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HORNOPOČERNICKÝ

O VÁNOCÍCH JSEM
RÁD S BOHEM

POČERNICKÁ
SVĚTÝLKA

CHVÁLA
PEČENÍ

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK
1. 12.
Adventní trhy – Ježíškova pošta a rozsvícení
vánočního stromu na Chvalské tvrzi
od 12.00 do 18.00 hod.
1. 12.
Pohádková neděle s vílou Ohnivkou
od 9.00 do 18.00 hod.
14. a 15. 12.
Adventní pohádkový víkend pro děti komentované prohlídky s Popelkou a rytířem i
patchworková vánoční dílnička
od 9.00 do 18.00 hod.
18. 12.
Chvála pečení aneb jak se peče
v Horních Počernicích - soutěž
od 18.00 hod.
24. 12.
Živý betlém na Chvalském zámku
od 14.00 do 16.00 hod.
12. 1.
Zavírání Vánoc a tříkrálový průvod
od 14.00 do 16.00 hod.
do 5. 1.
Patchworkový čas vánoční
denně od 9.00 do 18.00 hod., 24. 12.
otevřeno pouze od 14.00 do 16.00 hod.,
zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.
do 30. 1.
Tak se ukaž - práce studentů uměleckých škol
denně od 9.00 do 18.00 hod., 24. 12.
otevřeno pouze od 14.00 do 16.00 hod.,
zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.
do 2. 2.
Jihočeské betlémy – výstava
Dřevo, dřívko, dřevíčko - interaktivní výstava
denně od 9.00 do 18.00 hod., 24. 12.
otevřeno pouze od 14.00 do 16.00 hod.,
zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.
DIVADLO

6. 12. Poslední aristokratka
od 19.30 hod.
7. 12. Příhody včelích medvídků
od 15.00 hod.
8. 12. Ostře sledované vlaky
od 19.30 hod.

ČE
DIV CHŮV
AD
P O D E LN Í
ZIM

9. 12.
*Vánoční koncert pěveckých sborů
od 17.30 hod.
10. 12. Vlastníci
od 19.30 hod.
11. 12. Splašené nůžky
od 19.30 hod.
12. 12. Karel, já a ty
od 19.30 hod.
14. 12. Obušku z pytle ven
od 15.00 hod.
15. 12. Addamsova rodina
od 17.00 hod.
16. 12. *Dechový orchestr
od 18.00 hod.
17. 12. Harfa Jany Bouškové
od 18.00 hod.
18. 12. Špindl 2
od 19.30 hod.
19. 12.
Naďa Válová – hlas s osudem
od 19.30 hod.
21. 12.
Ovečka Shaun ve filmu: Farmageddon
od 17.00 hod.
22. 12.
Zpívání pod vánočním stromem
od 17.00 hod.
Přírodní divadlo Dády Stoklasy
DDM

1. 12
Snow film fest
od 17.00 hod.
2. 12.
*Hvězdná setkání – večer ve víru StarDance
od 19.30 hod.

6. – 7. 12.
Vyrábění a nocování s Mikulášem
od 18.00 hod.
15. 12. Kurz tiffany
od 14.00 hod.

3. 12. Poslední aristokratka
od 19.30 hod.

13. – 15. 12.
Lyžařský víkend na horách s REBE-LS

4. 12. Cry baby cry
od 19.30 hod.

KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

5. 12. Ženská na vrcholu
od19.30 hod.

9. 12.
Vánoční mandala kurz relaxačního malování
od 17.30 hod.
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12. 12. Křeslo pro hosta: Beseda se
spisovatelem Peterem Juščákem
od 18.00 hod.
MUMRAJ
1. 12.
Vánoční veselí – kočárovna Chvalského zámku
od 14.00 do 17.00 hod.
4. 12.
Mobil v rukou dítěte
od 19.00 do 22.00 hod.
5. 12.
Mikulášská nadílka pro nejmenší
od 9.00, 10.00 nebo od 11.00 hod.
5. 12.
Mikulášská rodina k vám domů
od 16.00 do 20.00 hod.
7. 12.
Montessori sobota aneb rodina spolu
od 9.30 do 11.30 hod
14. 12.
Létající workshopy pro děti i dospělé
od 9.30 do 12.00 hod.
STODOLA
8. 12. Těšíme se na Vánoce
aneb Jakub Jan Ryba ve Stodole
od 17.00 hod.
14. 12.
Burza rybiček - prodejní výstava
akvarijních ryb
od 9.00 do 12.00 hod.
14. 12. Vánoční ples
od 19.00 hod.
OSTATNÍ
1. 12.
Advent - ve svépravické kapličce, Šanovská
ulice denně od 9.00 do 18.00 hod.
2. 12.
Oslava 60. výročí otevření ZŠ Ratibořická
od 15.00 hod.
12. 12.
Adventní zpívání v MŠ Chodovická
od 16.30 hod.
15. 12.
Adventní zpívání u kapličky - u svépravické
kapličky, Šanovská ulice
od 16.00 hod.
od 24. 12.
Betlém - ve svépravické kapličce,
Šanovská ulice
denně od 9.00 do 18.00 hod.

ÚVOD

Adventní
TRHY
Chvalský zámek a Městská část Praha 20
srdečně zvou na

Ježíškova pošt a a rozsvícení váno čníh o strom
na Chvalské tvrzi

v neděli 1.

u

12. 2019

Bohatý program:
od 9 do 18 hod.
vánoční výstavy na zámku:
Jihočeské betlémy a Dřevo, dřívko, dřevíčko
od 9 do 18 hod.
Pohádková neděle na zámku
s vílou Ohnivkou a vánočními výstavami

SLOVO
STAROSTKY
Milí přátelé,
přichází čas, který z celého roku patří
k těm nejkrásnějším. V očích dětí září
jasné očekávání a pro nás ostatní jsou to
chvíle, kdy se alespoň na okamžik zastavíme. Ohlédneme se zpět, vzpomeneme na
své milované blízké lidi, kteří už mezi námi
nejsou a čas věnujeme chvílím stráveným společně
s rodinou a přáteli. Vánoce jsou obdobím, které plní přání, přináší
naději, radost a často i smíření a odpuštění.
Přeji vám proto, abyste dny adventu a vánočních svátků s jejich
nezaměnitelnou atmosférou prožili v klidu, s láskou v srdci a spolu
se svými nejbližšími. Do roku 2020 přeji vám všem zdraví, štěstí,
spokojenost a životní pohodu.

od 12 do 18 hod.
Adventní trhy v areálu Chvalské tvrze

Alena Štrobová, starostka

 ve 14 hod.
návštěva Lucií na trzích
 od 14 do 17 hod.
Vánoční veselí v kočárovně centra MUMRAJ
 od 16 do 17 hod.
Ježíškova pošta a rozsvícení vánočního stromu
 anděl vybírá dětská přání Ježíškovi
 zazpívají dětské sbory Paleček ze ZUŠ Horní Počernice, počernický dětský sbor
Rokytka a zpěvačky Klára Jelínková a Magdaléna Moudrá

PŘÍŠTÍ ZASTUPITELSTVO
SE KONÁ V PONDĚLÍ
9. 12. 2019 OD 17.00 HOD.
NA CHVALSKÉM ZÁMKU.

Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 - Horní Počernice, tel.: 281 860 130, www.chvalskyzamek.cz

Vážení spoluobčané,
přejeme vám všem radostné prožití
vánočních svátků,
krásné sváteční okamžiky
prožité v kruhu vašich nejbližších
a do roku 2020 štěstí,
zdraví a spoustu energie.
Radní MČ Praha 20
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STODOLA

SLAVNOSTNÍ
OTEVŘENÍ CHVALSKÉ
STODOLY
Chvalská stodola - nový objekt pro
kulturní a společenské akce v naší
městské části - byl slavnostně otevřen. Pásku u vstupu do památkově
chráněné budovy na Chvalské tvrzi
přestřihla starostka Alena Štrobová,
ředitelka Chvalského zámku Růžena
Beránková, autorka architektonické
studie Ing. arch. Marie Svobodová,
hlavní inženýr projektu Ivan Řezáč
a autor návrhu interiéru Ing. arch.
Tomáš Jirman.
Na pódium v sále paní starostka
poté pozvala i dámy z minulého
vedení radnice – bývalou starostku Hanu Moravcovou a bývalou
místostarostku Evu Březinovou.
Práce na rekonstrukci stodoly byly
zahájeny už v roce 2014, obě dámy
proto dostaly kromě květin i poděkování za svůj podíl při práci na rekonstrukci a přístavbě budovy. Díků
za práci při realizaci rekonstrukce
se dočkala i radní pro výstavbu
a územní rozvoj Karla Polydorová,
která ale bohužel onemocněla a květiny jí proto byly předány doma.
Děkujeme tímto i všem zastupitelům, kteří se v průběhu jednotlivých volebních období na proměně
Chvalské stodoly podíleli.

Poděkování se dočkali i zástupci
společnosti Starý a partner, s. r. o za
zpracování projektové dokumentace,
zhotovitel První Key-Stav,
a. s. z Třince, technický dozor Ing.
Holý, Ing. Štěp ze společnosti PRE,
zástupci Národního památkového
úřadu a Odboru hospodářské správy
a investic ÚMČ Praha 20 – Ing.
Vavruška, Dana Králová a Ing. Lada.
O příjemnou atmosféru slavnostního večera se zasloužila i Emma
Krupičková z pěvecké třídy Šárky
Mistrové počernické Základní
umělecké školy, kterou doprovodila Martina Hudáčeková a fenomenální Prague Cello Quartet. Velký
dík patří ředitelce Chvalského zámku Růženě Beránkové a jejímu týmu
nejen za skvělou organizaci večera,
ale i za nasazení, s jakým přejímají
Chvalskou stodolu do svého zázemí.
Děkujeme i našim kuchařkám ze ZŠ
Stoliňská za vynikající občerstvení.
Naší 200 let staré Chvalské
stodole přejeme spoustu dalších
dobrých let, zajímavé kulturní
programy a mnoho spokojených
návštěvníků!
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Vedení MČ Praha 20

STODOLA

„STODOLA SAMETOVÁ“
Psal se poslední říjnový den roku 2019 a hornopočernická obec
byla obdarována. Vzpomínám na ten krásný večer na Chvalech, ale
připomínám si i těch třicet let od listopadu 1989, třicet let svobody,
ale i úspěšného úsilí o záchranu kulturní památky Chvalský zámek.
A stodola, ve které jsme po dlouhém boji o peníze na potřebnou
rekonstrukci, po letech bojů se zatvrzelými památkáři, ve čtvrtek večer
společně usedli, je nedílnou součástí této národní kulturní památky.
Atmosféra byla nádherná, nálada slavnostní, vzorná organizace večera v režii šikovné šéfky Chvalského zámku.
Příjemný a pozorný projev paní starostky,
milé „retro“ s bývalou starostkou i místostarostkou, poprvé zaplněný sál, zkrátka
zážitek nezapomenutelný. A k tomu skvělá
hudba kvarteta violoncellistů i zpěv naděje
ze zdejší hudební školy. Jen ta vzpomínka
na listopad 1989 chybí. Rozhlížím se po
účastnících večera, převažují senioři, tedy
ti, kterým se po třiceti letech splnilo přání, mít v Horních Počernicích kulturní
sál na společnou zábavu, plesy, či koncerty. Všem, kteří se o obnovu tohoto stánku
zasloužili, upřímný dík. Mezi přítomnými
také ale spatřuji milé děvče, ještě školač-

ku, kterou mi má žena učitelka představuje: „To je Bára.“ „No, těší mě Báro, ale
já už jsem Vás viděl hrát na cello nedávno
v našem divadle. A taky znám Vaši babičku, paní Zorku, není-liž pravda?“
V tu chvíli mi do očí vstupují slzy dojetí.
Vždyť ta babička Zorka byla jednou
z těch, kteří se po listopadu 1989 postavili
na pomyslné barikády u nás v Horních
Počernicích a stali se zakladateli zdejšího
Občanského fóra.
Málokdo už si pamatuje, jak to tenkrát
u nás všechno bylo. Ale právě ta Chvalská
stodola, jako součást toho nejcennějšího, co v obci máme, mně pamět zřetelně
aktivuje. A nikdy nemohu zapomenout na
spolupráci s místními občany počátkem

devadesátých let, kdy se při formování
místní samosprávy postavili silnému
odporu zdejších příznivců již odepsaného
režimu. Je mi líto, že dlouhá řada těch
bojovníků už z tohoto světa odešla, ale
rád bych připomněl alespoň ty, které živila
naděje na obnovu Chvalského zámku, která
se nakonec po dlouhých letech podařila. Vedle řady mluvčích Občasnkého fóra to byli
především zástupci vytvořeného Sdružení
za obnovu Starých Chval v čele s Jitkou Dubovou, Hanou Bezchlebovou a Antonínem
Tvrdíkem. Všichni tři pak také v prvních
svobodných volbách byli zvoleni členy
Zastupitelstva Horních Počernic. Společně
s nimi i dalšími občany se nám tehdy podařilo učinit základní kroky k převodu Chvalského zámku z pseudovlastnictví Státního
statku hl. m. Prahy. Takže i jim je třeba
poděkovat! Ať nám všem ta stodola pěkně
slouží! Jeden z báječného kvarteta muzikantů použil světové označení – „Stodola hall“!
A já přidávám stodola sametová!
S úctou vzpomínal: Ivan Liška

PLES SENIORŮ
POPRVÉ
VE CHVALSKÉ
STODOLE
Milou atmosféru měl opět Ples seniorů,
který letos v premiéře proběhl v krásných
prostorách Chvalské stodoly. Hudební skupina Bueno, skvělí harmonikáři,
k nimž se překvapivě a moc dobře připojil
vystoupením i člen redakční rady Jan
Brunner.

Děkujeme především sponzorům,
kteří podpořili tombolu a seniorům
tak udělali velkou radost. Jsou to
společnost Dermacol, a. s., P3 Park
Horní Počernice, Květiny Dita Marková,
Staročeská pekárna, 1. moravskočeská vinařská na Křovinově náměstí,
Dana Bočková, Alžběta Cibochová,
Jaroslav Kočí st., Klub seniorů
SKP HoPo, Thajské masáže Horní
Počernice. Děkujeme všem!

Za plesový výbor: Alena Štrobová, Daria
Češpivová a Jaroslav Kočí st.
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PTÁTE SE NÁS: PROČ
DOŠLO KE ZMĚNÁM
VE SBĚRNÉM DVOŘE?
Nynější vlastník zakoupil pozemky
v letech 2005-2007. Poté s naší městskou
částí uzavřel na část pozemků o výměře 238 m2 nájemní smlouvu na částku
100 000 Kč za rok. MČ Praha 20 mu tedy
do současnosti zaplatila za pronájem přes
1 milion korun.
V září 2017 vlastník pozemku vypověděl
nájemní smlouvu a tím začala běžet 2letá
výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí měly
být předmětné nemovitosti vyklizeny. Od
té doby se s vlastníkem pozemku jednalo,
stejně jako o směně pozemků městské
části, na kterých má dotyčný vlastník
zčásti postavenou nemovitost. Za její
pronájem ale městské části paradoxně po
celou dobu neplatí vůbec nic! Vlastník
zároveň nabídl pozemky městské části
k odkupu za cenu Kč 7 500 za m 2.
V březnu roku 2018 Rada městské části
Praha 20 vzala nabídku vlastníka k odkupu za cenu 7 500 Kč za m2 pouze na vědomí.
Vlastník pozemku si nechal vypracovat
znalecký posudek na cenu 5 614 Kč/m 2.

Rada městské části v září 2018 schválila
záměr odkupu v hodnotě
5 000 Kč/m2 s odesláním nabídky vlastníkovi
pozemků. V prosinci roku 2018 vlastník nabídku odmítl s tím, že požaduje Kč 6 500 za m2.
V roce 2019 probíhala další jednání
s vlastníkem pozemků s cílem nalézt pro obě
strany optimální východisko. MČ Praha 20
požádala v červnu 2019 o znalecký posudek,
který ohodnotil pozemek ve sběrném dvoře
na cenu v souladu s cenovou mapou, tedy
2 500 Kč/m 2.
Komise majetku RMČ Praha 20 následně
městské části doporučila ve svém usnesení
nejít nad cenu dle cenové mapy. MČ Praha
20 nabídla přes tyto skutečnosti vlastníkovi
cenu k odkupu pozemku za 4 500 Kč/m 2, což
opětovně odmítl.
Nutno podotknout, že sám vlastník bez nájmu užívá sklad MČ v areálu sběrného dvora,
a to zcela zdarma. Dále si vlastník pozemku
vědomě oplotil část pozemku ve vlastnictví
MČ Praha 20, bez souhlasu MČ Praha 20
a dodnes ji zcela zdarma užívá.

BYLI JSME VE SLAVĚTÍNĚ
Navzdory zimě a dešti dorazila na setkání s radními v ulici
V Slavětíně spousta zdejších obyvatel. Spolu se starostkou Alenou
Štrobovou do ulice V Slavětíně přišli i místostarostové Daria
Češpivová a Jiří Beneda, radní Zbyněk Mucha, zastupitel Miloš
Vacek a projektant kanalizace Jaroslav Knotek, projekt IV s.r.o.
Lidé v Slavětíně si logicky přejí odkanalizování celé oblasti, stěžují
si i na velké částky, které platí za odvoz fekálií a na to, že při dešti
tu dochází k prudké vodoteči dešťové vody, která s sebou strhává
bahno, kamení a místní jsou častokrát nuceni umístit před své domy
pytle s pískem, aby se jim voda nedostala do domů. Projektant ujistil
občany, že dokumentace pro kanalizaci je již kompletně hotová a čeká
se na poslední povolení, aby mohla být realizována. Ulice V Slavětíně
nemá potřebnou komunikaci ani chodníky. Dalším požadavkem
obyvatel lokality byla kontrola rychlosti kolem benzínové stanice
v ul. Ve Žlíbku, kde často dochází na dvou přechodech k ohrožení
chodců. Četné podněty patřily i tématu hluku a realizaci potřebných protihlukových opatření.
Vedení MČ Praha 20
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Na základě předchozích neúspěšných
jednáních s vlastníkem pozemku byla
provedena studie, která navrhla úpravy
sběrného dvora bez omezení jeho provozu. Řešení bylo nalezeno ve vjezdu
z jedné strany a výjezdu ze strany druhé.
V souvislosti s končícím nájemním
vztahem ušetří naše městská část
nemalé finanční prostředky a zároveň již nebude tolerovat bezesmluvní
a bezúplatné užívání svého majetku.
Vlastník byl již vyzván k vydání bezdůvodného obohacení za užívání pozemků
v majetku městské části.
Naše městská část respektuje právo vlastníka na požadovanou cenu za
pozemek, avšak na druhé straně i obec
má povinnost jednat s péčí řádného
hospodáře a nemůže tedy vždy požadavek vlastníka nemovitosti akceptovat.
Vedení MČ Praha 20

CÍRKEV

O VÁNOCÍCH
JSEM RÁD
S BOHEM
Už přes rok působí v Horních Počernicích katolický kněz Vojtěch Eliáš, který do Počernic přišel po tříletém
působení v anglickém Wimbledonu. Jak se slaví vánoční svátky v Anglii a co má na nich nejraději,
se dovíte v našem rozhovoru.
Jak dlouho jste pobýval v Anglii a co Vás tam přivedlo?
V Anglii - konkrétně ve Wimbledonu jsem byl tři roky.
Byl jsem tam poslán pražským arcibiskupem (ostatně jako
i do Horních Počernic) a původní záměr bylo, abych se staral o komunitu krajanů žijících v Londýně a okolí. To se pak
ukázalo jako nepatřičné - mnozí z původních migrantů již byli
vysokého věku a pro nemoc ani nemohli dojíždět na bohoslužby
v češtině a mladá generace byla naopak ráda, že se může zapojit
do místních farností v angličtině (někdy přímo na univerzitě
nebo v rámci místa, kde bydleli). A tak jsem nakonec sloužil
v katolické farnosti ve Wimbledonu a většinu bohoslužeb jsem
měl anglicky. Sice zůstala dlouhou dobu zachována v centru
Londýna jedna mše měsíčně česky, ale pak skončilo i to.

když je dárek výrazem, že mám někoho skutečně rád, pak je to
krásná věc! Pokud jsou však dárky, a hlavně co nejdražší, náhražkou, že „jsem na Tebe celý rok kašlal, tak si nyní léčím svědomí a snažím se Tě nějak uplatit“, tak to je špatně. Já osobně
mám nejradši dárky, které mně synovci nebo neteře sami vyrobí
(a maminka upeče). Kouzlo Vánoc je však něco, co musíme
stále aktivně vytvářet, ono se nestane jen tak samo, že pustíme
koledy a provoníme byt: kouzlo Vánoc - to jsou plody vzájemné
lásky (a někdy i usmíření a odpuštění), když jsme spolu a je nám
dobře a jsme rádi, že jsme spolu. Takhle to mám já i s Bohem o Vánocích jsem rád s Ním!
Lenka Bartáková,
redaktorka

Můžete nám popsat, jak probíhají Vánoce v Anglii? V čem
jsou nejvíce odlišné od našich?
Asi to tak má každý, že podle svého dětství porovnává zvyky
ostatních národů: z tohoto pohledu se může říci, že v Anglii
Vánoce neslaví vůbec. Tedy aby to nevedlo k omylu: na Štědrý
večer nemají žádné rodinné zvyky ani si nedávají dárky. Stromeček se prostě nějak ozdobí (klidně i týden předem) a dárky
dávají podle různých tradic, Angličané naleznou něco v punčoše
25. 12. ráno, rodiny s italskými kořeny dávají dárky až na Tři
krále (tedy 6. 1.) atd. Co mají však společné je slavnostní oběd
25. 12. Pro nás celkem hrůza, v Anglii se jí pečený krocan, ale
k tomu jsou různé přidané pochutiny jako růžičková kapusta,
další pečená zelenina, masové koule a něco jako nádivka nebo
spíše zapečené müsli. Jako správný Čech bych řekl: „Hrůza!“ Vše
to korunuje „Vánoční puding“ - to je něco celkem šíleného. Podle tradice je v něm 13 ingrediencí, jako Pán Ježíš + 12 apoštolů,
ale z našeho pohledu je to spíše dort podle „pejska a kočičky“,
který je navíc tmavý (hnědý až skoro černý) a jí se teplý!
Je nějaký vánoční zvyk, který jste si přivezl s sebou do Čech?
Není to přímo zvyk, ale taková touha. V Anglii se říká, že by
při vánoční hostině (u nich tedy 25. 12. na oběd) neměl být nikdo sám. A tak je normální, že sousedé pozvou někoho z okolí,
kdo bydlí sám a na faře se dělá hostina pro všechny, kterým by
hrozilo, že by byli sami a nikdo je nepozval.
Co máte na Vánocích nejraději?
Cukroví! A z duchovních věcí vánoční koledy a úplně z vážné
hudby Vánoční kantátu od J. S. Bacha.
Nepřipadá Vám, že se pod tíhou velkého shonu, nakupování
a honbou za co největším počtem dárků trošku vytrácí to
pravé kouzlo Vánoc, tedy pohoda, rozjímání...?
Ještě jsem měl před chvílí také uvést, že mám rád dárky! Máte
pravdu, že se někdy za prostředkem ztrácí původní smysl, ale
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ODBORY

ZMĚNY
V DOPRAVĚ
OD 1. 12. 2019 DOCHÁZÍ K TRVALÝM
ZMĚNÁM V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ
DOPRAVĚ. HORNÍCH POČERNIC SE
TÝKAJÍ PŘEDEVŠÍM TYTO ZMĚNY:

Černý Most – Chvaly – Nádraží Horní
Počernice – Ratibořická – Svépravice –
Na Svěcence – Dolní Počernice – …
a dále po trase stávající linky 224… – Sídliště Petrovice. Linka částečně nahrazuje
zkrácenou linku 224. Linka je v provozu
celodenně, celotýdenně (interval 30 minut
v pracovní dny a 60 minut o víkendech
a celotýdenně večer).

141 Zrušení vložených spojů ve špičkách
pracovních dnů v trase Černý Most – Ve
Žlíbku, prodloužení intervalu v pracovní
dny dopoledne z 15 na 30 minut (nahrazeno novou linkou 171).

221 Posílení provozu v pracovní dny

171 Nová linka v trase Depo Hostivař –

Most – Depo Hostivař, kde je nahrazena
novou linkou 171.

Perlit – Jiráskova čtvrť – Kyje – Generála
Janouška – Černý Most – Nádraží Horní
Počernice – Ve Žlíbku. Linka nahrazuje
většinu dosavadní linky 223. Linka je
v provozu celodenně, celotýdenně.

204 Nová midibusová linka v trase OC

odpoledne, kdy bude zajištěna návaznost
na každý vlak ve směru z centra Prahy
(zkrácení intervalu ze 30 na 12–18 minut).

223 Linka je zkrácena o úsek Černý

224 Linka je zkrácena o úsek mezi Dolními Počernicemi a Sídlištěm Petrovice, kde
je nahrazena novou linkou 204. V Horních
Počernicích je linka ze zastávky Ratibořická vedena přes nové zastávky Chodovická,

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

U Jeslí a Jizbická do konečné zastávky Ve
Žlíbku, zastávka Nádraží Horní Počernice
je pro tuto linku zrušena (také nahrazena
provozem linky 204). Mezi zastávkami
Libošovická a Ratibořická jede nově přes
zastávky Vysokovská (resp. Khodlova)
a Jeřická a nejede přes zastávky Krahulčí
a Svépravice. V Dolních Počernicích je
linka ze zastávky Škola Dolní Počernice
prodloužena o nové zastávky Dercsenyiho
a Dolnopočernický hřbitov. Linka také
nově zajíždí do zastávky Dolní Počernice.
V Horních Počernicích z důvodu nového vedení trasy linky 224 vzniknou
jednosměrné zastávky U Jeslí a Jizbická.
V Dolních Počernicích se podařilo zřídit
úplně nové zastávky Dercsenyiho a Dolnopočernický hřbitov, takže linka 224 bude ukončena až zde na okraji nové zástavby. Změna
vedení linky 224 výrazně zkvalitní spojení
mezi Dolními a Horními Počernicemi.
Věra Bidlová, Odbor životního prostředí
a dopravy

INZERCE

AUTORIZOVANÝ SKISERVIS

• max. šetrnost při broušení
všech lyží a snowboardů
• úhlování a tuning hran
• mazání lyží technologií Wax Master II
• montáž a seřizování vázání s tištěným protokolem
Půjčovna lyží, snowboardů a běžek

Prodej jízdních kol MAXBIKE, servis jízdních kol

MB KOLO s. r. o.

Náchodská 490/148, 193 00 PRAHA 9
tel.: +420 233 320 960

www.mbkolo.cz

Otevírací doba:
Po–St, Pá:
Čt:
So:

9–18
9–19
9–12

AKCE! Do 15. 12. k servisu lyží seřízení ZDARMA.

t
n
e
v
d
A
m
é
l
t
e
B
a
od 1. 12. 2019

od 24. 12. 2019
do 2. 2. 2020

ve svépravické kapličce
otevřeno každý den 9–18 hod.
Praha 9 - Horní Počernice, Šanovská ulice
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ZASTUPITELÉ

REDAKČNÍ RADA PŘEJE
VŠEM ČTENÁŘŮM VESELÉ
A POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020.

Krásné Vánoce
a šťastný rok 2020
vám přeje Hnutí
občanů Počernic!

Váš rodinný realitní tým
pro Horní Počernice a okolí
Prodej/koupě nemovitosti je emotivní záležitostí. Jsme odborníci
v oboru a zároveň se dokážeme vcítit do pocitu klienta, který
třeba realitní proces prochází poprvé. Pracujeme spolu nebo
zvlášť, jak vyžaduje situace, protože spokojený klient je náš
cíl. Kancelář RE/MAX Horizont, kterou založila naše maminka
Zuzana Smekalová je již 10 let na Náchodské a my jsme tu
jako rodinný realitní tým pro vás.
Nabídka služeb:
-

Doporučení reálné tržní ceny a cenové strategie
Prodej zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou
Kompletní profesionální zpracování prezentace nemovitosti
Marketing nemovitosti
Cílené oslovení poptávajících klientů
Spolupráce s ostatními makléři v rámci RE/MAX i mimo síť
Koordinace celého realitního procesu bez zátěže prodávajícího
Kompletní právní servis a jednání s Katastrem nemovitostí
Zajištění faktického předání nemovitosti včetně převodu
médií na nového vlastníka

Ing. Nikola Smekalová

David Smekal

E nikola.smekalova@re-max.cz

E david.smekal@re-max.cz

Certifikovaná realitní makléřka

T
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734 682 519

Certifikovaný realitní makléř

T

731 682 341

INZERCE

S TŘ E DY A C HAT
S E S TARO S TKO U

Divizna a sousedé
ze Svépravic srdečně zvou na

Ve středu 4. prosince 2019 od 14 do 18 hodin
se na vás těším v rámci Středy se starostkou.
Dotazy na chatu můžete posílat průběžně,
odpovím nejpozději do úterý 3. prosince 2019

Adventní zpívání u kapličky
V neděli 15. 12. 2019 v 16 hodin
u kapličky v Šanovské ulici ve Svépravicích.

Těším se na vaši návštěvu,
nápady i podněty.

Svépravický svařák zajištěn!
Těšíme se na vás!

Lékárna

50
40 % na brýlové obruby
% na brýlová skla
nebo

platnost poukazu do

pro:
v hodnotě

POUKAZ
na:

FV
a podpis
razítko

Dárková poukázka

na nákup brýlí v hodnotě
platnost poukazu do

www.ocnioptikahp.cz

poukázka þ

1 000,-

523 Kč

30 Kč

Proteinová tyčinka Guareta s různými
příchutěmi. Vhodná jako svačinka s
dostatečným množstvím výživných látek s
přiměřeným množstvím energie.

Arnidol
spray

95 Kč

369 Kč

udělejte radost svým blízkým
FV

Guareta
Tyčinka 44g

Imunoglukan

TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK!



Imunoglukan
60 kapslí

Doplněk stravy ve formě kapslí.
Přispívá k normální funkci imunitního
systému a je určen pro dlouhodobé
užívání.

Největší výběr brýlových obrub v Čr

od:
od:

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Dárková poukázka
na nákup brýlí v hodnotě
www.ocnioptikahp.cz

poukázka þ

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

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.

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

www.pocernice.cz

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz

725 537 096
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DIVADLO

čtvrtek 5. prosince v 19.30 hod.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická komedie / ČR
Režie: Lenka Kny
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka,
Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek
Němec a další
Svérázná svobodná matka a její malý syn
tráví nečekanou zimní dovolenou.
Vstupné: 110 Kč

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

PROSINEC
neděle 1. prosince v 17.00 hod.
SNOW FILM FEST
Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžování, zimním lezení, skialpinismu a dalších zimních radovánkách.
Vstupné: 100 Kč
pondělí 2. prosince v 19.30 hod.
*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
– večer ve víru StarDance

Hosté: Roman Zach a Marek Dědík
Moderuje: Marianne Ehrenthal
Čeká vás zajímavé, zábavné vyprávění o životě a profesi obou hostů a možná dojde
i na tanec.
Výtěžek ze vstupného podporuje projekt
Světýlko pro maminku.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
úterý 3. prosince v 19.30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / ČR
Režie: Jiří Vejdělek
Vstupné: 100 Kč
středa 4. prosince v 19.30 hod.
Sabina Krátká
CRY BABY CRY
Vstupné: 450, 430, 410 Kč

pátek 6. prosince v 19.30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / ČR
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Eliška Balzerová, Vojtěch Kotek, Pavel
Liška, Zdeněk Piškula a další
Rodilý Newyorčan Frank získá díky
svým šlechtickým předkům dávné rodové
sídlo. Potomek emigrantů se tak po
více než čtyřiceti letech chystá s dcerou
a temperamentní ženou na velký návrat
do Čech.
Vstupné: 100 Kč
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
Č

neděle 8. prosince v 19.30 hod. DIVECHŮV
AD
OSTŘE SLEDOVANÉ
P O D E LN Í
ZIM
VLAKY
Divadlo Radar (Ty-já-tr)
Hořká komedie o dospívání a lásce s válkou v zádech. Divadelní adaptace vynikající novely Bohumila Hrabala. Výpověď
kluka, který ohledává vlastní dospělost
a kterému chybí už jen krůček, aby do ní
vstoupil...
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
(studenti a senioři sleva 20 %)
pondělí 9. prosince v 17.30 hod.
*VÁNOČNÍ KONCERT
PĚVECKÝCH SBORŮ
Vystoupení pěveckých
sborů ZUŠ Horní Počernice.
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
úterý 10. prosince v 19.30 hod.
VLASTNÍCI
Komedie / ČR
Režie: Jiří Havelka
Hrají: Tereza Ramba Voříšková, Vojtěch
Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla
Tomicová, Kryštof Hádek, David Novotný
a další
Vtipný pohled na schůzi vlastníků bytových jednotek, kde možná poznáte sebe
nebo své sousedy.
Vstupné: 120 Kč

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

středa 11. prosince v 19.30 hod.
SPLAŠENÉ NŮŽKY
Paul Pörtner,
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Režie: Milan Schejbal
Hrají: Eliška Nejedlá, Robert Tylček,
Martin Dusbaba, Vladimír Senič, Petr
Florián, Helena Karochová
Detektivní komedie, která se stala světovým fenoménem. 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
čtvrtek 12. prosince v 19.30 hod.
KAREL, JÁ A TY
Drama, komedie / ČR

Režie: Bohdan Karásek
Hrají: Jenovéfa Boková, Bohdan Karásek,
Petra Nesvačilová a další
Saša cítí, že se její vztah s manželem
Karlem vyčerpal, a tak od něj na čas
odchází. Útočiště nachází u Dušana. Oba
se snaží zorientovat ve svých vztazích
a vzájemně jsou si v tomto tápání oporou.
Vstupné: 110 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
neděle 15. prosince v 17.00 hod.
ADDAMSOVA RODINA
Animovaná rodinná komedie
/ USA / dabing
Na plátna kin se vrací ikonická rodina,
která každý rok vyhrává všechny soutěže na Halloween. Tentokrát se členové
této vtipné a výstřední rodinky představí
v animované podobě a budou se snažit dokázat, že dobří sousedé jsou pro své okolí
k nezaplacení.
Vstupné: 100 Kč
pondělí 16. prosince v 18.00 hod.
*DECHOVÝ ORCHESTR
Vstupné: zdarma (nutná vstupenka)
úterý 17. prosince v 18.00 hod.
HARFA JANY BOUŠKOVÉ
Vstupné: 300, 280, 260 Kč

DIVADLO

středa 18. prosince v 19.30 hod.
ŠPINDL 2
Komedie / ČR
Režie: Radek Balaš, Hrají: Radim Fiala,
Kateřina Kaira Hrachovcová, Anna Čtvrtníčková, Hana Vagnerová, Filip Blažek,
Oldřich Navrátil, Jitka Sedláčková a další
Úspěšná lékařka, ezoterička, tanečnice
a chlapi z horské služby, kteří jsou vždy
připraveni pomoci. Kde jinde by se všechny příběhy mohly protnout a vyřešit, než
v zasněženém Špindlu?
Vstupné: 130 Kč
čtvrtek 19. prosince v 19.30 hod.
*NAĎA VÁLOVÁ – HLAS
S OSUDEM
V roce 2009 získala cenu Anděl za nejprodávanější CD Ohrožený druh. V květnu
letošního roku vydala profilové album
Černá. V prosinci koncertuje s kapelou
v Divadle Horní Počernice.
Vstupné: 250 Kč
sobota 21. prosince v 17.00 hod.
OVEČKA SHAUN VE FILMU:
FARMAGEDDON
Blízké setkání třetího druhu s nejoblíbenějším ovčím stádem ve zbrusu novém
filmovém dobrodružství. Vstupné: 100 Kč
neděle 22. prosince v 17.00 hod.
ZPÍVÁNÍ POD
VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční předvánoční setkání
s Ditou Hořínkovou a jejím hostem
v Přírodním divadle Dády Stoklasy.
Vstup volný.

LEDEN
pondělí 6. ledna v 19.30 hod.
LEMANS´66
akční/drama/ USA/ titulky/ 12
hrají: Christian Bale, Matt Damon, Caitriona Balfe, Jon Bernthal
Strhující legendární příběh o tom, jak
konstruktér aut Carroll Shelby a britský
jezdec Ken Miles postaví pro automobilku
Ford revoluční závodní auto, aby s ním
mohli zvítězit v závodu 24 hodin Le Mans.
středa 8. ledna v 18.00 hod.
RADOVO RADOVANIE
Vernisáž výstavy Rado Jarábka.
Vstup volný.
pátek 10. ledna v 19.30 hod.
BUĎME V POKOJI
DS Právě začínáme

Režie: Roman Chlup

Hrají: Eliška Králová, David Urban, Eva
Bartoňová, Lukáš Kumst, Nikola Sýkorová, Michal Král a další
Komedie o jednom městě, jednom
hotelu, jednom pokoji a tři příběhy, které
byste mohli prožít i vy.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
sobota 11. ledna v 19.30 hod.
*HORROR SHOW – CIRKUS HRŮZY
Hororová show plná hororových postav,
strachu, napětí i překvapení. Přijďte se bát
i smát, zažijte cirkus trochu jinak. Hororová show plná artistických výkonů.
Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 200 Kč
neděle 12. ledna v 15.00 hod.
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Režie: Zdeněk Tomeš
Hrají: Patrik Vojtíšek, Kryštof Nohýnek,
Michaela Sajlerová, Zdeněk Tomeš
Divadelní adaptace oblíbeného večerníčku. Brumda a Čmelda znovu v akci.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč
úterý 14. ledna v 19.30 hod.
POSLEDNÍ ARISTOKRATKA
Komedie / ČR / P
Režie: Jiří Vejdělek
Hrají: Hynek Čermák, Tatiana Vilhelmová, Eliška Balzerová, Vojtěch Kotek, Pavel
Liška, Zdeněk Piškula a další
Nový film Jiřího Vejdělka podle knižního bestselleru. Vstupné: 100 Kč
středa 15. ledna v 19.30 hod.
STAŘÍCI
Road movie / ČR, SR / 12

Režie: Martin Dušek, Ondřej Provazník
Hrají: Jiří Schmitzer, Ladislav Mrkvička,
Michal Suchánek a další
Dva bývalí političtí vězni ve stařeckém
věku se vydávají v obytném voze napříč
republikou. Jejich cílem je vypátrat a zabít
komunistického prokurátora z 50. let,
který nebyl za své činy nikdy oficiálně
potrestán. Vstupné: 110 Kč
pátek 17. ledna v 19.30 hod.
*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Host: Martin Zounar
Moderuje: Marianne Ehrenthal
S Martinem Zounarem vážně i nevážně
o jeho vzestupech a pádech, osudových
kotrmelcích a síle znovu vstát. A jed-

no překvapení, speciálně pro náš večer.
Výtěžek ze vstupného podporuje projekt
Světýlko pro maminku.
Vstupné: 280, 260, 240 Kč
sobota 18. ledna v 19.30 hod.
LÍZINKA
Pavel Kohout , DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová a Klára Šimicová
Hrají: Ondřej Krásný, Lenka Kožíšková,
Michal Král, Klára Šimicová, Pavel Sůva,
Ondřej Krásný, Jan Hrudka
Brutálně groteskní historka o Lízince
Tachecí, první katyni s maturitou.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 19. ledna v 15.00 hod.
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
V LEDOVÉM KRÁLOVSTVÍ
Metropolitní divadlo Praha
Režie: Dana Bartůňková
Hrají: Milena Soukupová / Bára Grafnetrová, Petr Stehlík / Daniel Koťan a další
Muzikálová pohádka o zlé královně,
která vládne sněhem a mrazem.
Vstupné: 110, 90, 70 Kč
pondělí 20. ledna v 19.30 hod.
KLÍČE NA NEDĚLI
Antonín Procházka, DS HÁTA
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Jana Šulcová / Veronika Jeníková,
Viktor Limr, Olga Želenská, Mahulena
Bočanová a další
Komedie o dvou manželských párech,
které si vymění partnery i klíče od bytu.
Po kratičké radosti z něčeho nového se
roztáčí kolotoč potíží.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
úterý 21. ledna v 19.30 hod.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická komedie / ČR / P
Režie: Lenka Kny
Hrají: Anna Polívková, Bolek Polívka,
Martin Dejdar, Jana Preissová, Marek
Němec a další
Svérázná svobodná matka a její malý syn
tráví nečekanou zimní dovolenou.
Vstupné: 100 Kč
středa 22. ledna v 19.30 hod.
PARAZIT
Komedie, thriller / Jižní Korea /
titulky / 15
Režie: Pon Džun-ho
Černá komedie sleduje chudou, ale
mazanou čtyřčlennou rodinu, která se
rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena. Co se může stát, když se
setkají dva tak odlišné světy?
Vstupné: 100 Kč
sobota 25. ledna v 17.00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Rodinný animovaný / USA / P
Režie: Chris Buck, Jennifer Lee
Proč se Elsa narodila s kouzelnou mocí?
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Odpověď ji svůdně volá a zároveň hrozí,
že zničí její ledové království. Společně
s Annou, Kristoffem, Olafem a Svenem
se královna Elsa vydává na nebezpečnou
a pozoruhodnou cestu.
Vstupné: 100 Kč
neděle 26. ledna v 15.00 hod.
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Divadlo pohádek
Hrají: Libor Jeník / Rostislav Trtík, Eva
Přívozníková / Eliška Jansová, Kryštof
Nohýnek / Patrik Vojtíšek a další
Klasický pohádkový muzikál ze zlatého
fondu České televize převedený do divadelní podoby.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč
pondělí 27. ledna v 19.30 hod.
NE
PROTON!!!
KON BUĎ
ZE R
Ondřej Cihlář, Petr Marek ,
VA
Divadlo VOSTO5
Režie: Ondřej Cihlář
Strhující příběh zapomenuté hudební legendy, od které velikáni populární hudby
i undergroundu čekali asi mnohem víc.
Vstupné: 200, 180, 160 Kč
(studenti sleva 20 %)
úterý 28. ledna v 19.30 hod.
MŮJ PŘÍBĚH
Romantický, drama / ČR / 12
Režie: Libor Adam, Hana Hendrychová
Hrají: Vlastina Svátková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov nejml., Tereza Kostková,
Pavel Kříž, Zuzana Norisová a další
Elizabethin příběh vypráví o neuvěřitelné snaze dostat se ze dna, o ozdravné síle
humoru, o ceně přátelství a také vůli otevřít srdce a nezanevřít na lásku, protože ta
je hnacím motorem našich životů. Film
vznikl na motivy bestselleru Zory Castillo
Calaway, inspirovaného skutečným životním osudem.
Vstupné: 120 Kč
středa 29. ledna v 19.30 hod.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
Romantický, komedie / SK / 12
Režie: Jakub Kroner
Hrají: Táňa Pauhofová, Emília Vášáryová,
Jiří Bartoška, Ján Koleník, Zuzana Norisová, Jakub Prachař a další
Láska má mnoho podob a nakonec si
najde každého.
Vstupné: 110 Kč
čtvrtek 30. ledna v 19.30 hod.
LÁSKA A PÁREČKY
Jean-Luc Lemoine , VIP – art company

Režie: Jaromír Janeček
Hrají: Kateřina Janečková, Jan Révai, Jarmil Škvrna, Karel Zima, Ernesto Čekan
Hořká francouzská komedie, ve které se
komickým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

ÚNOR
(Vstupenky budou v prodeji
od 17. prosince.)
Kompletní únorový program najdete na:
www.divadlopocernice.cz.
neděle 2. února v 15.00 hod.
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Divadlo Aha
Režie: Miroslav Pokorný
Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském strašidlu.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 3. února v 19.30 hod.
DVA NAHATÝ CHLAPI
Sébastien Thiéry, Bláznivá komedie.
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus,
Martina Randová a Daniela Šinkorová /
Michaela Dittrichová
Seriózní advokát, věrný manžel a otec
dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý
v posteli se svým kolegou z práce. Ani
jeden netuší, jak se do této situace
dostali.
Vstupné: 440, 420, 400 Kč
středa 5. února v 19.30 hod.
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM
Dale Wasserman,
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Lukáš Burian
Hrají: Miroslav Hrabě, Romana Goščíková / Anna Kulovaná, Lukáš Malínek,
Milan Enčev, Jindřich Žampa / Martin
Šnajdr, Petr Klimeš a další
Ceněná dramatizace stejnojmenného
bestselleru. Strhující příběh o souboji
mezi manipulativní zdravotní sestrou
a jejím nedobrovolným pacientem. Aby
se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale možná udělal tu největší chybu
svého života... Do 14 let nevhodné.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
neděle 9. února v 15.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
Zdeněk Svěrák, Karel Smyczek
Metropolitní divadlo
Hrají: Eliška Jansová, Eva Přívozníková,
Michal Pazderka, Matěj Pour, Rostislav
Trtík, Libor Jeník a další
Víte, jak uzdravit princeznu?
Přijďte do divadla na legendární pohádkový muzikál a připomeňte si, jak na to.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
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pondělí 10. února v 19.30 hod.
*GISELLE
Adolphe Charles Adam
Tančí: Šárka Holečková,
Jevgenij Lisovik a další
Romantický balet, který vychází z pověsti o dívkách, které zemřou neprovdány
a po smrti se stanou vílami a utancovávají
pocestné k smrti.
Vstupné: 250, 230, 200 Kč
úterý 11. února v 19.30 hod.
PÁTEK VEČER
Andrew Bovell, Pantheon production

NE
KON BUĎ
ZE R
VA

Režie: Kateřina Iváková
Hrají: Anna Fialová, Anna Kameníková,
Karolína Vágnerová, Jan Hofman
a Jiří Roskot
Slasti a strasti několika mladých lidí,
kteří si v pátek večer zajdou po práci do
oblíbeného podniku. Všichni si chtějí
večer užít, každý má ale jinou představu.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
(20% studentská sleva)
pátek 14. února v 19.30 hod.
THE CELLO BOYS
Koncert tematicky připravený pro valentýnský večer.
Vstupné: 200 Kč
středa 19. února v 19.30 hod.
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Jakub Zindulka, Fanny agentura
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková / Lucie Zedníčková
a Vilém Udatný / Jakub Zindulka
Ochladly vaše vztahy? Obraťte se na
odbornici! Zkuste sexcoaching!
Do 15 let nevhodné.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
Změna programu vyhrazena.
Přístupnost filmů je značena následovně:
P – přístupný,
12 – do 12 let nevhodný,
15 – do 15 let nevhodný,
18 - do 18 let nevhodný.
Pokud není uvedeno jinak,
je film promítán v českém znění.
Pořady označené * jsou pronájmy.

HISTORIE
SPORT

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 130
UDÁLOSTI

Sportovní činnost byla v roce 1999 opět
tradičně zahájena v pořadí už 18. ročníkem hornopočernického novoročního
běhu, který byl odstartován za klidného
počasí s několika stupni pod bodem mrazu v 10.30 hodin od tělocvičny Sokola ve
Chvalkovické ulici. Letos se na kombinovanou trať ulicemi a uličkami v šesti
kategoriích na 3 150 m a jedné kategorii
na 6 300 m vydalo celkem 57 běžců.
I když nebyl letos překonán žádný rekord
z předchozích let, všichni závodníci šťastně doběhli do cíle a někteří v rekordech
vlastních.
Tenisový oddíl Sokola Horní Počernice si
připomínal sedmdesáté výročí od svého založení dne 4. dubna 1929. Pro jeho činnost
vytvořil Sokol na vybudovaném cvičišti
první tenisový dvorec, kde oddíl v červenci
téhož roku zahájil činnost. Vytvořený oddíl
měl 15 členů a 13 členek. Prvním předsedou byl zvolen Rudolf Veselý a technickým
vedoucím Antonín Zbořil, který se v roce
1932 stal jeho předsedou. Ten se ve své
činnosti zasloužil nejen o zdokonalování
hry členů oddílu, ale zejména o výchovu
tenisové mládeže a rozvíjení tenisového
sportu v širokém okolí. Jako uznání věnoval LTC Malešice našemu oddílu stříbrný
pohár nesoucí název „Zbořilův pohár“.
0 jeho získání s přerušením v období druhé
světové války se bojovalo celkem v deseti
ročnících.
Po trojnásobném vítězství se jeho trvalým
držitelem stal Jaroslav Bezdíček. Ve čtyřicátých letech došlo k velké obměně hráčů
nástupem nové mladé generace. V roce
1952 se předsedou oddílu stal Ing. Josef
Pittner. V roce 1965 byl předsedou zvolen
pan Jaromír Šerc, který z této funkce
odešel po 35 letech v roce sedmdesátého
výročí založení oddílu. Novým předsedou
byl zvolen Ing. Ivan Hladký. Vyvrcholením
pořádaných vzpomínek bylo uspořádání
5. ročníku turnaje starostů s účastí 32 startujících a turnaje dětí ve věku do devíti let.
Dne 11. srpna bylo možno v evropském
pásmu pozorovat mimořádný přírodní
úkaz - úplné zatmění Slunce. Území
České republiky se nacházelo na okraji
„pásma totality“. Nad oblastí Prahy v čase,
kdy Měsíc zastínil sluneční kotouč na
97 %, však byla obloha zatažená mraky.
Pocitovým úkazem krátce po poledni tak
bylo ochlazení a ztemnění jako v podvečer, na které reagovala některá čidla veřejného osvětlení jeho rozsvícením. Podle
propočtů příští takovéto zatmění v tomto
pásmu bude až za 135 let.
V okrajové části katastru naší MČ byl 14.
10. otevřen velkoobchod „Sconto náby-

tek“ s širokým sortimentem nábytku
i dalších bytových potřeb.
Dne 17. 11. v jeho blízkém sousedství pak
ještě prodejní areál „Makro“ s širokým
sortimentem potravinářského i spotřebního zboží za velkoobchodní ceny pro
drobné podnikatele.
Firma „Dasto, a. s.“ s pěstebním zázemím
v Radonicích otevřela při konci Náchodské ulice směrem na Poděbrady prodejnu
spojenou s poradenstvím v oblasti ovocných a okrasných dřevin, květin a hnojiv.
V sortimentu nabízeného zboží je také
zastoupen zahradní nábytek, keramika
a zahradní dekorace včetně možnosti objednání výroby podle přání na zakázku.
Podle očekávaného dalšího poklesu počtu
dětí ve věku tří až šest let do mateřských
škol, bylo po konzultaci se školským úřadem Prahy 9 rozhodnuto pro školní rok
1999/2000 otevřít v mateřských školách
pouze 16 tříd s průměrnou kapacitou
23 dětí na třídu. Jako nejlepší byl zvolen
způsob uzavření druhého pracoviště MŠ
Spojenců v ulici Lhotské ke dni 1. 9.
1999.
V základních školách pro školní rok
1999/2000 bylo otevřeno celkem 7 prvních tříd, z toho v ZŠ Stoliňská a ZŠ
Spojenců po jedné třídě s 29 žáky, ve FZŠ
Chodovická 3 třídy po 26 žácích a v ZŠ
Ratibořická 2 třídy s 28 a 24 žáky.
Na opravy a údržbu škol před novým
školním rokem vynaložila MČ celkem
968 tisíc Kč a k tomu dalších 1.706 tisíc
Kč investic na přístavby a rekonstrukce.
V základních školách se celkem učilo
1 702 žáků. Z toho v ZŠ Spojenců v 5. třídách 131, ve FZŠ ve 23 třídách 608, v ZŠ
Ratibořická ve 24 třídách 624 a v ZŠ
Stoliňská v 15 třídách 339 žáků.
Po složitých a obtížných jednáních bylo
1. 6. 1999 získáno rozhodnutí Magistrátu
hl. m. Prahy povolující dostavbu areálu
ZŠ Stoliňská. Dne 9. září představitelé
MČ, náměstek primátora Ing. Paroubek,
vedení ZŠ a stavební firmy Sapros za
účasti občanů, slavnostním poklepem na

základní kámen, dostavbu areálu školy
zahájili. První etapa stavby znamenala
výstavbu objektu pro pět kmenových
učeben, školní kuchyni a jídelnu. Druhá
etapa pak výstavbu tělocvičny a bazénu.
Školním rokem 1998/99 ukončilo činnost
Střední odborné učiliště stavební a v uvolněných prostorách zahájila školní rok
v září Střední odborná škola technická
a Střední odborné učiliště technické přesunuté k nám z působiště Prahy 9 na
Harfě.
Svoji činnost u nás, předáním užívaného
objektu k 30. 6. 1999 majiteli, Evangelické církvi metodistické, ukončilo Střední
odborné učiliště potravinářské a své
působení přeneslo do Čakovic.
Magistrátem hl. m. Prahy byla schválena
změna chybného pojmenování ulice Bratří
Veverků na správný název Bratranců
Veverkových.
Podle statistického zjišťování bylo
k 1. září 1999 v městské části Praha Horní Počernice (viz. tabulka)
Počet obyvatel celkem 13 078, z toho
do 15 let 2 447, 16-20 let 944, 21-40 let
4 113, 41-60 let 3 757, 61-80 let 1 585,
přes 80 let 203 obyvatel.
Podle Ministerstva pro místní rozvoj,
poté co stát v roce 1990 přestal financovat
bytovou politiku a zavedl systém státních podpor bydlení (stavební spoření,
hypotéky), rostlo průměrné nájemné
u standardního bytu o ploše 60 m 2
měsíčně takto: v roce 1989 134 Kč, v roce
1991 na 268 Kč, v roce 1995 na 580 Kč
a v roce 1999 na 1 293 Kč. Současně rostly
i ceny energií v rozmezí deseti let například elektřina trojnásobně, obdobně plyn
a desetinásobně vodné. Míra inflace v roce
1999 dosáhla 5,3 %. Celkový počet nezaměstnaných v republice se přiblížil 9 %.
Ke dni 30. 9. bylo na Úřadu práce Prahy 9
od nás celkem 295 osob - tj. 4,2 %, z nich
bylo 181 žen a 114 mužů.
0 událostech a děni v dalším roce opět
v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ

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

JIHOČESKÉ BETLÉMY – VÝSTAVA ZE
SBÍRKY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA
30. 11. 2019 – 2. 2. 2020, denně od 9:00 do 18:00
hod., 24. 12. otevřeno pouze od 14 do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.

Vánoční atmosféru naladí výstava v zámeckých sálech
prvního podlaží připomínající centrum jihočeského betlemářství, kterým byl odedávna Jindřichův Hradec. A právě
z Jindřichohradeckého muzea uvidíte výběr historických
exponátů i betlémy současných tvůrců vyrobených z rozličných materiálů, jakými jsou dřevo, keramika, papír,
kukuřičné šustí, sklo a další. Expozice představí i vzácné
skříňkové betlémy z 19. století, vyřezávané reliéfní betlémy i betlémy s figurkami větších rozměrů.
Po celou dobu adventní i vánoční až do 2. února můžete
na zámeckém nádvoří obdivovat betlém ze sena a slámy z dílny Jany Sedlákové a také keramické vánoční
městečko ve středověké zámecké lednici, které vytvořil
tým výtvarníků z Horních Počernic pod vedením Míly
Marešové.

DŘEVO, DŘÍVKO, DŘEVÍČKO: POZNÁVEJ,
OBJEVUJ, HRAJ SI – INTERAKTIVNÍ
VÝSTAVA PRO DĚTI
30. 11. 2019 – 2. 2. 2020, denně
od 9:00 do 18:00 hod., 24. 12.
otevřeno pouze od 14 do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 31. 12. a 1. 1.

Interaktivní výstava v zámeckém
sklepení Dřevo, dřívko, dřevíčko skvěle propojí vánoční téma
s materiálem, který k tradičním
Vánocům neodmyslitelně patří.
Hravá výstava zaměřená především
na děti přiblíží zážitkovou formou
význam a využití dřeva v historii
i současnosti člověka, úlohu stromů
či důležitost lesa, podobu dřevěných
obydlí i tradiční řemesla spojená se
dřevem – od drvoštěpů po tesaře, ale
také úlohu dřeva v ekosystému jako
obnovitelného zdroje. Vyzkoušet si
můžete řezání kuláčků ruční pilou,
výrobu hobliny, chůzi v tradičních
dřevácích, vytvoření malé intarzie,
poznávání druhů dřev a další drobné
hry a úkoly.

Doprovodný program vánočních výstav:
1. 12. Pohádková neděle s vílou Ohnivkou
14., 15. 12. 

Adventní pohádkový víkend pro děti komentované prohlídky s Popelkou
a rytířem i patchworková vánoční dílnička
24. 12. Živý betlém na Chvalském zámku
12. 1. Zavírání Vánoc a tříkrálový průvod
31. 1. – 1. 2. Nocování pro děti na zámku
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29. 11. 2019 – 5. 1. 2020, denně od 9:00
do 18:00 hod., 24. 12. otevřeno pouze
od 14 do 16 hodin, zavřeno 25., 26., 31.
12. a 1. 1
PATCHWORKOVÝ
ČAS VÁNOČNÍ

Po loňském úspěchu
prázdninové patchworkové výstavy
přináší Klub tradičního patworku BPK
výstavu malých quiltů v kolekci nazvané
„Venkovský advent. Součástí expozice
budou i patchworkové adventní kalendáře, betlémy, vánoční ubrusy i inspirativní
vánoční stromeček zdobený šitými ozdobami. O Vánočním pohádkovém víkendu 14.
a 15. prosince od 13 do 17 hodin můžete
v prostorách výstavy navštívit vánoční
patchworkovou dílničku, kde si děti mohou
za drobný peníz vyrobit netradiční ozdobu
na vánoční stromeček. Srdečně zveme na
vernisáž výstavy ve čtvrtek 28. listopadu od
17 hodin.
30. 11. 2019 – 30. 1. 2020, denně od
9:00 do 18:00 hod., 24. 12. otevřeno
pouze od 14 do 16 hodin, zavřeno 25.,
26., 31. 12. a 1. 1.
TAK SE UKAŽ – PRÁCE STUDENTŮ
UMĚLECKÝCH ŠKOL

V čase vánočním i novoročním můžete
v Kočárovně zámku obdivovat studentské řezbářské práce vzešlé z 11. ročníku
mezinárodního řezbářského sympozia, které
pořádá Střední škola a vyšší odborná škola
umělecká a řemeslná z pražského Zlíchova.
Letošního ročníku se zúčastnili i studenti
z Francie, Srbska, Bulharska, Německa
a dalších českých škol. Společné sympozium
s názvem „Tak se ukaž“ proběhlo v inspirativních prostorách františkánského kláštera
na Jungmanově náměstí.

ZÁMEK

AKCE PRO VŠECHNY
Ne 1. 12. od 12.00 do 18.00 hod.
ADVENTNÍ TRHY, JEŽÍŠKOVA POŠTA
A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA CHVALSKÉ TVRZI

Přijďte se vánočně naladit, nakoupit a dát
si svařené víno na tradiční adventní trhy
v půvabném venkovním areálu Chvalské
tvrze. Děti, napište předem Ježíškovi
a odevzdejte svůj dopis, třeba se vám splní
vánoční přání. Akce pořádají Chvalský
zámek a MČ Praha 20.
Bohatý celodenní program:
∙ od 9.00 do 18 hod. vánoční výstavy na
zámku: Jihočeské betlémy a Dřevo,
dřívko, dřevíčko
∙ od 10.00 do 18.00 hod. Pohádková
neděle na zámku s vílou Ohnivkou a vánočními výstavami;
∙ od 12,00 do 18,00 hod. Adventní trhy
v areálu Chvalské tvrze
∙ ve 14.00 hod. návštěva Lucií na trzích;
∙ od 14.00 do 17.00 hod. Vánoční veselí
v kočárovně centra MUMRAJ
∙ od 16.00 do 17.00 hod.
Ježíškova pošta v areálu
Chvalské tvrze:
- 16.00 hod. zahájení programu
- 16.00 – 16.15 hod. dětský sbor Paleček,
ZUŠ Horní Počernice, pod vedením
Mgr. Šárky Mistrové
- 16.15 – 16.30 hod. počernický dětský
sbor Rokytka, pod vedením Mgr. Andrey Čančarové Houfkové
- 16.30 hod. rozsvícení vánočního stromu + slovo paní starostky
- 16.40 – 17.00 hod. zazpívají zpěvačky
Klára Jelínková a Magdaléna Moudrá
- Po celou dobu akce od 16 do 17 hod.
anděl vybírá dětská přání pro Ježíška.

So 14. 12. až Ne 15. 12. od 9:00 do
18:00 hod.
ADVENTNÍ POHÁDKOVÝ VÍKEND PRO
DĚTI – KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY
S POPELKOU A RYTÍŘEM I PATCHWORKOVÁ VÁNOČNÍ DÍLNIČKA

Milé děti, že jste u nás už dlouho nepotkaly princeznu či rytíře? Máme pro
vás skvělou zprávu: o třetím adventním
víkendu se opět můžete těšit na oblíbené

komentované prohlídky – v sobotu s půvabnou Popelkou a v neděli s udatným
rytířem. Princezna i rytíř vás provedou
novými výstavami Jihočeské betlémy i interaktivní výstavou Dřevo, dřívko, dřevíčko. Prohlédnete si vánoční keramické
městečko v nejhlubším sklepení i betlém
celý ze sena a slámy na zámeckém nádvoří.
Společně si také připomenete a vyzkoušíte
některé staré vánoční zvyky. A kdo bude
chtít, může v čase od 13 do 17 hodin
navštívit patchworkovou dílničku, kde si
může vyrobit netradiční vánoční ozdobu.

přinesené skauty. V čase od 14 do 16
hodin budou otevřeny i vánoční výstavy.
Vstup na nádvoří a do kočárovny zdarma,
výstavy za běžné vstupné.

PŘIPRAVUJEME
NA LEDEN:

St 18. 12. od 18.00 hod.
SOUTĚŽ CHVÁLA PEČENÍ ANEB JAK
SE PEČE V HORNÍCH POČERNICÍCH:
O NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJCHUTNĚJŠÍ
CUKROVÍ

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo rád
peče a ochutnává vánoční cukroví! Uzávěrka přihlášek 15. 12. telefonicky na tel.
281 860 130, cukroví přijímáme od 14. 12.
do 17. 12., vždy od 9 do 18 hod. v recepci zámku. Ve středu 18. 12. od 18 hod.
vyhlásíme ve velkém sále zámku vítěze –
v každé kategorii udělíme tři ceny. Ceny
jsou poukázky do obchodního centra
CČM na nákup v zajímavé hodnotě. Více
www.chvalskyzamek.cz

Ne 12. 1. od 14.00 do 16.00 hod.
ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM
ZÁMKU

Tradiční zavírání Vánoc spojené s tříkrálovým průvodem se uskuteční v neděli 12.
ledna od 14 do 16 hodin. Po 14. hodině
se průvod tří králů vydá ulicí Na Chvalské tvrzi až na zámek. V kočárovně se tři
králové pokloní Svaté rodině a společně
setrvají v živém obrazu až do 15,15 hod.
Od 14,15 zazpívají dětské pěvecké sbory
Pramínek a Beránci, přípravné sbory
počernické Rokytky. Vstup na nádvoří
zdarma, výstavy za běžné vstupné. Výstavy
Jihočeské betlémy i Dřevo, dřívko, dřevíčko bude možné navštívit až do 2. února.

od 31. 1. do 1. 2. 2020, noc o pololetních prázdninách
NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU,
VÍLAMI I SKŘÍTKEM A CESTOU
ZA POKLADEM

Po 24. 12. od 14.00 do 16.00 hod.
ŽIVÝ BETLÉM NA CHVALSKÉM ZÁMKU

Potkejte se o Štědrém dnu s přáteli
a sousedy u jesliček na zámku. Na nádvoří
uslyšíte vánoční písně a koledy – od 14
hod. zazpívají Magdaléna Moudrá a Klára
Jelínková, od 14.50 hod. kapela Boží nadělení z farnosti sv. Ludmily na Chvalech.
V kočárovně vás čeká svatá rodina – Marie, Josef a Ježíšek… a také živá zvířátka.
Domů si můžete odnést betlémské světlo

Tušíte, jaké je to přespat na zámku?
Přemýšlíte o hezkém dárku pro děti
pod stromeček, za pololetní vysvědčení,
k narozeninám nebo jim chcete připravit
netradiční zážitek? Pošlete je přespat na
zámek. Noc na zámku s hostinou, vílami,
skřítkem i noční cestou za pokladem bude
pro vaše děti nezapomenutelným zážitkem. Akce se koná o pololetních prázdninách, z pátku 31. 1. na sobotu 1. 2. 2020.
Místo si včas rezervujte na tel. 602 403
750 nebo emailu: anna.herianova@chvalskyzamek.cz. Více informací na
www.chvalskyzamek.cz. v sekci AKCE.
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STODOLA

AKCE PRO VEŘEJNOST VE STODOLE
PROSINEC/LEDEN:
TĚŠÍME SE NA VÁNOCE ANEB JAKUB
JAN RYBA VE STODOLE
Ne 8. 12. od 17 hod.

BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ
VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 14. 12., 11. 1. a 25. 1. od 9 do 12 hod.

Místní církve spolu s vedením obce srdečně zvou v neděli 8. prosince od 17 hodin
na Českou mši vánoční v podání smíšeného pěveckého sboru MÁTA sbormistryně
Heleny Velické se sólisty a za doprovodu
orchestru počernické ZUŠ pod vedením
Věry Matějákové. Výtěžek koncertu podpoří
počernické rodiny, které se starají o nemocné děti školního věku upoutané na lůžko.
Vstupné: dospělí 80 Kč, děti a senioři 40
Kč, dárcovské vstupné 200 Kč. Předprodej
vstupenek na Chvalském zámku.

Akci pořádá Smart Green s. r. o.
Vstupné na místě: 40 Kč.
VÁNOČNÍ PLES
So 14. 12. od 19 do 23 hod.

Městská část Praha 20 a Taneční škola
Artimo srdečně zvou na Vánoční ples.
Předprodej vstupenek na www.artimo.cz.
V případě zájmu o pronájem prostor
Chvalské stodoly pro svatební či narozeninové oslavy, plesy, koncerty, konference, firemní prezentace, semináře, školení
i firemní večírky kontaktujte prosím
Annu Herianovou na e-mailu:
anna.herianova@chvalskyzamek.cz.

SOUTĚŽÍME S CHVALSKÝM
ZÁMKEM – VÝTVARNÁ
A FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
POZOR, POZOR! Výtvarná soutěž
„Tohle je můj večerníček“ má v prosinci
svoji uzávěrku.
Obrázky nám můžete předat či poslat
nejpozději do 30. 12. 2019. Těšíme
se na ně! Více informací najdete na
www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.
Zimní období nabízí další podněty pro
počernickou fotosoutěž. Tak nezapomeňte, že fotografická soutěž „Horní Počernice – místo, kam se rádi vracíme“ stále
probíhá. Uzávěrka soutěže je 17. května
2020. Více informací rovněž na
www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.
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CÍRKEV

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
KOSTEL SV. LUDMILY

ČESKOBRATRSKÝ
EVANGELICKÝ SBOR
TŘEBEŠOVSKÁ 46

24. 12. od 16.30 a 24. 00 hod.

1. 12. od 9. 30 hod.

25. 12. od 8.30 hod.

8. 12. od 9.30 hod.
2. ADVENTNÍ

VÁNOČNÍ SLAVNOST SE ZPĚVEM
A DIVADELNÍ HROU

26. 12. od 18. 30 hod.

15. 12. od 9. 30 hod.

25. 12. od 10 hod.

27. 12. od 18.30 hod.

22. 12. od 9. 30 hod.

ŠTĚDRÝ VEČER

HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ
SV. ŠTĚPÁNA
SV. JANA

28. 12. od 8.30 hod.
SV. MLÁĎÁTEK

29. 12. od 8.30 a 19.30 hod.
SV. RODINY

31. 12. od 16.30

1. ADVENTNÍ SE SV. VEČEŘÍ PÁNĚ

3. ADVENTNÍ

4. ADVENTNÍ S DIVADELNÍ HROU
DĚTÍ A DOSPĚLÝCH

24. 12. od 16.00 hod.

ŠTĚDRÝ DEN – VÁNOČNÍ PŘÍBĚH
S PÍSNIČKAMI A MODLITBOU

22. 12. od 9.30 hod.

SLAVNOSTNÍ BOHOSLUŽBA
NA BOŽÍ HOD

LIFE CHURCH
15. 12. 16.00 hod.

VÁNOČNÍ OSLAVA
HRDOŇOVICKÁ 18

25. 12. od 9.30 hod.

SV. SILVESTRA

BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ
– SE SV. VEČEŘÍ PÁNĚ

1. 1. od 8.30 a 19.30 hod.

29. 12. od 9.30 hod.

NOVÝ ROK

EVANGELICKÁ CÍRKEV
METODISTICKÁ
KŘOVINOVO
NÁMĚSTÍ 12/18

BOHOSLUŽBY

5. 1. od 9. 30 hod.

PŘIPOMÍNKA SVÁTKU ZJEVENÍ PÁNĚ
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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA
KNIŽNÍ NOVINKY:
MACFARLANE-BARROW, M.:
BOUDA, KTERÁ KRMÍ MILION DĚTÍ
(KARMELIT. NAKL.)

Dal jsem se do řeči s Edwardem, nejstarším ze sourozenců. Vyprávěl mi, že je
mu čtrnáct a většinu času tráví s matkou
při práci na polích kolem domku. Zeptal
jsem se ho, v co v životě doufá. „Chtěl
bych mít co jíst a taky bych jednou rád
chodil do školy,“ odpověděl mi po chvilce
zadumání slavnostním hlasem.
Slova čtrnáctiletého afrického chlapce
se stala jedním z impulsů, po nichž se introvertní chovatel ryb ze skotské vysočiny
rozhodl založit „Mariino jídlo“ - organizaci, která stojí na drobných příspěvcích
desetitisíců lidí a dobrovolnické službě,
díky nimž krmí každý den přes milion
dětí ve více než tisícovce škol čtrnácti
zemí rozvojového světa.
FUČÍKOVÁ, R.:
HISTORIE ČECHŮ V USA (PRÁH)

Od objevení Ameriky v roce 1492 až
do roku 1990 zanechali Češi na území
dnešních Spojených států nesmazatelnou
stopu. Byli to nejprve misionáři, ale také
slavný kartograf Martin Bohemus nebo
princ Ruprecht Falcký. V 19. století se do
české komunity v USA promítalo národní
obrození v postavách J. V. Sládka nebo
Vojty Náprstka. Antonín Dvořák otevírá
éru boje za nezávislost, kterou dovrší

T. G. Masaryk. Kniha si všimne i běžných lidských příběhů a příběhů úspěchu
v podnikání, stejně jako několika tragédií.
USA se staly útočištěm pro uprchlíky
před nacismem i komunismem. V moderní éře uspěli v USA například Madeleine
Albrightová, Miloš Forman, Arnošt
Lustig, Ivan Lendl, Martina Navrátilová… Kniha vrcholí projevem Václava
Havla v americkém kongresu a několika
příběhy slavných Američanů, o jejichž
českém původu se ani běžně neví.

| ODDĚLENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ:
270 006 039
| ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
– BELETRIE: 270 006 038
| NAUČNÁ LITERATURA: 270 006 061
| K ANCELÁŘ: 605 700 774

ŠEBEK, T.:
NEBE NAD JEMENEM (PASEKA)

| E-MAIL:
knihovna@knihovna-hp.cz
knihovnahp.prodlouzeni@seznam.cz

Odjet jako chirurg na misi s Lékaři bez
hranic neznamená jen vracet vyhřezlá
střeva zpátky do břicha. I přes každodenní
hřmění střelby, všudypřítomnou hrozbu
cholery, operace těžce postřelených dětí
a nedostatek spánku se Tomáš Šebek na
své jemenské misi snaží pozorovat běžný
život, který se skrývá pod tímto válečným
závojem.
PROVOZ V KNIHOVNĚ BĚHEM
VÁNOČNÍCH PRÁZDNIN

| V ÝPŮJČNÍ HODINY:
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

| FACEBOOK:
mistniverejnaknihovnahornipocernice
| WEB:
www.knihovnapocernice.cz

Batůžkový projekt začal nadějně, děkujeme dárcům a chceme povzbudit další
zájemce.

Knihovna bude uzavřena
od 23. 12. 2019 do 1. 1. 2020
Těšíme se na vás 2. 1. 2020
V příštím roce příjemná změna pro seniory – rušíme registrační poplatky pro
čtenáře od 70 let.

Batůžek nemusí být nový, stačí zachovalý
s předepsaným obsahem. Více informací
najdete v knihovně.
Božena Beňová a kolektiv knihovny
NÁCHODSKÁ 754

PROGRAM KULTURNĚ KOMUNITNÍHO CENTRA
BEZPLATNÁ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA – VEDENÁ
Mgr. EVOU KRCHOVOU

každou středu
od 13.00 do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu:
778 542 264.
BEZPLATNÁ PRÁVNÍ
PORADNA – VEDENÁ
JUDr. IVOU SVOBODOVOU

POZOR!
ZAČÍNAJÍ
NOVÉ
KURZY

každé úterý od 13.00
do 17.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu:
725 516 927.
BEZPLATNÉ OTEVŘENÉ
HODINY ANGLIČTINY
S RODILÝM MLUVČÍM –
VEDE JON-PAUL OTT

každé úterý od 14.30
do 15.15 hod.

KURZ RELAXAČNÍHO
MALOVÁNÍ

VÁNOČNÍ MANDALA - suchý pastel
9. prosince 2019 od 17.30
do 20.30 hod.
Kurz vede lektorka
Dana Činčarová.
Kurz je placený. Rezer-

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

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 dru-

vace místa
na tel.: 730 127 885.
PROGRAM
NA PROSINEC

12. prosince 2019 od
18.00 do 20.00 hod.
Křeslo pro hosta:
Beseda se spisovatelem

hých stupních ZŠ v Horních
Počernicích pro zkvalitnění
výuky AJ.
BEZPLATNÁ LOGOPEDICKÁ
PORADNA - VEDENÁ
Mgr. HANOU DUSOVOU

každý první čtvrtek v měsíci
od 15.00 do 18.00 hod.
Do poradny je třeba se předem objednat na telefonu:
739 299 829.

Peterem Juščákem,
slovenským prozaikem
a publicistou. Jeho
román A nezapomeň na
labutě byl přeložen do
češtiny a vydán nakladatelstvím Prostor.
Pro českou literární scénu představuje tato próza bezesporu obohacení,

a to z mnoha důvodů
– bez nadsázky či patosu
lze říci, že autor vytvořil
v rovině umělecké, tematické i historické dílo
výjimečné.
Rozhovor s hostem
povede PhDr. Helena
Nosková.

POČERNICKÁ SVĚTÝLKA

Děkujeme všem, kdo se podíleli na organizaci Počernických světýlek: Skauti, ZŠ Stoliňská, spolek Molechet, Chvalský zámek, DDM Horní Počernice, MUMRAJ, Divadlo Horní Počernice, SKP HOPO, SHM Klub Praha – Počernice a skřetí klan Rak Taarbami.
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Informace a přihlášky na www.ddm-hp.cz
NABÍZÍME:

LYŽAŘSKÝ A SNOWBOARDOVÝ VÝCVIK

VOLNÁ MÍSTA V KROUŽKU ZÁLESÁK

Každý čtvrtek 16.30 – 17.55 hod.
(listopad - únor), 16.30 – 18.25 hod
(září - říjen, březen - červen).
Přijďte si užít hry v přírodě i v klubovně a naučit se orientaci v mapách i venku pomocí techniky i bez ní, šifry, morseovu
abecedu a uzlování, KPZ, první pomoc. Pořádáme výlety s poznáváním fauny a flóry, trénujeme přežití v divočině. Ručně vyrábíme
indiánské stany a ozdobné předměty.
VYRÁBĚNÍ A NOCOVÁNÍ
S MIKULÁŠEM

6. - 7. 12. 2019 od 18.00 hod.
Cena za vyrábění 85 Kč, vyrábění
i s nocováním 170 Kč.
KURZ TIFFANY

15. 12. 2019 od 14.00
do 19.00 hod.
Výtvarnou dílnu s výrobou
skleněných dekorací - vitráží pro
děti od 10 let, mládež a dospělé
pořádá Hanka Volfová. Cena 350 Kč
pro dospělé / 300 Kč pro děti
(v ceně je základní materiál 15 x 15 cm, za větší velikost doplatek 100 Kč za 10 x 10 cm).
DEN ICT A MATEMATIKY

19. 1. 2020 od 13.00 do 17.00
Zveme příznivce technologií a matematiky, úplné začátečníky i pokročilé, děti
i rodiče. Další info viz leták a náš web
www.ddm-hp.cz.

SPORTOVNÍ AKCE:
LYŽAŘSKÝ VÍKEND NA HORÁCH
S REBE-LS

13. - 15. 12. 2019
Zahajujeme lyžařskou sezónu víkendem pro
začátečníky a mírně pokročilé s naší LŠ REBE-LS ve
Vysokém nad Jizerou. Cena za prodloužený víkend je 1300 Kč.
BIATLONOVÝ TÁBOR

22. 2. - 29. 2. 2020
Chcete si vyzkoušet dnes atraktivní sport biatlon včetně střelby
a zároveň si zalyžovat na sjezdových lyžích či snowboardu? Připravili jsme pro vás tábor v penzionu Maxík v Plavech v Jizerských
horách. Cena tábora je 3 600 Kč (3 400 Kč pro děti navštěvující
kroužek v DDM ve šk. roce 2019/20) a zahrnuje 7x ubytování, plnou penzi včetně pitného režimu, autobusovou dopravu a návštěvu
aquaparku. Cena nezahrnuje případné skipasy. Děti si s sebou
mohou vzít lyže, snowboard a běžky.
PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH
SVÁTKŮ A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

22. 2. – 29. 2. 2020
Pojeďte s námi strávit jarní prázdniny v Orlických horách na
Šerlichu – Masarykově chatě. Cena zájezdu je 3 000 Kč (2 800
Kč pro děti navštěvující kroužek v DDM ve šk. roce 2019/20)
a zahrnuje 7× ubytování, plnou penzi včetně pitného režimu,
autobusovou dopravu, 1x bazén. Cena nezahrnuje skipasy.
Děti si s sebou mohou vzít lyže i snowboard.

MUMRAJ

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

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
PRO NEJMENŠÍ
Milí přátelé Mumraje, těšíme se na předvánoční čas. Zahájíme ho Vánočním Veselím,
kdy jsme součástí krásné adventní akce na
Chvalech. Pod stromeček chceme rodinám
v Počernicích nadělit do Mumraje novou
podlahu v hernách a proto spouštíme
kampaň „Jdeme na to od podlahy“. Pomoci
můžete i vy. Těší se na vás i Mikulášova
družina. Ta může letos nově přijít i k vám
domů. Celou družinu zajišťují dobrovolníci.
Děkujeme jim.
Barbora Zálohová, předsedkyně spolku
Mumraj z.s.
PRO CELOU RODINU

5. 12. od 9.00, 10.00 nebo od 11.00
Máte doma mrňousky, kterým byste rádi
přichystali nadílku bez slziček a strašení?
Děti se potkají s andělem a Mikulášem,
od kterých dostanou balíček, co si přinesete.
Cena: 70 Kč/dítě
NOVINKA: MIKULÁŠSKÁ DRUŽINA
K VÁM DOMŮ
5. 12. od 16.00 do 20.00
Užijte si nadílku v pohodlí vašeho domova.
Zn.: náš hodný čertík může zůstat venku.
Cena: 350 Kč/rodina
Rezervace obou Mikulášů: 775 720 585,
hana.schovancova@domumraje.cz
SEMINÁŘE

VÁNOČNÍ VESELÍ
1. 12. od 14.00 do 17.00
Přijďte s celou rodinou na kus řeči.
Budeme na vás čekat v kočárovně na
Chvalském zámku. A co všechno zažijete?
Vánoční náladu a koledy, dobroty s čajem
a dílničky pro děti.
MONTESSORI SOBOTA ANEB
RODINA SPOLU*
7. 12. od 9.30 do 11.30
Společně vyzkoušíte aktivity ze všech
oblastí Montessori vzdělávacího systému
(praktický život, smyslová a kosmická
výchova, jazyk a matematika). Specialitou
jsou mokré aktivity a netradiční výtvarka.
Lektorky: A
 lena Velíšková,
Daniela Križeková
Cena: 180 Kč dítě, dospělí zdarma
LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY PRO DĚTI
I DOSPĚLÉ
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

foto: archiv Mumraje

MOBIL V RUKOU DÍTĚTE*
4. 12. od 19.00 do 22.00
Touží vaše dítě po mobilu a vy se obáváte,
jak zajistit jeho bezpečné pohybování ve
virtuálním prostředí? Přijďte na seminář,
kde se dozvíte, jaká možná nebezpečí
dětem s chytrým mobilem hrozí a jak je
můžete eliminovat.
Lektor: Václav Moravec
Cena: 100 Kč

PRO DĚTI
NAROZENINOVÉ OSLAVY
Máte malý byt? Nebo chcete něco nového?
Využijte prostor Mumraje pro oslavu narozenin svých dětí, pro setkání a srazy.
Kdy: pátek 15.00–18.00 a víkendy. Volejte
a rezervujte si svůj termín včas.
HERNY PRO RODIČE S DĚTMI
• LEZCI – pondělí 10.00–12.00
pro děti od cca 6 měsíců
• CHODCI – středa 9.30–12.00
pro děti, které již bezpečně chodí
Cena: 70 Kč/rodina, nebo permice za 500
Kč/10 vstupů
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY
od 19. 12. 2019 do 5. 1. 2020
V tento čas budeme v Mumraji odpočívat
a užívat si rodinné atmosféry svátků. To
samé si náležitě užijte i vy.
Do nového roku vám přejeme odvážné
sny a skvělá dobrodružství.

STAŇTE SE JEŽÍŠKEM – darujte
50 Kč na 1 klik, vy zaplatíte 0 Kč
Letos k Vánocům chceme nadělit všem
našim návštěvníkům a také sobě novou
podlahu. I vy můžete pomoci zútulnit
Mumraj.
Nebude vás to NIC stát a přitom nám
pošlete, třeba při nákupu dárků 50 Kč
přes GIVT. Zní to trochu zvláštně, my
víme.
Jak na to naleznete na našem webu:
www.domumraje.cz
COWORKING*
Nabízíme unikátní 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, šicí stroj, overlock.
Cena: 63–100 Kč/hod. včetně hlídání
Více informací: 775 720 587,
zuzana.dubova@domumraje.cz
*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.

PŘIPRAVUJEME
KERAMICKÝ PODVEČER – 14. 1.
MONTESSORI SOBOTA ANEB
RODINA SPOLU* – 18. 1.
LÉTAJÍCÍ WORKSHOPY – 18. 1.
BRICKS4KIDZ® PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR – 31. 1.
ZÁPISY DO KURZŮ na 2. pololetí
od 13. 1. 2020
•
•

ŠKOLIČKA
POHYBOVÉ, UMĚLECKÉ
NEBO JAZYKOVÉ KURZY

Široká nabídka pro celou rodinu.

RODINNÉ A KOMUNITNÍ CENTRUM
MUMRAJ

Mezilesí 2058/6, Praha 9 – Horní
Počernice
775 720 584 – Barbora Zálohová
info@domumraje.cz
WWW.DOMUMRAJE.CZ
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NEZISKOVKY

SING AND MOVE

ANGLIČTINA PRO DĚTI HRAVOU FORMOU

Tento rok opět pokračujeme v angličtině pro děti. Jak už
název Sing and move napovídá, děti se rozhodně v průběhu
nenudí, učí se formou písniček, různých her a hodně mluví.
Mnoho dětí miluje hudbu a právě díky opakování, díky
rýmům nebo díky tanci jsou jednoduše schopny naučit se
novým slovům. Od ledna spouštíme další semestr a máme
ještě volná místa. Angličtina probíhá každé úterý nebo
čtvrtek od 17.00 do 17.45 hod. a je pro děti od 6 do 12 let.
Vaše děti můžou vyzkoušet první ukázkovou hodinu zdarma
a uvidí, jak jim angličtina vyhovuje. Jak klukům, tak i holkám se angličtina líbí. Pro více informací se podívejte na náš
web: www.lifecenter.cz.
Zpěv, tleskání, pohyb do rytmu – i při tom všem se dá jednoduše a zábavně anglicky naučit.
Jana Bačová, The Life Center

STŘEDISKO OHEŇ
SE ROZRŮSTÁ

V předchozích měsících došlo v našem středisku k mnoha změnám. Ve vedení střediska se vyměnili Anežka Havránková a Petr
Volavka za Jana Hakena a Vojtěcha Jurana. Naše středisko se také
rozšířilo o nové oddíly. Již minulý školní rok vznikl oddíl benjamínků pro prvňáčky, kteří by se nevešli do oddílu vlčat a světlušek.
Z benjamínkovských kluků nyní vyrostl nový oddíl vlčat – Racci.
Také skautky se rozrostly o odrostlé světlušky, a tak musely rozdělit oddíl. Nyní jsou tedy v našem středisku dva oddíly skautek se
jmény Fénixea a Promethea. Do našeho střediska se začlenil i oddíl
Podskaláků, kteří se rozhodli zavést skautskou tradici v sousední
Vinoři. V tom je naše středisko chce plně podpořit, mimo jiné také
uspořádáním vzdělávacího kurzu – čekatelek.
V prosinci vás také srdečně zveme na benefiční koncert komorního
bytového souboru. Koncert se uskuteční ve středu 18. 12. od 20.00
hodin.Vstupné je dobrovolné. Budeme se těšit na viděnou!
NEČEKANÉ SETKÁNÍ

Podzimní prázdniny oddílu světlušek probíhaly jako každé jiné - až
na nečekaný telefonát s oddílem skautek Fénixea. Díky němu jsme
se dozvěděly, že jsme si naplánovaly celodenní výlet na stejný den
i místo, na Kozlovský kopec. Zrodil se tedy nápad spojit oba dva výlety!
Cesta tam byla z České Třebové dlouhá asi 3,5 km. Cestou jsme se
světluškami hrály různé hry, ale o blízkém setkání obou oddílů jsme
jim neřekly. Když jsme dorazily až k rozhledně, svělušky a skautky
se nestačily divit. Daly jsme si společný oběd a pak jsme hrály hru
,,Lišky“. Do té jsme se všechny zapojily a užily si společně strávené
chvíle. Než jsme se se skautkami rozloučily, vyfotily jsme pár společných fotek z věže rozhledny.
Za skautské středisko: Mona Awwadová a Bára Eisenhamerová

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

INZERCE

Široký výběr vánočních doplňků, dárků a
dekorací nabízí

KVĚTINY MICHAELA
Náchodská 708, P9 - Horní Počernice
777 283 115

Po - Pá

9:00 - 18:00

So

9:00 - 14:00

Ne

10:00 - 14:00
Těšíme se na Vaši návštěvu.

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK
Baví vás komunikovat?
Chcete kolem sebe pohodový tým kolegů?
Zajímá vás vše kolem transportu?
Máte logické uvažování?
Máte komunikativní angličtinu ?
Nevadí Vám práce v třísměnném provozu ?
Zvládáte využívat základní funkce excelu?
Jestli ANO, pojďte k nám, rádi vás u nás přivítáme J

thai-relax.cz

REZERVACE

(+420) 605 777 144

A co za to?
Odpovídající finanční ohodnocení
Stravenky plně hrazené zaměstnavatelem v hodnotě 80,Shell kartu na tankování
Penzijní pojištění
25 dní dovolené
Caffeterie, Multisport karta
Zdarma Vás pojistíme pro případ, že při práci způsobíte škodu
Levnější tarify od operátorů O2 a T-Mobile
+ další benefity v rámci naší společnosti

Dejte o sobě vědět! Zuzana Chylíková, tel:

728 527 833, zuzana.chylikova@dhl.com

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

24 | 25

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 děti narozené v období

skosprávních agend, č. dveří 100. Do přihlášky je nutné napsat také příjmení matky,
protože v mnoha případech není totožné
s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo
možné doručit. Vítáme děti pouze z Městské části Praha 20. Vítání občánků není
povinné, je to ryze dobrovolná akce. Vítání
1. 9. 2019 – 30. 11. 2019 do 31. 1. 2019. občánků se koná v Obřadní síni Chvalského
zámku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Další termíny budou následovat.
Kontaktní osoby:
Přihlášku na Vítání občánků naleznete
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607,
na www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/
e-mail: vitani@pocernice.cz
vitani-obcanku nebo při osobním vyzved- Martina Krátká, tel.: 271 071 657,
nutí na Odboru živnostenském a občane-mail: vitani@pocernice.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE KONALO DNE 8. 10. 2019

PROGRAM
PROSINEC 2019
ÚTERÝ 3. PROSINCE VÝSTAVA

Vánoční výstava - Botanická zahrada
na Slupi, snížené vstupné 50 Kč, sraz
ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod.,
vede L. Frouzová
ÚTERÝ 10. PROSINCE VYCHÁZKA

Vybrané pražské pasáže, sraz ve stanici
metra Č. Most v 10.00 hod., vede
L. Frouzová, L. Kopsová
STŘEDA 11. PROSINCE KLUBOVNA

Výroba vánočních dekorací, začátek
ve 14.00 hod.

PONDĚLÍ 16. PROSINCE VYCHÁZKA

Cibulka – Vidoule – Kalvárie, sraz
ve stanici metra Českomoravská v 10.00
hod., vede K. Janušová
STŘEDA 18. PROSINCE KLUBOVNA

Vánoční posezení, začátek ve 14.00 hod.
úterý 7. ledna VYCHÁZKA
Loreta – Loretánské nám., sraz ve stanici metra Č. Most ve 13.00 hod., snížené vstupné 70 Kč, vede L. Frouzová
CVIČENÍ V „DOMEČKU“ KAŽDÝ
ČTVRTEK OD 9.00 A OD 10.00 HOD.
KLUBOVNA S PROGRAMEM JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD 14.00
HOD., KROMĚ 24. 12. 2019 A 1. 1.
2020, VEDOU HELENA A PAVEL

VÝROČÍ KLUBU SENIORŮ
SKP HOPO
Už deset let působí Klub seniorů v prostorách SKP HoPo na Křovinově náměstí
v Horních Počernicích. Dámy ze zdejšího
klubu milují ruční práce a s jejich výrobky
se můžete setkat na všech akcích, které
naše městská část pořádá. Jejich malované, háčkované a pletené výrobky, stejně
jako ty, které jsou tvořené netradičními
technikami, můžete vidět ve stáncích na
Adventních trzích, Čarodějnicích, Svatoludmilské pouti i jinde.Naše aktivní dámy
také pravidelně bodují na celostátních
seniorských výtvarných a rukodělných
soutěžích - poslední ocenění přivezly letos
ze soutěže seniorů v Lysé nad Labem.
K výročí Klubu seniorů SKP HoPo
popřály za městskou část starostka Alena

Štrobová a místostarostka Daria Češpivová, které předaly květiny vedoucí klubu
paní Jaroslavě Doušové. V těchto dnech
už se naše zručné seniorky ze všech sil
věnují přípravě na adventní a vánoční
výzdobu, jak vidíte na fotografii.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

Gratulujeme a přejeme spoustu
dalších tvůrčích let!

Přejeme příjemné a pohodové vánoční
svátky a rok splněných přání.
Za výbor:
Helena Barcalová, tel.: 281 927 099
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

DNE 27. 11. 2019 OSLAVÍ 65 LET
SPOLEČNÉHO ŽIVOTA MANŽELÉ
JARMILA A BOHUMIL HERBOLTOVI.

Blahopřejí dcery s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

INFORMACE PRO JUBILANTY
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
BLAHOPŘEJEME:
Šíma
Jiří
Kulhánková Anděla
Mottlová
Vlasta
Bednář
František
Matysková
Hana
Vajzr
Miroslav
Chládková
Marie

Koniakovská
Francová
Hladíková
Chroustová
Pazderová
Kučerová
Paulíková
Volavka
Dvořáková
Čermáková
Fialová
Valdová
Beneš
Beranová
Klímová
Křížková
Kudrlička
Šejvlová
Kleinová
Klinerová
Kubánková
Kubíska
Pešková
Zemaníková
Kadeřávková
Malega

Jindřiška
Věra
Miluše
Zdeňka
Zdenka
Marie
Alena
Antonín
Jaromíra
Marie
Jitka
Dagmar
Miloslav
Hana
Marie
Jaroslava
František
Alena
Eva
Marie
Eva
Josef
Eva
Milena
Eliška
Mikuláš

Plotzar
Bára
Bäumlová
Bernášek
Karlík
Lišková
Sýkora
Černý
Diviš
Kredbová
Kučerová
Kulich
Vohnická
Volfová
Barcalová
Haider
Jeřábková
Rameš
Siostřonková
Šubrtová

Jindřich
Ladislav
Eva
Jiří
Jindřich
Marie
Lubomír
Karel
Zdeněk
Věra
Jana
Jiří
Jarmila
Jaroslava
Helena
Miroslav
Jitka
Bohdan
Lenka
Helena

Hana Vostrá,
referentka oddělení
občanskosprávních agend

DNE 22. 12. SI PŘIPOMENEME 100. VÝROČÍ
NAROZENÍ PANA JIŘÍHO
DOUDY, MOUDRÉHO,
SKROMNÉHO, LASKAVÉHO ČLOVĚKA, KTERÝ PODSTATNOU ČÁST
SVÉHO ŽIVOTA PROŽIL
V HORNÍCH POČERNICÍCH.

24. ledna příštího roku to bude již
30 let ode dne,kdy odešel navždy.
...dobro zůstává... za tichou vzpomínku těm, kdo jste ho znali, děkuje
jménem celé rodiny dcera Alena.

DNE 1. 12.
A 15. 12. UPLYNE JEDEN ROK,
KDY NÁS NAVŽDY OPUSTILI
NAŠI RODIČE PANÍ MARIE KUBECOVÁ A PAN MIROSLAV KUBEC.

Děkujeme těm, kdo je znali,
za tichou vzpomínku.
Dcery Marie,
Miloslava a syn Jaroslav
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ZDRAVÁ MĚSTSKÁ ČÁST HP

FÓRUM PREVENCE
NA CHVALSKÉM
ZÁMKU
V pondělí 11. listopadu se na
Chvalském zámku konalo Fórum
prevence, první setkání zaměřené
na kriminalitu v Horních Počernicích.
Pozvání starostky přijali zástupce vedoucího oddělení pro výkon služby místní
Policie ČR npor. Ondřej Volf a zástupce
ředitele Obvodního ředitelství MP Praha
14 Richard Tauer, dále bezpečnostní znalec Vladimír Oliberius, zástupci místních
škol a školek, Domu dětí a mládeže, SKP
Hopo, Neposeda, za Klub seniorů paní
Barcalová, vedoucí Odboru sociálních věcí
a školství Ing. Monika Brzkovská a sociální pracovnice odboru.
Diskuse probíhala především nad tématem legálních i nelegálních ubytoven
na území naší městské části. Zástupci
obou složek policie Volf i Tauer zmínili,
že před dvěma lety proběhla důkladná
razie cizinecké policie na našem území, nicméně žádné závažné pochybení
nebylo zjištěno. Přesto paní starostka
poznamenala, že se na městskou část
obrací stále více občanů nespokojených
s chováním cizích státních příslušníků, ať
už jsou to odpadky, rušení nočního klidu,
opilství a navrhla, aby opět podobná aktivita proběhla.

Navazujícím tématem byla bezpečnost
u základních škol, kdy dopravní situace v těchto lokalitách je pochopitelně
znepokojivá pro rodiče, kteří mají obavu
o bezpečí svých dětí. Bohužel myšlenka,
aby policie obsadila všechny přechody
u škol v ranní špičce, není možná z důvodu personálního podstavu. Padl návrh,
aby místní přechody obsadili dobrovolníci, jak již je to zavedeno v jiných městech
naší republiky, kde od 7.15 do 8.00 hodin
stojí u přechodů dobrovolníci například
z řad seniorů nebo rodičů a dohlížejí na
bezproblémový příchod dětí do školy.
Dalším předmětem debaty byla drogová
problematika, kdy si obyvatelé všímají
potulujících se lidí, kteří si do Horních
Počernic „jedou“ pro svou denní dávku.
Velmi věcná připomínka, která na schůzce
zazněla, se týká sociálních sítí, kdy se
vypisují dalekosáhlé komentáře, lidé si
mezi sebou předávají různá doporučení
řešení situací, nicméně zásadní je obrátit
se na policii, sociální síť za nás žádné
problémy nevyřeší. Městská část tímto

MAMINKY S DĚTMI SE POTKÁVAJÍ
V KULTURNĚ KOMUNITNÍM CENTRU
V září proběhlo první setkání „Maminkám“
v Kulturně komunitním centru v naší Městské knihovně.
Potkaly jsme se v hojném počtu, kdy paní starostka všechny přivítala, řeč a dobrá nálada
rozhodně nevázly. Cílem tohoto projektu je propojení maminek na mateřské a rodičovské dovolené, jen tak si přijít mezi sebou popovídat, nasdílet si zkušenosti z oblasti
mateřství, ale také z dalších zajímavých témat. Skupinu vede skvělá Jana Černoušková, mentorka, koučka, která se věnuje personální činnosti a vzdělávání dospělých.
Jana nás příjemným povídáním provedla celým dopolednem. K dispozici
je maminkám i dětem hernička a zázemí kuchyňky, kde se mohou občerstvit.
Velmi nás těší vysoká účast a na závěr jen připomínám, setkání se konají
pravidelně každou druhou středu v měsíci od 9.30 do 11.30 hod.
Veronika Jáně,
koordinátorka projektu Zdravá městská část
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

apeluje na občany,
aby neprodleně volali
linku 158 nebo 156,
a to v případě, kdy mají
podezření na jakoukoli
páchanou trestnou činnost.

Apelujeme proto na vás –
volejte vždy linku 158 nebo
156!

Veronika Jáně, koordinátorka projektu
Zdravá městská část

DEN STROMŮ JSME OSLAVILI
SÁZENÍM V ZŠ STOLIŇSKÁ
A HÁJEČKU PRACHOVSKÁ
20. říjen je datum, na které připadá Den
stromů. Všichni si uvědomujeme, jak moc
důležité je v současné době sázet nové stromy.
Již před létem se na paní starostku obrátili
školáci ze ZŠ Stoliňská s panem učitelem
Jakubem Hromasem, že se chtějí zapojit do
sázení a přírodě pomoci. Děti se dokonce
nabízely, že zakoupí sazenice.

Oslovili jsme proto Zahradní centrum Horní Počernice, kde
nám zdejší odborníci opět vyšli vstříc a darovali našim dětem
dvě vzrostlé jabloně, které paní starostka a místostarostka společně s dětmi zasadily v areálu ZŠ Stoliňská.
Nesázelo se ale pouze ve Stoliňské, také žáci ZŠ Spojenců se
zapojili a vysadili společně s Odborem místního hospodářství
100 kusů menších stromků - břízy, borovice, habry, modříny.
Tímto jsme jako městská část zahájili sázení stromů na našem
území, které od listopadu probíhá na vytipovaných místech.
Děkujeme Zahradnímu centru Horní Počernice za podporu
i za to, že mají zájem o další spolupráci. Další díky patří dětem ze základních škol, panu řediteli Březinovi a panu učiteli
Hromasovi, dále ZŠ Spojenců a všem, kteří se do sázení zapojili
a podpořili tak dobrou věc.
Veronika Jáně, koordinátorka projektu Zdravá městská část

VÁNOČNÍ STROM
První adventní neděli se v areálu
Chvalské tvrze slavnostně rozsvítí
vánoční strom, pod nímž na děti
a jejich tajná přání bude čekat
anděl s Ježíškovou poštou.
Strom letos darovali manželé Kovaříkovi z ulice Koutské,
za což jim patří velké poděkování. Kácení se bezplatně ujal pan
Matyska (kácení a plošina) a pan Obst obstaral jeřábnické práce.
Vlastní realizaci převozu stromu zajišťovali pracovníci místního
hospodářství. Na bezpečný převoz stromu dohlédla Městská
policie. Všem, kteří dopomohli k tomu, aby se tento strom
v neděli rozzářil, srdečně děkujeme.
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JIŘÍ WALKER PROCHÁZKA:
INSPIRACI PRO PSANÍ HLEDÁM
V SAMOTNÉM ŽIVOTĚ
Pod vánočním stromečkem by nikdy neměla chybět pěkná knížka.
Spisovatel Jiří Walker Procházka z Horních Počernic jich má na svém
kontě již 19, kromě science fiction žánru, kterým se nejčastěji zabývá a za nějž dostal mnoho literárních ocenění, občas přeskočí k detektivkám pro dospělé či děti, které píše se svou manželkou Klárou
Smolíkovou. Jeho poslední kniha, která právě vychází, je kriminální
thriller Rédl, na motivy nedávno vysílaného seriálu v televizi.
Kolik jste napsal knih?
Zrovna nedávno jsem to počítal kvůli
medailónku do sbírky povídek „Dokud
nás smrt nerozdělí.“ K dnešku to dělá
19 knížek. Nepočítám druhá či třetí
vydání.
Která kniha Vám nejvíce přirostla
k srdci?
Píšu víc literárních žánrů, a proto těch
knih je víc. Třeba ve fantasy to je „Ken
Wood a Meč krále D’Sala“ (1990), první
česká kniha, která u nás v tomto žánru
vůbec vyšla. Ze sci-fi žánru asi pak velkolepá space opera „Hvězdní honáci“ (1996),
kterou ilustroval můj kamarád a komiksový kreslíř Kája Saudek. Z dětských
detektivek mám rád sérii „Tajná dvojka“,
kterou píšeme s manželkou Klárkou
Smolíkovou. No, a z dospělých detektivek

to dosud byla „Mrtvá šelma“, ale protože
zrovna nyní vychází kriminální thriller
„Rédl“ (psaný pro Edici ČT na motivy
stejnojmenného seriálu), tak to bude
další favorit. A jinak, asi jako každý
táta, mám všechny své děti i své knížky
stejně rád.
Svou první povídku jste napsal ještě na
střední škole. Když se zpětně na nějakou
svou knihu podíváte, napsal byste něco
jinak?
Moje první povídky vycházely z textů
Šimka a Grossmanna a otištěné byly ve
školním časopisu SEŠ v Mladé Boleslavi.
Někdy bych se rád zpětně pustil do drobných úprav textu. Jenže já po sobě své
knížky nečtu. Představte si, že „Rédla“,
který má 300 stránek, jsem včetně korektur od ČT četl už pětkrát. To máte 1 500
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stránek po sobě během měsíce.
Tak si to přece nebudu číst po šestý…
Jak dlouhou dobu potřebujete k „vyčištění hlavy“, než začnete pracovat na další
knize?
Jak kdy. V podobném žánru mohu přejít
k psaní dalšího textu třeba za měsíc. Ale
nejde to vždy. Když jsem se po odevzdání
drsného „Rédla“ pustil do naší další společné knihy „Vynálezce Alva 3“, místo povídky
z běžeckých závodů dětí ze 3. a 4. třídy
(což je věk hrdinů i čtenářů) jsem vyplodil
temný text s opuštěnými hřišti plnými kopřiv a bodláčí a po nebi pluly šedavé mraky
a lítali havrani. Tak to celý píšu znova.
Kde hledáte inspiraci pro své knihy?
V samotném životě. Protože ať píšu cokoliv, vždycky je základem běžný nápad.

ROZHOVOR

A je pak na mně, jestli tu ideu „obléknu“ do hávu detektivního, fantastického
nebo dětského. Nápady se rodí i v lese.
Z prosté myšlenky nahradit počítačovou
síť podhoubím vznikl akční sci-fi román
„Podhoubí smrti.“

ním, že by se přimluvili u ředitelky. To je
prostě boží.
V kterou denní nebo noční dobu
se Vám nejlépe píše?
Oba jsme sovy, já i Klárka, takže temná
noc vítězí. Naši skvělí sousedé už náš
životní rytmus znají. Jen přes školní rok
je problém. Vstáváme třikrát až čtyřikrát
týdně kolem páté, šesté ranní kvůli
cestám po republice. To se píše hůř,
anebo vůbec. Ale i tak to jde. Pomalu,
ale jistě.

Společně s vaší manželkou Klárou
Smolíkovou jste napsali několik knih. Je
pro Vás společné psaní i kořením vašeho
vztahu?
O společném psaní Klárka na besedách
říká: „Ještě jsme se nezabili.“ Není to
úplně tak přesně, ale je fakt, že při
tvůrčích debatách, třeba o směřování
dějových linek linek se občas střetneme. Ale to patřilo spíš k počátkům
naší společné tvorby. Teď píšeme třetí
díl „Vynálezce Alvy“ a pátý díl „Tajné
dvojky“. Tak jsme se spolu asi už naučili
psát (i žít).
Kromě psaní se věnujete i besedám
s dětmi i dospělými. Jakými dotazy Vás
dokáží potěšit – překvapit dotazy dětí?
Na přednášky jezdíme už šestým rokem.
Oba se z besed vracíme sice znavení (ono
mít za dopoledne 120 puberťáků dá občas
jednomu zabrat), ale spokojení. Děti
vás nabijí optimismem a kolikrát šokují
i znalostmi a přehledem. Stačí dotaz: „Vy
fakt chodíte na komiksové filmy, i když

Navštěvujete některé vánoční akce, které
se v Počernicích konají?
Minulý rok jsme byli na rozsvícení
vánočního stromu, kde jsme dětem rozdávali komiksy Barta Simpsona společně
s dárky, které nachystala místní radnice.
A letos hodláme vyrazit znova. (Když už
jsem u radnice, nemůžu nezmínit jednu
věc: Před šesti lety nás s Klárkou na
Chvalském zámku oddávala sympatická
ženská a též současná starostka Alena
Štrobová. Dobrý, ne?)
jste, ehm, trochu starší?“ – a jsme na
jedné lodi. „Vy čtete i komiksy?“ Tyhle
otázky z nás na hodinu a půl udělají tajné
spojence. Měl jsem i pár vážně míněných
otázek, zda bych nemohl být jejich tříd-

Děkuji Vám za rozhovor
a přeji další knihy.
Také děkuji. A čtenáře zdravím mým
oblíbeným sloganem: „Ať žijí Horní Počernice, hlavní město Prahy!“

SCI-FI A FANTASY
Tvůrci času - 1991, Wales

Armády nesmrtelných
- Agent JFK 04- 2004, Triton

Ken Wood a meč krále D‘Sala
- 1991, Rodokaps (rozšířené a přepracované vydání 2002, Triton)

Podhoubí smrti
- Agent JFK 11 - 2007, Triton

Tajná dvojka A+B: Poprask
v divadle kouzel
- 2017 Fragment

Ken Wood a perly královny Maub
- 1992 Rodokaps (rozšířené a přepracované vydání 2003, Triton)
Hvězdní honáci - 1996, Altar (další
vydání Hvězdní honáci - 1997,
Rodokaps, 2017 Triton)
Návrat hvězdných honáků
- 1998, Rodokaps
Jablka z Beltamoru (série Mark Stone)
- 2002, Ivo Železný
Totální ztráta rozměru
- 2004, Milenium
Druhý krok nikam - 2013, Brokilon
Ken Wood a válečné zvony Rhótů 2016 Walker & Volf
KNIŽNÍ SÉRIE „AGENT JFK
– JOHN FRANCIS KOVÁŘ“
Není krve bez ohně
- Agent JFK 02 - 2003, Triton

Dlouhý černý úsvit
- Agent JFK 27 - 2012, Triton
DETEKTIVKY
Mrtvá šelma - 2015, Plus (společně
s manželkou Klárkou Smolíkovou.)
První detektivka ze série souřadnice
zločinu: Tábor.
Šest nevinných
- 2015, Pavel Mervat (Román na šest
nádechů, společně s L. Vavrečkou,
D. Zábranským, J. Svitákem, P. Krejčíkem a J. Pecinovským)
Praha Noir - 2016 Paseka (povídková
sbírka 14 předních českých autorů.
Moje novela: Mrtvá holka v čerťáku.)
DĚTSKÉ KNIHY
Vynálezce Alva 2
(dle série večerníčků) - 2017 Edice ČT
Tajná dvojka A+B: Zločin mezi dinosaury
- 2016 Fragment

Tajná dvojka A+B: Zbloudilá střela
- 2017 Fragment
Tajná dvojka: Případ ztraceného koně
- 2018 Portál
Fernando a Stella předbíhají dobu...
2015 - 2018 Triton osm dílů komiksu
v komiksové revue Bublifuk
PUBLIKACE V ZAHRANIČÍ
Lenins Zahn und Stalins Tränen
- 1994, Heyne Bücher (výbor světových sci-fi povídek) - „Tvůrci času“
Zachowuj się jak porządny trup
- 2008, Fabryka slów (výbor českých
a slovenských sci-fi povídek)
„... a odsuzujete se ke ztrátě rozměru“
Nie ma krwi bez ognia
- 2011, Fabryka slów, (druhý díl
Agenta JFK „Není krve bez ohně“)
Armie Nieśmiertelnych
- 2012, Fabryka slów
(čtvrtý díl Agenta JFK „Armády
nesmrtelných“)
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ZŠ RATIBOŘICKÁ

ZŠ RATIBOŘICKÁ SLAVÍ
Základní škola Praha 9 – Horní Počernice, Ratibořická
1700 píše svou historii od r. 1959, kdy bylo 1. září
zahájeno vyučování v tehdy jedenáctileté škole.
Prvním ředitelem byl jmenován Gustav Schuster.
Školu navštěvovalo 535 žáků a vyučovalo zde 21
učitelů v 15 třídách. Pro nedostatek finančních
prostředků byla škola předána bez tělocvičny
a jídelny. Další budova s kuchyní, jídelnou a několika
třídami byla postavena svépomocí o rok později.
Na novou cestu se škola vydala 1. 9. 1990, kdy nastoupil do
funkce ředitele školy Mgr. Miloslav Podzimek. Škola se změnila
zvenčí, ale i uvnitř – zaměřila se na výuku cizích jazyků a informatiky. Na podporu kvality výuky začal pan ředitel organizovat
pro učitele i pro žáky poznávací zájezdy po Evropě. Pan učitel
Podzimek zůstal naší škole věrný i po uplynutí svého funkčního
období. Svou pětašedesátiletou kantorskou dráhu zakončil služebně nejstarší pražský učitel v roce 2015 právě u nás.
V r. 1996 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Jana
Neudertová. Pod jejím vedením škola věnovala pozornost enviromentální výchově. Ve šk. roce 2013/14 získala škola poprvé titul
Ekoškola, který úspěšně obhájila v letech 2016 a 2019.

Škola prošla také částečnou rekonstrukcí. Již v r. 1994 došlo
k rekonstrukci topení, v r. 1996 k zateplení hlavní budovy.
V r. 2005 byla opravena podlaha tělocvičny a „malá budova“.
V r. 2008 byly rekonstruovány šatny a mezi lety 2010 - 2011 byla
vyměněna všechna okna. V roce 2012 byla otevřena i zahrada
s herními prvky. V r. 2013 probíhala ve škole půdní vestavba.
Dokončením 4. nadzemního podlaží se výrazně zlepšily prostorové podmínky. Škole přibyly 2 kmenové třídy, 2 jazykové
učebny a velké podkrovní prostory pro šk. družinu a klub.
Od šk. roku 2015/16 je ředitelkou školy PhDr. Ing. Hana Kindlová. Škola prošla další modernizací. Od loňského roku mohou
žáci využívat zcela novou učebnu dílen, v současnosti se buduje
i nová počítačová učebna.
Za 60 let existence ZŠ prošly jejími branami stovky žáků. O jejich vzdělání se zasloužily desítky učitelů. Jim patří poděkování.
Současným žákům i zaměstnancům školy přejeme, aby se v naší
škole cítili dobře nejen v roce jubilea, ale také v dalších letech.
Radomíra Hubálková, učitelka

POPIS POTŘEB MŠ A ZŠ
V HORNÍCH POČERNICÍCH
V RÁMCI PROJEKTU MAP II
V listopadu se uskutečnila na všech školách zapojených do projektu MAP II vzdělávání MČ Praha 20
(reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009117) pracovní setkání
k popisu potřeb škol. Tato aktivita je v rámci MAP povinná a má
školám pomoci s jejich strategickým plánováním a rozvojem. Zástupci projektového týmu MAP v rámci těchto setkání seznámili
vedení škol s výsledky dotazníkového šetření spokojenosti rodičů
a diskutovali společně o tématech, která jsou pro MAP klíčová
– čtenářská a matematická gramotnost, rovné příležitosti žáků
a inkluze. V těchto oblastech by vedení školy s podporou svých
podřízených mělo vypracovat do konce roku reflexi, ve které se
vyjádří k tomu, co se škole daří a v čem je úspěšná, v čem by
se naopak mohla zlepšit, co škola k tomuto zlepšení potřebuje
a jak by jí mohl pomoci projekt MAP. V rámci projektu MAP je
možné vedení školy i pedagogům zajistit nejrůznější vzdělávání,
seberozvoj či supervizi a koučování. Více o projektu MAP naleznete na webových stránkách ÚMČ Praha 20 v sekci MAP:
www.pocernice.cz/map-mc-praha-20/.
Pokud se chcete aktivně zapojit do projektu MAP např. formou
členství v pracovních skupinách a podílet se na zlepšování kvality
vzdělávání v Horních Počernicích, kontaktujte nás prosím na
adrese: projektmap@pocernice.cz.
Autor: Projektový tým MAP II
Projektový tým MAP II
EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA,
PRAHA 9 – HORNÍ POČERNICE,
RATIBOŘICKÁ 1700

si Vás dovoluje pozvat na

OSLAVU
60. VÝROČÍ
OTEVŘENÍ ŠKOLY

Slavnostní zahájení proběhne 2. prosince 2019 v 15:00
ve školní jídelně.
Na rodiče, bývalé žáky a další přátele školy
se budeme těšit od 16 do 18 hodin.
PhDr. Ing. Hana Kindlová
ředitelka školy

ŠKOLY

ZŠ BÁRTLOVA

ZPRÁVY
Z BÁRTLOVKY
ZŠ STOLIŇSKÁ

CHVALSKÝ
PODZIMÁČEK
Na začátku listopadu děti ze školní družiny ZŠ Stoliňská strávily odpoledne podzimním
úklidem v okolí naší školy a Chvalské tvrze. Cílem této akce bylo, aby se naši nejmladší školáčci naučili vnímat i prostředí kolem sebe a věděli, že když přispějí malou péčí,
bude to přinášet radost nejen jim, ale i těm, co půjdou kolem. Děti celou akci pojaly
jako hru. Bavilo je hrát si ve spadaném listí a tak vznikl spontánní nápad vytvořit ze
sesbíraného listí postavu. A protože postava vznikla u Chvalského zámku, tak jsme ji
pojmenovali „Chvalský podzimáček“.
Příjemně strávený podzim a předvánoční čas vám všem přejí vychovatelky školní
družiny ZŠ Stoliňská.
Veronika Tománková, asistentka pro ZŠ Stoliňská

LISTOPAD NA CHVALSKÉ ŠKOLE
Po celý listopad jsme si připomínali výročí 17. listopadu 1989.

V říjnu se naše škola zúčastnila česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy: List za listem – baví mě číst,
který vyhlásila Slovenská pedagogická
knižnica v Bratislavě a Knihovna Jiřího
Mahena v Brně. Jednalo se o 10. ročník.
Do projektu se přihlásilo 1 155 škol, 421
z ČR a 734 ze Slovenska. Již v září jsme
navázali kontakt se slovenskou speciální
školou v Šale u Bratislavy, která nám byla
přidělena jako partnerská. Naši žáci měli
za úkol vytvořit záložku pro svého neznámého kamaráda ve slovenské škole. Touto
formou jsme se snažili rozvíjet čtenářství
u žáků. V rámci českého jazyka žáci téma
vybírali a povídali si o svých oblíbených
knihách. Touto akcí jsme navázali na
červnový projekt Celé Česko čte a následné otevření školní knihobudky. Žáci
z naší školy vytvořili záložku do knihy, na
níž libovolnou technikou ztvárnili téma
z literárního příběhu, literárního hrdinu,
a vyměnili si je se žáky ze slovenské
školy. To pro ně byla největší odměna.
Čekali na dárek, který jim přišel poštou,
a společně přemýšleli, kdo jim asi záložku
vyrobil. Záložky se velmi povedly, měly
různé tvary, velikosti, byly malované
různými technikami a byly překrásné. Do
projektu se zapojíme i příští rok.
Pavlína Rychtaříková,
zástupkyně ředitelky

Pro všechny Počernické, a nejen pro ně, jsme ve spolupráci s Chvalským zámkem
a skauty připravili naučnou stezku - Jak se žilo před rokem 1989 a výstavu o komunistické totalitě v Československu, která byla ke zhlédnutí na zámku. Navštívili jsme
videoprojekci – totalitní stát a všichni žáci školy se zapojili do projektů u příležitosti
30letého výročí pádu komunismu a znovunabytí svobody v Československu.
Eva Březinová, učitelka
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ŠKOLY

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO ITÁLIE
Na počátku tohoto školního roku se pro žáky našeho gymnázia uskutečnil poznávací zájezd do Florencie a Říma. Po 15hodinové jízdě autobusem jsme v nedělních ranních hodinách dorazili do naší první zastávky – Florencie.
Přivítalo nás sice deštivé počasí, ale také
velmi milá průvodkyně v centru města. Ta
nám přiblížila krásné renesanční památky
Florencie, například slavnou sochu Davida
či dóm Santa Maria del Fiore. Při rozchodu se snad každý vydal ochutnat místní
pizzu či těstoviny jako správný návštěvník Itálie. Po obědě následovala návštěva
galerie Uffizi, kde jsme mohli obdivovat
Botticelliho Zrození Venuše, obrazy
Leonarda da Vinciho, Michelangela či
Raffaela, těch nejvýznamnějších umělců
italské renesance.
První hotel ležel na půli cesty k Římu.
Po pár hodinách cesty autobusem na nás
čekala tříchodová italská večeře. Po náročném dni nám výborné těstoviny přišly
vhod. Následující den jsme již před osmou
hodinou vyráželi k naší další zastávce,
kterou byl slavný Řím.
Po asi hodině cesty autobusem a následně římským metrem jsme stanuli před
Španělskými schody, kde jsme si pořídili
společnou fotografii. Mě osobně oslovila
monumentální Fontána di Trevi, kam
jsem si hodila penízek pro štěstí, nejslavnější Koloseum a Forum Romanum.
Celé pondělí nás provázela další velmi
milá průvodkyně. Nutno podotknout, že

ZŠ SPOJENCŮ

výklad byl opravdu zajímavý a vyšlo nám
krásné počasí, zkrátka vše bylo perfektně
zorganizované. Po dalším cenném dni na
nás čekalo druhé ubytování, bylo potřeba
nabrat síly na prohlídku Vatikánu a zbytku Říma.
Další den začínal velmi slibně. Čekaly
nás proslulé baziliky, obrazy, samotná
Sixtinská kaple a počasí nám také přálo.
Při vstupu do samotného Vatikánu na nás
působila úžasná atmosféra nádherných
renesančních a barokních staveb. Vrcholem prohlídky byla již zmiňovaná Sixtinská kaple, vymalovaná krásnými obrazy
Michelangela. Kapli jsme si po menším
výkladu mohli prohlédnout samostatně,
byl to opravdu nezapomenutelný zážitek.
Vše završil očekávaný rozchod u Pantheonu, což byla poslední zastávka před odjezdem do Prahy, pro nás takové rozloučení
s Itálií.
Řidiči nás v bezpečí dopravili nazpět do
Prahy, kde jsme vyprávěli a vstřebávali
dosud nezapomenutelné zážitky.
Eliška Prokopová,
kvinta A

PODZIM NA
ZŠ SPOJENCŮ
Do uší nám šeptá chladný vítr,
že přírodu brzy pokryje bílá
přikrývka a ulehne do zaslouženého zimního spánku. Než
se tak stane, užíváme si venku
poslední slunné dny.
Každoročně pátá třída provází budoucí
školáky sportovním dnem, tento rok tomu
nebylo jinak. Děti se zapojily do všech
sportovních aktivit s nadšením a odhodláním. A tak na konci každého malého
sportovce čekala sladká odměna. Věříme,
že se s dětmi shledáme v příštím školním
roce, kdy je bude čekat velký životní krok,
poprvé vstoupí do školy a stanou se z nich
prvňáčci.
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Dny otevřených dveří se konají
4. 12. 2019 a 5. 2. 2020 od 15.00
do 18.00 hod. Bližší informace na:
WWW.GYMNCHOD.CZ.

Udělali jsme něco i pro vzhled našeho
města a zároveň pro udržení životního
prostředí. Žáci si pod odborným dozorem
mohli sami vyzkoušet práci zahradníků,
jaké je to vyhloubit jámu a zasadit do ní
listnatý nebo jehličnatý stromek. Celou
výsadbovou akcí panovala dobrá nálada,
žáci se poučili o tom, jak má sázení správně
vypadat a o důležitosti stromů v přírodě.
V říjnu se vybraní žáci zúčastnili závodů
v plavání, které pořádal plavecký bazén
Hloubětín pro okolní školy. A máme dvě
zlaté medaile, které vybojovali Jan Čermák z 5. třídy a Elen Strculová ze 3. třídy.
Ostatní žáci také nezůstali pozadu. Na
krásném 5. místě za 2. a 3. třídu se umístil
Štěpán Hrdlička. Bramborovou medaili
má za 2. a 3. třídu Michal Brada a za 4. a 5.
třídu Samuel Slavětínský. Všem plavcům
děkujeme za reprezentaci naší školy. Do
budoucna jim přejeme spoustu dalších
sportovních úspěchů.
Učitelky ZŠ Spojenců

ŠKOLY

FZŠ CHODOVICKÁ

DNY
BEZPEČNOSTI

Už na konci září proběhly na prvním stupni ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy projektové dny, Dny bezpečnosti. Během nich
se jednotlivé třídy vystřídaly na poutavých přednáškách hasičů, probraly dopravní předpisy, poznávaly dopravní značky a osvojovaly si zásady poskytování první
pomoci. V úterý 24. 9. před školu zavítali profesionální hasiči Hasičského záchranného sboru hl. města Prahy se svým zásahovým vozidlem. Hasiči dětem ukázali
vybavení vozidla, popisovali všechny jeho součásti a vysvětlili jejich využití. Žáci
byli překvapeni, kolik věcí je potřeba k práci hasičů při zásahu. Podívali se i do
vnitřku vozidla a některé vybavení si mohli vyzkoušet.
Pedagogové 1. stupně FZŠ

KRAJ PRO BEZPEČNÝ
INTERNET

Žáci 5., 6. a 7. ročníku se v prvním
říjnovém týdnu zapojili do projektu
KPBI (Kraj pro bezpečný internet).
Jedná se o preventivní program,
který má děti poučit, jak se správně
a bezpečně chovat v jednotlivých
situacích „on-line světa“ (např. kyberšikana, sociální sítě, správa hesel
apod.). V současné době považujeme
tento projekt za mimořádně užitečný
a pro děti přínosný.
Michaela Špánková,
učitelka FZŠ

PRAŽSKÝ PRAMEN
Žáci naší školy se i letos zúčastnili přírodovědné soutěže Pražský pramen. Tématem
letošního 12. ročníku byla historie. Z naší
školy se zúčastnilo 66 žáků osmých a devátých ročníků a jeden sedmák. Nejlépe
se zadaných úkolů zhostil Vojta P. z 8. C
a postupuje do dalšího kola. To nebude
žádná legrace, již nyní pracuje na dlouhodobých domácích úlohách. Na druhém
místě se umístil Adam D. z 9. A a sdílené
třetí místo obsadili Karolína N. z 8. B
a Anar B. z 9. A. Všem soutěžícím moc
děkujeme za účast a Vojtovi držíme palce.
Kateřina Šindelářová,
učitelka FZŠ
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

NÁRODNÍ CENA
eTWINNING

PRO SOŠ PRO ADMINISTRATIVU EU
V minulém školním roce se v České
republice uskutečnilo 169 eTwinningových projektů, z nichž devadesát získalo
Certifikát kvality. eTwinning je součástí
programu Evropské komise pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport
Erasmus+ a je prostorem, kde mohou
zaměstnanci evropských zemí komunikovat, sdílet své zkušenosti a zapojovat se
do různých projektů.

Náš projekt „La revista de los jóvenes
europeos” byl zařazen mezi jedenáct
nejlepších eTwinningových projektů
a Gema de Miguel, vyučující španělského
jazyka, za něj získala v polovině října na
Národní konferenci Erasmus+/eTwinning v Ostravě Národní cenu eTwinning
v kategorii Nejlepší první realizovaný
projekt. Srdečně gratulujeme a přejeme
další úspěchy!

DNY
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
POKRAČUJÍ

První listopadová středa byla zároveň
prvním letošním dnem otevřených dveří
v SOŠ. Během odpoledne nás navštívilo
rekordních sto osmdesát zájemců z řad
žáků devátých ročníků základních škol.
Další DOD proběhne 4. prosince 2019
od 14.00 do 19.00 hodin a bude spojen
s dnem odborných dovedností. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou příležitost
vidět a také si vyzkoušet konkrétní dovednosti, které získávají naši studenti během
čtyř let vzdělávání.
Těšíme se na vás!

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2019

„SPRÁVNÁ CESTA“
PŘIPRAVENÁ
PRO PRVÁKY
Prevence rizikového chování je v SOŠ
jednou z nejdůležitějších součástí práce
pedagogů. Kromě adaptačního kurzu
a dalších konkrétně cílených aktivit
jsou její nedílnou součástí už několik let
tzv. preventivní víkendy, které probíhají
v rámci projektu „Správná cesta“. Během
dvou dnů mají žáci jedné třídy možnost
poznat blíže své spolužáky, třídního učitele i vedení školy prostřednictvím velmi
různě zaměřených her a činností. Druhý
říjnový víkend si v krásném prostředí
podzimních Krkonoš v Dolních Mísečkách tentokrát užila třída P1B.

KULATÝ STŮL SE
ZAMĚSTNAVATELI

V rámci Týdne odborných dovedností se
zástupci naší školy společně se zástupci zaměstnavatelů zúčastnili diskuze u kulatého
stolu. Diskutovala se různá témata, především tuzemské i zahraniční stáže pedagogů
ve firmách a institucích a jejich přínos pro
školu a také význam zahraničních stáží pro
studenty odborného vzdělávání.
Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

RECEPT

CHVÁLA PEČENÍ
Pro Michaelu Herianovou je pečení velký koníček a že to umí opravdu dobře,
dokázala i v soutěži Chvála pečení aneb jak se peče v Horních Počernicích,
kde opakovaně získala první místo. Pro naše čtenáře připravila pár ze svých
vánočních receptů, s kterými právě na této soutěži vítězila.
LANÝŽKY

Na vánočním cukroví mám ráda to, že existuje spousta receptů na nepečené kousky
a ty pak většinou z talířů mizí jako první.
Tedy bez pečení hodně muziky. Jedním
z takových receptů jsou právě lanýžky.
Ideální pro milovníky čokolády!

LINECKÉ

Moje nejoblíbenější cukroví! Stará dobrá
klasika, ale přece jen nám ne všude musí
chutnat. Kde je zakopaný pes? Za žádnou
cenu nenahrazujte máslo!!!

• 420 g hladké mouky
• 240 g másla (jestli nevíte co s 10 g,
• 100 g hořké čokolády min. 50% (nejlepší
hoďte ho tam celé)
poměr cena výkon je „Cooking Chocolate • 140 g moučkového cukru
52%“ z Lidlu)
• lžíce octa
• 50 g hořkého kakaa
• 4 žloutky
• 120 g másla
• 10 g vanilkového cukru
• 70 g cukru moučka
(postačí i vanilinový)
• 100 ml vaječňáku
• hořké kakao na obalení
Na vál (nebo do robotové mísy) prosejte mouku s cukrem. Máslo nakrájejte
Máslo s čokoládou rozpusťte ve vodní láz- na malé kostičky a spolu s ostatními
ni. Do rozpuštěné směsi vmíchejte kakao, surovinami přidejte do sypké směsi a vše
cukr a vaječňák do hladka – šlehačem to
důkladně prohněteme, dokud nám nebude rychlejší, nicméně v ruce se to taky
vznikne hladké těsto. Pokud hnětete těsto
dá zvládnout. Nechte směs dobře vychladit ručně, pracujte rychle, linecké nemá rádo
v ledničce (někdy strčím na chvíli klidně
dlouhé zahřívání. Těsto stačí dát na cca ½
i do mrazáku). Vznikne vám bahýnkovitá
hodinky do ledničky, někdy ho nedávám
hmota, ze které pak už jednoduše tvoříte
vůbec a rovnou zpracovávám. Nejčastěji se
kuličky – kuličku můžete nakonec obalit
těsto zpracovává na vále – vyválíme placku
v kakau. Nevýhoda na práci s čokoládou je
silnou cca 4 mm a vykrajujeme nejrůzta, že se pod rukama může rychle rozpounější tvary. Linecké peču na 200 °C cca
štět. Bude-li se vám zdát práce s hmotou
12 min. Záleží na troubě – čas je potřeba
už moc bahnitá, prostě směs strčte znovu
hlídat, začne-li linecké lehce zlátnout, vydo ledničky a pokračujte po kafíčku. Toto
ndejte ho. Nejraději mám linecké slepené
cukroví je třeba uchovávat v chladničce. Co
rybízovou marmeládou, ale můžete ho dle
je vodní lázeň? Jde o dvě nádoby – nejčastěji
chuti slepit čím chcete, nebo nechat jen
používám dva hrnce - kdy ve větším dáte vařit tak. Linecké vám vydrží do Vánoc klidně
trochu vody a pak na něj nasadíte hrnec
měsíc, naopak je pak krásně uleželé.
menší. Menší hrnec se nedotýká dna většího
hrnce a je zahříván pouze párou, což je ideální pro věci, které nechceme připálit.

PAŘÍŽSKÉ ROHLÍČKY

A na závěr trochu zvedneme laťku.
Tohle cukroví nedoporučuji začátečníkům, nicméně budete-li se držet receptu
a nepodceníte délku šlehání, měly byste
být úspěšní. Pokud pečete rádi, určitě
vyzkoušejte, nebudete litovat!
Postup na korpusy:
• 200 g mletých ořechů
• 400 g cukru krupice
• 5 bílků
• 50 g hladké mouky
Bílky šleháme spolu s cukrem ve vodní lázni (= nad párou). Doba šlehání je
vcelku dlouhá 10–15 min, dokud není
směs krásně hustá. Do vzniklého sněhu
vmícháme ořechy. Je nutné je vmíchat
vařečkou, nesmíte je zašlehat! A nakonec
vmícháme mouku. Naplníme zdobící
pytlík směsí (klidně i s ozdobnou zdobičkou na konci, ale není nutné) a na
plech vyložený pečicím papírem stříkáme
rohlíčky dle vkusu – rovné, zahnuté, … Je
nutné počítat s tím, že se v troubě trochu
nafouknou a stříkat je dostatečně od sebe
(cca 3 cm – každé těsto se nafoukne jinak,
uvidíte po první várce). Rohlíčky sušíme
v troubě na 150 °C asi 20 min.
Postup na krém:
• 6 vajec
• 240 g cukru krupice
• 20 g vanilkového cukru
(postačí i vanilinový)
• 60 g hořkého kakaa
• 500 g másla
Ve vodní lázni šleháme vejce s oběma
cukry a kakaem. Opět bude trvat šlehání
déle, cca 10 min. Šlehejte, dokud směs
nezhoustne. Po vyšlehání necháme směs
vychladit a až poté zašleháme máslo.
Vznikne nám krém, kterým naplníme
zdobicí pytlík (můžeme použít ozdobný
konec). Na hotové ořechové rohlíčky stříkáme vrstvu krému a celé dáme vychladit
do lednice.
Nakonec celé rohlíčky namáčíme do
čokoládové polevy (100 g čokolády
+ 100 g Omegy).
S úsměvem
Míša

ilustrační foto
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SPORT

HORNOPOČERNICKÁ
JACHTAŘKA SÁRA
TKADLECOVÁ ZÍSKALA
TITUL MISTRYNĚ SVĚTA
O prázdninách reprezentovala Českou republiku Sára
Tkadlecová na mistrovství
světa třídy RS500 na Lipně. Na závodní plachetnici
RS500 zvítězily společně
s Klárou Houškovou v kategorii žen a získaly tedy titul
mistryň světa pro rok 2019.

Ve světové konkurenci 126 závodníků se
rozhodně neztratily, v celkovém pořadí
šampionátu po 12 rozjížďkách skončily
páté. Mistry světa se stali Britové Peter
Curtis a James Curtis.
„Na Lipně nás během čtyř závodních dnů
prověřil slabší nestálý vítr i silný vítr okolo
16 až 20 uzlů. Do 11. rozjížďky jsme se stále držely na medailových pozicích, i v celkovém pořadí. Bohužel kvůli technické
závadě na lodi jsme nedokončily poslední
rozjížďku, čímž jsme se posunuly na pátou
pozici. Udržely jsme však vedení v naší

kategorii,“ řekla k průběhu závodu Sára.
V letošní sezóně se Sára připravuje s Dominikou Vaďurovou především na mistrovství světa v olympijské kategorii 49erFX.
To se bude konat v prosinci na Novém
Zélandu, kde budou Sára s Dominikou
bojovat o kvalifikaci na OH do Tokia.
Velmi děkujeme za podporu
MČ Praha - Horní Počernice.
Foto: Martina Barnetová

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Devatenáct mladých rybářů a rybářek si přišlo poměřit
své dovednosti v lovu ryb při podzimních 38. rybářských
závodech na Koupališti.

Od sedmi hodin probíhal zápis v klubovně
a v půl osmé již slavnostně přivítal všechny
přítomné závodníky i jejich doprovod jednatel naší místní organizace Václav Kosař.
Po uvítací řeči jsme dětem rozdali koblihy
na posilněnou a než je stačily sníst, tak
vedoucí závodu všem připomněl pravidla,
podle kterých se u nás při závodě řídíme.
Počasí vyšlo úplně na jedničku a závod
ubíhal jako voda v řece. Napínavý je závod
vždy od samého začátku, protože se soutěží
hned o několik zvláštních cen, které vždy
předem vyhlašujeme, například - kdo uloví

první rybu, největší, nejmenší, ale také
nejlepší rybářku. O tuto cenu tentokrát
svedly boj Agáta Kocábová s Karolínou
Černou, kdy nakonec starší a zkušenější
Agáta ulovila dvanáct ryb a Karolína pět
ryb. To stačilo dívkám na první dvě místa.
Třetí místo si vychytal Jonáš Křen se
čtyřmi rybami.
Po obědě, který pro nás připravili kolegové z výboru místní organizace se slova
opět ujal náš mluvčí. Vyzdvihl umění všech
závodníků v lovu ryb na udici, nezapomněl
poděkovat všem našim sponzorům za
věcné ceny a MČ Praha 20 za finanční dar
na nákup cen. Poté proběhlo slavnostní
vyhlášení všech kategorií, předání pohárů
a diplomů těm nejúspěšnějším. Poděkování
patří všem členům, kteří se podíleli na
celém průběhu našich rybářských závodů.
Za počernické rybáře vám přejeme hezké
prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů
v novém roce.
Za výbor: Martin Pachta
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ONDRÁŠOVKA CUP

V letošním roce byly opět přihlášeny všechny příslušné ročníky
FINÁLOVÉ BRÁNY ZAVŘENY (2012 – 2007) do největšího mládežnického turnaje v České republice - Ondrášovka Cup.
Ročníky 2012, 2010, 2009, 2008, 2007 xaverovských fotbalistů se
prokousaly přes dvě předkola až do závěrečného kvalifikačního
turnaje. Již samotná účast v této fázi je velký úspěch. Bohužel
brány republikového finále nám zůstaly pro letošní ročník zavřeny. Nejblíže postupu do finále byly ročníky 2009 a 2008. Nicméně
je potěšující, že po fotbalové stránce se naši hráči neztratili a potěšili svými výkony. To je pro všechny velká inspirace do budoucna. Je potřeba poděkovat všem hráčům i realizačním týmům
za viditelnou reprezentaci klubu. Důležité je i zmínit, že jsme
pořádali několik kol tohoto turnaje a vysloužili si uznání, nejen
tedy za reprezentaci klubu, ale i městské části Horní Počernice.
Všem ještě jednou děkujeme. David Lukeš

DALŠÍ TITULY PRO
PEPU PTÁČKA
Mistrovství světa označované za největší „sjednocené mistrovství světa“ v bojových sportech proběhlo v Itálii. Organizátorům se již léta daří na tomto turnaji sjednotit závodníky
světových asociací. Celkem se jedná o více než 30 federací. Na
letošní ročník přijelo dle slov organizátora více jak 5 000 závodníků z více jak 100 zemí. Českou republiku reprezentoval
i počernický rodák Josef Ptáček, který nastoupil v pěti váhových kategoriích v rozmezí od 65 kg do 77 kg. Ve třech z nich
porazil všechny své soupeře a stal se zaslouženě trojnásobným
mistrem světa. Soupeřem mu byli zejména závodníci z bývalých sovětských republik, Ruska, Ázerbajdžánu, Moldávie,
Gruzie, Arménie, Dagestánu.
Ke třem mistrovským titulům přidal ještě dva tituly vicemistra
světa. Tady ho ve finále porazil Rus a závodník z Ázerbajdžánu.
Ze světových šampionátů má již 14 medailí a dohání svou
sestru, která jich získala celkem 15. Ovšem nyní je již osminásobnou světovou šampionkou, a to proto, že týden před
Pepovým triumfem vybojovala mistrovský titul na světovém
poháru v německém Lipsku. Je jedinou Evropankou, která
v disciplíně Hand to Hand zvítězila a titul i obhájila. Martina si podmanila váhovou kategorii do 70 kg. Přítomna byla
celá špička tohoto odvětví. Dorazili ale i závodnice z Afghánistánu. Nejúspěšnější výpravou bylo Rusko, druhé místo
patří Uzbekistánu, třetí Kazachstánu. Pro oba sourozence je
to po celoroční tvrdé přípravě krásně zakončení sezóny, která
byla asi nejúspěšnější v jejich kariéře. Svými tituly si zajistili
nesmrtelnost ve svých
disciplínách bojových
sportů a i díky tomu
získali atraktivní nabídky
na závody a akce v Asii.
I příští rok se budou
snažit dobře reprezentovat sebe, Horní Počernice
i Českou republiku.

Neuvěřitelné! Český reprezentant v bojových
sportech Josef Ptáček se právě vrátil z mistrovství světa, kde obhájil titul z minulého roku
a získal i další tři mistrovské tituly. Celkem je
tedy ve svých 18 letech už čtyřnásobným mistrem světa v kategorii dospělých.

Josef Ptáček, trenér
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KOSAGYM PŘIVEZL Z MISTROVSTVÍ
SVĚTA DVAADVACET MEDAILÍ
Velmi úspěšný závěr roku mají za sebou
kickboxeři z Kosagymu, kteří se vrátili
z mistrovství světa WTKA s dvaadvaceti
medailemi. Do Itálie, kde se mistrovství konalo,
vyjelo za Kosagym devět závodníků. Výjezd
doplnil Petr Kotík, šéftrenér reprezentace
svazu a Petr Tahal, hlavní trenér sportovního
centra mládeže. Petr Kotík, s kterým jsme si
o úspěšném mistrovství povídali, dokonce
neplánovaně vyměnil trenérskou roli za
zápasnickou, když zaskočil v týmové soutěži
za zraněného závodníka a pomohl tak naší
reprezentaci ke zlatu.
Začátkem listopadu jste se zúčastnili mistrovství světa v kickboxu. Jak
početná výprava do Itálie jela a s jakými
úspěchy jste se vrátili?
Do Itálie jsme jeli jako reprezentace Českého svazu kickboxu s dvaceti
čtyřmi závodníky, šesti trenéry a dvěma
rozhodčími. Z našeho klubu Kosagym
Praha bylo z toho závodníků a závodnic
dohromady devět. Jelikož je v kickboxu
možné, aby závodníci startovali ve více
disciplínách, získali reprezentanti našeho klubu celkem dvacet dva medailí.
4 zlaté medaile z individuálních kategorií a 2 zlaté medaile z týmových soutěží,
dále 7 stříbrných medailí a 9 bronzových medailí, vše už jen v individuálních kategoriích. Myslím, že to je velký
úspěch nejen našeho klubu, ale i celé
reprezentace ČSK.

Dvaadvacet medailí je obrovský úspěch.
Podařilo se vašemu klubu někdy získat
tolik medailí na vrcholné soutěži?
Takhle úspěšní jsme opravdu ještě na
vrcholné soutěži asi nebyli. Důvod je
hlavně ten, že jsme již několik let součástí
systému sportovních center talentované
mládeže Českého svazu kickboxu a systematicky se věnujeme mladým sportovcům, což se teď ukázalo jako správná
cesta. Mohli jsme tedy doplnit reprezentační tým mladými závodníky, kteří jsou
díky intenzivnímu tréninku pod vedením
zkušených trenérů dobře připraveni pro
start na mezinárodní scéně.
Do soutěže jste se bez přípravy zapojil
i vy osobně. Prozraďte nám, co se stalo?
Je pravda, že jsem původně neměl
v úmyslu se jako závodník do mistrovství
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světa zapojit, ale nakonec nebylo vyhnutí. V týmové soutěži mužů v disciplíně
pointfighting nastupují vždy tři závodníci.
A bohužel se jeden z nich v eliminacích
zranil a do finále již nemohl nastoupit.
Proto jsem ho jako náhradník zastoupil.
Nakonec jsme vyhráli a mně spadl kámen
ze srdce. I když to úplně bez přípravy
nebylo, nervózní jsem byl. Stále se svými
svěřenci aktivně trénuji a snažím se jim
být kvalitním sparring partnerem. Ale
jsou to přece jen už dva roky, co jsem
naposledy pořádně závodil.
Jak dlouho obvykle trvá vašim svěřencům, než se z prvního tréninku vypracují až k takovým úspěchům?
To je velmi individuální a ovlivňuje to
mnoho faktorů. Pokud se jedná o děti
a mládež, chceme, aby je kickbox hlavně
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bavil a získali celkově kladný vztah ke sportu. U nás v klubu máme kvalitní, sportovně
vzdělané trenéry, kteří vás k úspěchu mohou
dovést i poměrně rychle. Vše záleží jen na
vaší chuti k tréninku a intenzitě, s jakou chcete na sobě pracovat. Během i pouhého jednoho
roku se dá udělat obrovský krok dopředu.
Jaké závody vás čekají nyní?
Nejbližší závod a poslední v tomto roce,
bude listopadové mistrovství české republiky v disciplínách Kicklight, Lowkick a K-1
v Kladně. Tam bude startovat několik našich
závodníků a po novém roce začne série
turnajů pro děti a začátečníky v Praze, kde
budeme obsazovat hodně kategorií, jelikož
členská základna se nám neustále rozšiřuje
a členů, kteří chtějí v kickboxu i závodit konečně mírně přibývá.
Lenka Bartáková, redakce
Celkem závodníci z Kosagymu získali 4 zlaté medaile
z individuálních kategorií a 2 zlaté medaile z týmových
soutěží, dále 7 stříbrných medailí a 9 bronzových medailí,
vše už jen v individuálních kategoriích.
ZLATO VYBOJOVALI:
KATEŘINA GALLUSOVÁ – POINTFIGHTING ŽENY
JANA HOROVÁ – LIGHTCONTACT ŽENY
PETR TAHAL – POINTFIGHTING MUŽI
LUCIE BARCHÁNKOVÁ – POINTFIGHTING ŽENY
POINTFIGHTING TÝMY MUŽI (PETR KUČERA,
PETR KOTÍK, PETR TAHAL, MARTIN RŮŽIČKA)
POINTFIGHTING TÝMY JUNIOŘI (TADEÁŠ HLÁSEK,
ALEX VIŠTAL, DAVID PAČES)

POZITIVNÍ ZPRÁVY
Z VOLEJBALOVÉHO
ODDÍLU

Od září se naše řady rozšířily o další nové potencionální
hráčky. Aktuálně se jejich počet blíží čtyřiceti, což je pro
tento školní rok maximální kapacita - nové dívky do týmu
nyní nepřijímáme. Kromě tří týmů modrého minivolejbalu
(hrají tři hráčky na užším a kratším hřišti) jsme letos prvně
přihlásili i soutěž mladších žákyň (ty již hrají klasický
šestkový volejbal). Aktuálně máme tedy 19 hrajících
malých volejbalistek, z tohoto počtu některé hrají střídavě
minivolejbal i v mladších žákyních.

Zářijové rozřazovací turnaje posunuly družstvo mladších žákyň do
čtvrté pražské ligy, minivolejbalový tým HPA do páté, minitým HPB
do poslední desáté ligy a minitým HPC do šesté ligy. Pozitivní výsledky
se dostavily na turnaji minivolejbalu v říjnu, kdy naše tři týmy vyhrály
všechny zápasy a postoupily: HPA do čtvrté, HPB do deváté a HPC
do páté ligy. Další „mistráky“ se hrály v sobotu 9. listopadu, kdy jsme
čekali silné soupeře a boje o udržení v ligách. Naše bojovné hráčky však
překvapily. Dívky HPA se velmi obětavou hrou udržely ve čtvrté lize,
HPC výhrou všech zápasů k nim postoupily (bude je čekat společný
zápas) a hráčky HPB opět postoupily, tentokrát už do osmé ligy.
Zápas od zápasu se zlepšují i mladší žákyně - na prvním ligovém turnaji v říjnu sice těsně prohrávaly a sestoupily do páté ligy, následně pak
ale na druhém turnaji 2. listopadu vyhrály všechny tři zápasy a vrátily se
zpět do čtvrté ligy.
Všem hráčkám velká gratulace, do dalších zápasů přejeme co nejlepší
herní výměny a radost ze hry. Zároveň děkujeme všem rodičům, kteří
každý zápas krásně a sportovně povzbuzují.
Za tým volejbalu trenérky: Lucka, Ivet, Jája a Danča
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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

LYŽE

! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklizení sklepů, bytů, pozůstalostí
a jiné. Stěhování a doprava.
Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
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
Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě – voda,
plyn, topení.
Tel: 775 961 432
Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel: 606 527 091
Montáž a prodej kvalitní české
stínící techniky CLIMAX.
Rolety, žaluzie, markýzy, pergoly,
sítě proti hmyzu.
Tel.: 607 719 539
email:p.mikez@hotmail.com

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

Náchodská 708/79, Praha 9 - Horní Počernice

Po - Pá 9.00 - 18.00, So 9.00 - 12.00
Tel. 281 928 897, www.cyklopocernice.cz
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