vstupné: dítě 100 Kč, dospělý 70 Kč, senior
40 Kč, rodinné vstupné 300 Kč.

PRODLOUŽENÝ DETEKTIVNÍ VÍKEND
NA ZÁMKU ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ PĚST!

Milé děti, že jste nestihly nový detektivní příběh v září? Neztrácejte hlavu, protože stejnou
zápletku můžete zkusit vyřešit i o prodlouženém víkendu od pátku 18. do neděle 20. října.
Přijďte k nám kdykoli v čase mezi 9. a 17.
hodinou a samy (spolu s rodiči nebo prarodiči) zkuste přijít na kloub zámecké záhadě
z druhé poloviny 19. století. V recepci obdržíte
zapečetěnou obálku s detektivním případem
i indiciemi a dál už bude na vás, zda se vám
podaří složitý příběh rozluštit a získat odměnu. Stopy vedou novou výstavou CHALOUPKA NA VRŠKU, salónky, sklepením i dalšími
zámeckými zákoutími.

6. 11. od 15.30 do 18.00 hod.,
RETRO ODPOLEDNE NA CHVALSKÉM
ZÁMKU ANEB SOCIALISTICKÁ ATMOSFÉRA
NA VLASTNÍ KŮŽI!

Ve druhém zámeckém patře vás čeká malá
retro galerie. Přijďte si za „bůra“ připomenout
některé momenty svého dětství, dospívání či
dospělosti a vezměte s sebou i své děti.
11. 11. od 19.00 hod.,
CO SE STALO S STB?

Beseda s badatelem a znalcem archivů StB
Radkem Schovánkem, vstup zdarma

JAK SE ŽILO
PŘED ROKEM 89

PŘIPRAVUJEME
NA LISTOPAD:

K výročí 30 let od sametové revoluce jsme
pro vás společně se ZŠ Stoliňská a skauty
připravili:

2. 11.

14. 10. – 6. 11.

6. 11.

PO STOPÁCH FERDINANDA VAŇKA –
POPULÁRNĚ NAUČNÁ STEZKA HORNÍMI
POČERNICEMI

8. – 10. 11.

Vydejte se společně se svými dětmi na místa
spojující Horní Počernice s lidmi, kteří se nebáli
jít proti proudu. Mapku i pracovní list s křížovkou pro děti si můžete vyzvednout v recepci
Chvalského zámku nebo stáhnout z webu v sekci
Akce. Správní luštitelé budou odměněni!
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Hudební odpoledne s VEČERNÍČKY
Retro odpoledne na Chvalském
zámku aneb socialistická atmosféra
na vlastní kůži!
Prodloužený DETEKTIVNÍ VÍKEND

10. 11.

Počernická světýlka

11. 11.

Co se stalo s StB?

JAK SE ŽILO PŘED ROKEM 89
Akce k výročí 30 let od sametové revoluce v Horních Počernicích

Po stopách Ferdinanda Vaňka
14. 10. – 6. 11., populárně naučná stezka Horními Počernicemi
pro rodiny s dětmi /společný projekt ZŠ Stoliňská, skautů
a Chvalského zámku www.chvalskyzamek.cz
Agent tzv. společenský
15. 10. od 19.30 hod., detektivní drama prolínající časové roviny
normalizace a dnešních dnů v podání Švandova divadla
/Divadlo Horní Počernice, www.divadlopocernice.cz
Retro odpoledne na Chvalském zámku
aneb socialistická atmosféra na vlastní kůži!
6. 11. od 15.30–18.00 hod., pro rodiny s dětmi
/společný projekt ZŠ Stoliňská, skautů a Chvalského zámku
www.chvalskyzamek.cz
Co se stalo s StB?
11. 11. od 19.00 hod.,
beseda s badatelem a znalcem archivů StB Radkem Schovánkem
/Chvalský zámek, www.chvalskyzamek.cz
Audience
13. 11. od 19.30 hod.,
jedna z nejslavnějších absurdních jednoaktovek dramatika
a prezidenta Václava Havla v nastudování Divadla Na tahu
/Divadlo Horní Počernice, www.divadlopocernice.cz
Beseda se spisovatelem Jáchymem Topolem
20. 11. v 18.00 hod.,
/Knihovna Horní Počernice, www.knihovnapocernice.cz
Sametová mládež
21. a 22. 11. od 19.30 hod.,
autorský muzikál v nastudování studentů Gymnázia Chodovická
/Divadlo Horní Počernice, www.divadlopocernice.cz
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HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 128
K příležitosti 120. výročí od založení Sboru
dobrovolných hasičů v původní obci Chvaly
byla ve dnech 30. 4. až 15. 5. 1998 na Chvalské
tvrzi uspořádána výstava dokumentů, fotografií, dochované historické techniky a pomůcek
z činnosti nejen Sboru chvalského, ale také
o činnosti Sborů založených o deset let později
v obci Horní Počernice a Čertousy a o dalších
sedm let později v obci Svépravice, která měla
tehdy pouze 25 popisných čísel. O výstavu
s výkladem a vzpomínkami členů Sboru byl
velký zájem a spokojenost návštěvníků.
U nás působící pobočka Komerční banky
od počátku roku rozšířila dále svoji službu
klientům o poskytování spotřebitelských
úvěrů, a to o poskytování bezhotovostního
úvěru na nákup nebo rekonstrukci nemovitosti se splatností až 10 let, na nákup dopravního
prostředku, bytového zařízení nebo na úhradu lékařské či lázeňské péče se splatností 6
let. Hotovostní úvěr k financování osobních
potřeb bez uvedení účelu se splatností do 4 let.
Od 1. února pak ještě hypotéční úvěry na nemovitosti k bydlení se splatností od 5 do 30
let, se zajištěním práva k financované nemovitosti nebo jiné s odpovídající hodnotou.
Dne 22. května 1998 bylo slavnostně otevřeno
Léčebné a rehabilitační středisko ve Chvalech,
vybudované i s podporou městské části a Církví bratrskou v místech bývalého Dětského
domova, jehož základ vytvořila církev zřízením
sirotčince v roce 1908. Dokončená první etapa
přestavby a výstavby celého areálu má kapacitu
23 lůžek s celodenní péčí.
Největší a nejvýznamnější změnou v dopravním
spojení do centrálních částí Prahy, po zrušení vlakové dopravy a zániku nádraží Těšnov,
se stalo dokončení IV.etapy budování trasy
Metra B a slavnostní otevření konečné stanice
Černý Most. To se konalo za účasti členů vlády,
primátora hl. města, starostů naší a sousedících
městských částí a dalších hostů ve 13.00 hodin
odpoledne, dne 8. listopadu 1998.
K zahájení plného provozu metra spolu s dalšími
souvisícími změnami vedení tramvajových a autobusových linek došlo prvními spoji ráno dne
9. listopadu. Naše místní autobusové linky
č. 221, 222, 223 i další linky č. 261, 323, 353
a nová 303 jsou ukončeny na konečné stanici
metra Černý Most. Linka 273 pokračuje od metra na konečnou stanici tramvají na Lehovci, kde
má konečnou stanici i noční linka 512. Nová linka č. 303 měla trasu se zastávkami: Černý Most,
Chvaly, Vojická, Nádraží H. Počernice, Lukavecká, Votuzská, Na Kovárně, Sychrov, Šestajovice,
U školy, Šestajovice Balkán, Bazar, Smržovka,
Smiřická, Nádraží Klánovice sever, Hulická,
Újezd nad Lesy, Sudějovická, Zbyslavská, Rohožnická, Sídliště Rohožník. Četnost spojů byla
2x za hodinu ve špičce a v sedle 1x za hodinu
s ukončením v zastávce Nádraží Klánovice sever.

Doba dojezdu z městské části do centra Prahy
se s přestupem z autobusu na metro zkrátila
na 30 až 35 minut.
Stavba úseku IV. metra B od stanice Českomoravská, zahájená v roce 1990 si vyžádala
náklad téměř 7 miliard korun z rozpočtu hl.
m. Prahy a další miliarda bude ještě potřeba
na dokončení a zprovoznění stanic Hloubětín
a ČKD, kterými zatím metro projíždí.
Také letošní v pořadí už 28. ročník přehlídky
amatérských divadelních souborů „Festival
Divadlo v přírodě“ byl prvořadou kulturní
událostí letošního roku. Ve dnech 15. 5. až
28. 6. naše dětské divadelní soubory sehrály
v přírodním divadle celkem dvacet představení
čtyř nastudovaných příběhů v režii Vladimíra
Stoklasy s nadšením diváků vyprodaného
hlediště. Mimo tradičně hostujících souborů s hodnotnými představeními bylo možno
zhlédnout dvě skvělá představení divadelního
souboru našeho Gymnázia - inscenaci Shakespearovy „Zkrocení zlé ženy“.
Událostí k zaznamenání se stal významný nález studenta našeho Gymnázia a velkého znalce
přírody Jakuba Straky, kterému se na dvou
místech uvnitř městské části podařilo objevit
zachovalá společenství krátkostébelných
teplomilných trávníků s výskytem chráněné
rostliny „Bělozářky liliovité“ /Anthericum liliago/. Nalezená lokalita se tak připojila k pěti
známým nejvýchodnějším lokalitám z jejího
světového rozšíření. Z pohledu podmínek jejího přežití je možné také odvodit, že v těchto
místech se v minulosti nikdy nevyskytoval
hluboký les.
Do mateřských škol od nového školního roku
1998/1999 nastoupilo u nás o 60 dětí méně
než rok předcházející. V mateřských
školách U Rybníčku a Ratibořická
byl v každé o jednu snížen počet tříd.
Do prvních tříd základních škol
v tomto školním roce pak nastoupilo celkem 209 dětí, pro které bylo
otevřeno osm prvních tříd.
Všeobecně radostně prožívanou
sportovní událostí roku 1998 se
stalo vítězství českých hokejistů
na zimních olympijských hrách
v Naganu.
Téměř po třiceti letech od posledních maturit na tehdejší střední škole
v Horních Počernicích maturanti
dnešního Gymnázia dne 20. ledna
1998 konali s vysokou společenskou
úrovní svůj první maturitní ples.
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Situaci v bezpečnosti na území městské části
dokládá přehled vypracovaný místním
oddělením Policie ČR podle nějž v období
od 1. 1. do 30. 6. 1998 bylo na území evidováno celkem 390 trestných činů.
Z nich nejvíce bylo 146 krádeží a vloupání
do motorových vozidel, vloupání do bytů
a rodinných domů bylo 34, vloupání do sklepů a jiných nebytových prostor 12, krádeží
jízdních kol 21, na zbývajících případech se
podílí krádeže a vloupání do objektů a staveb
podniků, v dopravním provozu a ublížení
na zdraví. Z trestných činů prvního pololetí
bylo objasněno 22,3 %.
Jmenovitě se do záznamů dostal letošní měsíc
říjen nejen tím, že po celou jeho dobu neklesly
denní teploty pod + 10 °C a nejvyšší teplotou
měsíce v pátek dne 23. 10, kdy měřicí stanice
pražského Klementina zaznamenala od roku
1773 rekord pro tento den 19,6 °C. Dostal se
do záznamu také proto, že ve středu dne 28.
10. 1998 se nad územím přehnala vichřice
s rychlostí větru v nárazech přesahující 100 km
za hodinu. Mimo množství různě velkých
škod na střechách, oknech, polámaných
větvích i celých stromů, způsobila také velkou
havárii stržením střechy TJ Sokol ve Chvalkovické ulici, která svojí hmotou zdemolovala
anténní systémy, komíny, agregáty a další prvky. Následný prudký déšť působil další škody
v nekrytém objektu včetně podmáčení nově
zrekonstruované podlahy tělocvičny.
Po změnách probíhajících v průběhu roku dosáhl počet trvale bydlících občanů v městské
části k 31. 12. 1998 počtu 13.089 osob.
O událostech v dalším roce opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

ROZHOVOR

ŽIJÍ TU S NÁMI A POMÁHAJÍ LEPŠÍMU
ŽIVOTU V HORNÍCH POČERNICÍCH
magistra Rumlová, která v ní později dlouhá léta
pracovala jako vedoucí lékárník. Tu jistě pamatuje mnoho Počerňáků narozených v padesátých
a šedesátých letech. V roce 1979 nastoupila
do lékárny paní magistra Šturmankinová.
V roce 1980 byla lékárna přestěhována
do nové sídlištní zástavby ke zdravotnímu středisku v Lhotské ulici a zde sídlí
do současnosti. V roce 1986, kdy paní
magistra Rumlová dosáhla důchodového
věku, předala funkci vedoucího lékárníka
paní magistře Šturmankinové a nadále pracovala v této lékárně jako pracující důchodkyně
až do svých 79 let. Mnozí lékaři, veterináři, ale
i stálí zákazníci se na ni s důvěrou obraceli, jak
o radu, tak pro schopnost sehnat i těžce dostupné
léky, nebo i se speciálními recepty pro přípravu
léčiv. Tyto kvality lékárenské práce se předávají
z kolegyně na kolegyni. V současnosti zde již
mino paní magistru Šturmankinovou pracuje
i její dcera Anička a další tři spolupracovnice.
Od svého vzniku se lékárna specializovala
kromě humánních léčiv také na veterinární
léčiva. Hlavním důvodem byl státní statek Praha,
drůbežárny i zimoviště cirkusů a veterinární
lékaři, kteří potřebovali jak veterinární léčiva, tak
individuálně připravované přípravky. Od té doby
si lékárna na individuální přípravě léčiv zakládá
a snaží se udržet sklad surovin tak, aby i dnes
byla schopná uspokojit své zákazníky.

V osmdesátých letech si paní magistra Šturmankinová udělala další atestaci, tentokrát z veterinární farmacie a získala i certifikát z homeopatie
pod vedením známého homeopata MUDr. Rýce
a tak se lékárna kromě veterinárních léčiv
významně zaměřila i na homeopatii. Časem mezi
své významné dodavatele zařadila i „Dědka kořenáře Nového“, protože jeho tinktury a produkty
mají výborný ohlas. Lékárna nabízí mimo jiné
i zdravotní obuv včetně dětské.
Lékárenská práce se časem mění, ale kolektiv lékárny se snaží udržet co nejvyšší kvalitu
služeb a zachovat to, v čem je jedinečný. Dnes
je to rodinná lékárna se stálou klientelou,
které si kolektiv i velmi cení a váží. I proto,
že tradice zavazuje. Celý kolektiv se maximálně snaží o vstřícnost k zákazníkům tak, aby
nemuseli pro své léky jezdit jinam. Lékárna zajišťuje v některých případech i rozvoz
léčiv po Počernicích a blízkém okolí zdarma.
Veškeré zboží se snaží personál objednávat co
nejlevněji, aby svým zákazníkům mohl nabízet
co nejnižší ceny.
Vysoká úroveň vědomostí, znalostí, zkušeností, vstřícnost personálu a dlouholetá tradice
současně s novými službami a dobrými cenami
dávají záruku, že naše počernická lékárna nám
bude sloužit i v budoucnu.
Jan Brunner, člen Redakční rady HPZ

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Imunoglukan

Hyabak 10mL
oční kapky

60 kapslí

523,-Kč

Zvlhčují oči při pocitu suchého oka nebo únavy
očí vyvolané vnějšími faktory. Jsou vhodné pro
použití i při nasazených kontaktních čočkách.
Vhodný již od šesti měsíců.
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Doplněk stravy ve formě kapslí.
Přispívá k normální funkci imunitního
systému a je určen pro dlouhodobé užívání.

199,-Kč
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Horní
Počernice

Lipí 2556/3, 193 00, Praha 9
info@ocnioptikahp.cz
281 865 665

Vysočany

U Svobodárny 9, 190 00, Praha 9
vysocany@oohp.cz
284 818 267

369Kč
Doplněk stravy v tekuté formě. Vhodný nejen
pro dospělé ale i pro děti od 3 let.
Přispívá k normální funkci imunitního
systému a je určen pro dlouhodobé užívání.

95,-Kč

Přípravek k urychlení regenerace
pohybového aparátu po úrazech
a při únavě nebo námaze svalů/kloubů.
(Pro osoby starší 15 let.)

*ceny platí do vyprodání zásob

Vážení čtenáři Hornopočernického zpravodaje.
Přinášíme novou rubriku, která by vás měla
seznamovat se zajímavými spoluobčany, které
mnohdy často potkáváte a ani si neuvědomujete,
že pro nás dělají mnohé, co náš život
zlepšuje a zpříjemňuje. Dnešní úvodní
příspěvek této rubriky bude o naší
počernické lékárně.
Lékárna je místo, které navštívíme téměř všichni. Mladí, staří,
zdraví i nemocní. Lékárnu potřebují
i naši domácí mazlíčci. Lékárna není
běžný obchod, nebo služba, je to místo,
kde mnohdy získáte nejen potřebné léky, ale
i dobrou radu a poučení. Zvláště pak, pokud se
tam setkáte s příjemnými a zkušenými lékárnicemi, které vás dobře znají, protože jsou to vaše
spoluobčanky a mnozí je známe již od dětských
let. Toto vše je naše rodinná počernická lékárna
se svým vždy příjemným prostředím a usměvavým personálem.
Naše lékárna je první a nejstarší lékárna v Horních Počernicích. Za první republiky ji založil
v létě roku 1932 pan lékárník Andrle a tehdy
sídlila na Náchodské ulici v domě, kde je dnes
pošta. Podle dobových kronik pan lékárník byl
i částečně drogistou a lékařem, který uměl poradit a pomoci při běžných nemocech. Po válce mu
byla lékárna zkonfiskována, ale bylo mu dovoleno
v ní nadále pracovat. Tehdy zde nastoupila i paní

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice

info@lekarnalipi.cz

725 537 096
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KNIHOVNA

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ
KNIHOVNA
NÁCHODSKÁ 754

Milí naši čtenáři,
říjen voní podzimem a hraje všemi barvami.
Sklízíme úrodu, zahrádkáři vystavují své
výpěstky. Vděčnost a radost se vyjadřuje
v mnohých farnostech formou slavností
Poděkování za úrodu. Nezastupitelné místo
mají Dožínky v zemědělských oblastech.
Český zahrádkářský svaz Horní Počernice i letos pořádá Zahrádkářskou výstavu
v našich prostorách celého přízemí v budově
knihovny – Kulturně komunitním centru,
a to ve dnech 4. – 6. 10. 2019.
Rovněž i lidský život má své zákonitosti
a zrání je jedním z nich. Krásně toto období
vystihuje kniha moudrého Anselma Grüna:
Umění stárnout (vydalo v roce 2009 Karmelitánské nakl.) a je k mání v naší knihovně.

ctnosti vděčnosti. Musíme se znovu naučit být
vděčni za všechno, co jsme dostali, a znovu
zažít, že vděčnost přináší pocit štěstí, protože
nás smysluplně včleňuje do souvislostí, které
nás přesahují. Vděčnost zahřívá srdce a otevírá
ho pro dobré pocity.“

| ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
270 006 060
| ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ – BELETRIE:
270 006 038
| NAUČNÁ LITERATURA: 270 006 061
| K ANCELÁŘ: 605 700 774

V listopadu připravujeme:

| PŮJČOVACÍ DOBA:
PO: 13.00 – 16.00
ÚT: 10.00 – 19.00
ST: 13.00 – 19.00
ČT: 13.00 – 19.00
PÁ: 10.00 – 16.00

Beseda se čtenáři
Zveme vás na setkání ve středu 20. listopadu v 18.00 hod. Hostem bude spisovatel
Jáchym Topol a překladatel jeho tvorby
do bulharštiny pan Vasil Samokovlij.
Pěkné chvíle s dobrou knihou vám přeje

Dovolím si citovat: „Naše stárnutí úspěšně
zvládneme jen tehdy, pokud se také naučíme

Božena Beňová
a kolektiv knihovny

| E-MAIL:
knihovna@knihovna-hp.cz
| FACEBOOK:
mistniverejnaknihovnahornipocernice

KNIŽNÍ NOVINKY:
CAPLINOVÁ, J.: PEKÁRNA V BROOKLYNU (COSMOPOLIS)

Sophie doufá, že ji její přítel James už brzy požádá o ruku. Jenomže
všechno dopadne jinak a Sophie se rozhodne přijmout stáž v americkém časopise. Odjezd do New Yorku je pro ni spíš útěk než životní
příležitost. Naplno se vrhne do práce a nemyslí na nic jiného. A už
vůbec ne na lásku. Ubytuje se nad maličkou pekárnou sympatické
Belly, která peče ty nejúžasnější dortíky v celém Brooklynu. Spřátelí
se a Sophie začne volný čas trávit v její pekárně a pomáhá jí s pečením sladkostí i svatebních dortů. Jenže Bella má bratrance Todda,
obletovaného, šarmantního a naprosto neodolatelného. Má jen
jednu chybu – odmítá jakýkoliv vážný vztah. Jenže ten nehledá ani
Sophie, takže jejich přátelství zdánlivě nestojí nic v cestě.
LEE, MIN JIN: PAČINKO (JOTA)

Sundža je negramotná dívka z malé jihokorejské vesnice, která
za celý život pozná hodně dřiny a jen málo vlídnosti a pochopení.
Těsně před válkou ji osud zavane do Japonska, kde se kromě bídy
musí potýkat i s pohrdáním a diskriminací. Rodina je pro ni vším,
požehnáním i prokletím. Svým dětem se ze všech sil snaží zajistit
lepší život, ale vzdělání samo o sobě nestačí. Podnikat v pačinku je
pro Korejce v Japonsku jediný způsob, jak zbohatnout, ale peníze
nejsou zárukou štěstí.
KERMEL, ÉRIC DE: KNIHKUPECTVÍ NA BYLINKOVÉM NÁMĚSTÍ
(METAFORA)

Natálie a Nathan vychovali dvě děti a ocitají se ve věku, kdy je
důležité společně začít novou životní etapu, a tak se rozhodnou pro
odvážný krok – opustí Paříž a zamíří do půvabného středověkého
městečka Uzès na jihu Francie, kde Natálie, původně profesorka francouzštiny, koupí malé knihkupectví. Tím si splní svůj dávný sen –
žít mezi knihami.
Se svou velkorysostí, empatií a životním elánem dokáže Natálie
rychle porozumět všem, kdo vcházejí do dveří jejího obchůdku.
Stává se jejich důvěrnou posluchačkou a svého druhu „apatykářkou“,
která namísto léčivých bylin a čajů ordinuje svým „pacientům”
knihy na míru.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2019

BARNES, J.: JEDINÝ PŘÍBĚH (ODEON)

Nový Barnesův román je
příběhem lásky mladého
studenta a stárnoucí ženy
se všemi důsledky, které
přináší život obou protagonistů. Stejně jako většina
autorových románů je rozdělen do tří chronologicky
následných částí, v nichž
dochází k postupnému
odhalování a prohlubování
pohledu na osudový vztah. Milostný román
na pozadí „drobného obrazu“ britské společnosti 60. let, včetně jejích zakořeněných klišé
a prudérnosti.
DÁN, DOMINIK:
KRÁSKA A ZVÍŘE
(X.Y.Z.)

Dvojice detektivů
z Našeho Města je
po prázdninách zase
spolu. Šéf se vrátil
do práce opálený,
usměvavý a plný
energie. Barva mu
zůstala, ale úsměv
zamrzl na rtech
už druhý den. Maďarští kolegové našli v poli
kousek od státní hranice nahé zmasakrované
tělo mladé ženy. Mezinárodní vyšetřování se
rozbíhá a celý případ, je velmi ostře sledován veřejností a médii. Kdo vraha dopadne
a co bylo důvodem k této extrémně brutální
vraždě?

KOMUNITNÍ CENTRUM

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
NÁCHODSKÁ 754, V BUDOVĚ MÍSTNÍ VEŘEJNÉ KNIHOVNY

Milí přátelé,
pokračujeme i nadále s vámi oblíbeným přednáškovým cyklem Zážitky z cest a diskusními
fóry na žhavé a aktuální společenské téma Kulatý stůl. Plánujeme pravidelné komponované
filmové večery: Film a literatura, Film a věda,
Perly filmového plátna a také nezapomenutelná setkání Křeslo pro hosta s významnými
hosty. K dobré atmosféře přispěje vždy i malé
občerstvení.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA.

mu využití prostor, hlavně v dopoledních
hodinách, ale i odpoledne, a to až do 22.00
hod. Dopoledne je vhodné např. pro maminky s dětmi na mateřské dovolené – je
zde příjemný dětský koutek. Večerní hodiny
mohou být zajímavé pro ochotnické divadelní soubory anebo pro organizátory dalších
zájmových činností.
Těšíme se na vás!
Vaše dojmy a nápady můžete se mnou
sdílet na adrese: lazarova@knihovna-hp.cz

V našem Kulturně komunitním centru
máme ještě volné kapacity k bezplatnéBEZPLATNÉ OTEVŘENÉ
HODINY ANGLIČTINY
S RODILÝM MLUVČÍM.
VEDE JON-PAUL OTT
každé úterý
od 14.30 do 15.15 hod.
Pro žáky 1. stupně ZŠ - procvičování komunikačních dovedností
v AJ, od 15.15 do 16.00 hod.

Všem žákům pro konzultace –
např. s úkolem, referátem, esejí,
ale i s možností vyzkoušet, zda si
dokážete chvíli povídat v AJ.
Bez objednání. Přijďte, když budete
mít chuť a čas.
Jon-Paul Ott je rodilý mluvčí
z USA, který v současnosti působí
také na druhých stupních ZŠ
v Horních Počernicích pro zkvalitnění výuky AJ.

Světlana Lazarová,
koordinátorka KKC HP

PROGRAM NA ŘÍJEN
24. října 2019 od 18.00 do 20.00 hod

KŘESLO PRO HOSTA:
HAYATO JOSEF OKAMURA
Příběh česko-japonské rodiny.
Otevřená beseda v přátelské
atmosféře.
Hayato Josef Okamura
- tlumočník a překladatel japonolog, manžel a otec 5 dětí,
politicky angažovaný občan, člověk
s mezinárodními kořeny, věřící křesťan.

BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA VEDENÁ
Mgr. EVOU KRCHOVOU

BEZPLATNÁ PRÁVNÍ
PORADNA VEDENÁ
JUDr. IVOU SVOBODOVOU

každou středu
od 13.00 do 17.00 hod.

každé úterý
od 13.00 do 17.00 hod.

Do poradny je třeba se předem
objednat na telefonu: 778 542 264.

Do poradny je třeba se předem
objednat na telefonu: 725 516 927.
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VOLNÝ ČAS

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO KROUŽKŮ
NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Stále máme volná místa v kroužcích. Přihlášení probíhá on-line
prostřednictvím našich webových stránek: www.ddm-hp.cz,
kde po zaregistrování a následném přihlášení se ke svému účtu
si můžete vybírat z široké nabídky aktivit.

VOLNÉ KROUŽKY
Stále ještě nabízíme volná místa v následujících kroužcích:
EKOTVOŘENÍ

úterý 15.15 – 16.10 hod., 16.15 – 17.10 hod.
Vyrazíme na vycházky spojené s pozorováním
přírody a sběrem přírodnin. Získanou inspiraci využijeme buď přímo k tvoření venku, nebo
následně v klubovně, kde budeme zpracovávat
získaný přírodní materiál, papír, či recyklovatelné materiály.

hy, čtení před spaním, nocování ve spacáku.
Akce je určena pro holky a kluky od 6 let.
S sebou si nezapomeňte vzít spacák, hygienické potřeby, karimatku, přezůvky, pití,
svačinu na večer a snídani na ráno. Můžete
přibalit i nějaký pamlsek.
Děti prosím vyzvedněte 5. 10. ráno do 9.00
hod. Cena: 200 Kč.

Cena za všechny termíny je 450 Kč včetně barvení materiálů a náčiní. Podmínkou je účast
ve všech třech termínech.

SVĚT PŘÍBĚHŮ

čtvrtek 13.00 – 13.55 hod., 14.00 – 15.30 hod.
Společně budeme objevovat kouzlo příběhů jako
čtenáři, spisovatelé, ilustrátoři i herci. Navštívíme
Místní veřejnou knihovnu a zapojíme se do projektu Čtení pomáhá.
OPIČKY A MEDVÍĎATA

čtvrtek dopoledne
Pohybové hrátky rodičů s dětmi ve věku od 1,5
do 3 let. Veselou a hravou formou budeme
rozvíjet pohybové dovednosti a schopnosti dětí
s důrazem na koordinaci. Cvičení také pomáhá
rozvoji řeči. Cvičení bude veselé, barevné a pestré,
formou pohybových her, opičích drah atd. Rodič
není pouze divákem, ale vzorem pro své dítě
a aktivním účastníkem cvičení.
GYMBALLY

středa 17.00 - 17.55 hod.
Cvičení pro děti od 8 do 12 let na rehabilitačních
míčích, které zvládnou jak začátečníci, tak pokročilí. Při samotném cvičení se veškerá energie
soustředí na všechny svalové skupiny a udržuje je
neustále v plném napětí. Pomůže dětem nejen se
správným držením těla, ale i s problematickými
partiemi, a zlepší se i jeho pružnost.
VŠEOBECNÝ SPORT

úterý 13.00 – 13.55 hod.
Je určen pro děti od 5 let do 7 let, děti nemusí
mít předchozí zkušenosti. Hlavním cílem je
rozvíjet pohybové schopnosti a dovednosti. Tréninky probíhají formou her, závodů, děti se učí
atletickou abecedu, starty, házet, skákat, základy
gymnastiky a míčových her. Dbáme na rozvoj
rychlosti, pohyblivosti, koordinace a dynamiky.

AKCE

CELODENNÍ TVOŘENÍ

DÝŇOVÁNÍ – VÝROBA
STRAŠIDELNÉ DÝNĚ

Dne 25. 10. 2019 v 17.30 hodin si přijďte vyrobit strašidelnou dýni a až se setmí, rozsvítíte
uvnitř své dýně svíčku. Na vyřezávání dýní
nemusíte být žádný extra umělec. Stačí vám
ostrý nůž na odříznutí vršku dýně a samotné
vyřezávání, lžíce na vydlabání dužniny, tlustý
fix na předkreslení obličeje nebo u složitějších
obrázků šablona a můžete se pustit do tvoření
pod vedením Renaty a Hanky. Čeká na vás
nejen zdobení a vyřezávání dýní, ale i malý
halloweenský průvod okolo DDM se svítící
dýní.
Akce je vhodná pro děti a dospělé. Děti
do 10 let s doprovodem dospělého (budeme
pracovat s ostrými nástroji). Dýně a vše potřebné k vyřezávání a vydlabávání bude pro vás
připraveno v budově DDM.
VÝTVARNÁ DÍLNA - PRYSKYŘICE

V sobotu 19. 10. 2019 od 14.00 do 16.00 hodin máme pro vás připravenou novou kreativní
dílnu. Vyrobíte si drobné šperky z křišťálové
pryskyřice. Dílna je vhodná pro začátečníky
i děti od 8 let.
Přihlášení do středy 16. 10.
VÁNOČNÍ KERAMICKÁ DÍLNA

PODZIMNÍ NOCOVÁNÍ

Z pátku na sobotu 4. - 5. 10. od 17.00
hodin bychom rádi pozvali děti na nocování v DDM. Čeká nás společná vycházka
do přírody spojená se sběrem přírodnin,
výtvarné činnosti, společenské hry s příbě-

Naučíte se vytvářet figurky andělíčků,
adventní věnce na stůl i stěnu, svícínky
a další drobné dekorace pro váš domov. Akce
proběhne ve čtvrtek 14. 11. / 28. 11. / 12. 12.
2019 vždy od 18.15 do 20.15 hod. Vhodné pro
začátečníky, děti od 10 let, mládež a dospělé.
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v sobotu 9. 11. 2019
Připomínáme možnost navštívit sobotní
dílničky. Od 10.00 hodin si na dílničce Šití
s Lenkou Kocourkovou můžete ušít drobné
dárky. Odpoledne od 14.00 hodin pak proběhne dílnička Quilling s Hankou Farkašovou, na které si můžete vyrobit z papírových
proužků náušnice, přání nebo ozdobu.
TURISŤÁKY

Termíny výletů v letošním roce: 7. 10. 2019
Chuchelský háj, další termíny 3. 11. a 8. 12. –
cíl výletu ještě upřesníme.
Na všechny dílny je nutné se přihlásit, počet
míst je omezen!
Více informací a přihlášky najdete na:
www.ddm-hp.cz/akce

PŘIJMEME
PEDAGOGA
VOLNÉHO ČASU
do kroužků stolního tenisu pro děti
ve věku 9 - 16 let (děti rozděleny
do kroužků dle věku).
Kroužek bude probíhat v úterý
od 16.00 do 19.00 hod. (3 x 1 hod.).
Bližší informace
na tel. č.: 777 620 696, Lenka Kočí
nebo kancelář DDM: 281 925 264.

MUMRAJ

Více info k programu u Hanky: 775 720 585, hana.schovancova@domumraje.cz

PRO CELOU RODINU
POČERNICE V POHYBU
Přátelé Mumraje, po prázdninách jsme opět zahájili
provoz. Děkujeme za krásné Dny otevřených dveří
plné nových návštěvníků i známých tváří. Bylo milé
se s vámi všemi potkat a pobavit se. Těšíme se na vás
na našich podzimních akcích, ať už v Mumraji nebo
někde venku.
Barbora Zálohová, ředitelka Mumraj z.s.

POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
ZÁPISY NA KURZY A KROUŽKY
NA 2019/20

Nestihli jste se ještě zapsat? Jste v Počernicích
noví? Máme poslední volná místa v těchto
kurzech:
POHYBOVÉ KURZY
pro děti: létající jóga pro 1. stupeň ZŠ
pro rodiče s dětmi: létající jóga pro maminky
s dětmi od 1,5 roku
pro dospělé: létající jóga
pro dospělé s hlídáním dětí: létající jóga, jóga
v síti
UMĚLECKÉ KURZY
pro děti: výtvarka, dětský pěvecký sbor
Beránci (od 3 let)
pro mládež: výtvarka
pro rodiče s dětmi: Zuzana Bartošová hudební
kurzy pro děti I., II. (od 1,5 roku a od 2,5 let)
pro celou rodinu: zpívání pro radost
POTŘEBUJETE PORADIT S VÝBĚREM?
Obraťte se na Hanku:
hana.schovancova@domumraje.cz

SEMINÁŘE
CVIČÍME DOMA ZDRAVĚ*

17. 10. od 14.00 a od 15.00
Seminář, na kterém si vyzkoušíte naši
novinku, závěsné sítě, která umožňuje zažít
pohyb jinak. Také si předvedeme jednoduché,
ale využitelné cviky na doma.
Lektorka: Mgr. Daniela Križeková
Cena: zdarma

DO DŮCHODU S LEHKOSTÍ*

23. 10. od 18.30 d0 20.30
Myslete na svůj důchod včas. Seminář,
na kterém se dozvíte řadu důležitých a zajímavých informací vztahujících se k odchodu
do důchodu.
Lektorka: RNDr. Eva Nešverová
Cena: 100 Kč

5. 10. od 14.00 do 18.00
V areálu FZŠ Chodovická vás čeká nadupané
odpoledne plné sportu zaměřené na podporu
zdraví občanů HP.

LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ

19. 10., 16. 11. a 14. 12. od 9.30 do 12.00
Díky unikátní pomůcce, závěsné síti, zažijete
pohyb JINAK. Slibujeme zábavu při cvičení,
špetku adrenalinu i relaxu. A rozhodně vás
přesvědčíme o tom, že létat může každý.
Lektorky: Daniela Križeková, Ilona Větrovská
Cena: 160 Kč děti, 200 Kč dospělí

KERAMICKÝ BETLÉM

22. 10. od 18.00 do 19.30
Přijďte si vyrobit keramický betlém, který
poslouží jako krásná dekorace vašeho domova.
Lektorka: Eva Hrdličková
Cena: 280 Kč

BURZY
PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÉHO
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ
11. 10. od 9.00 do 12.00, od 15.00
do 18.00 + 12. 10. od 9.00 do 12.00

Oblečení a boty pro těhotné a děti, velikosti
48–176. Příjem oblečení do prodeje: 9. 10.
9.00–12.00, 10. 10. 9.00–12.00 a 17.00–20.00
Podmínky prodeje na www.domumraje.cz
NOVINKA – Darujte a podpořte
Nebaví vás připravovat věci na burzu a čas,
který ušetříte, chcete využít jinak? Rádi
pomáháte? Darujte vaše oblečení, podpořte
tím Mumraj. Věci na podporu můžete nosit
již od 9. 9. po–pá 8.00–13.00 + út a čt 15.00–
18.00.

BURZA HRAČEK, SPORTOVNÍCH
A DĚTSKÝCH POTŘEB
8. 11. od 15.00 do 18.00
Prodat a nakoupit můžete zimní i letní
vybavení všeho druhu. Burzu totiž nově
pořádáme jen jednou ročně.

MAŠKARNÍ BÁLY

23. 11. od 10.00 a od 15.00
Kde: KC Domeček, Votuzská 322/12,
Program: hra, tanec, zábava, tombola
Do 10. 11. využijte lepší Fist minute ceny
1 vstupenka: 80 Kč, 4 vstupenky: 280 Kč,
6 vstupenek: 380 Kč
Děti do 2 let zdarma

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S LEGEM
foto: archiv Mumraje

29.–30. 10. od 8.30 do 16.30

Postav si své město z LEGO® kostek
a s konceptem BRICKS 4 KIDZ®.
Tábor je určen pro děti od 6–10 let, které
milují lego.
Registrace: na www.bricks4kidz.cz/praha9
nebo na 603 537 102, 604 844 804
Cena: 1 den 750 Kč/2 dny 1 400 Kč

COWORKING*
Víte, že je v Počernicích prostor, kde můžete
nerušeně pracovat, zatímco se vám profesionální chůvy postarají o vaše děti?
Kdy: po–pá 8.00–12.30 + út, čt 15.00–18.00
K dispozici máte: sdílenou kancelář, rukodělnou dílnu či studio péče o tělo (masážní
lehátko, kosmetika), zasedačku, notebook,
tiskárnu, skener, šicí stroj, overlock
Cena: 63–100 Kč/hod. včetně hlídání dětí
Více informací: 775 720 587, zuzana.dubova@
domumraje.cz

RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM MUMRAJ
Mezilesí 2058/6, Praha 9 – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly, Libošovická
info@domumraje.cz, 775 720 585 – Hana Schovancová
WWW.DOMUMRAJE.CZ

OSLAVTE TO U NÁS
Máte malý byt? Oslavy doma už vám nestačí?
Využijte prostor Mumraje pro oslavu narozenin svých dětí, pro setkání a srazy.
K dispozici máte: 2 herny (herna s hračkami
a skluzavkou, herna na pohybové hry), plně
vybavenou kuchyňku, klubovnu, šatnu a WC
pro děti i dospělé.
Kdy: pátek 15.00–18.00 a víkendy
Cena: 1 200 Kč/3 hodiny, každá další hodina
100 Kč (cena se skládá ze zálohy 200 Kč
a doplatku 1 000 Kč na místě)
Domluvte si termín u Hanky: 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz

PŘIPRAVUJEME
MONTESSORI SOBOTY ANEB RODINA
SPOLU* – 2. 11., 7. 12.
MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST
PRO SENIORY* – 14. 11.

Máme rádi Horní Počernice a chceme, aby se tady dobře žilo.
Pojďte do toho s námi!
*Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj je vícegenerační dům, který je podpořen
z dotačního programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí.
Za podporu projektu děkujeme také Hl. m. Praha a MČ Praha – Horní Počernice.
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CHCEME POSKYTNOUT
PŘÁTELSKÉ A BEZPEČNÉ
MÍSTO, KDE SE DĚTI
BUDOU CÍTIT DOBŘE

s fotkami a videy, jindy na tvoření prezentací,
užijeme si filmový, herní nebo sportovní večer,
nebo budeme mít media workshop. První pátek
budeme mít 25. 10. od 18.30 do 21.00 hodin
na téma Express yourself, kdy teenageři můžou
vyjádřit sami sebe na papír (k dispozici budou
různé kreslicí potřeby). Pátek povede naše lektorka Michelle, která má s tvořením několikaleté zkušenosti.
Jak jsou tyto akce zpoplatněny?
Jsme moc rádi, že Life after school program
a Kreativní pátky můžeme nabídnout zdarma.
Pokud lidé mají zájem, je možné nám přispět
v podobě dobrovolného příspěvku.
Jsou i další aktivity, které nabízíte?
Máme u nás více rodilých mluvčích, proto
jsme rádi, že můžeme nabídnout angličtinu pro
maminky s dětmi, pro děti, teenagery a dospělé, konverzační večery v angličtině, němčině
a španělštině. Plánujeme také kulturní večery,
kterých se můžou zúčastnit celé rodiny. Některé z těchto aktivit jsou zpoplatněné, některé
zdarma, veškeré informace se můžete dozvědět
na našem webu: www.lifecenter.cz
Life Center
Hrdoňovická 2559/18,
Horní Počernice

EXPRESS YOURSELF
Přijď si s námi užít

Life Center je komunitní centrum, které vzniklo v roce 2005
a nyní působí v Horních Počernicích. Je místem, kde se
můžete vzdělávat, setkávat a vzájemně si pomáhat. Pořádají
setkání lidí s onkologickým onemocněním, vyučují cizí jazyky
děti i dospělé, ale také vytvořili místo pro děti, kde můžou
trávit společně odpoledne. A právě o dětských aktivitách
jsme mluvili s ředitelkou Ulrike Lillard a asistentkou Janou
Bačovou.
Ve vašem The Life Center máte nový program Life after school. Můžete nám říci, pro
koho je určen?
Tento program je vhodný pro děti ve věku
6-13 let, které hledají pohodové místo, kde se
po škole můžou potkávat se svými kamarády,
poznat nové, pro ty, které nemají program
na odpoledne po škole nebo i pro děti, jejichž
rodiče jsou v práci a neradi by je nechávali
samotné doma.
Název je v angličtině, vede se tedy kroužek
pouze v angličtině nebo zde může přijít
i dítě, které jazykům příliš neholduje?
U nás se můžete potkat s lidmi, kteří
mluví různými jazyky - česky také (směje
se). Na tomto programu je vždy za nás jak
česky, tak i anglicky mluvící dospělý. V tomto
kroužku se nejedná o výuku angličtiny, spíše
o benefit pobavit se anglicky, když děti budou
chtít a posunout na další level své znalosti
angličtiny ze školy.

Jaké aktivity zde probíhají a jak dlouho
mohou děti v klubu být?
Děti se můžou těšit na různé hry, povídat si
se svými kamarády, poslouchat hudbu nebo
si třeba udělat domácí úkoly. Přijít mohou
každé úterý a čtvrtek mezi 13.30-16.30 hod.,
ať pravidelně, nebo jednorázově. Nemáme tam
pevně daný program, spíše chceme poskytnout
přátelské a bezpečné místo, kde se děti budou
cítit dobře a rodiče nám s důvěrou své děti
svěří. Děti zároveň můžou zůstat do 17.00 hod.
a přidat se na hodiny angličtiny, pro teenagery
angličtina začíná v 17.30 hodin.
Kromě tohoto klubu máte i Kreativní pátek,
který je určen právě pro teenagery. Můžete
nám přiblížit, co vše zde mohou tvořit?
Teenageři mají spoustu zájmů, jsou kreativní a milují, když se různými způsoby můžou
sebevyjádřit. Proto jim chceme dát prostor,
kde můžou své talenty buď rozvíjet, nebo
začít objevovat. Někdy se zaměříme na práci
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KREATIVNÍ
VEČER!
Vyjádřit své pocity, sny či prožitky
slovy je často obtížné. S tužkou,
pastelkou, fixy, olejovými barvami,
pastely či s vodovkami to ale určitě
půjde! Dáme ti čistý papír a zbytek
už bude na tobě.
KDY: pátek 25. 10. 2019,
18:30 – 21:00
KDE: Life Center,
Hrdoňovická 2559/18
PRO KOHO: 12 – 18 let
(vstupné je zdarma)
CO S SEBOU: pokud máš něco
oblíbeného, s čím rád/a tvořiš,
určitě si přines
PŘIJDEŠ? Dej nám vědět
na 737 837 291 nebo
info@lifecenter.cz
Těšíme se na tebe!

www.lifecenter.cz

NEZISKOVKY

ŽIJEME S NADĚJÍ – SPOLEČNÉ SETKÁNÍ
Diagnóza rakoviny může být
pro člověka bolestivá a zničující.
Může se cítit osamělý a izolovaný.
Nabízíme setkání pro osoby
zasažené rakovinou a jejich
rodiny.
Na tomto informačním setkání
nás můžete blíže poznat a zjistit,

co děláme a jakým způsobem.
Rádi bychom dali také prostor
pro vzájemné sdílení, povzbuzení
a podporu.
Veškerá naše činnost je zcela
zdarma. Naši dobrovolníci chtějí
ve svém volném čase lidem pomáhat.
Přijďte a seznamte se s lidmi, kteří
porozumí, čím procházíte.

KDY: pátek 18. října 2019 ve 14:00
KDE: v Interní ordinaci
MUDr. Astlové, Spojenců 1054/10,
Horní Počernice
KONTAKT: 737 837 291,

www.lifecenter.cz
info@lifecenter.cz

VČELAŘI V HORNÍCH
POČERNICÍCH SLAVÍ
PĚTAOSMDESÁTKU
Včelaři jsou v Horních
Počernicích v převážné
většině organizování pod
Základní organizací Českého
svazu včelařů.
Český svaz včelařů je zájmový spolek, který
podporuje tradičně, již od svého vzniku v padesátých letech minulého století,
a v návaznosti na historické včelařské spolky
v Čechách (Chrudim) a na Moravě (Brno),
rozvoj včelařství u nás. Zároveň je Český
svaz včelařů pověřenou organizací v provádění plemenářské činnosti včely kraňské
(Apis mellifera carnica).
Základní organizace ČSV v Horních Počernicích má dvacítku členů. Spolek byl založen v roce 1934, takže v letošním roce slaví
naši hornopočerničtí včelaři 85 let od svého
založení. Předsednictvo spolku ve složení, pan
Lubomír Jakl, předseda, pan David Waraus,
jednatel a paní Marcela Jarošová, ekonomka
ZO, pečuje příkladně o členskou základnu
a o pravidelné informování svých členů o činnostech na včelnicích dle správné včelařské
praxe. Výbor také koordinuje některé společné
zásahy tak, aby probíhaly společně a byly co
nejúčinnější. Jedná se především o veterinární legislatvou předepsané postupy v léčení
včelstev proti výskytu roztoče Varoa destructor
- tedy onemocnění varoázou. Spolek dále dbá
o organizaci pravidelného společného vyšetření včelstev v zimních měsících. Členové – naši
sousedé včelaři, se 2x ročně scházejí na pravidelných členských schůzích, které jsou kromě
běžné organizační agendy, pravidelně obohaceny tematickou přednáškou učitele včelařství,
přítele Bc. Jana Rožánka.

Bydlíme a včelaříme v úrodné lokalitě,
na produktivních půdách v blízkosti soutoku Labe a Jizery. Naše lokalita se vyznačuje
teplým podnebím a výskytem nepřeberné
květeny a rostlinstva v zahradních kulturách
stejně jako ve volné přírodě. Sedlákům se
zde výnosně hospodaří. Ovšem, nedočkali
bychom se úrody, kdyby nebylo našich včel
a našich včelařů. Poctivá práce na včelnicích v sezoně i dohled nad zdravotní situací
a příprava na další intenzivní období mimo
sezonu, doprovází život každého včelaře.
Sladký med pro rodinu, pro sousedy a ostatní milovníky této ryze přírodní pochoutky
z naší přírody, je naší zaslouženou odměnou.
I když letos nebylo medu mnoho, především kvůli chladným dnům v době rozkvětu
ovocných stromů a suchému létu, někteří hornopočerničtí včelaři mají ještě pár
sklenic medu na prodej. Obraťte se na ně
a podpořte jejich záslužnou činnost koupí

pravého a nefalšovaného medu „ze dvora“
a nejděte si mezi nimi do budoucna toho
„svého včelaře“.
Přinášíme vám prostřednictvím našeho
Hornopočernického zpravodaje jejich kontakty:
•	D avid Šilhan, apissilhan@gmail.com,
tel.: 731 475 763, Horní Počernice
•	Lubomír Jakl, jaklovi23@seznam.cz,
tel.: 606 688 819, Horní Počernice
•	Bc. Jan Rožánek, janrozan@seznam.cz,
tel.: 737 626 862, Horní Počernice
•	D avid Waraus, davidwaraus@volny.cz,
tel. 733 566 235, Horní Počernice
•	Jitka Weber, Ph.D & Ing. František
Šonka, rodinnevcelarstvi@email.cz,
tel.: 725 186 879, Horní Počernice
Za ZO ČSV Horní Počernice:
Lubomír Jakl, David Waraus a Jitka Weber
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ŠKOLY

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

Každoročně vyjíždějí
studenti prvních ročníků
na seznamovací a adaptační
kurz. Nejinak tomu bylo i letos,
kdy noví žáci první školní den
odjeli do Žihle, aby tam strávili
pět zajímavým programem
naplněných dní.

PRVÁCI SE ADAPTOVALI
Kromě sportovních aktivit, které zahrnovaly
i ranní společné protažení, absolvovaly třídy
setkání s ředitelem školy, výchovnou poradkyní nebo školním psychologem, od nichž
se dozvěděly, jaké poradenské služby škola
nabízí. Účastníci zjistili hravou formou mnohé
o různých strategiích učení a v rámci dalších
rozličných aktivit začali pracovat na rozvoji
pozitivních vztahů jednak ve svých třídních
kolektivech, ale také mezi třídami navzájem.
Více než dvě stovky žáků si zahrály společně dvě
velké strategické hry a ve večerních hodinách se
pobavily při karaoke, diskotéce nebo u táboráku. Ti nejodvážnější se zúčastnili talentové
soutěže, během níž předvedli, v čem jsou dobří.
Zamračené nebe se hned druhý den proměnilo
k nepoznání, a tak všichni přijeli nejen spo-

kojení, ale někteří i pěkně opálení. Věříme, že
dobrý start je předzvěstí skvělých zítřků a že
se našim nováčkům bude ve škole dařit i líbit.
PŘIVÍTÁNÍ V NOVÉM DOMOVĚ

Mnoho našich studentů je mimopražských,
a tak už v neděli prvního září přivítali
v domově mládeže nové obyvatele. Součástí
slavnostního večera bylo nejen uvítání panem
ředitelem a paními vychovatelkami, které
na čtyři roky přebírají rodičovské role, ale také
hra, při které prváci poznali i ta nejtajemnější
zákoutí svého druhého domova.

v měsíci od 14 do 19 hodin. Poprvé se na vás
těšíme 6. listopadu 2019.
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

I v letošním roce chystáme dny otevřených
dveří, které budou probíhat vždy první středu

I. HUDEBNÍ VEČER
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Tradiční koncert žáků ZUŠ

Úterý 22. 10. - sál ZUŠ – 18.00 hod.

VÝSTAVA O ŽIVOTĚ ZUŠ
Hudební škola v Horních Počernicích byla
založena v roce 1954. Z původních tří pedagogů, kteří vyučovali při založení školy, se
pedagogický sbor rozrostl na dnešních 51
vyučujících. V současné době se počet žáků
v Základní umělecké škole pohybuje okolo
1 000. Navštěvují jednotlivá oddělení (hudební, výtvarné a literárně dramatické) podle
svých zájmů a předpokladů.
Ve škole působí řada sborů a souborů.
Stálými jsou pěvecké sbory Malíček a Paleček,
Lísteček a Lístek, pěvecké soubory Mozaika
a Cantabile, smyčcový orchestr, dechový orchestr, Big Band, rocková kapela, klarinetové
kvarteto a saxofonové kvarteto.
Výstava o životě školy je věnována 65. výročí
založení školy v Horních Počernicích.
Slavnostní vernisáž se koná ve středu 2. října
v 18.00 hodin v Kočárovně Chvalského zámku.
Výstava potrvá do 30. října 2019.
Libor Zíka,
ředitel školy
Další akce a koncerty jsou postupně zveřejňovány na webu školy: www.zus-hp.cz
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GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

ZŠ CHODOVICKÁ

VĚDÍ O NÁS
I V JAPONSKU
Až do Japonska se dostal obrázek žáka 5. B,
Jana Třešňáka. Obrázek vznikl v roce 2017
v rámci výtvarné soutěže Národní plemena hospodářských zvířat, kterou tenkrát
připravil Zemědělský svaz ČR ve spolupráci
s Výzkumným ústavem živočišné výroby, v.
v. i. v Praze Uhříněvsi. Tenkrát byl Jan ve 2.
třídě. Po třech letech doputovalo jeho dílko
až do světové dětské obrázkové soutěže „The
27th Annual World Children sPicture Contest“, která je od roku 1993 organizovaná
japonskou národní družstevní zemědělskou
organizací, s cílem podpořit přátelství a vzájemné porozumění dětí na celém světě.
Vyhodnocení soutěže proběhne v říjnu.
K úžasnému úspěchu gratulujeme
a držíme palce.

NÁVŠTĚVA
PAMÁTNÍKU VOJNA
Závěrem loňského školního roku jsme se my,
obě kvarty (resp. kvinty) Gymnázia Chodovická,
zúčastnily exkurze do památníku Vojna u Příbrami.
Pracovní tábor jsme navštívili v rámci specifické
primární prevence, z toho důvodu akci finančně
pomohly zajistit MČ Praha 20 a Imperativ, z. s.
Památník Vojna se nachází uprostřed lesů
5 km jihovýchodně od Příbrami, v místě
známém výskytem železné, stříbrné a uranové rudy. Tento původně zajatecký tábor
pro německé válečné zajatce sloužil v období
1949-1951 jako tábor nucených prací a následně do roku 1961 jako vězeňské zařízení
pro politické odpůrce komunistického režimu a je jediný svého druhu v celé střední
Evropě. Obdobná zařízení existovala rovněž
na Jáchymovsku a Slavkovsku ve spojitosti
s těžbou uranové rudy, ale tábor Vojna je
jako jediný přístupný návštěvníkům.
Po příchodu jsme se přemístili do promítací místnosti, kde jsme si osvěžili naše
znalosti z dějepisu a lépe si představili atmosféru po komunistickém převratu v Československu. Následně jsme si po skupinkách společně s průvodcem postupně prošli
prohlídkovou trasu tábora. V areálu byla
cítit ponurá atmosféra, tábor zůstal skoro
celý zachovalý v původním stavu, ostnaté
dráty, strážní věže pro případ zastřelení utíkajícího vězně, věznice, zchátralá ošetřovna,

špinavé chodby. K tomu všemu expozice
s dopisy pro vězně, složky se záznamem
chovanců, básně horníků, předměty nalezené v dolech, fotografie a jména. Zvláštní
pocity navozovaly nezvratné důkazy o tom,
že minulé století zde byla vězněna, či dokonce zemřela spousta nevinných lidí…
Eliška Prokopová,
kvarta (kvinta) B

Růžena Vlčková, učitelka

CELOREPUBLIKOVÉ
FINÁLE OVOV

Hned v prvním zářijovém týdnu proběhlo
naše 5. finále jubilejního 10. ročníku RF
OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) v Brně. Nový školní rok, nové
výkony i nové reprezentační mikiny! Žáci
si to pod dohledem olympioniků rozdali v deseti disciplínách. Během čtvrtka
zvládli polovinu, v pátek už věděli, jak se jim
podařilo napodobit loňský stříbrný úspěch.
Družstvo se nakonec umístilo na 21. místě,
což je v polovině startovního pole. V soutěži
jednotlivců zazářil Láďa Matouš z 9. B, který
se umístil na krásném stříbrném místě.
Všichni jsme mu to moc přáli. Na skvělém
7. místě se umístila i nejmladší členka našeho týmu, nadějná Kačka Koubová z 5. A.
Gratulujeme a sportu zdar!
Jan Kittler, učitel
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ZŠ RATIBOŘICKÁ

PROSTOR
PRO NOVÁ
PŘÁTELSTVÍ
Letní prázdniny utekly jako voda
a my se vrátili do lavic. Pro některé
to bylo první září na naší škole, pro
někoho naopak poslední. A tak,
aby se prvňáčci lépe rozkoukali
a deváťáci si poslední školní rok
vyzkoušeli také něco nového,
podnikáme každoročně společné
aktivity.

Poprvé viděli prvňáčci deváťáky hned 2. září,
kdy je s paní ředitelkou, paními učitelkami
a družinářkami vítali ve škole a slavnostně jim
předávali placky s logem školy. Následující týden se pak seznámili žáci devátých tříd s prvňáčky osobně. V 1. B měli společnou hodinu
na téma „Zvířátka ze Stokorcového lesa“. Velcí
pomáhali malým uhodnout hádanky zvířátek
a společně pak vytvářeli originálně zdobené
hady. V září probíhá také prohlídka školy deváťáci ukazují prvňáčkům všechna důležitá
místa malé i velké budovy. Zábavný nejen pro
ty malé, ale i pro ty starší bývá společný oběd.
Během celého školního roku nás čekají další
setkání – mj. oblíbené Malé tandemy s paní
učitelkou Burešovou. Dál už prozrazovat
nechceme, abychom našim novým žáčkům
nezkazili překvapení. Už teď ale můžeme ma-

lým i velkým slíbit veselé okamžiky, zajímavé
zkušenosti a snad i nová přátelství.
Tak ať se nejen našim prvňáčkům a deváťákům v letošním školním roce daří.
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M. Filípková, E. Jungwirthová,
učitelky

ZŠ Ratibořická
Ratibořická 1700

pořádá dne 2. prosince 2019
od 15:00
oslavu k 60. výročí založení školy
Srdečně zveme bývalé žáky, učitele a přátele školy!

BAVÍ VÁS PRÁCE
S DĚTMI?
CHCETE JIM
PŘEDAT SVÉ
ZKUŠENOSTI?
Staňte se LEKTOREM/LEKTORKOU
kroužku Tvůrčího psaní (a hraní)!
Kroužek je určen pro žáky 2. stupně ZŠ.
Kde? KKC (knihovna), ul. Náchodská
754, Horní Počernice.
Den, čas a podmínky si domluvíme.
Více informací na tel. čísle: 603 420 409
nebo e-mailové adrese: jana_hajkova@
pocernice.cz.

ŠKOLY

ZAČÁTEK ROKU V BÁRTLOVCE

ZŠ BÁRTLOVA

Hned na první školní týden jsme připravili
dvě akce. V rámci projektu Setkávání se
ZŠ Stoliňská proběhly ve čtvrtek 5. září
interaktivní program Dravci v letu a Tajemné sovy organizace Penthea a v pátek
6. září dopravní výchova na školním hřišti.
Dravců se zúčastnily všechny třídy naší
školy a jedna třída ZŠ Stoliňská. Následují-

cí týden se tento zajímavý program odehrál
v naší MŠ Litvínovská, kde se zúčastnili
i žáci třetího ročníku ZŠ Litvínovská. Žáci
se společně dozvěděli spoustu zajímavých
informací ze života dravců a sov, někteří je
dokonce drželi na rukavici nebo pohladili.
Lektoři žáky praktickými ukázkami a možnostmi vyzkoušet si některé aktivity zaujali

a přirozeně motivovali ke kladnému vztahu
k přírodě (zvířatům, ptákům).
Obě akce jsme mohli zrealizovat díky
finančnímu příspěvku z grantu MHMP.
Daniela Dvořanová,
Lenka Jedelská
učitelky

POŽEHNÁNÍ OBRAZU „BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ“
ZŠ CHVALY

Od 12. 9. je v kapličce u Chvalské
školy umístěn obraz Boží
milosrdenství od Emílie Krajňákové.
Obrazu požehnal pan farář Eliáš a pokud
hledáte místo, kde se na chvilku zastavit
a rozjímat v naší uspěchané době, přijďte
ke kapličce na Chvalech.
Martin Březina,
ředitel školy
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POČERNICKÁ
BIKERKA SBÍRÁ
DALŠÍ ÚSPĚCHY
NEJEN V SEDLE
KOLA, TENTOKRÁT PŘIDALA
I PLAVÁNÍ A BĚH
Na tvoje úspěchy na poli horských kol jsme
si už zvykli, co tě přimělo k tomu postavit se
na start terénního triatlonu tzv. Xterry?
To je prostě něco, co má člověk nějaký rok
zabudované v hlavě a jen čeká na ten správný
okamžik, kdy to uskuteční. Několik triatlonů
v okolí jsem v minulosti již absolvovala (silniční i bikové), ale nikdy o takových distancích jako má Xterra. Plavat chodím celkem
pravidelně, běhání patří zejména do zimní
přípravy, ale tak proč nespojit vše dohromady
a nerozházet v nabité závodní bikové sezoně
trochu nohy a nezpestřit si program?
Co jsi od závodu čekala? Je titul mistryně
Evropy překvapení nebo jsi boj o nejvyšší
příčky plánovala?
Zdolání další velké tajné výzvy, posunutí
se dál, otestování kondičky, porovnání se
s profíky i hobíky, nasátí sportovního nadšení
tohoto druhu sportu. Plánovala jsem si závod
hlavně užít, správně rozvrhnout síly a proběhnout cílem s pocitem dobře odvedené práce.
A to se podařilo.
S titulem se pojí nominace (tzv. slot) na mistrovství světa v mece triatlonu na Havaji.
Věděla jsi hned, že pojedeš, nebo jsi se
rozmýšlela déle?
Už před závodem se mě na tohle ptal Tomáš
Nohejl - jen jsem se usmála a zavrtěla hlavou,
že by to byl zázrak, kdybych se nominovala.
No a ejhle, po závodu to bylo úplně jinak.
Skoro hned jsem věděla, že bych do toho měla
jít a že zkusím sehnat finance. Kája Polívková
a několik přátel mě v rozhodnutí podpořili
a tak jsem do toho začala dupat a bude to
určitě nezapomenutelná mise.
S jakými ambicemi budeš na šampionát
odlétat?
Podat co nejlepší výsledek a dám do závodu
určitě maximum, které ve mně po našlapané
sezoně ještě zbylo. Ale rozum u toho budu
používat stejně jako u všech závodů a budu se
chtít dostat do cíle s úsměvem. Samozřejmě
bude záležet hodně i na tom, jak k nám bude
přívětivé počasí a Tichý oceán. Loni tam panovaly dost nepříjemné podmínky – obrovské

vlny a biková i běžecká část byly jako na skluzavce (všude spousta bahna). No, a jelikož
tam budeme mít trochu času na aklimatizaci,
určitě navštívím zajímavá místa, která Maui
nabízí. Užiju si sluníčko a zasloužený relax
pro duši i tělo po celoročním shonu. A pak se
vrátím k těm dvěma malým fanouškům (neteř
a synovec na fotce z Xterrra v Prachaticích),
třeba se od tety jednou něco přiučí.
Zpět k horským kolům. Celý rok držíš
stabilní formu a daří se ti jak v maratonu,
tak i v olympijském cross-country. Jsi se
sezonou spokojená?
Se sezonou jsem spokojená moc, hlavně
mě těší, že drží zdravíčko a případné pády se
obejdou bez větších zranění. Na začátku sezony jsem si říkala, že nechci mít tak našlapaný

ME Xterra Prachatice a historicky první short trak,
který se jel v neděli po sobotním hlavním závodu

Bikemaraton Drásal 2019 s Michalem Bubílkem
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program jako v loňském roce a nakonec je
ještě nabitější. Cross-country je pro mě skvělý trénink techniky a dynamiky. Taky to člověka nakopne úplně jinak, protože se na trati
bojuje jen mezi ženami. Nakonec jsem z šesti
podniků ČP XCO absolvovala pět a vynechala
pouze Bedřichov, který se konal týden před
MČR XCM v Mostě. Na MČR XCM se mi
sice nepodařilo obhájit titul mistryně potřetí
v řadě, ale titul vicemistryně má hodnotu vysokou na tak obtížné technické trati a dojezd
necelé tři minuty za profesionálkou Jitkou
Čábalickou je super výledek. V průběžném
pořadí ČP XCM i seriálu Kolo pro život
zatím vedu (ovšem dvakrát jsme bloudili,
což mě stálo ztrátu bodů v celkovém pořadí,
tak uvidíme, jak to nakonec dopadne). Mám
dva významné letošní skalpy v maratonu a to
mezinárodní UCI maratony – Author Malevil
Cup a Bikemaraton Drásal. 5. místo na MČR
XCO v Hlinsku v kategorii Ženy Elite mi
vyneslo možnost startu na ME XCO v Brně
v reprezentačním dresu, což pro mě byla
obrovská životní zkušenost, šance a zážitek
na domácí půdě s úžasnými fanoušky na trati.
Až k neuvěření je, že jsem se dostala i do letošního nominačního výběru pro MS XCM
ve Švýcarsku, které se koná za 14 dní.
Cyklistická sezona spěje ke svému konci, co
všechno tě ještě čeká?
Pravděpodobně poslední závod ČP XCM
v Harrachově a doufám, že to nebude takové
maso jako byly letošní Rallye Sudety 7. 9.
2019, kde nám pršelo od startu až do cíle
a byla hrozná zima. Jinak by to byl krásný
závod se spoustou techniky a parádních panoramat. Hlavní prioritou je nyní MS XCM
ve Švýcarsku (Grachen) za 14 dní, které bude
vrcholem sezony a třešničkou na dortu bude
MX Xterra na Havaji v terénním triatlonu 27. 10. 2019. Mezitím se ještě objevím
na některých místních podnicích v maratonu a podzim si zpestřím pár cyklokrosy
v Jižních Čechách na svém skvělém biku
Kross Earth.
Michal Douša, Vojtěch Dobšovič,
BikeRanch

SPORT

ANNA ČEŠPIVOVÁ
NA VODĚ OPĚT ZÁŘÍ!

Reprezentantka České republiky ve vodním
lyžování Anička Češpivová z Horních Počernic
na sklonku srpna vytvořila nový český rekord
ve slalomu na jezeře v Mělicích u Pardubic
s výkonem tři bóje na 11, 25 m dlouhém laně.
V úspěšné jízdě pokračovala i na Mistrovství
České republiky na jezeře Ovčáry nedaleko
Prahy 7. a 8. září 2019. Získala 3x zlatou medaili ve slalomu, skocích a kombinaci a druhé

ODDÍL SPORTOVNÍ
GYMNASTIKY TJ SOKOL HORNÍ
POČERNICE POŘÁDÁ:
• v sobotu 12. 10. 2019 od 10.00 hod. v tělocvičně
ZŠ Ratibořická tradiční závod trojic „O vázu
Horních Počernic“,
• v neděli 13. 10. 2019 od 9.10 hod. „Přebor Prahy
výkonnostních stupňů“ a po skončení cca
ve 13.00 hod. „Závod gymnastických nadějí“
– cvičí nejmladší závodnice.
Těšíme se na vás, přijďte podpořit naše
holčičky!
Za oddíl: Lenka Barešová

místo v tricích. „Jsem šťastná za krásný závěr
sezony a děkuji Městské části Praha 20 za
podporu,“ uvedla mladá závodnice bezprostředně po závodech.
Blahopřejeme k úspěchu a držíme palce do
dalších závodů!
Alena Štrobová, starostka

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Dne 19. 10. 2019 se konají
na rybníce Koupaliště tradiční
dětské rybářské závody.
Sraz v 7.00 hodin v klubovně
ČRS. Loví se na plavanou.
Zveme všechny nové zájemce
o rybolov s vlastním prutem.
Za výbor M. O. Horní Počernice:
Martin Pachta
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MEMORIÁL
PAVLA KRÁLE
V sobotu 31. 8. 2019 se uskutečnil turnaj pro ročníky 2009
a 2010. Turnaje se zúčastnilo
8 týmů v každé kategorii.

NOVÁ
SEZONA
NA XAVEROVĚ
Nový ročník se pomalu rozjel, a tak bychom vás rádi informovali
o novinkách v klubu. Naše mládežnická základna se neustále rozšiřuje. Letos opět otvíráme minipřípravku s názvem Šikulové. Tentokrát ji budou tvořit děti ročníku 2013 a mladší. Máme v současné
době čtyři přípravkové kategorie, které budou hrát elitní soutěž
s ligovými týmy. Mladší žáci jsou přihlášeni do tří výkonnostních
soutěží, starší žáci do dvou, nejstarší mládežnický tým mladší
dorost bude hrát druhou nejvyšší soutěž v Praze. Tým dospělých
udržel soutěž 1. A třídu, což bereme jako úspěch. Hrajícího trenéra
Davida Lukeše nahrazuje trenér Gazmend Mullai, který přichází
z Mnichovic. Od letošního roku budou naši gentlemani (hráči
nad 40 let) hrát nejvyšší soutěž, kam po loňské sezoně postoupili
a ambice mají opět ty nejvyšší. Máme tedy přihlášeno 11 mládežnických soutěží a 2 soutěže dospělých. Věříme, že nám zůstanete
věrni a přijdete podpořit naše mužstva v nové sezoně.
Zápasy jednotlivých mužstev najdete na webových stránkách klubu: www.scxaverov.cz.
Jménem klubu: David Lukeš,
šéftrenér SC Xaverov Horní Počernice

Výsledky 2010
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Slavia Praha
Neratovice - Byškovice
Čakovice
Xaverov I
Hrdlořezy
Hostivař
Xaverov II
Koloděje

Výsledky 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solnice
Meteor
Xaverov I
Kladno
Xaverov II
Stodůlky
Příbram
Admira

Hrálo se na umělé trávě a za slunečného počasí to bylo pro všechny
účastníky velmi náročné, přesto kvalita hry a zápal kluků byl obdivuhodný. Xaverov reprezentovaly vždy dva týmy v každé kategorii. Oba ročníky se prezentovaly sympatickými výkony, vždy jeden z týmů postoupil
do skupiny o nejvyšší příčky. Nakonec z toho bylo 4. a 7. místo pro
ročník 2010. První tým ročníku 2010 dokonce porazil pozdějšího vítěze
ze Slavie Praha a v druhém zápase, který rozhodoval o finálové účasti,
prohrál s tímto soupeřem na pokutové kopy, takže byl blízko celkovému
vítězství, o 3. místo podlehli týmu z Čakovic. Blízko celkovému vítězství
byl i jeden z týmů ročníku 2009, v semifinále narazil na pozdějšího vítěze
ze Solnice, v boji o třetí místo už byl úspěšný a tak konečné 3. místo
a k tomu ještě 5. místo druhého týmu je krásný výsledek. Celá akce byla
velmi povedená a za to je třeba poděkovat rodičům obou ročníků, kteří
se postarali o celkový servis během celého dne..
Děkujeme za krásnou reprezentaci klubu.
David Lukeš
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ ŘÍJEN 2019

S PERMANENTKOU
NA BÉČKO ZDARMA
+ MOŽNOST PŘEDPRODEJE NA YOUTH LEAGUE
8. KOLO, NE 29. 9. 2019 | 16:00

SPORT

VĚ
O
R
H
E
AV NICÍC
X
R
A
E N POČE
S
AJE NÍCH
R
H OR
VH

SK SLAVIA PRAHA B
FK PŘÍBRAM B
LM, ST 2. 10. 2019 | 14:00

SK SLAVIA PRAHA U19
DORTMUND U19
10. KOLO, NE 13. 10. 2019 | 15:30

SK SLAVIA PRAHA B
MLADÁ BOLESLAV B
LM, ST 23. 10. 2019 | 14:00

SK SLAVIA PRAHA U19
BARCELONA U19
12. KOLO, NE 27. 10. 2019 | 14:30

SK SLAVIA PRAHA B
AC SPARTA PRAHA B
15. KOLO, NE 17. 11. 2019 | 13:30

SK SLAVIA PRAHA B
FK RAKOVNÍK
LM, ST 27. 11. 2019 | 14:00

SK SLAVIA PRAHA U19
INTERNAZIONALE U19
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INZERCE

Z ÁKL ADNÍ ORG ANIZ ACE ČE S KÉ HO Z AHR ÁDK ÁŘS KÉ HO
S VA Z U V H O R N Í C H P O Č E R N I C Í C H S R D E Č N Ě Z V E N A

Starostka Alena Štrobová srdečně zve na

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
N A C H VA L S K É M Z Á M K U

Výstavu ovoce,
zeleniny, květin
a bonsají spojenou
s tombolou
Koná se 4. – 6. 10. 2019 v budově Místní veřejné knihovny
Horní Počernice, Náchodská 754.
Pro žáky našich základních škol otevíráme výstavu
už tradičně v pátek 4. 10. 2019 od 9.00 do 15.00 hodin.
Těšíme se na vás!
Výbor ZO ČSZ v Horních Počernicích

www.pocernice.cz

Ve čtvrtek 17. října 2019 od 14.00 hodin bude hostem
MAREK ŽDÁNSKÝ – CHOVATEL ZVÍŘAT, známý
působením v pražské zoo.
Poutavé vyprávění o péči o gorily, včetně populární
Moji, doplní promítání fotografií.
Těšíme se na vás!

www.pocernice.cz

Místostarostka Daria Češpivová srdečně zve na

S E TK Á N Í Z Á S T U P CŮ
H O R N O P O Č E R N I C K ÝC H
S P O LK Ů

H LE DÁ M E N E J K R Á S N Ě J Š Í
ZAHRADU HORNÍCH
P O Č E R N I C!
Děkujeme za fotografie zahrad.
Vyberte hlasováním tu nejlepší!
Od 1. do 31. 10. můžete dát like
zahradám na facebooku
Horních Počernic.
Lze hlasovat pro jednu
i více zahrad.

Ve čtvrtek 10. 10. a 17. 10. 2019
od 17.00 hodin v prostorách
Kulturně-komunitního centra
(Knihovna), Náchodská 754/94.
Těším se na setkání
s vámi a na vaše nápady
a podněty!

Vítězí tři zahrady s největším
počtem lajků a jedna navíc,
kterou vybere odborná porota.
www.pocernice.cz
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INZERCE

Knihy a knižní pozůstalosti
koupím.
Tel: 286 891 400
Odhady, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588
Sídlo pro s.r.o., OSVČ v Praze.
Tel: 728 991 247
www.sidloprofirmupraha.cz
Servis, revize plynových
spotřebičů, revize tlakových
nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových
cest. Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818
Autoškola TRIUMF
H. Poč. Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz,
mail:
ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333, 281 920 134
! Odvoz starého nábytku
na skládku.
Vyklizení sklepů, bytů,
pozůstalostí a jiné. Stěhování
a doprava.
Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
Posekáme a odvezeme trávu,
stříháme živé ploty a keře.
Prořezáváme
a hnojíme trávníky. Tel:
724 006 275,
E-mail: info@pvj-group.cz,
www.pvj-group.cz
Koupím byt či dům v Horních
Počernicích.
Tel: 604 617 788

Hájek – zednictví – malířství.
Kompletní rekonstukce bytů,
domů, nebytových prostor.
Veškeré zednické, obkladačské,
podlahářské, malířské a bourací
práce. Odvoz suti zajištěn.
Mob: 777 670 326
Úklid domácnosti
Nabízím pravidelný nebo
jednorázový
úklid vaší domácnosti.
Tel: 601 368 944
Kominictví Němec,
opravy, čištění, revize.
775 132 921
Úklid kanceláří
Firma v Horních Počernicích
přijme paní na úklid kanceláří.
Vhodné i jako přivýdělek k MD.
Volat: 728 514 945
Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě – voda,
plyn, topení.
Tel: 775 961 432
Nabízím hodiny
kondičního běhu rozvoj kondice, příprava
na závody 5, 10, 21 km.
Těším se na vás,
Pavlína 720 755 348
Hledá se Pomocný skladník
Firma v Horních Počernicích
(bývalý areál Xaverov), hledá
středně zdatného muže
na pomocné práce do skladu.
Kontakt:
volnamista@sauveterre.cz

thai-relax.cz

REZERVACE

(+420) 605 777 144

Nechte pečovat a rozmazlovat Vaše tělo
i mysl pod rukami certifikovaných terapeutek
z Thajska a Filipín.
DÁRKOVÉ POUKAZY • AKČNÍ NABÍDKY
Náchodská 184, Praha - Horní Počernice
OTEVŘENO PO-NE 10:00 - 22:00

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 67, říjen 2019
(vychází měsíčně, kromě letních prázdnin)
Periodický tisk územního samosprávného
celku. Náklad 6 200 ks.
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