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HORNOPOČERNICKÝ

ADVENTNÍ KONCERT
PRO PĚSTOUNY

KAM UŽ BOLEST
NEMŮŽE

NOVOROČNÍ
BĚH

KALENDÁŘ AKCÍ

CHVALSKÝ ZÁMEK

21. 1. Ženská na vrcholu

12. 1. Zavírání Vánoc a tříkrálový průvod
od 14.00 do 16.00 hod.

22. 1. Parazit

do 30. 1.
Tak se ukaž - práce studentů uměleckých
škol denně od 9.00 do 18.00 hod.

25. 1. Ledové království 2

od 31. 1. do 1. 2.
Noc o pololetních prázdninách.
Nocování na zámku s hostinou, vílami
i skřítkem a cestou za pokladem

27. 1. Proton!!!

do 2. 2.
Jihočeské betlémy – výstava
Vánoční keramické městečko
Betlém ze sena a slámy
Dřevo, dřívko, dřevíčko - interaktivní
výstava denně od 9.00 do 18.00 hod.
do 2. 2.
Obrazy známé i neznámé – obrazy Boženy
Holanové a Dagmar Jelínkové
denně od 9.00 do 18.00 hod.
DIVADLO
10. 1. Buďme v pokoji

19.30 hod.

11. 1.* Horror show – cirkus hrůzy
19.30 hod.
12. 1. Zimní příhody Včelích medvídků
15.00 hod
14. 1. Poslední aristokratka
19.30 hod.
15. 1. Staříci

19.30 hod.

17. 1.* Hvězdná setkání - host:
Martin Zounar 19.30 hod.
18. 1. Lízinka

19.30 hod.

19. 1. Sněhová královna v ledovém
království 15.00 hod.
20. 1. Klíče na neděli
19.30 hod.

19.30 hod.

19.30 hod.

24. 1. Vlastníci

19.30 hod.
17.00 hod.

26. 1. Princové jsou na draka

28. 1. Můj příběh

19.30 hod.

15.00 hod.
N
KONE BUĎ
ZER
VA

19.30 hod.

29. 1. Šťastný nový rok

19.30 hod.

30. 1. Láska a párečky

19.30 hod

DDM
19. 1. Den ITC a matematiky
od 13.00 do 17.00 hod.
KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM
13. 1. každé pondělí v měsíci
Kurz hubnutí od 9.00 do 12.00 hod.
od 14. 1. každé úterý
Kurz prožitkového malování
od 17.20 do 19.20 hod.
od 14. 1. každé úterý v měsíci
Kurz rozvoje výtvarných dovedností
od 16.00 do 17.00 hod.
15. 1. Beseda, autorské čtení
a autogramiáda se spisovatelkou Alenou
Mornštajnovou od 18.00 do 20.00 hod.

od 23. 1. každý čtvrtek v měsíci
Kurz anglický jazyk jasně a jednoduše
od 17.50 do 19.15 hod.
13. 1., 27. 1. Kurz relaxačního malování
od 17.30 do 20.30 hod.
23. 1. Přednáška: Osobní styl a image
od 17.00 do 20.00 hod.
30. 1. Přednáška: Dokonalý make-up
od 17.00 do 20.00 hod.
MUMRAJ
8. 1. Proč právě my ženy tloustneme?
od 18.00 do 19.00 hod.
14. 1. Keramický podvečer – pítko pro
zvířátka či ptáčky od 18.00 do 19.30 hod.
18. 1. Montessori sobota aneb rodina
spolu od 9.30 do 11.30 hod.
18. 1. Létající workshopy pro děti
i dospělé od 14.00 do 15.00 hod.
- děti od 6 let, od 15.15 do 16.30 hod. dospělí
31. 1. Příměstský tábor s legem
od 8.30 do 16.30 hod.
STODOLA
11. 1., 25. 1. Burza rybiček - prodejní
výstava akvarijních ryb
od 9.00 do 12.00 hod.
OSTATNÍ

16. 1. Seminář: Jazyky a tajemství
efektivního učení – paměť, pozornost,
mentální mapy od 17.45 do 19.10 hod.

15. 1. Novoroční koncert žáků flétnové
třídy Jany Boškové - Chvalský zámek
od 17.30 hod.

16. 1. každý první a třetí čtvrtek v měsíci
Kurz studia Bible
od 19.30 do 21.00 hod.

23. 1. Zámecké posezení s Helenou
Káhnovou od 14.00 hod.

od 20. 1. každé pondělí v měsíci
Kurz maluj s malířem
od 17.30 do 20.30 hod.

31. 1. Deskohraní pro teenagery -Life
Center, Hrdoňovická 2559/18
od 18.30 do 20.30 hod.

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

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.
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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-

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.

ÚVOD

SLOVO STAROSTKY
Milí přátelé,
v posledním měsíci roku se v naší
městské části konala spousta krásných
adventních akcí, které se postupem doby
staly příjemnou tradicí. Patří k nim určitě
rozsvěcení vánočního stromu a Ježíškova
pošta na Chvalské tvrzi, Adventní koncert
pro pěstounské rodiny, Živý Betlém
na Chvalském zámku, vánoční setkání
seniorů, ale i spousta akcí ve školách nebo
v rámci aktivit hornopočernických spolků.
Letos k nim přibyla další krásná akce.
Představení Těšíme se na Vánoce aneb
Rybovka ve Chvalské stodole. Iniciovala

je Římskokatolická farnost u kostela
sv. Ludmily na Chvalech - konkrétně
kanovník Vojtěch Eliáš spolu s křesťanskými církvemi v Horních Počernicích,
Chvalským zámkem a vedením naší
městské části. Věřím, že i v tomto případě
se v adventním čase můžeme na podobný počin těšit v příštích letech, protože
něžná krása „Rybovky“spolu s vánočním
poselstvím zástupců křesťanských církví
se stala pro všechny přítomné nezapomenutelným zážitkem.
Velký dík si za práci v rámci akcí
městské části v době adventu a Vánoc

zaslouží Petr Báček a jeho kolegové
z Odboru místního
hospodářství našeho
úřadu a tým Chvalského zámku pod vedením jeho ředitelky
Růženy Beránkové, stejně jako všichni
ostatní, kteří se zasloužili o jedinečné
Vánoce v Horních Počernicích.
Dovolte mi, abych vám na prahu
nového roku popřála, aby se pro vás
nesl ve znamení pohody, radosti, štěstí
a pevného zdraví!
Alena Štrobová,
starostka

KŘEST NOVÉ
KNIHY KLÁRY SMOLÍKOVÉ

AKTUALITY

Oblíbená autorka dětské literatury Klára Smolíková z Horních Počernic
pokřtila společně s ilustrátorkou Ester Kuchynkovou v Kulturně-komunitním
centru v budově knihovny svou novou knížku pro děti. Další titul
z Klářina autorského seznamu se jmenuje Začarovaný hvozd a vydalo ho
nakladatelství Pikola. Malým čtenářům přináší příběh dětí z Končiny.
Z místa, kde všechny cesty končí a dál už pokračuje
jen tajemný hvozd obývaný lesními duchy. Luna a její
kamarád Bolech, dětští hrdinové příběhu, se tak musí
umět zdatně vypořádat s nejrůznějšími nástrahami,
které jim hvozd uchystal.
Kmotrou knížky se stala starostka Alena Štrobová
a Začarovanému hvozdu popřála do života štěstí, úspěch
a spoustu spokojených čtenářů. Spolu se spisovatelkou
Klárou a ilustrátorkou Ester rozvíjeli hornopočerničtí
školáci už na křtu svou fantazii na plné obrátky a v pracovních listech příběh Začarovaného hvozdu nadšeně
komentovali. Je to jasný důkaz toho, že Začarovaný
hvozd má za svými dětskými čtenáři dobře našlápnuto
a Kláře Smolíkové a Ester Kuchynkové přejeme, aby jich
potěšil co nejvíce. Držíme palce do další tvorby a těšíme
se na příští povedený křest. Třeba zase právě u nás –
v Horních Počernicích!
Lenka Bartáková,
redaktorka

PŘÍŠTÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA SE
USKUTEČNÍ V PONDĚLÍ
10. 2. 2020 OD 17.00 HOD.
NA CHVALSKÉM ZÁMKU.
Děti tvoří s autorkami svou představu Začarovaného hvozdu
2|3

INFORMACE
PŘEDČASNĚ UKONČENÉ
9. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20
Na zastupitelstvu 9. prosince nebyl
řádně schválen program opozičními zastupiteli a jeden člen zastupitelstva byl
omluven pro nemoc. Uskupení Šance
pro Počernice navrhovalo zredukování
původního programu z 29 bodů na pouhé 2. Tento návrh považuje vedení naší
městské části za ne právě korektní postoj vůči občanům, protože je důležité,
aby předkládané a včas zveřejněné body
programu byly vždy řádně projednány.
Zastupitelé ODS s podporou nezávislých kandidátů navrhovali do původního programu přidat bod řešení situace
sběrného dvora, přestože tuto situaci
mohli řešit v bodě původního programu. Ten také nakonec nepodpořily
politické subjekty Šance pro Počernice,
ODS s podporou nezávislých kandidátů a Počernice Jinak. Zastupitelstvo
tudíž bylo pro neschválení původního
a řádně zveřejněného programu předčasně ukončeno. Omlouváme se tímto
občanům, kteří se jednání zastupitelstva zúčastnili a nemohli vznést své
interpelace.

PRACOVNÍ SCHŮZKY
S MĚSTSKÝMI ČÁSTMI
NAD PŘIPOMÍNKAMI
K METROPOLITNÍMU PLÁNU
V objektu Institutu plánování a rozvoje
proběhlo další kolo schůzek se zástupci
pražských městských částí nad připomínkami k Metropolitnímu plánu. Připomínky byly městskými částmi podány loni
v červenci. Obdobná jednání se všemi 57
městskými částmi probíhala v minulosti
už několikrát, naposledy roce 2016. Kromě odborníků z Kanceláře metropolitního
plánu IPR Praha se setkání zúčastnili
zástupci 1. náměstka primátora Petra
Hlaváčka a zástupci pořizovatele plánu
z Odboru územního rozvoje magistrátu. Za naši městskou část připomínky
konzultovali starostka Alena Štrobová,
radní pro výstavbu a územní rozvoj Karla
Polydorová, zastupitelé Kristina Karhanová Gregoryan a Jindřich Jukl, za Odbor
výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha
20 Richard Měšťan a Pavel Harwot, dále
i urbanistka městské části Ing. arch. Věra
Gabrielová. Struktura, detail i rozsah
podaných připomínek jednotlivých
městských částí se logicky liší. Z toho
důvodu v přípravné fázi tým Kanceláře
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metropolitního plánu přistoupil k členění
připomínek do okruhů, jakými jsou např.
doprava, infrastruktura, veřejná prostranství, bloky, výšková regulace a další. Některé připomínky naší městské části byly
akceptovány a jiné se budou dále řešit.

MODERNIZACE
VENKOVNÍHO
SPORTOVIŠTĚ V AREÁLU
ZŠ PRAHA 20
Společnost TUBEKO SPORT bude realizovat rekonstrukci sportoviště v areálu
FZŠ Chodovická. Její vítězná nabídková
cena je 4 983 641, 63 Kč bez DPH, s dobou plnění díla 70 dní. Stavební práce
spočívají mimo jiné v bourání a odstraňování konstrukcí staveb a umělého
sportovního povrchu z části atletické
dráhy, včetně kompletní podkladní
skladby (prostor je narušený kořeny
okolních stromů). Školáci a sportovci
se dočkají nového polyuretanového
povrchu včetně kompletní skladby
v části oválu, výměny poškozených částí
odtokového žlabu a nového lajnování. V rámci projektu bude položený
i nový umělý trávník s dlouhým vlasem
v rozsahu původního umělého trávníku.

AKTUALITY

Dojde i k revizi a opravám fotbalových branek, dále k revizi
a opravě hrazení fotbalového hřiště + nová síťová výplň, vznikne
nový kompletní sektor pro skok do dálky s dvojitým rozběhem
a doskočištěm se záchytnou vanou. Děkujeme za podporu projektu pražskému radnímu Vítu Šimralovi, který má na magistrátu
právě sport ve své gesci.

NOVÉ PSÍ HŘIŠTĚ NA ČUŘINCE

Starostka Alena Štrobová srdečně zve na

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

Psí kamarádi a jejich páníčci už netrpělivě vyhlížejí nové hřiště,
které se pro ně staví na Čuřince v Chodovické ulici. Plot už je
natažený a postupně přibydou i herní prvky pro agility. Hřiště
doplní i lavičky, koše na exkrementy nebo například psí knihovna s prvky pro aportování. Při otevření hřiště bude pro pejskaře
připravený i program spojený s ukázkami výcviku a soutěží pro
psy. Na jaře plánujeme v okolí hřiště vysázet keře a květiny.
Alena Štrobová, starostka, Daria Češpivová,
místostarostka, Karla Polydorová, radní

Foto: Martin Pekárek/Blesk

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 ve 14 hodin bude naším
hostem POLICISTKA HELENA KÁHNOVÁ. Dáma,
která mimo jiné dokázala rozbít i Berdychův gang.
Těšíme se na vás!
www.pocernice.cz

Jednání nad připomínkami k Metropolitnímu plánu

JEŽÍŠKOVA POŠTA
NA CHVALSKÉ TVRZI

Také letos se otevřely brány pomyslné Ježíškovy pošty na Chvalské tvrzi. Ve stánku, kde radní a zastupitelé naší městské části
připravují tradičně horké jablko pro děti a anděl vybírá dětská
přání, se i v tomto roce opět rozdávala radost! Malá předvánoční
nadílka pro všechny děti, které ten den na Chvalskou tvrz a rozsvícení vánočního stromku dorazily. Děkujeme týmu Chvalského zámku a Petru Báčkovi a jeho kolegům z Odboru místního
hospodářství ÚMČ Praha 20 za práci, kterou odvedli proto, aby
se krásná akce vydařila.
Velice děkujeme i sponzorům, kteří adventní akci podpořili. Jsou to: společnost Lamps, Centrum podpory podnikání
Hospodářské komory hl. m. Prahy, spisovatelka Klára Walker
Smolíková, časopisy Tečka a Puntík z vydavatelství Crew Kids
a Nakladatelství Mladá fronta a MČ Praha 20.

Lenka Bartáková, redaktorka
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FAKTA
O PRACOVNÍCH
MÍSTECH NA ÚMČ
PRAHA 20

Poslední dobou se objevují informace, podle kterých
se zdá, že zaměstnanci radnice masově odcházejí.
Nic z toho není pravda. Naopak, po minulých letech
je patrné, že práce na počernické radnici opět
přitahuje. Úplně nejlepší je proto nechat mluvit
fakta.

Odbor kanceláře
ÚMČ Praha 20
Od 1. 4. 2017 zde bylo neobsazené místo
vedoucího odboru. Pracovní pozice je
nově obsazena od 1. 7. 2019.

Dne 7. 11. 2019 odvolán vedoucí odboru,
K 30. 11. 2017 neobsazena pozice vedoucí
finanční účtárny. Nově obsazena od 1. 4. 2019. na jeho místo je nyní vypsáno výběrové řízení.

V průběhu r. 2017 (od 1. 5. a od 1. 8. 2017)
opustili ÚMČ P20 oba právníci.
Jedna pracovní pozice nově obsazena
od 1. 5. 2018, druhá pozice volná, zatím
neobsazujeme, neboť vedoucím Odboru
kanceláře úřadu je právník.
K 29. 1. 2019 výpověď ze strany zaměstnance z pozice koordinační, programový
a projektový pracovník. Pozice nově obsazena od 1. 6. 2019.
K 29. 4. 2019 výpověď ze strany zaměstnance z pozice komunikace ÚMČ s médii.
Usnesením RMČ ze dne 12. 6. 2019 zrušeno pracovní místo komunikace ÚMČ
s médii ke dni 1. 7. 2019. Tato pracovní
pozice neměla ve své době stanovenou ani
pracovní náplň.
Odbor ekonomický ÚMČ Praha 20
Od 1. 9. 2017 neobsazena pozice vedoucí
OE (z opakovaných VŘ vybrán uchazeč,
PP zrušen ve zk. době), nový ved. OE
jmenován k 1. 2. 2019.
Od 1. 9. 2017 neobsazena pozice rozpočtáře. Nově byla pozice obsazena 1. 7. 2018.
Od 1. 7. 2017 neobsazena pozice referenta
ekonomického odboru – kontrola hospodaření. Nově obsazena 4. 10. 2018.

Od 1. 7. 2018 neobsazena pozice účetní.
Nově obsazena od 1. 5. 2019.
Odbor ekonomický ÚMČ Praha 20 má
v současné době plný počet zaměstnanců.
Odbor živnostenský a občanskosprávních agend ÚMČ Praha 20
Usnesením RMČ ze dne 12. 6. 2019 bylo
zřízeno odd. kontroly a registrace agendy
živnostenské. Navýšení počtu zaměstnanců
o 1 pracovní pozici.

Odbor sociálních věcí a školství
ÚMČ Praha 20
Usnesením RMČ ze dne 22. 8. 2019 zřízeno nové pracovní místo – řidič Senior auta,
s účinností od 1. 9. 2019.
Vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici: psycholog OSPOD. Důvod je zástup
za mateřskou dovolenou.
Vypsáno výběrové řízení na pracovní pozici: sociální pracovník OSPOD. Důvod je
zástup za mateřskou dovolenou.

13. 6. 2019 výpověď ze strany zaměstnance
z pozice: vedoucí OŽOSA (vypsáno bylo výběrové řízení). Nový vedoucí byl jmenován Vypsáno výběrové řízení na pracovní
k 1. 9. 2019.
pozici správce Domu s pečovatelskou
službou z důvodu úmrtí zaměstnance.
22. 7. 2019 výpověď ze strany zaměstnance
z pozice: referent kontroly agendy živnostenské. Odbor výstavby a územního rozvoje ÚMČ Praha 20
Od 9. 9. 2019 vypsáno výběrové řízení
V současné době jedna výpověď ze strany
na obsazení místa, zatím 5 uchazečů.
zaměstnance. Důvod je odchod do důchoOd 9. 9. 2019 vypsáno VŘ na pracovní
pozici – vedoucí odd. kontroly a registrace du – vypsáno výběrové řízení.
agendy živnostenské, zatím 2 uchazeči.
Odbor hospodářské správy a inOdbor místního hospodářství ÚMČ vestic – počet zaměstnanců
Praha 20
naplněn.
V průběhu r. 2019 byly ukončeny 11 x Dohody o pracovní činnosti na dělnické práce: Odbor životního prostředí a dopraúdržba obce/údržba zeleně a usnesením ze vy – počet zaměstnanců naplněn.
dne 23. 5. 2019 navýšen počet pracovníků
Odbor informatiky - počet zaměstOMH o 1 kumulovanou pracovní pozici:
referent životního prostředí – administra- nanců naplněn.
tivní a spisový referent a 2 pracovní pozice:
Monika Brzkovská, tajemnice ÚMČ Praha 20
zahradník/dělník.

HORNÍ POČERNICE
UŠETŘÍ NA ENERGIÍCH
Naše městská část se nově připojila k dnes
již běžnému trendu nákupu energií skrze
komoditní burzu. Podobný způsob nákupu energií, který je výhodný, ale především také nejvíce transparentní z pohledu
zákona o veřejných zakázkách, využívají
dnes již běžně stovky českých měst, krajů,
organizací, ale i velkých podniků. Horní
Počernice si vybraly jako zprostředkovatele nákupu komoditní burzu Power
Exchange Central Europe (PXE) a od jara
tohoto roku se připravoval spolu s OHSaI
nákup prostřednictvím této soutěže.

V prosinci jsme se dozvěděli výsledky
a hrubý odhad je, že by v příštím roce
mělo dojít k finančním úsporám více než
200 tisíc Kč za dodávky plynu a elektřiny.
Ceny energií se neustále mění a vyvíjí
a aktuální trend je spíše zvyšování cen.
Těžko lze také odhadnout přesnou spotřebu energií, ale pro základní představu
lze uvést, že dosavadní smlouva na odběr
elektřiny byla uzavřena v roce 2018 na jednotkovou částku 1 610 Kč/MWh a nyní je
vysoutěžená cena pro příští rok 1 447,08
Kč/MWh (-11 %). V případě plynu je pak
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srovnání následující: stávající smlouva
659 Kč/MWh, nově
pro rok 2020 zajištěno
za cenu 499,83 Kč/MWh (-24 %).
Věříme, že připojení se k tomuto uznávanému trendu přinese i do budoucna
nejenom finanční úspory, ale především
nastaví profesionální a transparentní
přístup, který je běžným standardem
ve veřejné správě.
Pavel Skalický, radní

ZASTUPITELÉ

JEDNÁNÍ U KULATÉHO
STOLU A PODNĚTY
K HORNOPOČERNICKÉMU ZPRAVODAJI
Jak už jsme informovali v říjnovém
čísle Hornopočernického
zpravodaje, máme určité
připomínky k současné podobě
HPZ. Rádi bychom, abyste
i vy občané dostali ve Zpravodaji
prostor pro své názory, ať už
formou zaslaných příspěvků,
anketních otázek či rozhovorů.

AROGANCE
POČERNICKÉHO
VEDENÍ NADÁLE
POKRAČUJE

Zaznamenali jsme i některé připomínky opozičních zastupitelů.
Proto jsme svolali 26. 11. pracovní setkání všech zastupitelů
za účasti redakční rady na téma Hornopočernický zpravodaj.
Jsme toho názoru, že i s opozicí se má vést konstruktivní
dialog. A v dobré víře jsme otevřeli společnou diskusi, která
nepochybně povede ku prospěchu našeho Zpravodaje. Děkujeme všem účastníkům tohoto setkání a zástupcům redakční rady
za účast a podněty, s kterými budeme nadále pracovat. Zastupitelé, kteří na jednání nepřišli, mohli své podněty zaslat písemně. Budeme velmi rádi za podněty také od vás, občanů. Posílejte
nám je prosím na e-mailovou adresu: redakce@pocernice.cz,
zpětná vazba je pro nás velmi důležitá. Závěrem vám přejeme
bezstarostné vykročení do nového roku 2020, hodně zdraví,
spokojenosti, osobních úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

Na jednání prosincového zastupitelstva jsme navrhli přidat do programu návrh na řešení situace sběrného dvora. A to již podruhé. Situace,
kdy uprostřed sběrného dvora je
soukromý pozemek a radnice není
schopna se domluvit s vlastníkem
na odkupu, je hloupá. Navíc radní
odvolali z funkce vedoucího místního hospodářství pana Píšu, a to na základě nepodložených
spekulací a informací. Zřejmě se dnes místo ocenění čtyřicetileté práce pro Počernice nedává poděkování, ale vyhazov.
Chtěli jsme podpořit rozpočtové provizorium. Menšinová
koalice opakovaně odmítá podpořit jakýkoliv náš návrh, proto
jsme odmítli společně se zástupci ODS a Počernice JINAK
program. Bohužel neprošel ani náš návrh, abychom projednali
souhlas pro zastupitele vykonávat práci pro úřad, ani rozpočtové provizorium. Tím se vystavuje městská část udělení pokuty,
vinou vedení radnice. Jednání zastupitelstva se dostala na úroveň „pavlačové“ diskuse. Zastupitelům je odebíráno slovo,
protože starostka si myslí, že už bylo všechno řečeno. To se
nedá nazvat ani amatérstvím, ale hloupou snahou silou umlčet
případné kritiky.
Šance pro Počernice děkuje panu Píšovi za jeho obětavou práci pro Horní Počernice a také všem ostatním zaměstnancům,
kteří odešli či odcházejí.

Zbyněk Římal, Jana Hájková a Petr Venclíček, ANO 2011

Zastupitelé Šance pro Počernice

ZASTUPITELÉ VOLEBNÍHO SDRUŽENÍ ODS
A NHP PŘEJÍ VŠEM HORNOPOČERNICKÝM OBČANŮM
DOBRÝ ROK 2020, PEVNÉ ZDRAVÍ, DOBROU POHODU
I KOUSEK ŠTĚSTÍ!
JINDŘICH JUKL, IVAN LIŠKA,
PETR MĚŠŤAN A RICHARD STÁRA
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ZASTUPITELÉ

AKTUÁLNÍ SITUACE
NA SBĚRNÉM DVOŘE
O novém dispozičním řešení sběrného dvora jsme informovali
už v prosincovém čísle HPZ. Situaci, která tu vznikla, nezpůsobilo současné vedení
MČ Praha 20. Příběh pozemků pod sběrným dvorem se odvíjí od roku 2005. Tedy
od doby, kdy v čele radnice stáli pan Ivan Liška a posléze paní Hana Moravcová.
vůči kolegům nepřijde korektní. Opoziční
zastupitelé poté neschválili původní návrh
programu a zastupitelstvo bylo ukončeno.
A ještě poznámka k odvolání pana Píši
z funkce vedoucího Odboru místního
hospodářství ÚMČ Praha 20. Pan Píša
opravdu za dobu svého působení na odboru udělal pro Horní Počernice mnoho
dobrého a nikdo z nás jeho práci nezpochybňuje. Objevila se ale řada závažných
pracovně-právních pochybení v rámci
řízení OMH. Navíc se prokázalo jako
nutné mít na této pozici člověka, který je
z titulu své funkce schopen se plně zapojit
například do IT systému radnice. Na návrh tajemnice byl proto pan Píša radou
odvolán. Nebyl vyhozen, zůstává nadále
zaměstnancem úřadu a je mu nabídnuta
jiná pracovní pozice.

Pokud jde o fabulaci hromadných odcho
dů z radnice, není mi o nich nic známo.
Magistrátní kontrola naopak konstatova
la, že ji těší fakt, kdy se naši radnici
po mnoha letech podařilo personálně
stabilizovat.
Alena Štrobová,
starostka

PF 2020
ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO
ROKU, PEVNÉ ZDRAVÍ VÁM I VAŠIM
NEJBLIŽŠÍM A ÚSPĚCHY VE VŠECH
OBLASTECH VAŠEHO ŽIVOTA VÁM
ZA POČERNICE JINAK ZE SRDCE PŘEJÍ

Martin Velíšek, Vilém Čáp a Vladimír Hošek

Lékárna

Příznivé doplatky
a ceny pro všechny!

Imunoglukan
60 kapslí

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

SLEVA na brýlová skla*
Imunoglukan
250ml

Navštivte jednu z našich poboček
a vyberte si !!!
*Platí pouze při kompletní zakázce a do vyprodání zásob
na pobočkách Horní Počernice a Praha - Vysočany

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

VIBOVIT vánoční
2x50 ks + dárek
Kreativní plastelína

316 Kč
Vibovit Farma a Imunity je doplňek
stravy ve formě želatinových
bonbonů, které obsahují vitamíny a
minerální látky, potřebné pro tělo.
Vhodné od 3 let.

Arnidol
spray

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

Dovoz léků domů
v nejbližším okolí
Lipí 2556/3, 193 00, Horní Počernice
info@lekarnalipi.cz
725 537 096

*ceny platí do vyprodání zásob

To, že situace nebyla za dobu předchozích
14 let vyřešena, stávajícímu vedení rad
nice nelze vyčítat. Máme naopak snahu
problém řešit a s vlastníkem pozemků
se dohodnout. Nemůžeme ale přistoupit
na to, že vlastník požaduje cenu za 1 m 2
o více jak 100 % vyšší, než stanoví zna
lecký posudek. Snažili jsme se informaci
o sběrném dvoře zařadit už na prosincové
jednání zastupitelstva do námi navržené
ho programu. Zástupci opozice dali ale
najevo, že chtějí, aby byl projednaný
pouze jejich návrh řešení sběrného dvora.
Navíc jako první. Podklady ale nikomu
z nás nedodali.
Ing. Jukl prohlásil, že podkladové mate
riály nám poskytne až v případě, že bude
tento bod a jím navržené usnesení zařa
zeno do programu. Takové jednání nám

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ADVENTNÍ KONCERT
PRO PĚSTOUNY
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Poděkování rodinám, které se v rámci pěstounské péče věnují
dětem, pořádá Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20
v adventním čase na Chvalském zámku už pravidelně.
Je smutné, že naše země stále patří k těm,
kde vysoký počet dětí končí v kojeneckých ústavech nebo dětských domovech.
Na psychickém vývoji dětí se přitom
ústavní výchova neblaze podepisuje.
Dětem schází láska, dotyk, zázemí a především blízcí lidé, kteří jsou „ti jejich“.
Nikoliv jen „teta“ v ústavu, která se ale
střídá po směnách s několika dalšími
a na starost má spoustu dalších dětí.
Naše městská část pěstounské rodiny
podporuje a snaží se jim v jejich náročné práci pomáhat. Adventní koncert je
každoročním milým setkáním a poděkováním. Letos se o příjemnou atmosféru
postarali skvělí vystupující – houslistka
Šárka Pokorná a její děti - Kačka, Markétka, František a jejich kamarádka Eliška
Luhanová a zpěvák Hynek Tomm. Hynek
představil příjemný repertoár a na závěr

ještě maminkám rozdal svá CD. Děti si
mezitím v sklepních prostorách zámku
užívaly vystoupení kouzelníka. Poté jsme
se s koordinátorkou péče o pěstounské
rodiny Danielou Bendlovou ujaly rozdávání dárků.
Velký dík patří všem pěstounům za to,
že v sobě mají tolik lásky a právě i Daniele
Bendlové, která je nejen sociální pracovnicí
úřadu, ale sama je pěstounkou. Adventní
koncert je také její každoroční zásluha.
Děkujeme za milé zázemí Růženě Beránkové a týmu Chvalského zámku a za dárky pro děti a maminky sponzorům,
kterými jsou společnosti Mattel, Makro,
Dermacol, Lamps, Knihcentrum.cz
a Kanzelsberger.
Alena Štrobová, starostka
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PRAVIDLA PRO PŘIHLAŠOVÁNÍ NA VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Městská část Praha 20 pořádá Vítání
občánků pro děti cca 10 měsíců staré,
zhruba 4x ročně. Vždy záleží na počtu
dětí narozených v daném období. Maximálně vítáme děti do jednoho roku věku.
Pozvánka není posílána automaticky.
V případě zájmu přihlašujte děti narozené
v období
1. 10. 2019 – 31. 12. 2019
do 29. 2. 2020

Další termíny budou následovat.

Přihlášku na Vítání občánků naleznete
na www.pocernice.cz/potrebuji-vyridit/vitani-obcanku nebo při osobním vyzvednutí
na Odboru živnostenském a občanskosprávních agend, č. dveří 100. Do přihlášky je
nutné napsat také příjmení matky, protože
v mnoha případech není totožné s příjmením dítěte a pozvánku by nebylo možné
doručit. Vítáme děti pouze z Městské části
Praha 20. Vítání občánků není povinné, je
to ryze dobrovolná akce. Vítání občánků
se koná v Obřadní síni Chvalského zám-
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ku, Na Chvalské tvrzi 857, II. patro.
Kontaktní osoby:
Hana Vostrá, tel.: 271 071 607,
e-mail: vitani@pocernice.cz
Martina Krátká, tel.: 271 071 657,
e-mail: vitani@pocernice.cz
Vítání občánků se konalo 3. 12. 2019 v Obřadní síni Chvalského zámku.
Přejeme všem novým občánkům, aby se jim
v Horních Počernicích dobře žilo.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

INFORMACE PRO JUBILANTY

Hradčanská - Bruselský pavilon – Malostranská – metro, sraz ve stanici metra Českomoravská v 10.00 hod., vede K. Janušová.

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

STŘEDA 22. LEDNA KLUBOVNA

BLAHOPŘEJEME:

PROGRAM
LEDEN 2020
STŘEDA 15. LEDNA KLUBOVNA

Přednáška paní Švandrlíkové - městská
policie - „Na co si dávat v zimě pozor“,
začátek ve 14.30 hod.
PONDĚLÍ 20. LEDNA VYCHÁZKA

Přednáška pana Zdeňka Jiráska - spisovatele a vyšetřovatele. 1. část seznámení
s literární činností, 2. část diskuse o bezpečnosti, začátek ve 14.00 hod.
STŘEDA 29. LEDNA VÝROČNÍ
ČLENSKÁ SCHŮZE

Zámek Chvaly – II. patro, začátek
ve 14.00 hod. Žádáme členy o účast!
CVIČENÍ V „DOMEČKU“ KAŽDÝ
ČTVRTEK OD 9.00 A OD 10.00 HOD.
KLUBOVNA S PROGRAMEM JE OTEVŘENA KAŽDOU STŘEDU OD 14.00
HOD., VEDOU HELENA A PAVEL

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

10. ledna uplyne 40 let
od umrtí pana Václava Vančury, zakladatele a dlouholetého ředitele Drůbežnictví
Xaverov. Pamětníci a milovníci ušlechtilých koní, jejichž chov na Xaverově
obnovil, zavzpomínejte s námi.
Děkuji, dcera Vlaďka Knetlová s rodinou

PODĚKOVÁNÍ

Bydlím v Horních Počernicích už
od roku 1932. V září 2019 jsem byla
po úrazu převezena z Bulovky do LRS
Chvaly. Díky Mudr Matějkovi a všem
zdravotním sestrám, jejich odborné
a obětavé práci mám opět naději na prožití hezkých dnů s rodinou i v mých 92
letech. Děkuji všem.
Marie Zajíčková, Horní Počernice

Kalistová
Marešová
Tichá
Lérová
Fuksová
Runkasová
Hradecká
Blechová
Králová
Součková
Špiller
Jenelová
Podzimek

Anna
Marie
Irena
Irena
Mária
Vratislava
Františka
Hana
Jarmila
Hana
František
Jaroslava
Miloslav

Kolář
Ladislav
Valešová
Marta
Konečná
Marta
Roušarová
Marie
Levá
Marta
Lochová
Věra
Němcová
Hana
Pelcová
Milada
Princová
Milada
Srbová
Alena
Růžičková
Karolina
Dvořák
Otto
Štočková
Jaroslava
Kočka
Petr
Tomanová
Drahoslava
Lomická
Marie
Marek
František Vítová Fialová Marie
Zeman
Ladislav
Píšová
Jaroslava
Bartáček
Miroslav
Pour
Miroslav
Gerák
Anton
Stránská
Marie
Habásková
Jiřina
Vasková
Jana
Havel
Jiří
Bezchlebová Hana
Housová
Jaroslava
Cochlár
Dušan
Jevsjukova
Ljubov
Mikšová
Alena
Kessler
Miroslav
Patrovská
Jarmila
Kotoučová
Eva
Zachoval
Miroslav
Lašáková
Marie
Janoušová
Jiřina
Léska
Milan
Dušková
Libuše
Lőfler
Zdeněk
Fíčková
Eva
Macounová Václava
Hampacherová Eva
Málková
Anna
Ježková
Věra
Minárová
Anežka
Salavová
Ludmila
Eva
Strnadová
Miroslava Rejmanová
Růžičková
Anna
Ladman
Bohumil
Soukupová
Marie
Lettlová
Milena
Zach
Jaroslav
Rejnová
Marie
Tyle
Josef
Balík
Jindřich
Milan Hejkrlík,
Glozarová
Jarmila
vedoucí Odboru živnostenského
Habeová
Stanislava
a občanskosprávních agend

BURZA RYBIČEK
VE STODOLE

STODOLA

V poslední době zaznamenává sféra akvaristů stoupající počet příznivců.
Požadavky tohoto trendu se rozhodl uspokojit nadšený stoupenec akvaristiky,
David Krušina, který s vydatnou pomocí dalších nadšenců dokázal uspořádat
žádanou akci v naší městské části.

Již čtyřikrát se v nově otevřené Chvalské stodole
konala výstava akvarijních rybiček „Burza rybiček“. Na této burze bylo možné zakoupit nebo si
alespoň prohlédnout široké spektrum akvarijních
rybiček, krevetek, šneků, akvarijních rostlinek
a potřeb pro akvaristiku. Na akci se podílely více
než dvě desítky vystavovatelů z celé České republiky. Všichni vystavovatelé kromě výše zmíněného
nabízeli i cenné rady. Tato událost přilákala již
bezmála 1 000 účastníků.
Přijďte i vy propadnout kouzlu zmenšeniny
podvodního světa každou druhou a čtvrtou sobotu
v měsíci od 9.00 do 12.00 hodin.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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ODBORY

CO JE NOVÉHO V NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍMI ODPADY
V ROCE 2020?
Magistrátem hl. m. Prahy byla vydána Obecně závazná vyhláška č. 15/2019 Sb., kterou
se stanoví poplatek za komunální odpad,
a to s účinností od 1. 1. 2020. Od tohoto data
dochází ke zvýšení poplatku za svoz směsného komunálního odpadu o 30 % a nově
se součástí poplatku za komunální odpad
stává poplatek za svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Tento poplatek se snižuje o 50 % oproti cenám spol. Pražské služby, a. s. pro rok 2019.
Objednání nádoby na bioodpad nebude pro vlastníka nemovitosti povinné, nádobu
na bioodpad si vlastník bude moci pořídit pouze v případě zájmu o službu. Ti, kteří
tuto službu již využívají u svozové společnosti, ji budou využívat se slevou. Nádobu na bioodpad bude možno objednat v celoročním nebo sezonním svozu. Náklady
na směsný komunální odpad lze minimalizovat důsledným tříděním papíru, skla,
plastů, nápojových kartonů, kovových obalů a nově i bioodpadu.

DO NÁDOB NA BIOODPAD PATŘÍ:

CENA NÁDOB NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD OD 1. 1. 2020
JE UVEDENA V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE:

• z bytky ovoce a zeleniny, slupky (včetně
citrusových plodů)
• č ajové sáčky, kávová sedlina včetně papírových filtrů
• papírové proložky od vajec
• květiny, tráva, plevel, drny se zeminou, listí
• piliny, hobliny, kůra, štěpka
• seno, sláma
• vychladlý popel ze spáleného dřeva

Poplatek za svoz směsného komunálního odpadu za měsíc v Kč

DO NÁDOB NA BIOODPAD NEPATŘÍ:

četnost/
týden

1x za
1x
2 týdny týdně

2x
týdně

3x
týdně

4x
týdně

5x
týdně

6x
týdně

7x
týdně

70 litrů

112

199

373

-

-

-

-

-

80 litrů

112

199

368

-

-

896

-

-

110 litrů

134

242

454

667

878

-

1 307

-

120 litrů

133

242

436

655

883

1 043

1 242

1 440

240 litrů

212

394

762

1 078

1 431

1 671

2 071

2 471

360 litrů

304

555

1 030

1 503

1 997

2 480

-

-

660 litrů

553

998

1 890

2 782

3 673

-

-

-

1 100 litrů

770

1 388

2 601

3 838

5 060

5 915

7 458

9 001

CENA NÁDOB NA BIOODPAD OD 1. 1. 2020 JE UVEDENA
V NÁSLEDUJÍCÍ TABULCE:
Poplatek za svoz bioodpadu za měsíc v Kč
četnost/týden

1x za 2 týdny

1x týdně

2x týdně

120 litrů

56

112

224

240 litrů

90

179

359
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• maso, masové omáčky, vývary, kosti, kůže
• mléčné výrobky
• z bytky z kuchyní – pečivo těstoviny,
knedlíky, vajíčka včetně skořápek
• skořápky z ořechů, pecky ovoce
• jedlý tuk a olej
• z vířecí trus, hnůj, podestýlka domácích
zvířat
• peří, chlupy, vlasy
• uhynulá zvířata
• papírové ubrousky, kapesníky
V případě požadavku změny počtu,
velikosti nebo frekvence svozu sběrných
nádob na směsný komunální odpad
a na biologicky rozložitelný odpad,
v případě zájmu o objednání nového nebo
ukončení stávajícího svozu, při změně
plátce poplatku či správce objektu, kontaktujte zákaznické centrum svozové společnosti - firmu AVE Pražské komunální
služby, a. s., Praha 15, Pražská 1320/38a,
tel.: 296 339 917, 296 339 918, avepks.
obchod@ave.cz nebo Sokolovská 14/324,
Praha 9, tel.: 296 339 919.
V případě požadavku týkajícího se úhrady poplatků kontaktujte písemně nebo
osobně správce poplatků za odpady na adrese: Odbor daní, poplatků a cen MHMP,
oddělení poplatků za odpad, Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1.
Marie Novotná, OŽPD

ODBORY

SOCIÁLNÍ AUTOMOBIL
PRO POČERNICKÉ SENIORY
Zbrusu nové auto pro potřeby Pečovatelské služby MČ
Praha 20 převzali nedávno od sponzorů zástupci vedení
radnice MČ Praha 20. Projekt „Sociální automobil“ připravuje už řadu let agentura Kompakt a jsme velice vděční
za to, že společnosti a firmy z naší městské části pořízení
nového vozu finančně podpořily.
Auto bude sloužit pro rozvoz obědů a další potřeby seniorů a lidí s pohybovým znevýhodněním. Děkujeme všem našim sponzorům za jejich empatii, nasazení a za to,
že ve svých srdcích dokážou najít místo i pro druhé, kteří pomoc a podporu potřebují.

SPONZOŘI NAŠEHO SOCIÁLNÍHO AUTA:

A.L.C.Z. Logistic, s. r. o.
ABP HOLDING, a. s.
AC-T servis, spol. s r. o.
Altec, spol. s r. o.
Big Box Horní Počernice, s. r. o.
CEMEX Czech Republic, s. r. o.
D&D REALITY NORD, s. r. o.
Eaton Elektrotechnika, s. r. o.
Fresenius Kabi, s. r. o.
HAAR CZ, s. r. o.
HORNBACH BAUMARKT CS, spol. s r. o.
Jan Rosa
KARE, Praha, s. r. o.
KLIMA - CLASSIC, s. r. o.
METROPROJEKT Praha, a. s.
METROSTAV, a. s.
NOARK Electric Europe, s. r. o.
NOVÁK & PARTNER, s. r. o.
Omega CZ, spol. s r. o.
RM GASTRO CZ, s. r. o.
ROMAn, spol. s r. o.
ROTHLEHNER pracovní plošiny, s. r. o.
STROJSERVIS Praha, s. r. o.
Trouw Nutrition Biofaktory, s. r. o.
VESIBA, s. r. o.
P3PARKS
Alena Štrobová, starostka
TISCOM
PŘEJEME VŠEM NAŠIM UŽIVATELŮM,
JEJICH RODINÁM A VŠEM ČLENŮM
NAŠICH SPOLUPRACUJÍCÍCH
ORGANIZACÍ
ŠŤASTNÝ A SPOKOJENÝ ROK 2020.
TĚŠÍME SE NA DALŠÍ SPOLUPRÁCI.

Pečovatelská služba Městské části Praha 20

KOTLÍKOVÉ DOTACE III
Před časem jsme vás informovali, že od 1. 10. 2020 bude zakázáno na území
hlavního města Prahy topit v kotlích s emisními třídami 1 a 2 o jmenovitém
tepelném příkonu 300 kW a nižším, a to briketami, koksem i hnědým uhlím.

V současné době se na území HMP nachází několik stovek kotlů na pevná paliva
emisní třídy 1 a 2. Topení hnědým uhlím,
koksem nebo briketami v těchto kotlích
má během topné sezony výrazně negativní
dopad na kvalitu ovzduší. Toto opatření
umožňuje zákon o ochraně ovzduší, konkrétně § 17 odst. 5, který dovoluje obcím
od 1. 9. 2019 vydávat obecně závazné
vyhlášky, kterými lze zakázat spalování
vybraných druhů pevných paliv v kotlích
s emisní třídou 1 a 2 před 1. 9. 2022
(po 1. 9. 2022 bude spalování pevných
paliv v kotlích s emisní třídou 1 a 2 zakázáno zákonem). Obecně závazná vyhláška
HMP č. 11, kterou se uvedené spalování
zakazuje, má za cíl omezit na území HMP
topení v zastaralých kotlích.
Současně byl 21. 10. 2019 zahájen příjem
žádostí na „Kotlíkové dotace III“. Jedná se
o dotace z Operačního programu Životní
prostředí, prioritní osa 2, specifický cíl

2. 1. - s cílem snížit emise z lokálního
vytápění domácností.
Žádosti je možné odevzdávat na všechny
podatelny Magistrátu hlavního města
Prahy od 21. 10. 2019 do 30. 10. 2020.
Podrobnosti najdete zde:
www.portalzp.praha.eu
Věra Bidlová, OŽPD

· SERVIS
LYŽE ·· PRODEJ
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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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

pátek 24. ledna v 19.30 hod.
VLASTNÍCI
komedie/ ČR/ P
režie: Jiří Havelka
hrají: Tereza Ramba, Vojtěch Kotek, Dagmar
Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová a další.
Komedie, která se stala fenoménem.
vstupné: 120 Kč

DIVADLO
HORNÍ
POČERNICE

sobota 25. ledna v 17.00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Rodinný animovaný / USA / P
Vstupné: 100 Kč

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

PRÁVĚ HRAJEME
pátek 10. ledna v 19.30 hod.
BUĎME V POKOJI
DS Právě začínáme
Režie: Roman Chlup
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.
Do 12 let nevhodné.
Vstupné: 200 Kč
neděle 12. ledna v 15.00 hod.
ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH
MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet
Režie: 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
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

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

Host: Martin Zounar
Moderuje: Marianne Ehrenthal
S Martinem Zounarem vážně i nevážně
o jeho vzestupech a pádech, osudových
kotrmelcích a síle znovu vstát. A jedno 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
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
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
DS HÁTA
Vstupné: 370, 350, 330 Kč
úterý 21. ledna v 19.30 hod.
ŽENSKÁ NA VRCHOLU
Romantická komedie / ČR / P
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.
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neděle 26. ledna v 15.00 hod.
PRINCOVÉ JSOU NA DRAKA
Divadlo pohádek
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 20% sleva)
úterý 28. ledna v 19.30 hod.
MŮJ PŘÍBĚH
Romantický, drama / ČR / 12
Hrají: Vlastina Svátková, Vilma Cibulková, Saša Rašilov nejml., Tereza Kostková,
Pavel Kříž, Zuzana Norisová a další
Film 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
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

DIVADLO

Hořká francouzská komedie, ve které se
komickým způsobem demonstrují problémy nastupující dospělosti.
Vstupné: 390, 370, 350 Kč

ÚNOR
neděle 2. února v 15.00 hod.
KUBULA A KUBA KUBIKULA
Divadlo Aha
Pohádka o potulném medvědáři, jeho
malém medvídkovi a přátelském strašidlu.
Vstupné: 120, 100, 80, Kč
úterý 4. února v 19.30 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
Komedie / ČR,SR / 15
Hrají: Eliška Balzerová, Tatiana Dyková,
Petra Hřebíčková, Luboš Kostelný a další
Příběh tří žen, tří mužů a jednoho
malého děvčátka. Film o třech pohledech
na život a třech způsobech vnímání lásky
od autorů diváckého hitu Všechno nebo nic.
Vstupné: 120 Kč
středa 5. února v 19.30 hod.
Dale Wasserman
PŘELET NAD KUKAČČÍM HNÍZDEM

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 největší chybu
svého života...
Do 14 let nevhodné.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
čtvrtek 6. února v 19.30 hod.
PŘÍLIŠ OSOBNÍ ZNÁMOST
viz 4. února Vstupné: 120 Kč
pátek 7. únor v 19.30 hod.
*SAMETOVÁ MLÁDEŽ
Režie: Martin Čáslavský
a Matěj Čumpelík
Studenti Hudebně dramatického oddělení školního klubu Gymnázia Chodovic-

ká pod vedením prof. Olgy Francové Velické uvádí v repríze úspěšné představení,
které připomíná výročí 30 let od revoluce
v roce 1989.
Vstupné: 100 Kč
sobota 8. února v 17.00 hod.
LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2
Rodinný animovaný / USA / P
Vstupné: 100 Kč
neděle 9. února v 15.00 hod.
LOTRANDO A ZUBEJDA
Zdeněk Svěrák, Karel Smyczek,
Metropolitní divadlo
Víte, jak uzdravit princeznu? Přijďte
do divadla na legendární pohádkový muzikál a připomeňte si, jak na to.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
pondělí 10. února v 19.30 hod.
*GISELLE
Adolphe Charles Adam,
Romantický balet.
Tančí: profesionální tanečníci z nichž
někteří jsou členy souboru baletu Národního divadla
Vstupné: 250, 230, 200 Kč
úterý 11. února v 19.30 hod. KONEBUĎ
NZE
PÁTEK VEČER
RVA
Andrew Bovell, Pantheon production
Režie: Kateřina Iváková
Hrají: Anna Fialová, Anna Kameníková,
Karolína Vágnerová, Jan Hofmann
a Jiří Roskot
Kultovní komedie, která má pod slupkou
nezávazného veselí ryzí srdce – trochu
rozbolavělé a pohmožděné.
Vstupné: 300, 280, 260 Kč
(20% studentská sleva)
středa 12. února v 19.30 hod.
MALÉ ŽENY
Romantické drama / USA / P
Hrají: Saoirse Ronan, Emma Watson,
Florence Pugh, Meryl Streep, Eliza Scanlen a další
V nejnovějším zpracování se oblíbený
příběh sester stává nadčasovým a velice
aktuálním. Výpravný film.
Vstupné: 120 Kč
čtvrtek 13. února v 19.30 hod.
KRÁLÍČEK JOJO
Komedie, drama / ČR, Nový Zéland /
titulky / P

Režie: Taika Waititi
Hrají: Roman Griffin Davis, Taika Waititi,
Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie
a další
Být v nacistické Třetí říši malým blonďatým klukem znamená poměrně dost
přímočarou kariéru. Řádným nacistou chce
v budoucnu být i desetiletý kluk Jojo, kterému v tom pomáhá jeho imaginární přítel, tak
trochu nablblý Adolf Hitler. Zlom nastane
v okamžiku, kdy Jojo zjistí, že jeho maminka
ukrývá v podkroví židovskou dívku.
Vstupné: 120 Kč
pátek 14. února v 19.30 hod.
THE CELLO BOYS
Koncert tematicky připravený pro valentýnský večer.
Vstupné: 200 Kč
sobota 15. února v 17.00 hod.
ZAKLETÉ PÍRKO
Pohádka / ČR / P
Režie: Zdeněk Troška
Nová pohádka Zdeňka Trošky vypráví
příběh odvážné dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince.
Vstupné: 130 Kč
(dětské vstupné 110 Kč – pouze v pokladně,
není možné koupit on-line)
pondělí 17. února v 19.30 hod.
MODELÁŘ
Komedie, drama / ČR / 12
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Jiří Mádl, Kryštof Hádek, Veronika
Khek Kubařová, Richard Stanke, Zuzana
Fialová, Miroslav Hanuš, Helena Dvořáková, Jiří Štrébl, Kristýna Frejová a další
Příběh dvou kamarádů, kteří provozují prosperující půjčovnu dronů. Když se
však jeden z hrdinů rozhodne využít dron
k něčemu úplně jinému, situace ve firmě se
začne komplikovat.
Vstupné: 120 Kč
úterý 18. února v 19.30 hod.
PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA
Komedie / ČR / 12
Režie: Miloslav Šmídmajer
Hrají: David Novotný, Hana Vagnerová,
Martin Pechlát, Lukáš Příkazký, Miroslav
Táborský, Milan Šteindler, Eva Holubová,
Anna Polívková, Lenka Krobotová a další
Parodie na tuzemské i zahraniční kriminálky.
Vstupné: 100 Kč
středa 19. února v 19.30 hod.
SEXEM KE ŠTĚSTÍ
Jakub Zindulka, Fanny agentura
Režie: Jakub Zindulka
Hrají: 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
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čtvrtek 20. února v 19.30 hod.
*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ

Host: Petr Kostka
Moderuje: Marianne Ehrenthal
Výtěžek ze vstupného podporuje projekt
„Světýlko pro maminku“.
Vstupné: 220 Kč
sobota 22. února v 17.00 hod.
DOLITTLE
Rodinný / USA / P
Hrají: Robert Downey Jr., Tom Holland,
Rami Malek, Emma Thompson a další
Rodinná komedie, která přináší moderní
verzi klasického příběhu o zázračném zvěrolékaři a jeho pacientech.
Vstupné: 120 Kč

sobota 7. března v 15.00 hod.
ALENKA A JEJÍ ŘÍŠE DIVŮ
Divadlo Anfas
Režie: Petr Mikeska
Pohádka o tom, co všechno je možné
prožít v říši dětské fantazie.
Vstupné: 120, 100, 80 Kč
středa 11. března v 19.30 hod.
*ATAKY JANY KOUBKOVÉ
Vystoupení skvělé zpěvačky a osobnosti
českého jazzu. Koncert navazuje na vernisáž.
Vstupné: 250 Kč
čtvrtek 12. března v 19.30 hod.
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
Michael Parker, DS Háta
Režie: Roman Štolpa
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel
Nečas, Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček,
Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková /
Betka Stanková a další
Bláznivá komedie plná záměn
a nedorozumění.
Vstupné: 370, 350, 330 Kč

pátek 13. března v 19.30 hod.
*TO JSME MY! NÁPLAVKA
GROTESQUE
středa 26. února v 19.30 hod.
DS Náplavka Lysá nad Labem
CHLAP NA STŘÍDAČKU
Celovečerní kabaretní představení inspiRežie: Petr Zahrádka
rované humorem P. A. Camiho,
Hrají: Jiří Langmajer, Lucie Žáčková,
které doprovází živě hrající kapela.
Ivana Chýlková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Vstupné: 190 Kč
Karel Zima
Když se manželka s milenkou dohodnou neděle 15. března v 15.00 hod.
na střídavé péči, nemusí to být tak ideální, O ZLATÉ RYBCE
Divadlo Drak
jak se na první pohled může zdát.
Režie: Kamil Bělohlávek
Vstupné: 130 Kč
Výtvarně působivá loutková inscenace
klasické pohádky.
Vstupné: 140, 120, 100 Kč

BŘEZEN

(vstupenky budou v prodeji od 21. ledna)
Kompletní program najdete
na www.divadlopocernice.cz.
pondělí 2. března v 19.30 hod.
DVA NAHATÝ CHLAPI
Sébastien Thiéry, JT Promotion
Režie: Antonín Procházka
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus, Daniela Šinkorová /
Michaela Dittrichová
Bláznivá komedie. Seriozní 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: 480, 460, 440 Kč
úterý 3. března v 19.30 hod.
RADŮZA
Koncert osobité ženy, zpěvačky s nezaměnitelným hlasem, multiinstrumentalistky,
autorky hudby a textů.
Vstupné: 350 Kč

pondělí 16. března v 19.30 hod.
*HVĚZDNÁ SETKÁNÍ
Host: Tereza Brodská
Moderuje: Marianne Ehrenthal
Vstupné: 220 Kč
čtvrtek 19. března v 19.30 hod.
BESÍDKA DIVADLA SKLEP NEB
KON UĎ
Divadlo Sklep
ZE R
VA
Hrají: David Vávra, Milan
Šteindler, Jiří Fero Burda, Lenka
Vychodilová a mnoho dalších
Tradiční představení divadla Sklep
složené z mnoha humorných výstupů,
skečů, gagů, písní a tanců, které polechtají bránici i tomu největšímu morousovi
a kakabusovi.
Vstupné: 400, 370, 350 Kč
sobota 21. března 13.30 – 19.30 hod.
*FESTIVAL MAZEC
2. ročník hudebně - divadelního festivalu.
Pořádá DDM Jižní město.
Vstupné: 100 Kč, děti zdarma

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

neděle 22. března v 15.00 hod.
VELRYBA LÍZINKA
Divadlo Krapet
Výpravná pohádka o zatoulané malé velrybě
v českých řekách. Vstupné: 120, 100, 80 Kč
neděle 22. března v 18.00 hod.
EXPEDIČNÍ KAMERA
Přehlídka filmů s outdoorovou a cestovatelskou tematikou. Vstupné: 100 Kč
pondělí 23. března v 19.30 hod.
ČAS POD PSA
Briggite Buc, Divadlo v Rytířské
Režie: Jakub Nvota
Hrají: Tereza Kostková, Máša Málková, Eva
Josefíková, Pavel Nečas / Karel Zima
Bouřka, do které by ani psa nevyhnal, zažene
tři ženy do zadní místnosti bistra, protože to
je zcela obsazené. Vzájemně se téměř neznají,
jsou odlišné, snad z počátku i odtažité.
Postupně však každá z nich odkrývá své problémy, strach z osamocení, své touhy i sny.
Vstupné: 420, 400, 380 Kč
pátek 27. března v 19.30 hod.
SAMETOVÁ MLÁDEŽ
viz 7. února Vstupné: 100 Kč
neděle 29. března v 15.00 hod.
O VODNÍKOVI Z ČERTOVKY
Divadlo Kampa
Režie: Iveta Dušková
Přijďte si poslechnout vyprávění o velké lásce
sirotka Aničky a mladého vodníka Vlnky, také
o zlé tetě a kouzelném puškvorcovém elixíru.
Vstupné: 110, 90, 70 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.
Milí diváci,
ráda bych vám za celé Divadlo Horní
Počernice poděkovala za vaši přízeň
v uplynulém roce. Jsme opravdu moc
rádi, že je o kulturu v Horních Počernicích takový zájem a že se jí zde daří.
Děkuji také vedení obce, bez jejichž
podpory by naše divadlo hrát nedokázalo. V roce 2019 jsme uvedli 290
představení, která navštívilo bezmála
40.000 diváků, to jsou úžasná čísla
a my věříme, že v příštím roce se s
vámi budeme v hledišti setkávat stejně intenzivně. Moc se na to těšíme. Do
nového roku bych vám za sebe i své
kolegyně a kolegy chtěla popřát zdraví, štěstí a mnoho krásných kulturních
zážitků.

Barbora Jelínková,
ředitelka divadla

HISTORIE
SPORT

HISTORIE DÁVNÁ I NEDÁVNÁ – 131
UDÁLOSTI

Rok 2000 byl chápán jako rok přelomový - nejen století ale také tisíciletí. Bylo
vyslovováno nejen mnoho hodnocení
končícího století, ale ještě více předpovědí budoucnosti - i katastrofických.
Vytvořený tým odborníků v hodnocení
vyhlídek lidské populace na zeměkouli
do období nového století a časů třetího
tisíciletí varovně upozorňoval na zrychlování růstu počtu obyvatel, na rostoucí
spotřebovávání, ale i ničení neobnovitelných přírodních zdrojů, na znečišťování
ovzduší a zdrojů pitné vody. Jako důsledek
neodpovědných lidských činností pak
připomenul i varování na skutečnost
zániku rostlinných i živočišných druhů. Zvýraznil i nedokonalost přípravy
lidského společenství na závratné zrychlení procesu globalizace se všemi dobrými i špatnými důsledky. Varování před
možnou katastrofou zmírnil poukazem
na historii života na Zemi, která dokládá,
že vyskytnuvší se malé ani velké apokalypsy nezpůsobily jeho všeobecný zánik,
ale staly se počátkem nového kvalitativního období. S touto historickou zkušeností
lze tak očekávat, že nové století třetího
tisíciletí přinese překonáním vyvolaných
i vážných problémů další změnu k lepšímu
životu lidí na Zemi.
Závěrem tohoto stručně uvedeného hodnocení bylo zdůrazněno, že je však třeba,
aby si každý člověk na Zemi uvědomil, že
není pouze člen své rodiny, obyvatel své
obce, příslušník své země, ale je a bude
více než dosud jako člen lidské populace
ovlivňován osudem lidského rodu jako
takového a současně svými činy odpovědný za celkový osud lidstva.
Dnes, po dvaceti letech je možno říci, že
nemálo jedinců, států i jejich vrcholných
představitelů si tuto osobní odpovědnost
vzalo za své životní krédo a jednání.
Z dalšího dění roku 2000 ovlivňujícího
život občanů naší městské časti to byla
k datu 1. ledna schválená změna veřejné
správy, představující rozdělení republiky
do čtrnácti krajů.
Jejich praktické uvedení do života následovalo po provedení voleb do krajských
zastupitelstev dne 17. ledna a následné
volbě jejich orgánů a hejtmanů. Na území
hl. m. Prahy roli krajského zastupitelstva
převzalo v roce 1998 zvolené zastupitelstvo městské. Nově vzniklé kraje mají
odlišnost v počtu obyvatel. Čtyři mají
počet vetší než milion, šest okolo půl
milionu a zbývající méně, když nejmenší
Karlovarský má pouze 305 tis. obyvatel.
Odlišnost byla také v počtu nezaměstnaných. Nejvíce měl kraj Ústecký 16,04 %
a kraj Ostravský 14,59 %, ostatní kraje
pak s mírným přesahem 7 % a Praha
3,52 %. V naší MČ to bylo ke konci roku

3,9 % (130 mužů a 155 žen, z celkového
počtu 39 osob se změněnou pracovní
schopností).
Na zasedání dne 31. ledna zastupitelstvo
naší MČ schválilo jako základní předpoklad pro spokojený život svých občanů
budování chybějící infrastruktury. Trvalý
vzestup počtu obyvatel MČ vyžaduje rozvíjení dalších akcí, jako například řešení
dopravy zklidněním na hlavní komunikaci
Náchodská, rozvoj areálu Chvalského
zámku, pokračování výstavby nové chvalské školy, řešení nárůstu odpadů, rekonstrukci školských objektů, sportovních
zařízení a pod.
Vynaložené úsilí a investice v celkové
výši 48 110,9 tis. Kč přineslo provedení
například: základních prací II. etapy výstavby inženýrských sítí v areálu Chvalského zámku spolu s napojením jednotlivých objektů a vybudováním dešťové
kanalizace. Vybudováno bylo komunikační propojení mezi ulicí Náchodskou
a Řešetovskou včetně zpevnění vjezdu
a vybudování parkoviště. Provedena
rekonstrukce střechy včetně krovů, zdiva
štítů a říms Chvalského zámku k zamezení možné havárie. Pokračovalo budování
inženýrských sítí, komunikací a chodníků
v dalších částech MČ. Dokončena byla
druhá část první etapy výstavby nové
školní budovy ZŠ Stoliňská /5 učeben,
šatny, sociální zařízení, kabinety, jídelna
s 80 místy, kuchyně se zázemím pro 320
strávníků/ a součástí bylo i vybudování
dvou služebních bytů. Tato část nové
školní budovy byla pak slavnostně předána do užívání 31. srpna 2000. Dokončena
byla výměna oken a dveří v tělocvičně
a spojovací chodbě i v suterénu hlavní budovy ZŠ Ratibořická. Provedeno zateplení
stěny budovy ZŠ Spojenců.

Při příležitosti blahopřání primátora hl.
m. Prahy Ing. Kasla si v březnu připomenul deset let starostování Bc. Ivan Liška.
Podle rozhodnutí Rady hl. m. Prahy ze
dne 22. 2. byl 1. dubna uveden do provozu zřízený Sběrný dvůr, v pořadí čtvrtý
v Praze. Provozovatelem je Místní hospodářství s tím, že veškeré náklady jsou
hrazeny magistrátem hl. města. Sběrný
dvůr je určen pro odkládání téměř všech
druhů odpadu od občanů zdarma. Tuto
možnost od zahájení provozu do 20. 12.
využilo 4 080 našich občanů. V hodnocení činnosti zřízených čtyř sběrných dvorů
magistrátním odborem na závěr roku
byl náš vyhodnocen jako druhý nejlepší.
Letos si Sběrný dvůr připomene dvacet
let své úspěšné činnosti a vstřícné služby
občanům nejen naší MČ pro ekologický
způsob likvidace odpadu.
Dne 1. dubna bylo do užívání předáno
po provedené úpravě také dětské hřiště
u bývalé mateřské školy v ulici Lhotské.
V měsíci květnu po dokončené rekonstrukci historického objektu patřícího
do areálu Chvalského zámku při Náchodské ulici byla otevřena provozovna “Pizzeria Turbanti“. Tato restaurace specialit
italské kuchyně nabízí různé a lahodné
pokrmy připravované z 23 druhů domácích těstovin, vyráběných přímo ve zrekonstruovaných sklepních prostorách
objektu.

S platností od 24. ledna Dopravní podnik
hl. m. Prahy zavedl novou autobusovou
linku číslo 344 s celotýdenním provozem
do obce Horoušany přes naši MČ ulicí
Náchodskou a přes sousední Jirny.
Dne 29. června odpoledne Dopravní
podnik do provozu předal západní výstup
ze stanice Vysočanská na trase B metra,
který je významný zejména pro cestující
z vlakového nádraží Vysočany.
Dne 4. března oslavila stotříleté narozeniny nejstarší občanka městské části paní
Anna Wolframová, maminka dlouholetého učitele a ředitele na našich školách
pana Gustava Schustera. Do jeho rodiny
se k dceři přistěhovala před 43 roky.
Necelé čtyři měsíce před dalšími narozeninami 26. listopadu zemřela.

Slavnostně dne 12. července odpoledne
byla pro pěší a cyklisty otevřena téměř
jeden kilometr dlouhá komunikace
na tubusu, kterým je vedeno metro mezi
stanicemi Rajská zahrada a konečnou
stanicí Černý Most.
0 dalších událostech roku 2000 opět
v pokračování.
Ing. Hubert Antes,
kronikář
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JIHOČESKÉ BETLÉMY – VÝSTAVA ZE
SBÍRKY MUZEA JINDŘICHOHRADECKA
30. 11. 2019 – 2. 2. 2020, denně
od 9.00 do 18.00 hod.

Vánoce na Chvalském zámku byly letos
opravdu štědré. Až do 2. února můžete
obdivovat historické i novodobé betlémy
z Muzea Jindřichohradecka - centra
jihočeského betlémářství. Expozici tvoří
i vzácné skříňkové betlémy z 19. století,
vyřezávané reliéfní betlémy i betlémy
s figurkami větších rozměrů. Po celý
leden 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.

Interaktivní výstava v zámeckém sklepení
Dřevo, dřívko, dřevíčko skvěle rezonuje
s výstavou betlémů a populárně naučným
způsobem seznamuje s materiálem, který
k betlémářství 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
zámeckých výstav:
12. 1. Zavírání Vánoc a tříkrálový průvod
31. 1. – 1. 2. Nocování pro děti na zámku
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

VÝSTAVY V PRODEJNÍ
GALERII A KOČÁROVNĚ
8. 1. – 2. 2. 2020, denně od 9.00
do 18.00 hod.,
OBRAZY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ

– obrazy Boženy Holanové
a Dagmar Jelínkové
Lednová Prodejní galerie představí díla Boženy Holanové, rodačky z Horních Počernic
a také její kolegyně z výtvarných ateliérů
Dagmar Jelínkové. Vystavená kolekce obrazů nabídne především olejomalby, ale také
akvarely či počítačovou grafiku s pestrou
nabídkou témat.
30. 11. 2019 – 30. 1. 2020, denně
od 9.00 do 18.00 hod.
TAK SE UKAŽ – PRÁCE STUDENTŮ
UMĚLECKÝCH ŠKOL

V prvním měsíci nového roku můžete
v Kočárovně na 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 několika českých škol. Společné sympozium s názvem „Tak se ukaž“ proběhlo
v inspirativních prostorách františkánského
kláštera na Jungmannově náměstí.

ZÁMEK

AKCE PRO VŠECHNY
Ne 12. 1. od 12.00 do 18.00 hod.
ZAVÍRÁNÍ VÁNOC NA CHVALSKÉM ZÁMKU

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR:
8. 2. – 10. 5. 2020, denně od 9.00 do 18.00 hod.
RÁKOSNÍČEK, KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA NA ZÁMKU ANEB
NEJEN VEČERNÍČKY ZDEŇKA SMETANY

Tradiční zavírání Vánoc spojené s tříkrálovým průvodem se
uskuteční v neděli 12. ledna od 14.00 do 16.00 hodin. Po 14.
hodině se průvod tří králů s velbloudy a lamami 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 hodin 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 budou otevřené po celý den.
Od 31. 1. do 1. 2. 2020, noc o pololetních prázdninách
NOCOVÁNÍ NA ZÁMKU S HOSTINOU, VÍLAMI I SKŘÍTKEM
A CESTOU ZA POKLADEM

Tušíte, jaké je to přespat na zámku? Přemýšlíte o hezkém dárku
pro děti k narozeninám, k svátku či za pololetní vysvědčení?
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 neboe-mailu: anna.herianova@chvalskyzamek.cz.
Více informací na: www.chvalskyzamek.cz v sekci AKCE.

Rákosníček, Křemílek a Vochomůrka či Malá čarodějnice. To jsou
nejznámější večerníčky Zdeňka Smetany, které nepochybně patří
k mnohým vzpomínkám na dětství. Smetanův pohádkový svět
je však mnohem větší! Objevte společně s námi bohatou fantazii
a výtvarný rukopis českého výtvarníka, scenáristy a animátora,
který svou tvorbou těší další a další generace. Ve správném pohádkovém světě však nesmí chybět čas na hraní. A ten si u nás také
užijete! V interaktivní části výstavy na vás čeká fotokoutek, herna,
animační dílna i promítání Pohádek z mechu a kapradí.
Ne 16. 2. od 14.00 do 16.00 hod.
MASOPUSTNÍ PRŮVOD ANEB Z DIVADLA AŽ NA CHVALSKÝ
ZÁMEK

Srdečně zveme na masopustní průvod masek. Těšit se můžete
na tradiční i netradiční masky, zastavení na trase s programem,
volbu nejlepších dětských masek i ochutnávku zabijačkových
pochoutek v cíli. Nebude chybět veselá muzika ani koníci jako doprovod průvodu. A pozor! Masky z průvodu budou mít po zásluze
přednostní právo na zabijačkovou ochutnávku. Přidejte se také
a přijďte do průvodu v masce! Vyrážíme ve 14.00 hodin - letos
poprvé od Divadla Horní Počernice. Masopustní průvod pro
vás pořádají: Chvalský zámek, Spolek Molechet, Divadlo Horní
Počernice, Skauti, DDM HP a Restaurace Sezóna.
Od Pá 21. 2. až do Ne 1. 3. od 9.00 do 18.00 hod.
DETEKTIVNÍ TÝDEN NA ZÁMKU ANEB PÁTREJ NA VLASTNÍ
PĚST!

Celý dlouhý týden – denně od pátku 21. února až do první březnové neděle u nás můžete pátrat po další zámecké záhadě spolu se
svým rodinným týmem. S novou výstavou oblíbených večerníčkových pohádek od Zdeňka Smetany přinášíme i nový detektivní
příběh!
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STODOLA

AKCE PRO VEŘEJNOST VE STODOLE
LEDEN/ÚNOR:
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Od 6. února začínají další kurzy Ta-

nečních pro dospělé. Rezervace a více
informací na: www.artimo.cz
BURZA RYBIČEK - PRODEJNÍ VÝSTAVA AKVARIJNÍCH RYB
So 11. 1., 25. 1., 8. 2. a 22. 2. od 9.00
do 12.00 hod.

Akci pořádá Smart Green, s. r. o.
Vstupné na místě 40 Kč

HORNOPOČERNICKÉ STODOLOHRANÍ
Po 3. 2. od 19.00 do 22.00 hod.

Chcete si zatančit společenské tance,
potkat se s přáteli a prožít příjemný večer
se skvělou hudbou Bigbandu a Dechového orchestru hornopočernické ZUŠ?
Právě pro vás je tu Hornopočernické
stodolohraní. Sál i nápojový bar s lehkým
občerstvením se otevírá v 18.30 hod.
Jednotné vstupné na místě je 80 Kč.
Oděv neformální ale společenský, čistá
obuv.Těší se na vás organizátoři Chvalský zámek a ZUŠ Horní Počernice.
VELKÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI
So 15. 2. od 10.00 do 12.30 hod.

Rodinné a komunitní centrum MUMRAJ pořádá pro děti zábavné dopoledne
plné zážitků, hudby, tance i her se skvělým občerstvením i tombolou, ve které
vyhrává úplně každý!

Pro děti 5-10 let doprovodné
DESKOHRANÍ.
Rezervace a vstupenky v kanceláři
RC MUMRAJ nebo na:
hana.schovancova@domumraje.cz
a tel. +420 775 720 585
ZIMNÍ PLES
So 15. 2. od 19.00 do 24.00 hod.

Taneční večer pro dospělé se živou hudbou,
prostorným tanečním parketem i dalším
skvělým programem.
Rezervace a vstupenky ke konkrétním
stolům v kanceláři RC MUMRAJ nebo
na hana.schovancova@domumraje.cz
a tel. +420 775 720 585

SOUTĚŽÍME S CHVALSKÝM
ZÁMKEM:
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
„HORNÍ POČERNICE –
MÍSTO, KAM SE RÁDI
VRACÍME“
Tradiční fotografická soutěž, která navíc přinese snímky pro stolní kalendář
2021. Zveme všechny příznivce fotografování i Horních Počernic k dalšímu „fotoklání“. Uzávěrka soutěže je
17. května 2020. Více informací na:
www.chvalskyzamek.cz v sekci Akce.

VESELÁ STODOLA – OCHUTNÁVKA VÍN
S CIMBÁLOVOU MUZIKOU
So 29. 2. od 15 do 19 hod.

Spolek Chvalská stodola srdečně zve na
odpoledne s moravskou lidovou hudbou
v podání ženského pěveckého sboru Studánka
a mužského sboru Mužáci z Březí u Mikulova
s doprovodem cimbálu. Součástí odpoledne je
i ochutnávka vín z oblasti Mikulova s odborným výkladem. Po zakoupení pamětní ochutnávkové skleničky je ochutnávka vína zdarma.
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.

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

VÝHERCEM
SOUTĚŽE
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CÍRKEV

DNES JE TVŮJ DEN!
„Dnes je tvůj den, padavko!“ křiknul na mě posměšně Ondřej. Ležel jsem na zemi
a v ústech cítil svou krev. Snažil jsem se vstát, ale jeho noha neomylně trefila má
žebra. Úpěl jsem a znovu zakašlal. Ondřej se rozchechtal. „Tak doufám, že jsi to pochopil. Dnes jsi vyhrál školní loterii.“ Aby dodal váhu svým slovům, tak na mě ještě
plivl. Ondřej byl o hlavu vyšší, jeho táta byl předseda MNV a mně bylo samozřejmě
jasné, že boj se šikanou jsem ten den prohrál. Prohrál jsme bitvu, ale nikoli válku.
„Dnešek je rozhodně tvůj den, ty šťastlivče!“ Obklopil
mě bujarý kotel spoluhráčů a aniž bych cokoli zmohl,
vzali mě za ruce, za nohy a začali vyhazovat do vzduchu.
Ten den jsme v naší pralesní basketbalové lize porazili
vedoucí tým. A jak! V poslední vteřině za nerozhodnutého stavu se mi podařilo trefit koš z půlky hřiště.
Střela ze zoufalství šťastně skončila v koši a my vyhráli.
Ten den jsme oslavovali. Dalších pět zápasů jsme následně prohráli.
„Dnes je den D,“ řekl jsem si před zrcadlem a dodával si sám odvahu. O několik hodin později jsem
v zapadlém městečku Tivoli, nedaleko Říma, nervózně
poklekl, vytáhl z kapsy prsten a požádal tu nejpůvabnější ženu na světě o ruku. Těžko se popisují pocity,
které jsem prožíval, když mě vroucně objala a radostně
opakovalo své ano. Od toho dne byl každý další den
o něco zářivější.
Jsou dny, kdy se zdá, že na nás celý svět zapomněl.
Jsou dny, kdy se cítíme jako vládci vesmíru. První den
v roce si kolikrát řekneme, že právě dnes se „to“ konečně změní. Začnu cvičit, přestanu kouřit, dnes přijde
konečně první den změny. Těžko se pak smiřujeme se
zítřkem, který přinese nenadálé překážky. Zklamání
nás okamžitě zaplaví, když selžeme. Ale i zítřek se
stane dneškem. Ne nadarmo se píše v Knize knih, aby
člověk nepohrdal dnem malých začátků. Kdo jiný, než
Stvořitel, má právě pochopení pro naše limity, slabosti
a selhání. Proto nikdy nezapomenu na onen den, kdy
jsem Mu uvěřil a odevzdal svůj život a kdy jsem se
naučil, že právě „dnes je den spasení“.
A tak mi dovolte vyslovit jednu jednoduchou modlitbu – ať je právě dnešek vaším dnem. Bez ohledu
na pochyby či překážky, ať je dnešek dnem, který stojí
za to. Že to tak zrovna nevnímáte? Nevadí. Třeba ten
„dnešek“ čeká za rohem. Já i Bůh vám držíme palce.
Jednoho dne ten váš den určitě nastane. Stačí špetka
víry a uvidíte, že se zázraky dějí i ve všední den.

ALIANČNÍ TÝDEN MODLITEB
5. - 12. LEDNA 2020
Pátek 10. 1. 18.30
Církev bratrská (Ve Žlíbku 18) Jerry Lillard (LCh)
Sobota 11. 1. 11.00
Live Church (Hrdoňovická 18) A. Hannychová (ČCE)
Neděle 12. 1.
Uzavření týdne modliteb v jednotlivých společenstvích

Marek Bačo,
pastor mládeže,
LIFEChurch.cz
Hrdoňovická 18
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VOLNÝ ČAS

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
PRAHA - HORNÍ POČERNICE, RATIBOŘICKÁ 1899

Srdečně zveme děti, mládež i dospělé na naše akce.
Více informací a přihlášky najdete na našich webových
stránkách www.ddm-hp.cz.
NABÍZÍME:

OHLÉDNUTÍ:

DEN ICT A MATEMATIKY

ÚSPĚCH NA MISTROVSTVÍ ČR
V DESKOVÝCH HRÁCH

19. ledna od 13.00
do 17.00 hod.
Zveme příznivce technologií a matematiky, úplné
začátečníky i pokročilé, děti
i rodiče. Další informace viz
leták a náš web.
LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR
CAORLE – ITÁLIE

26. 6. – 5. 7. 2020
Vhodné pro děti
od 9 let. Ubytování v depandanci hotelu
Marina, 4 lůžkové pokoje s klimatizací.
Stravování plná penze formou bohatého
bufetu a nápojový automat po celý den.
Cena 9 710 Kč zahrnuje dopravu, ubytování, stravu, program, cestovní pojištění
léčebných výloh a pojištění storna, odpovědnosti a úrazu. V ceně je také autobus
na výlet do Benátek.

PŘÍMĚSTSKÝ
SPORTOVNÍ TÁBOR

13. 7. – 17. 7. 2020, další info
na webu a možnost přihlášek
od 1. 2. 2020.
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
OKURKOVÁ SEZÓNA 4

17. 8. – 21. 8. 2020, další info
na webu a možnost přihlášek
od 17. 2. 2020.

OD 20. LEDNA DO KONCE DUBNA
HLEDÁME ZÁSTUP ZA VEDOUCÍ
KROUŽKŮ STOLNÍHO TENISU (PROBÍHÁ
KAŽDÉ ÚTERÝ OD 16.00 DO 19.00 HOD.,
JEDNÁ SE O 3 HODINY: ZAČÁTEČNÍKY,
MÍRNĚ POKROČILÉ A POKROČILÉ)
A DÁLE ATLETIKY (KAŽDÝ ČTVRTEK
16.00 – 17.00 HOD. PRO DĚTI 6-8 LET
A 17.00 – 18.00 HOD. PRO DĚTI 9-12
LET). DALŠÍ INFORMACE NA TEL.:
777 620 696 NEBO 281 925 264.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

Martin Špánek z kroužku Společenské
hry a hlavolamy vybojoval na Mistrovství ČR v deskových hrách v celostátním kole 3. místo ve hře Ubongo.
Také ostatní děti z kroužku nezůstaly
pozadu a posbíraly dohromady ještě
dvě pátá a dvě čtvrtá místa. Všem moc
gratulujeme!
ADVENTNÍ VĚNCE A VÁNOČNÍ DÍLNIČKY

Užili jsme si společné setkání v příjemné adventní atmosféře.
Děkujeme všem, kdo si s námi přišli něco pěkného vyrobit.

MUMRAJ

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

PRO CELOU RODINU

Milí přátelé Mumraje,
v roce 2020 vstupujeme do 20. roku života
Mumraje. Budeme slavit.
Buďte při tom s námi na našich akcích.
Srdečně vás zvu na Velký maškarní bál
a Zimní ples do krásného nového prostoru
Chvalské stodoly.
Přeji vám všem šťastný rok 2020.
Barbora Zálohová, předsedkyně spolku
Mumraj z.s.
ZAVÍRÁNÍ VÁNOC
NA CHVALECH
12. 1. od 14.00
Jste srdečně zváni na tradiční akci
zavírání Vánoc, kde po příchodu tří králů
ve 14.15 vystoupí přípravka počernického
dětského sboru Rokytka. Oddělení Beránků a Pramínku zkouší u nás v Mumraji každý čtvrtek odpoledne již několik let.

foto: archiv Mumraje

5. prosince je v Mumraji navštívila mikulášská družina. Do obou sborů jsou stále
přijímány nové děti.
Více na www.sbor-rokytka.cz
DOPLŇUJÍCÍ ZÁPISY DO KURZŮ
na 2. pololetí od 13. 1.
• pro děti do 6 let – keramika,
pěvecký sbor Rokytka
• pro děti od 6 let – výtvarka, létající
jóga, keramika
• pro mládež – výtvarka, němčina
pro II. st. ZŠ
• pro rodiče s dětmi – létající jóga,
hudební kurzy, keramika
• pro dospělé – výtvarka, létající jóga,
zpívání pro radost, anglická
konverzace
DOPLŇUJÍCÍ ZÁPISY DO ŠKOLIČKY
na 2. pololetí od 13. 1.
• pro děti od 2 let – po, út, st, pá

KERAMICKÝ PODVEČER – PÍTKO
PRO ZVÍŘÁTKA ČI PTÁČKY
14. 1. od 18.00 do 19.30
Rádi tvoříte z keramické hlíny? Dělá vám
potěšení zdobit si domov a zahradu svými
výtvory? Tentokrát si vyrobíme pítko pro
ptáčky či zvířátka.
Lektorka: Eva Hrdličková
Cena: 320 Kč
MONTESSORI SOBOTA ANEB
RODINA SPOLU*
18. 1. 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
18. 1. od 14.00 do 15.00 děti od 6 let
od 15.15 do 16.30 dospělí
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
SEMINÁŘE
PROČ PRÁVĚ MY ŽENY
TLOUSTNEME?
8. 1. od 18.00 do 19.00
Přednáška nabitá informacemi a tipy,
kde se budete moci ptát na cokoli – bez
obalu. Proč zrovna vy máte kila navíc,
když vaše kamarádka jí plné talíře a je
přitom jako proutek? Co jídlem řešíme?
A umíme to vůbec jinak?
Lektorka a koučka: Monika Zajíčková.
Cena: 100 Kč
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S LEGEM
31. 1. od 8.30 do 16.30
Opět tu je oblíbený příměstský tábor
s konceptem Bricks4Kidz®. Tábor je
určen pro děti od 6–10 let, které milují
lego.
Registrace: na www.bricks4kidz.cz/
praha9 nebo 603 537 102, 604 844 804

*Aktivita je podpořena v rámci projektu Mumraj je vícegenerační dům, který j e podpořen z dotačního
programu Rodina Ministerstva práce a sociálních věcí. Za podporu projektu děkujeme také
Hl. m. Praha a MČ Praha – Horní Počernice.

VELKÝ

maškarní

BÁL

15. 2.

10.00–12.30
• hudba, tanec, hry, tombola, dobroty
• deskohraní pro děti 5–10 let
VSTUPNÉ:
děti do 2 let ZDARMA
First minute do 31. 1.:
1 vstupenka 100 Kč, 4 vstupenky 350 Kč,
6 vstupenek 500 Kč
Vstupné od 1. 2.: 1 vstupenka 120 Kč,
4 vstupenky 420 Kč, 6 vstupenek 600 Kč

Zimní
PLES

15. 2.

19.00–24.00
• prostorný taneční parket, živá hudba
• tombola, občerstvení a překvapení
VSTUPNÉ:
First minute do 31. 1.:
1 vstupenka 250 Kč, 4 vstupenky 800 Kč,
6 vstupenek 1.000 Kč
Vstupné od 1. 2.: 1 vstupenka 300 Kč,
4 vstupenky 1.000 Kč, 6 vstupenek
1.400 Kč
REZERVACE na oba bály: 775 720 585,
hana.scovancova@domumraje.cz
Vstupenky v prodeji od 6. 1. v Mumraji.
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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KNIHOVNA A KULTURNĚ KOMUNITNÍ CENTRUM

NÁCHODSKÁ 754

MÍSTNÍ VEŘEJNÁ KNIHOVNA
KNIŽNÍ NOVINKY:
CILČINA CESTA:
HEATHER MORRIS, NAKLADATELSTVÍ COMPUTER PRESS

Po Tatérovi z Osvětimi je
tu další kniha o nelehké
době. Vypráví příběh Cilky,
která je odsouzena k těžké práci v gulagu
na Sibiři jen proto, že v Osvětimi přežila
za velmi těžkých podmínek.
RODINNÉ POVÍDKY:
ALENA MORNŠTAJNOVÁ
A DALŠÍ, NAKLADATELSTVÍ LISTEN

na život, ke kterým se po jejich přečtení
přidá pohled devátý, ten váš.
CUKRÁRNA V PAŘÍŽI:
JULIE CAPLIN,
NAKLADATELSTVÍ
COSMOPOLIS

Cukrárna v Paříži je
v pořadí třetí ze série
Romantické útěky. Vstupte a ochutnejte některý
z dezertů a třeba zjistíte, že minulost stačí
jen oprášit, aby opět získala svůj lesk.
Božena Beňová
a kolektiv knihovny

Osm autorů, osm příběhů, osm různých pohledů

POZOR! ZAČÍNAJÍ NOVÉ KURZY
KURZ STUDIA BIBLE

16. ledna 2020 od 19.30 do 21.00 hod.
Každý první a třetí čtvrtek v měsíci.
KURZ PROŽITKOVÉHO MALOVÁNÍ

Od 14. ledna 2020, každé úterý od 17.20
do 19.20 hod.
Pro všechny, kdo by rádi rozvinuli svou
fantazii a užili si radost z tvorby. Budeme
malovat s hudbou, s vůní, občas modelovat.
Vhodné i pro rodiče s dětmi.
Kurz vede lektorka Zuzana Zachová.
Kurz je placený. Rezervace místa
na tel.: 605 250 272.
KURZ ROZVOJE VÝTVARNÝCH
DOVEDNOSTÍ

Od 14. ledna 2020, každé úterý v měsíci,
od 16.00 do 17.00 hod. Do 3. března 2020.
Pro malé děti ve věku 2 - 6 let s rodiči.

Od 23. ledna 2020, každý čtvrtek v měsíci od 17.50 do 19.15 hod.
Večerní angličtina. Max. kapacita 5-6 osob.
Kurz vede Mgr. Jan Fršlínek, absolvent
Filozofické fakulty UK, lektor, který se
10 let specializuje na efektivní vzdělávání
a výuku jazyků.
Kurz je placený. Více informací
a rezervace na tel.: 774 073 366 nebo
na: info@infinityschool.cz.
KURZ RELAXAČNÍHO MALOVÁNÍ

13. ledna 2020 od 17.30 do 20.30 hod.
Mandala do nového roku - suchý pastel.
Kurz vede lektorka Dana Činčarová.
Kurz je placený.
Rezervace místa na tel.: 730 127 885.
KURZ RELAXAČNÍHO MALOVÁNÍ

Kurz vede lektorka Zuzana Zachová.
Kurz je placený. Rezervace místa
na tel.: 605 250 272.

27. ledna 2020 od 17.30 do 20.00 hod.
Sovy a kouzlo bílé křídy – suchý pastel.
Kurz vede lektorka Dana Činčarová.
Kurz je placený.
Rezervace na tel.: 730 127 885.

KURZ MALUJ S MALÍŘEM

KURZ HUBNUTÍ

Od 20. ledna 2020, každé pondělí v měsíci, od 17.30 do 20.30 hod.
Pro ty, co již mají zkušenosti s malbou
a chtějí své dovednosti rozvíjet pod přátelským a odborným vedením akademického
malíře.
Kurz vede akademický malíř Ogle Yamni.
Kurz je placený. Rezervace místa
na tel.: 605 250 272.
KURZ ANGLICKÝ JAZYK JASNĚ
A JEDNODUŠE

13. ledna 2020, každé pondělí v měsíci
od 9.00 do 12.00 hod.
Kurz hubnutí s koučinkem – 20 týdnů.
Kurz je placený. Více informací:
Monika Zajíčková, tel.: 607 928 783,
www.zemedary.cz/kurzy-hubnuti.
PROGRAM NA LEDEN

15. ledna 2020 od 18.00 do 20.00 hod.
Beseda, autorské čtení a autogramiáda
s paní Alenou Mornštajnovou,
vítězkou ceny Kniha roku 2019 v katego-
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| 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
| 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
| E-MAIL:
knihovna@knihovna-hp.cz
knihovnahp.prodlouzeni@seznam.cz
| FACEBOOK:
mistniverejnaknihovnahornipocernice
| WEB:
www.knihovnapocernice.cz

rii Společenský román.
Vstup volný.
16. ledna od 17.45 do 19.10 hod.
Seminář: Jazyky a tajemství efektivního učení – paměť, pozornost, mentální
mapy. Dozvíte se, jak se efektivně učit
jazyky, jak si pamatovat slovíčka, jak
pracovat s koncentrací a motivací a jaké
chyby rozhodně nedělat. Neformální
diskuse po skončení.
Lektor: Jan Fršlínek, absolvent Filozofické fakulty UK, lektor, který se 10 let specializuje na efektivní vzdělávání a výuku
jazyků. Vstup volný.
Rezervace na: lazarova@knihovna-hp.cz
23. ledna 2020 od 17.00 do 20.00 hod.
Přednáška: Osobní styl a image.
Jak se správně obléci a jaké vybrat doplňky pro různé příležitosti. Individuální
poradenství dle typu klientky/ta.
Přednáší: Dana Beranová.
Profesionální stylistka a vizážistka,
poskytuje služby módním časopisům.
Vstup volný. Rezervace
na lazarova@knihovna-hp.cz
30. ledna 2020 od 17.00 do 20.00 hod.
Přednáška: Dokonalý Make-up.
Jak připravit pleť pro dokonalý make-up,
líčení podle tvaru obličeje, typu pleti,
barevného typu. Ukázky na klientkách.
Přednáší: Dana Beranová.
Profesionální stylistka a vizážistka, poskytuje služby módním časopisům.
Vstup volný. Rezervace
na: lazarova@knihovna-hp.cz.

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
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KAM UŽ BOLEST NEMŮŽE
Na podzim si na Chvalské tvrzi otevřeli novou ordinaci 2 algeziologové:
otec se synem Jan a Šimon Kozákovi. Tato nová lékařská specializace
je pro řadu z nás ještě zahalena tajemstvím, nevíme, co v této ordinaci
můžeme očekávat a kdy takového specialistu navštívit, poprosila jsem
tedy doktora Šimona Kozáka, aby nám obor trochu představil.
Jsme moc rádi, že tu budeme mít algeziologickou ordinaci. Co vás přivedlo
do naší čtvrti?
Bydleli jsme dlouho na Proseku, nyní
jsem přesídlil o kousek vedle na Střížkov,
takže do ordinace to mám velmi blízko.
Byli jsme s otcem velmi příjemně překvapeni Chvalskou tvrzí, je to skutečně místo
s jistým geniem loci. Proto nás místo
ordinace oslovilo, je to místo s dobrou
dostupností i městskou dopravou, v pěkném areálu, kde se lidé často setkávají při
společenských a kulturních akcích, to se
nám moc líbilo.
Jaké byly začátky tohoto oboru?
U počátků oboru algeziologie v ČR stál
mimo jiné otec, já jsem byl tou dobou
malý kluk, ale i tak jsem vnímal jeho
strasti, když se něco velkého buduje.
Vnímal jsem to však samozřejmě jinak,
především v duchu, že jsem ho moc
neviděl. Počátky oboru léčby bolesti v ČR
sahají do doby kolem r.1990. Dnes je
algeziologie uznávaný, sebevědomý obor
s neuvěřitelnými možnostmi, to mě těší
a jsem rád, že se jeho vývoje mohu účastnit a navazovat na to, co dokázala generace přede mnou.
Je ještě stále těžké přesvědčit lékaře, aby
vám posílali pacienty?
Tato otázka již dnes algeziologa spíše
pobaví, jelikož pacientů máme více než
dost. Jsme rádi, když můžeme pomoci
kolegům specialistům z jiných oborů
a navrhnout terapii léčby bolestivých

stavů, když nám je pošlou do ordinace,
ale spíše jsme přetíženi, než že bychom
strádali nedostatkem pacientů. To, aby
pacienta jiný oborový specialista k algeziologovi poslal, je však samozřejmě
na něm a na jeho odborném posouzení
toho konkrétního zdravotního stavu. Dle
mého názoru je ale například to nejmenší
třeba i jen zvednout telefon, zavolat a nad
daným pacientem se společně zamyslet
a udělat rozhodnutí společně. Vše je o komunikaci a vůli.
Věděl jste od začátku studia, že se chcete
vydat v otcových šlépějích?
Věděl jsem velmi záhy, že nemohu
dělat chirurgický obor, jelikož mám
velmi pomalý metabolismus, jsem takový
stoický typ a u operačního stolu jsem
nikdy dlouho nemohl stát. Věděl jsem,
že mě nelákají interní
obory. Naopak mě
přitahovaly akční
obory primární péče,
proto anesteziologie
a intenzivní péče
se zdál být oborem
ideálním, nejen tím,
který zbyl. To, že jsem
se postupně specializoval na algeziologii
a intervenční metody
(obstřiky nejrůznějšího charakteru), bylo
jistě dílem ovlivněno
otcovou specializací
a oborem, ve kterém

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

vynikl a věnuje se mu většinu jeho života.
Jistě to bylo pro mne inspirací.
Potýkáte se s tím, že ostatní lékaři své
pacienty k vám pošlou pozdě?
Bohužel, často se stává, že pacienti k nám skutečně dorazí až po letech
chronických obtíží s tím, že ani nevěděli, že nějací lékaři a obor zabývající se
bolestmi existuje. My se snažíme o malou
revoluci v tom, že hledáme cesty, jak
pomoci i lidem, kteří k nám dorazí, jak se
říká, z ulice. Cestu k nám najdou snadno, mohou zavolat, nebo napsat e-mail
či navštívit: www.lecbabolesti.cz, kde se
mohou jednoduše a ihned objednat.
Je těžké pacienta přesvědčit, pokud jsou
jeho fyzické bolesti způsobeny psychickou příčinou?

ROZHOVOR

Máme na to metodu, kdy pacientovi
onemocnění srozumitelně vysvětlíme.
Seznámíme ho s faktem, že na některých
bolestech skutečně mají velký podíl oblasti ve vyšších centrech nervového systému
a konkrétních oblastech mozku, které
odpovídají za psychický stav včetně modalit jako je nálada, motivace nebo vůle.
V bolestivých stavech často hraje roli
i fenomén závislosti, a tak se dostáváme
skutečně na pomezí neurologie, psychiatrie a algeziologie.
V 21. století již je v našem oboru
naprosto jednoznačně evidentní, že lidé
s psychickými obtížemi nebo predispozicemi jsou ve větším ohrožení chronického
bolestivého stavu než ostatní. Naším cílem je s pacientem nad těmito fakty promluvit a vysvětlit si, proč by bylo dobré,
aby byl do jeho péče zahrnut i specialista
na porozumění a léčbu
lidských duší.
Spolupracujete též
s mobilním hospicem
nebo s pacienty, kteří
chtějí v terminálním
stádiu dožít doma,
což jim umožňuje
např. epidurální analgezie? Dá se takto být
ještě mobilní?
Služby mobilní hospicové péče,
homecare a jiné
domácí ošetřovatelské
služby naštěstí fungují
a informujeme o nich
naše pacienty, především ty onkologické.
I pacienti se zavedeným epidurálním
katetrem mohou být mobilní, možností
je více, léčiva se mohou podávat každý
časový interval jednorázově, a tak nebýt
závislí, jak říkáte „na stojanu“, anebo již
dnes existují mobilní pumpy na opasek.
Otázkou je potom dostupnost těchto
technologických vybavení, ale závislost
na ústavní péči v tomto smyslu jistě
nutností není.
Je nějaká budoucí vize ve vašem oboru,
kam byste se rádi posunuli?
Chtěli bychom, aby léčba bolesti byla
hlavně dostupná a kvalitní. Aby se léčba
bolesti dělala správně a byla v rukou
zkušených a znalých specialistů. V zahraničí je mnohem vyspělejší intervenční
část oboru, u nás jsou sofistikované cílené
intervence koncentrované jen v centrech
léčby bolesti při velkých nemocnicích, čekací doby jsou na ně značné. Chceme toto
změnit i pomocí ultrazvukem navigovatelných intervencí, realizovaných na úrovni
ambulance léčby bolesti. Nové metody se
v našem oboru v podstatě objevují rok co
rok, obor jde nesmírně dopředu.

Jak často se u chronických bolestí implementují elektrody do mozku, aby tyto
signály přerušily?
Do mozku se implantují elektrody
u chronických bolestivých stavů spíše
výjimečně. Na mimořádném vzestupu je
ovšem neurostimulace míchy, jejíž indikace se neustále rozrůstají.
Pokud indikujete opiáty, jak se vyhnout
té bolavé cestě, kdy stoupá tolerance
na ně, ale zároveň se zvětšují bolesti?
Tolerance na opioidy se skutečně v čase
vyvíjí, důsledkem toho je i měnící se
chování bolesti, kterou pacient vnímá.
Máme metody, jak kombinací léků či
jejich vhodnou záměnou ve správný
okamžik můžeme toleranci předejít. Často
je velkou devízou právě možnost kombinace s léčbou intervenční, aby množství

opioidní terapie nepřerůstalo přes hlavu.
Při titraci léčby opioidy se orientujeme a velmi těsně monitorujeme jejich
nežádoucí účinky a komplikace; ty nám
napoví, kam s opioidy dál u daného
pacienta.
Máte i telefonní linku bolesti. Lze na ní
vůbec pomoci jinak, než že pacient uslyší
to obvyklé – musíte přijít na vyšetření?
Tato linka je samozřejmě jistým vodítkem v pralese zdravotní péče, není linkou,
kde by pacient slyšel kouzelný návod
na okamžité uzdravení. Poradíme a navigujeme koho a kde navštívit s danými
bolestivými obtížemi. To považuji za velkou pomoc pacientům, kteří často nevědí,
na koho se obrátit. Často však jsou obtíže
již tak specifické, či složité, že je nutná
k validnímu doporučení osobní návštěva
naší ordinace.
Dá se na bolest přivyknout, vycvičit se
k toleranci bolesti?
Tým léčby bolesti se vždy skládá
z mnoha odborníků, pokud má být péče

komplexní a kvalitní. Naučit se s bolestmi
vypořádat k vlastní spokojenosti je možné, využíváme spolupráce klinických psychologů, ti jsou v těchto metodách velmi
nápomocní. Dokážou pacientům velmi
pomoci v této oblasti. Léčba bolestivých
stavů je zkrátka týmová práce.
Je vaše péče momentálně plně hrazena
zdravotními pojišťovnami, nebyl problém s nimi získat smluvní vztah?
Toto je velká kapitola a velké zklamání
pro nás. S pojišťovnami jednáme od září
2019 a dosud jsme dokázali navázat
smluvní vztah pouze s OZP.
Jak je to možné? Slyšela jsem, že o vaše
služby je velký zájem a jiné obdobné
pracoviště v lokalitě neexistuje.
Od VoZP, ZPMV a VZP jsme momentálně dostali vyrozumění,
že v dané lokalitě jsou
služby léčby bolesti, tedy
obor algeziologie dostatečně pokryty. Nevím odkud
tuto informaci odpovědné
osoby pojišťoven získaly, my
jsme v oboru znalí a víme,
kde naši kolegové ordinují
a kde obdobná pracoviště
jsou a jaké mají čekací doby
a musíme konstatovat, že
toto zkrátka není pravda.
Co z tohoto precedentu
z vašeho pohledu tedy
plyne pro pacienty?
Budeme se samozřejmě
odvolávat, nesmíříme se
s tímto neoprávněným
odbytím. Nevíme, proč
by pacienti za péči, která
je v lokalitě nedostatková, museli platit
v plné míře. Nemají mnoho možností,
kam jinam jít za obdobným ošetřením
a my i pojišťovny to vědí. Pokud by
situace zůstala neměnná, budeme nuceni zavést samoplátcovství, i my máme
náklady, které musíme samozřejmě
pokrýt. Doporučuji a apeluji, aby se naši
pacienti na pojišťovny obrátili a dali vědět
o nutnosti a potřebě nasmlouvání úhrady
péče v regionu, kde není jiná alternativa
pracoviště léčby bolesti. Zdravotní pojišťovny jsou svým způsobem povinny péči
v daném boru zajistit pro každého plátce
do fondu zdravotního pojištění, pokud
takovýto druh péče není v dané lokalitě
dostupný.
Přeji, abyste byli s pojišťovnami v letošním roce úspěšnější a děkuji za rozhovor.
Celý rozhovor v nezkrácené verzi najdete
v e-zpravodaji.
Dana Bočková,
správce Facebooku
MČ Praha 20
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STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PRO ADMINISTRATIVU EU

FESTIVAL
SVOBODY V SOŠ
Rébus v redakci Československé televize
je název workshopu, kterého se zúčastnili žáci čtvrtého ročníku pod vedením
moderátora ČT Jakuba Železného. Na dvě
hodiny se stali součástí redakce zpravodajství ČST v neděli 19. listopadu 1989. Jejich
úkolem bylo v tehdejších podmínkách vyřešit zadání „soudruha šéfredaktora“ a do večerních Televizních novin připravit reportáž,
která vyvrátí fámu o smrti studenta Martina Šmída, jež se rozšířila po demonstraci
na Národní třídě. Poté se účastníci dozvěděli, jak Česká televize pracuje s informacemi
a jakým způsobem je ověřuje.

V rámci Festivalu svobody na školách
u nás proběhly dvě akce. Nejprve
studenti besedovali s přímým účastníkem
demonstrace 17. listopadu 1989
Miroslavem Trejtnarem a zhlédli film Jak to
říct dětem, který je částečně animovanou
rekonstrukcí demonstrace.

dimír Dlouhý. Bývalý ministr průmyslu
a obchodu a přímý účastník listopadových
událostí roku 1989 se studenty školy diskutoval nejen o hospodářské politice, ale
také o třicet let starých událostech.
Ke vzdělávání se vztahovala přednáška
hostů z PEF ČZU, kteří prezentovali nový
vzdělávací program – inovativní podnikání pod značkou Tiimiakatemia® Prague.
Koncept studia je převzat z Finska a jedná
se především o profesně a prakticky zaměřený studijní program.
I poslední návštěva reprezentovala akademickou sféru. Nositelka ceny Milady
Paulové, členka vědecké rady Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a Světové rady pro komparativní pedagogiku
Prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. si

prohlédla školu a s ředitelem PhDr. Romanem Liškou diskutovala možnosti další
spolupráce.

MEZINÁRODNÍ ORCHESTR A VÝSTAVA
VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ ZUŠ

Ve stejném období máme s našimi partnery domluvenou instalaci velké výstavy
prací žáků našeho výtvarného oddělení.
Výstava bude umístěna ve dvou podlažích hudební školy v Heide. Celkem
bude instalováno 40 obrazů, které budou
mít možnost návštěvníci školy vidět až
do května 2020, kdy je naplánován další
společný projekt, tentokrát s celým smyčcovým orchestrem.
Libor Zíka,
ředitel školy

NAVŠTÍVILI NÁS...

První listopadovou návštěvou byl prezident Hospodářské komory ČR Ing. Vla-

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

Dalšími projekty v rámci spolupráce
naší školy s německou Dithmarscher
Musikschule budou - koncert mezinárodního orchestru a velká výstava
prací žáků výtvarného oddělení.

Na pozvání ředitele německé školy
Richarda Ferreta pojede malý smyčcový orchestr v čele s dirigentkou Věrou
Matějákovou v období od 16. do 20.
ledna do Heide. Zde budou společně
s německým a polským orchestrem
nacvičovat repertoár na koncert, který
se odehraje v městském divadle v Heide
v neděli 19. ledna 2020.
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

OTEVŘENÉ DVEŘE

Pod hlavičkou akce Evropské komise
„Týden odborných dovedností - Objev
svůj talent“ proběhl mimořádný den
otevřených dveří. Budoucí uchazeči měli
možnost se detailněji seznámit s jednotlivými obory, jejich praktickými výstupy
a se zahraničními praxemi. Příští DOD
se uskuteční 8. ledna 2020 mezi 14. a 19.
hodinou.
Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

DALŠÍ AKCE A KONCERTY
JSOU POSTUPNĚ
ZVEŘEJŇOVÁNY NA WEBU
ŠKOLY: WWW.ZUS-HP.CZ.
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ZŠ RATIBOŘICKÁ

1. MÍSTO V SOUTĚŽI
ANTIFETFEST 2019
Na podzim roku 2018 přišla paní učitelka Hložková
s nápadem natočit film do chemie, který by se měl
týkat prevence návykových látek. Žáky tehdejší
9. A tento úkol zaujal, a tak natočili film s názvem Nezačínej. Velmi se jim to povedlo, a proto jsme začali
hledat možnost, kde film prezentovat i mimo školu.
A NAŠLI JSME – ANTIFETFEST

Antifetfest je soutěžní přehlídka amatérských filmů s tematikou rizikového
chování, je určený dětem a mládeži ze
školských zařízení a nízkoprahových
klubů pro děti a mládež. Tuto soutěž
organizuje MČ Praha 12.
Celopražské kolo se konalo v květnu
2019 v kině Dlabačov. Naši Ratiborci, tedy

žáci 9. A, s přehledem vyhráli mezi základními školami. Tím si zajistili postup dále.
Celorepublikové kolo soutěže Antifetfest
se uskutečnilo v říjnu v Lomnici nad Popelkou. Ratiborci sice už nejsou žáci naší
školy, ale o to více jsme jim drželi palce.
A to se vyplatilo.
Ratiborci, tedy Kryštof Nízký, Vojtěch
Mokrý, Juliana Berecová, Marie Hruško-

vá, Eliška Jandáková a Kateřina Cvrčková,
vyhráli a tím se stali vítězi mezi základními školami v celorepublikovém kole
soutěže Antifetfest 2019.
Moc jim blahopřejeme a přejeme další
úspěchy na střední škole.
Jana Jeřábková,
učitelka

25. ROČNÍK
FESTIVALU

ZŠ BÁRTLOVA

PROJEKTOVÝ
DEN K 17. 11.
V BÁRTLOVCE
30. výročí sametové
revoluce si žáci
v Bártlovce připomněli
projektovým dnem,
do kterého se zapojily
všechny ročníky.

integrace Slunce i s naší účastí
V týdnu od 25. listopadu proběhl již
25. ročník Festivalu integrace Slunce,
nově ve Vršovickém Divadle MANA. Naši
žáci po roční pauze předvedli, co se naučili na pohybovém a hudebním kroužku.
Úvodní slovo si připravil Fanda, na ukulele a flétnu hrála Vendulka a výrazový
tanec předvedla Silva. Ostatní krásně
zpívali a tancovali. Za možnost prezentovat se děkujeme hlavní organizátorce paní
Vlastě Rydlové.
Daniela Dvořanová, MŠ a ZŠ Bártlova

V průběhu dne žáci zhlédli film
a poslechli si krátké vyprávění
k tomuto výročí. Malovali významné
osobnosti tohoto období, šili státní
vlajku a upekli buchtu v českých
barvách. Na závěr celého dne jsme
ve společných prostorách vyvěsili
vzniklé obrázky, ušitou vlajku, zazpívali si nejen hymnu ale i Modlitbu
pro Martu a na závěr jsme si všichni
pochutnali na „české“ buchtičce.
Celý den byl zaměřen na vzájemnou
spolupráci mezi žáky a to se nám
v tento den určitě podařilo.
Pavlína Čuřínová,
ředitelka
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ŠKOLY

FZŠ CHODOVICKÁ

PŘEDVÁNOČNÍ HEMŽENÍ
NA CHODOVICKÉ
V předvánočním období proběhla ve škole řada akcí. K těm vzdělávacím
patří Olympiáda v českém jazyce a Dějepisná olympiáda.
Osmáci a deváťáci navštívili veletrh vzdělávání Scholla Pragensis
v Kongresovém centru Praha. Žáci 4. a 5. ročníků se zapojili do projektu „Řemesla do škol“. V rámci programu POLYTECHBUS si
vyzkoušeli práci obkladače, malíře a elektrikáře. Výuku dějepisu zpestřila
v 8. třídách soutěž „Baroko“. Deváťáci pomáhali prvňáčkům se čtením
v rámci akce Společné čtení ze slabikáře. Němčináři 2. stupně navštívili
Norimberk. Samozřejmě se sportovalo – turnaj ve florbale byl jednou
z velkých soutěží, ve které postoupili vítězní žáci a žákyně do krajského
kola. K mikulášským tradicím školy patří běžecký závod Čertovské schody. Před vánočními prázdninami podali obdivuhodné výkony ve skoku
vysokém žáci druhého stupně při Vánoční laťce. Z kulturních akcí stojí
za zmínku návštěva sedmáků v divadle Minaret na představení Démoni
současnosti. I koncert skupiny The CELLO Boys v hornopočernickém
divadle byl skvělý. K adventnímu období patří Týdny dobrých skutků.
V jejich rámci proběhl Srdíčkový týden na podporu nadace Život dětem.
Sběr onkolízátek dospěl k prvnímu ze svých vrcholů – předání sladkostí,
hraček, her, výtvarných potřeb a dalších drobností dětským pacientům
v nemocnicích Motol a Krč. Čtvrťáci potěšili seniory v zařízení Bethesda
v Horních Počernicích vystoupením a vánočními přáníčky.
Učitelé FZŠ Chodovická

GYMNÁZIUM CHODOVICKÁ

NĚMECKÝ VÝMĚNNÝ POBYT
V prvním pololetí letošního školního roku se na našem gymnáziu
uskutečnil tradiční výměnný pobyt s německými studenty ze
Schweinfurtu.
První setkání proběhlo večer na autobuhosté dostali i dárky od paní starostky.
sovém nádraží, kde už napjatě čekali čeští
Odpoledne bylo již v naší režii. Někteří
studenti, aby se seznámili se svými něz německých studentů měli možnost
meckými protějšky a přivítali je ve svých
zúčastnit se večer tanečních, což pro ně
rodinách.
byl krásný zážitek. Naučili se společenské
Další den ráno následovalo přivítání naší tance a seznámili se i s dalšími lidmi.
paní ředitelkou. Poté se všichni vydali
Víkend znamenal skvělou příležitost
na procházku po Horních Počernicích,
vycestovat mimo město. Přálo nám
kterou si připravili čeští studenti. Vše
počasí, a proto se mnoho studentů vydalo
bylo zakončeno návštěvou zámku Chvado zoo. Večer se konalo grilování. V Praze
ly, kde bylo připraveno pohoštění a naši
se v noci konal Signal festival, který si
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

nikdo nenechal ujít. K zážitku z noční
Prahy se tak přidala i nezapomenutelná světelná show. Od pondělí do středy
čekaly německé studenty prohlídky Prahy
s průvodcem. Navštívili ty nejznámější
památky a ochutnali tradiční české pochoutky. Odpoledne se jim opět věnovali
čeští studenti. Mnozí se rozhodli oživit
program únikovou hrou, neviditelnou
výstavou nebo bowlingem. Nechyběla
ani projížďka na šlapadlech po Vltavě. Nemohli jsme ale opomenout ani návštěvu
Letné, Petřína, Žižkovské věže či Vyšehradu. Tento pohled na Prahu je zcela
jistě nezapomenutelný. Další den ráno
už bohužel následoval odjezd. Všichni se
rozloučili a byl čas vyrazit.
Z výměnného pobytu jsme si odnesli
mnoho krásných zážitků a dobrých přátelství na celý život. Už se těšíme na návštěvu Německa v květnu!
Marie Anna Stejskalová,
kvinta B
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SE
KONÁ VE STŘEDU 5. 2. 2020
OD 15.00 DO 18.00 HODIN.
BLIŽŠÍ INFORMACE NA:
WWW.GYMNCHOD.CZ.

ZŠ RATIBOŘICKÁ

MALÉ TANDEMY ZÍSKALY OCENĚNÍ
OD ČESKÉ FYZIKÁLNÍ SPOLEČNOSTI
V prosinci získala učitelka Hana Burešová ze ZŠ Ratibořická ocenění
od České fyzikální společnosti za významný čin v popularizaci fyziky.
Ocenění získala za Malé tandemy, kde již šestým rokem pomocí fyziky
spojuje prvňáčky s deváťáky.
Můžete nám říct více o tomto projektu?
Malé tandemy vznikly ve školním roce
2014/2015 a vedl k nim jiný projekt naší
školy. Ve školním roce 2006/2007 poprvé
deváťáci převzali patronát nad prvňáky a společné akce 1. a 9. tříd se od té
doby staly na naší škole tradicí. S jednou
devátou třídou jsem tuto spolupráci sama
zažila, a tak jsem v září 2014 s novou devítkou přemýšlela, jak partnerství 1. a 9. tříd
obohatit. Tehdejší devítka už druhým rokem zažívala v hodinách fyziky „tandemovou výuku“ v rámci projektu Elixír do škol
(www.elixirdoskol.cz). Spolu s „elixírovou“
Klárou Mitošinkovou, doktorandkou MFF
UK Praha, jsme ukazovaly kouzlo fyziky
a spolupráci dospělých. A tak mne napadlo
pozvat „naši“ 1. C paní učitelky Josefové
na fyziku. Prvním společným tématem
byly „Kapaliny a plyny“ - zkoumali jsme,
co daná skupenství umí. Pro prvňáky
to bylo první setkání s pokusy. Deváťáci
pokusy znali, ale pro ně bylo nové vysvětlit zákonitosti svým malým kamarádům,
odpovídat jim na jejich všetečné otázky
a s pokusy jim pomáhat. Bonusem tehdejšího prvního setkání bylo, že hned další
přestávku přinesla paní učitelka sepsané
reakce prvňáků na naše společné setkání.
Pro mne to bylo velké ocenění, a i deváťáci
viděli, že to mělo smysl a že jim někdo
malý může poděkovat.
Jak probíhají Malé tandemy v letošním
roce?
V letošním školním roce probíhá již šestý
ročník Malých tandemů, během nichž si
partnerské třídy zažijí aspoň jedno fyzikální setkání. Témata jsou různá, osvědčily se
„Kapaliny a plyny“, „Těžiště“ a „Elektrické
obvody“. Pro mne jsou velmi významné

reflexe o zažitém – prvňáci nám kreslí
obrázky a člověk žasne, co na nich je, kolik
detailů z hodiny si zapamatují. V letošním školním roce jsme kromě tradičních
setkání 1. a 9. tříd vyzkoušeli dvě novinky
– Malé tandemy ve školce a Malé tandemy
po letech.
O našich Malých tandemech často
hovořím na různých fyzikálních konferencích a workshopech. Na jednom takovém
setkání si paní učitelky z mateřských škol
posteskly, že nemají ve svém okolí „velké“
fyziky ze základní školy. Bohužel jsem
jim nedokázala pomoct, ale začala jsem
přemýšlet, co by na spolupráci říkaly paní
učitelky z hornopočernických školek.
Oslovila jsem paní učitelku V. Machajdíkovou a její oddělení Zlatá rybka. Na setkání
„Jak Zlatá rybka splnila přání“ jsem si
přání splnila nejen já, ale také 9. C, která
letos nemá svoji první třídu. Úžasnost
tohoto setkání dokumentují nejen fotky
na stránkách naší školy, ale i obrázky,
které nám předškoláci nakreslili. Dalším
zajímavým setkáním byly Malé tandemy
po letech. Letos jsem třídní učitelkou 5. B,
která už Malé tandemy zažila, a tak mne
napadlo pozvat 9. B ročník 2016 na setkání – samozřejmě fyzikální, akustické.
Společně jsme zkoumali, jak zvoní lžička,
vyrobili „bzukala školního“. Hráli si páťáci
i bývalá devítka a bylo opravdu kouzelné,
jak si společnou odpolední hodinu fyziky
všichni užili.
Fyziku buď někdo má rád, nebo ne. Jak
se vám daří zaujmout děti, které tento
předmět nemají příliš v lásce?
Je pravda, že fyziku žáci nemají moc rádi.
Vidí jen teorii, vzorce, poučky, zákony
– prostě „fyzikálštinu“. Neumí nebo se

nechtějí koukat kolem sebe, jako to dělali
naši předci. Jak já říkám, naši praprapradědečkové a prapraprababičky se dívali kolem
sebe a uměli si spoustu věcí odvodit. Že to
někteří sepsali do pouček a vzorců, bylo jen
dokončení jejich pozorování. A to se žákům snažím vysvětlit, aby se také koukali
a pak se snažili popsat to, co vidí.
Jak dlouho fyziku učíte a kdy jste k ní
nalezla cestu vy?
Fyziku učím tři desítky let. K fyzice
jsem cestu našla na gymnáziu. Měla jsem
úžasného pana učitele B. Kocicha, který
nám ukazoval krásu fyziky, její přesnost,
řád, pravidla. V posledních letech mne
inspirují všechna fyzikální setkání v rámci
projektu Heuréka https://kdf.mff.cuni.cz/
heureka/ a Elixíru do škol https://www.
elixirdoskol.cz/.
Učíte děti i pomocí pokusů? Jaké jsou
mezi dětmi nejoblíbenější?
Ano učím, snažím se učit fyziku „hlavou
a rukama“, tak, aby si žáci učivo vyzkoušeli,
ohmatali a zažili pocit AHA efektu. Které
pokusy jsou nejoblíbenější, nelze přesně
říct, záleží na věku. Malé tandemy mají
rády pokusy, kde mohou spolupracovat
a „malý“ fyzik si výrobek vezme s sebou
a může doma svými slovy rodičům vysvětlovat, jak to funguje a co vlastně vyrobil.
V klasických hodinách je to podobné – co
si žáci sami rukama vyrobili a hlavou
pochopili, je nejcennější. V devítkách
jsou rádi za zapojení moderních měřicích
přístrojů, například čidel měřicího systému
PASCO a počítačové techniky.
Lenka Bartáková,
redaktorka
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SPORTOVNÍ
GYMNASTIKA
TJ SOKOL
Na konci roku 2019 se naše svěřenkyně zúčastnily několika závodů a samozřejmě dobře reprezentovaly naši TJ.
2. 11. MEMORIÁL B. A V. HORÁKOVÝCH V PARDUBICÍCH

Memoriál má již letitou tradici, závodí
se na bradlech, na kladině a v prostných. Ve II. lize starších žákyň si naše
Julie Brožová vybojovala stříbrnou
medaili, Katka Jakešová byla čtvrtá, což
jsou velmi krásná umístění v konkurenci celé republiky.
9. 11. JEŠTĚDSKÝ POHÁR V LIBERCI

Kačka Jakešová skončila pátá v kategoii
VS 5B (2008-2009), Julie Ohanková
7., Adéla Kalinová 9., a Emílie Zervanová 10. v kategorii VS 5B. Umístění
v první desítce nás také opravdu těší.
9. 11. MEMORIÁL VĚRY MEDOVÉ

Na 31. ročníku tohoto závodu bojovalo ve čtyřboji deset našich holčiček.

Ve velké konkurenci závodnic z celé republiky si nejlepší umístění - 13. místo
ve II. kategorii (2011-2012) odvezla
Anežka Matějčková, 18. příčku obsadila
Linda Švaříčková z celkového počtu 61
závodnic.

E. Šrůtková, L. Švaříčková
a A. Velebilová.
Naše svěřenkyně se zúčastnily ještě
Vánočního závodu ve Vršovicích a pak
už je čekal zasloužený odpočinek o vánočních prázdninách.

23. 11. PŘEBOR PRAHY DRUŽSTEV

Oddíl sportovní gymnastiky přeje
všem čtenářům úspěsný nový rok 2020
a především přejeme všem pevné zdraví a sportovního ducha!

Podzimní přebor uspořádala TJ Bohemians. Naše družstvo ve II. lize ve složení: L. Bohatová, J. Brožová,
J. Ohanková, J. Zahradníčková,
E. Zervanová, N. Kurfürstová obsadilo
4. místo ze sedmi startujících družstev.
Stříbrnou medaili vybojovaly naše
gymnastky ve III. lize ve složení:
L. Česneková, N. Fulemová, Z. Kvitová, E. Švaříčková, pomohla jim
S. Kleckerová (TJ Kampa) a bronzová
v V. lize byla tato děvčata: E. Strculová,
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Rádi bychom vás pozvali na náš první
závod v tomto roce - na Memoriály – cvičení na kladině a v prostných,
v neděli 26. ledna v tělocvičně ZŠ Ratibořická od 10.00 hodin.
Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu SG
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CYKLISTICKÝ
PODZIM 2019
V krátké době po sobě 16. 11. a 7. 12. 2019 se uskutečnily
dvě kolařské události tradičního podzimu 31. DUŠIČKOVÁ
vyjížďka a 19. MIKULÁŠSKÁ, závod vylosovaných družstev,
který pořádá firma Vodomont.

Oba podniky se těší dlouholeté oblibě cyklistické rodiny. Vzhledem k době
konání, kdy se dá čekat nepříznivé počasí, jsou vždy velmi dobře obsazeny,
Dušičková se letos jela za příjemného slunečného počasí po tradiční trati
(jak jinak) s možností občerstvení a k doplnění sil na Hradešíně, které
někteří borci využili. To však Mikulášská tento komfort neumožňovala.
I letos Mikulášské přálo slušné počasí a tak vše bylo pouze v režii jezdců.
A že to byla režie úspěšná, o tom svědčí, že všichni ve zdraví dojeli do cíle
obou cyklistických podniků u SPORTOVNÍ HOSPODY, která poskytla
podporu kvalitním občerstvením k regeneraci sil a některým i „k návratu
do života“.
Co zbývá. Zhodnotit cyklistickou sezonu 2019, vyhlásit vítěze a vyrýt
jejich jména na pohár. Zakonzervovat kola a těšit se na sezonu 2020.
Jaroslav Hněvkovský, organizátor

PODZIMNÍ SEZONA NA XAVEROVĚ
Naše mládežnická základna
se neustále rozšiřuje.
Tradičně jsme sezonu zahájili
soustředěním v Horním
Bradle, kam zamířily ročníky
2010 až 2004. Soustředění
si všichni náležitě užili.
Letos jsme opět otevřeli
minipřípravku s názvem
Šikulové, tentokrát ji tvoří
děti ročníku 2013 a mladší.

aby sezonu pak dokončil Marek Ladomerský v roli hrajícího trenéra. Tým skončil
na posledním místě, ale záchranu ještě
nevzdáváme, naděje umírá poslední. Naši
gentlemani (hráči nad 40 let) postoupili do první ligy a ani tady se neztratili,
v podzimní části skončili na výborném
druhém místě.
Přes zimu se na Xaverově pořádá zimní
liga mladších žáků, začíná se už v prosinci
a končí v polovině února. Přípravkové
týmy pořádají zajímavé miniturnaje,
můžete se také přijít podívat na zápasy
základní skupiny Tipsportu. Jednotlivé

akce můžete najít na webových stránkách
klubu nebo jednotlivých ročníků.
Klub se rozrůstá, dětí přibývá, klub se
buduje klidnou cestou. Je nutné poděkovat
každému, kdo se v klubu jakkoli angažuje
a pomáhá v rámci svých možností, zejména
všem našim trenérům a samozřejmě je
potřeba poděkovat i rodičům za spolupráci
a všem hráčům a dětem za reprezentaci
klubu i městské části. Bohužel nejsme
v areálu sami. Působí zde několik týmů
Slavie a začíná nám být v areálu těsno.
David Lukeš, trenér

Máme v současné době 4 přípravkové
kategorie, které na podzim začaly hrát
elitní soutěž s ligovými týmy. Mají tak
možnost hrát s těmi nejlepšími v republice a vedou si více než zdatně. Mladší
žáci jsou přihlášeni do tří výkonnostních
soutěží. Týmy se prezentují ofenzivním
fotbalem a pohybují se v horních patrech
tabulky. Starší žáci hrají dvě soutěže,
nejstarší mládežnický tým - mladší dorost
- hraje druhou nejvyšší soutěž v Praze.
Starší žáci i mladší dorost se pohybují
shodně na druhém místě a bojují o postup do nejvyšší soutěže v Praze. Tým
dospělých vstoupil do soutěže s novým
trenérem Gazmendem Mullaiem. Bohužel
se výsledkově nedařilo a spolupráce byla
po 10. kole po vzájemné dohodě ukončena, tým na dvě kola převzal David Lukeš,
34
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ATLETICKÝ ODDÍL
OSLAVIL OSM LET
V září 2019 jsme zahájili již 8. rok existence atletického oddílu v TJ
Sokol Horní Počernice. Opět se projevil velký zájem dětí o atletiku
v Horních Počernicích, který rok od roku roste – v letošním roce
máme v oddíle přes 100 dětí od předškoláků až po mladší žactvo.
Se zimou se atletické tréninky přesunuly do tělocvičny, kde se děti
ve větší míře věnují, kromě rozvíjení atletických dovedností, také
gymnastice, míčovým hrám a obratnosti, protože atletika v tomto
věku je především o rozvíjení všestrannosti.
V roce 2019 jsme se zapojili do oddílového klání mezi několika pražskými kluby
v rámci Pražského poháru mladších žáků.
Naši atleti podávali ve všech kolech skvělé
výkony a díky výkonům v jarních základních kolech postoupili do zářijového
semifinále, kde už se jim bohužel nepodařilo probojovat do celopražského finále.
K lepšímu celkovému umístění bychom
potřebovali i vyšší počet reprezentujících
atletů a pevně věříme, že v letošním roce
se bude těchto závodů účastnit více atletů
než při naší loňské premiérové účasti.
V průběhu roku se naši atleti neztratili
ani na různých bězích, např. v Poháru
pražských běžeckých nadějí či dalších atletických závodech. Společný závodní rok
jsme zakončili účastí na běhu v Dolních
Počernicích, odkud si naše děti odnesly
několik medailí. Všem závodníkům, kteří
reprezentovali atletický oddíl TJ Sokol
Horní Počernice v průběhu roku 2019
na jakýchkoliv závodech moc gratulujeme
k dosaženým výsledkům. A v neposlední
řadě gratulujeme trenérce Báře k přírůstku do rodiny.

Pražského poháru mladších žáků s dětmi narozenými v letech 2007-2009. Jako
každoročně plánujeme během letních
prázdnin soustředění a příměstský tábor.
Atletický oddíl rád uvítá do svého týmu
nové trenérské posily. Předpokladem je
kladný vztah k dětem a k atletice; školení

CO ATLETY ČEKÁ V ROCE 2020

V novém roce chystáme pro atlety spoustu zajímavých akcí a závodů, oddílových
i veřejných a opět se budeme účastnit
HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ LEDEN 2020

trenérů atletické přípravky zájemcům
zajistíme. V případě zájmu vám více informací poskytne Jana Petráňová na telefonu: 602 796 208.
Nové zájemce budeme od února
přijímat pouze v případě uvolnění míst
v tréninkových skupinách. V případě
zájmu pište prosím na e-mail: atletikahp@email.cz.
Více informací o atletickém oddíle najdete
na stránkách: www.atletikahp.cz.
Děkujeme za vaši přízeň a přejeme všem
vydařený start do roku 2020.
Za všechny trenérky:
Klára Hlaváčková

SPORT

V HORNÍCH POČERNICÍCH
JSME ROZBĚHLI NOVÝ ROK!
TJ Sokol Horní Počernice každoročně pořádá Novoroční běh
Horními Počernicemi. I dnes se spousta startujících nadšenců
(konkrétně jich bylo 98), zúčastnila oblíbeného závodu, který
ženy přivádí na trať dlouhou 3,15 km a muže na trať v délce
6,3 km.
Na pozvání předsedy TJ Sokol a zastupitele ing. Jindřicha
Jukla odstartovala místostarostka Daria Češpivová, spolu s Ivanem Liškou a trenérkou Jájou Brenkusovou Novoroční běh.
Dali jste si jako novoroční předsevzetí změnu životního stylu?
Pak můžete vzít hornopočernický „Novoroční běh“ jako malou
inspiraci. Přejeme vám všem pohodový a zdravý rok 2020!

Naši sportovci, členové TJ, rodiče, hosté!
V roce 2019 se nám podařilo zajistit úplnou rekonstrukci palubové
podlahy naší tělocvičny. Celá akce stála téměř 2,5 milionu Kč.
Významně nám přispělo hl. m. Praha grantem ve výši 1,5 milionu
korun i naše městská část Praha 20 příspěvkem 600 tis. Kč.
Chraňme společně novou hodnotu, dodržujme provozní řád!
Děkujeme Vám za pochopení!

Lenka Bartáková, redaktorka
Za podporu děkujeme Magistrátu hl. m. Prahy i vedení Městské části Praha 20!
Výbor TJ Sokol Horní Počernice

VÁNOČNÍ
ATMOSFÉRA U SKAUTŮ

NEZISKOVKY

První prosincový víkend se náš oddíl skautů vydal na vánoční výpravu do Chotěboře. Tamní nová skautská klubovna stojí teprve od května. V průběhu akce jsme
hráli různé hry a hlavní náplní programu bylo pečení cukroví ze základních surovin.
Skauti sami uhnětli těsto a cukroví vytvarovali, poté je také s pomocí vedoucích
upekli. V sobotu odpoledne jsme vyrazili na výlet do skalnatého údolí řeky Doubravy. Na výletě jsme nalezli kořeny doutnající od nezodpovědně provedeného pálení
klesti. Raději jsme zavolali hasiče, kteří možný vznikající požár zastavili. Navečer
po návratu jsme si rozdali dárky a společně snědli upečené cukroví. Skautům se
společné pečení a výlet moc líbily a už se těší na další akci, která nás čeká v lednu.
Za oddíl skautů: Adam Kulich
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HLEDÁME NOVÉHO ČLENA
DO NAŠEHO TÝMU
POZICE: OPERÁTOR VÝROBY
Výrobní společnost se sídlem v Horních Počernicích
hledá pracovníky do výroby na hlavní pracovní poměr,
na dobu neurčitou: OPERÁTOR STROJŮ
Co bude Vaší hlavní náplní práce:
obsluha strojů - řazení karet (platebních aj.) do strojů, nastavení strojů
příprava materiálů pro jednotlivé produkty: nosiče, obálky, letáky atd.
kontrola údajů na kartách (kontrola správnosti, duplicity,
požadavky klienta)
dodržování standardů bezpečnosti a diskrétnosti
Požadujeme:
praxe ve výrobě nebo chuť učit
se novému oboru
týmový duch
dochvilnost, přesnost, samostatnost,
zodpovědnost
trestní bezúhonnost

Nabízíme:
práce na dobu neurčitou s možným nástupem ihned
mladý a příjemný kolektiv a práce v zajímavém odvětví
čistý provoz jednosměnný provoz
činnosti zařazené do kategorie 1-> nejsou rizikové
zaměstnanecké beneﬁty (příspěvek na stravné,
příspěvek na sport /kulturu / volný čas)
dovolená v délce 5 týdnů

Posílejte prosím své strukturované životopisy
na emailovou adresu jaroslaw.ptaszek@idemia.com

PŮJČOVNA ▪ PRODEJNA ▪ SERVIS
Největší půjčovna lyží
v Horních Počernicích

Kvalitní vybavení

za bezkonkurenční ceny

Ochotný personál
Vám rád poradí

Rezervace

bez záloh a
storno poplatků
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Jsme
specialisté na
použité lyžařské
vybavení té
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HORNÍ POČERNICE Božanovská 2085 Tel. 773 185 188
ČERNÝ MOST Mansfeldova 783 Tel. 222 944 557
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Knihy a knižní pozůstalosti koupím.
Tel: 286 891 400
Servis, revize plynových spotřebičů,
revize tlakových nádob stabilních.
Realizace a kontroly spalinových cest.
Ing. Tomáš Pinkava
Tel: 608 153 818
Odhady, posudky pozemků,
domů, bytů a projekty provede
znalec Ing. František Smetana.
Tel: 602 970 835, 281 924 588
! Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklizení sklepů, bytů, pozůstalostí a jiné.
Stěhování a doprava. Rozumná cena.
Tel: 773 484 056
Autoškola TRIUMF H. Poč.
Sk. B + kondiční jízdy.
www.autoskola-triumf.cz,
mail: ludvik@autoskola-triumf.cz
Tel: 603 418 333
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
Kominictví Němec,
opravy, čištění, revize.
775 132 921

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.
Tel: 606 527 091
Montáž a prodej kvalitní české
stínicí techniky CLIMAX.
Rolety, žaluzie, markýzy, pergoly,
sítě proti hmyzu.
Tel.: 607 719 539
e-mail:p.mikez@hotmail.com
Kdo postaví zděný RD v HP na klíč?
Tel: 734 188 791
Pronajmu zahradu s chatičkou.
Celoročně, osada Chvalka.
776 872 022
Hledám pronájem úložných prostor
pro uskladnění krabic s oblečením.
tel: 607 707 545
KURZY ŠITÍ Horní Počernice
tel.: 607 111 109
Nabízím hodiny kondičního běhu
– rozvoj kondice, příprava na závody
5, 10, 21 km.
Těším se na vás,
Pavlína 720755348
Naučím Vás hrát
na kytaru a zpívat
písničky, když
mi s tím trošku
pomůžete. Firsov
T.: 777 909 997
ladaef@seznam.cz

Instalatér, topenář, svářeč.
Odborně, spolehlivě – voda,
plyn, topení. Tel: 775 961 432
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