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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  lednu 2012

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla

Táňa Macholdová vystavuje v divadle
Výstavu české výtvarnice a scénografky Táni Macholdové v Divadle 
Horní Počernice slavnostně zahájila herečka a moderátorka Ester 
Janečková 8. prosince. Táňa  Macholdová vystudovala Výtvarnou 
školu Václava Hollara a scénografi i na Divadelní fakultě AMU. Zabývá 
se kresbou, malbou a grafi kou. Své obrazy představila už ve dvou 
desítkách samostatných výstav v České republice, loni vystavovala 
také ve Vídni. V rámci výtvarných řešení navrhuje interiéry a exteriéry 
budov, pracovala na výtvarných řešeních několika knižních publikací 
a píše knihy s výtvarnou tematikou. Obrazy budou ve foyeru divadla 
vystaveny do konce února a jsou prodejné. 

-red- 
Foto: Jaroslav Bzenecký

 5.  1.  19.30 DITA HOŘÍNKOVÁ A PAVEL VĚTROVEC - NOVOROČNÍ KONCERT DIVADLO H. POČERNICE 

 6.  1.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ HOBOJOVÉ A FLÉTNOVÉ TŘÍDY J. KOPICOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

 8.  1.  14:00 ZAVÍRÁNÍ VÁNOC: TŘI KRÁLOVÉ A SVATÁ RODINA CHVALSKÝ ZÁMEK

 8.  1.  15.00 O HONZOVI A PRINCEZNĚ JASNĚNCE DIVADLO H. POČERNICE

 9.  1.  19.30 SHIRLEY VALENTINE DIVADLO H. POČERNICE 

10.  1.  14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ: S PAVLOU GOMBA CHVALSKÝ ZÁMEK

11.  1.  17.00  KONCERT K II. VÝROČÍ ZALOŽENÍ KD KYJE 

  (JUNIORBAND, ŽÁKYNĚ PĚVECKÉHO ODD.)  SÁL KD KYJE

14.  1.  15.00 COPPELIA DIVADLO H. POČERNICE

14.  1.   09:00 OTEVŘENÍ VÝSTAVY DRAČI SLUJ NA ZAMKU ANEB POHADKOVÁ ZEMĚ  CHVALSKÝ ZÁMEK

  SKŘITKŮ VÍTĚZSLAVY KLIMTOVÉ POTRVÁ DO 31. 3. 2012

 15:00 ZAHÁJENÍ SOUTĚŽÍ O NEJLEPŠÍ JMÉNO PRO DRAKA 

  A O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY

14.  1.–15. 1.  POHÁDKOVÝ VÍKEND NA ZÁMKU S POPELKOU CHVALSKÝ ZÁMEK

15.  1.  15.00 KRKONOŠSKÁ POHÁDKA DIVADLO H. POČERNICE

16.  1.  18.00  III. HUDEBNÍ VEČER – TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

18.  1.  14.00 LETEM SVĚTEM – PROTI RAKOVINĚ NAPŘÍČ USA KLUBOVNA SOKOLA

19.  1.  18:00 S RADNÍMI NA PIVO – SETKÁNÍ S OBČANY RESTAURACE NA XAVEROVĚ

19.  1.  19.30 EVŽEN ONĚGIN DIVADLO H. POČERNICE

21.  1.  15.00 KŘEMÍLEK A VOCHOMŮRKA DIVADLO H. POČERNICE

22.  1.  18.00 ZOJČIN BYT DIVADLO H. POČERNICE

24.  1.  19.30 PICASSO DIVADLO H. POČERNICE

25.  1.  14.00 BESEDA NAD KRONIKOU S KRONIKÁŘEM ING. ANTESEM KLUBOVNA SOKOLA

26.  1.  19.30 ZOJČIN BYT  DIVADLO H. POČERNICE

29.  1.  15.00 O PEJSKOVI A KOČIČCE DIVADLO H. POČERNICE

29.  1.  20.00  DIRTY DANCING III - TANEČNÍ ŠKOLA DANCE WAY DIVADLO H. POČERNICE

30.  1.  19.30 JAKEOVY ŽENY DIVADLO H. POČERNICE
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Slovo starostky Prahy 20

Vážení spoluobčané,
dostává se k vám první číslo našeho Hornopočernického 
zpravodaje v roce 2012.
S ohlédnutím na loňský rok musím říct, že to byl rok plný 
práce a nových událostí. Jednou z velmi pozitivních udá-
lostí je schválení rozpočtu hlavního města Prahy, kdy díky 
novému a dlouho diskutovanému vzorci pro rozdělení do-
tačních vztahů mezi městské části došlo k tomu, že Horní 
Počernice budou mít ve svém rozpočtu na rok 2012 o 25 
milionů korun více.

Mezi naše prvotní úkoly na začátku tohoto roku patří seznámení nových radních na 
magistrátu s Horními Počernicemi a problémy, které nám může pomoci hlavní město 
Praha vyřešit.
Mezi naše pracovní předsevzetí v letošním roce patří dokončení a otevření přístav-
by MŠ Chodovická, realizace hřiště a volnočasových prostor pro naše děti v ulici 
Běluňská, školní hřiště v ZŠ Spojenců, další investice do budov našich škol a ško-
lek v letních měsících, spolupráce při budování kynologického areálu, pokračování 
v dostavbě kanalizace a ještě naplnění mnoha dalších plánů, které hornopočernická 
radnice má.
Plány investiční budou provázet také akce společenské. Věříme, že se nám po vyře-
šení vlastnictví stodoly na Chvalské tvrzi podaří sehnat fi nanční prostředky a konečně 
vybudovat v Horních Počernicích sál, kde se společenské akce budou moci pořádat. 
Čím dál tím více ve svém okolí slyším hlasy, že nám chybí obyčejné sousedské po-
tkávání a povídání si. I pro nás z radnice je velmi důležité s vámi hovořit a naslouchat 
vám. Jedině tak můžeme kvalitněji pracovat pro Horní Počernice.
Moje osobní předsevzetí se velmi liší od těch klasických. Ráda bych si udělala více 
času na setkání s vámi občany, ráda bych měla také více času na mou rodinu, kterou 
jsem v loňském roce kvůli pracovnímu vytížení zanedbávala, která mi to ale velkoryse 
tolerovala. Práce na radnici pro Horní Počernice, kde jsem se narodila, je pro mne 
velkou výzvou, moji blízcí jsou ale pro mě nejdražší a moji kluci hrozně rychle rostou.
Pokud tedy pokaždé nestihnu být na některých společenských akcích, tak mi to pro-
sím odpusťte, protože nebudu lenošit, ale budu se věnovat rodině.
Krásný začátek nového roku a vše dobré vám přeje

Hana Moravcová, starostka Prahy 20

Třiadvacáté Zpívání pod vánočním stro-
mem, které tradičně pořádá KC Horní 
Počernice v areálu divadla v přírodě, 
zdobí svým krásným hlasem už po 
řadu let zpěvačka Dita Hořínková. Tak 
jako v minulých letech i letos si přivedla 
hosta, operetní a muzikálovou zpěvačku 
a herečku Pavlu Břínkovou, ukolébav-
kou a koledou se připojil také malý Filip, 
který svým krásným zpěvem přivolal 
i první vločky sněhu. Koledy nakonec 

zpívali všichni. Tu nejznámější Narodil se 
Kristus Pán jsme pak zazpívali na rozlou-
čenou i prezidentovi Václavu Havlovi.  
Díky skautům jsme si do našich domovů 
odnesli Světlo z Betléma, které je pro 
mnohé z nás nedílnou součástí Vánoc. 
Každý, kdo ho převzal a předal ho dál, 
rozšířil tak společenství lidí, kteří se sna-
ží uchránit plamen skrývající neobyčejné 
poselství. 

DM

O čtvrté adventní neděli se zpívalo pod vánočním stromem

Na titulní straně:
Natálka Halasová, 6 let
1. místo výtvarné soutěže
O nejkrásnější obrázek v kategorii
I. stupeň základních škol

Z obsahu:

 4 Z prosincového diáře
  hornopočernické radnice

 6 Monika Brzkovská: 
  Sociální reforma přinese 
  řadu změn

 11 Chvalský zámek: Kdo je víla
  Ohnivka a jak s ní můžete  
  soutěžit?

13  Příměstský tábor 
  o jarních prázdninách 
  (13. – 17. 2. 2012)

14  Koncertu učitelů přihlíželo
  zaplněné hlediště

 20 Domeček oslavil 30. výročí  
  koncertem, vzpomínkami  
  pamětníků i dortem

 23 45. Historie dávná i nedávná

 24 Dvaadvacáté rybářské závody 
   s rekordními úlovky

 25 Pozvání na lednový 
  Zumba víkend

 26 Výsledky soutěže Chvála  
  pečení aneb jak se peče  
  v Horních Počernicích

 32 Zápisy do kroužků   
  v rodinném centru MUM
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Mimoúrovňová křižovatka 
Beranka
Dlouho diskutovaná mimoúrovňová 
křižovatka Beranka, která by technické 
parametry snad splňovala, není vypro-
jektována a projekt nebyl ani zařazen 
do investičních záměrů ŘSD. Bylo nám 
také řečeno, že se velmi vážně uva-
žuje o zrušení nájezdu na Chlumecké 
ulici před Horními Počernicemi, opět 
z důvodu blízkosti dalších dvou křižo-
vatek. Naší prioritou se proto stal boj 
za záchranu tohoto nájezdu. Proto jsme 
podnikli potřebné kroky, aby mohly být 
zahájeny projektové práce na křižovatce 
Beranka. Po roce jednání a díky pocho-
pení bývalého pražského radního pro 
dopravu Karla Březiny se nám podařilo 
získat podporu Prahy, a ŘSD začalo 
křižovatku Beranka projektovat. Nyní 
nás čeká další daleko těžší jednání o při-
dělení peněz na tuto stavbu. Předběžný 
rozpočet se pohybuje kolem 200 mil. 
korun, další desítky mil. korun bude 
potřeba sehnat na propojení křižovat-
ky s ulicí Náchodskou a následně pak 
s ulicí Ve Žlíbku.

Omezení dopravy 
v blízkosti škol
Na zastupitelstvu byl také prezentován 
návrh dopravní komise na omezení do-
pravy v blízkosti škol. Většina zastupitelů 
tuto myšlenku podpořila, nyní je potřeba 
vše řádně projednat a zapracovat připo-
mínky občanů.

Areál SC Xaverov
Jediným tématem druhého mimořád-
ného zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 
22. prosince byl návrh na nákup vlastnic-
kých podílů ve společnostech SC Xave-
rov Horní Počernice, a.s. a Sportcentrum 
Horní Počernice, s.r.o., které zajišťují 
provoz fotbalového areálu SC Xaverov 
a které v tomto areálu vlastní všechny 
budovy a hřiště. V těchto společnostech 
má dnes MČ Horní Počernice minoritní 
podíl. Několik měsíců jednáme s většino-
vým vlastníkem areálu o našem záměru 
odkoupit tento areál do vlastnictví obce. 
Chceme, aby se areál stal sportovním 
centrem Horních Počernic. Naší ambicí 
není provozovat vrcholový fotbal, ale 
otevřít areál především dětem a mláde-
ži z Horních Počernic. Pokud se nám 
podaří areál koupit, chtěli bychom zde 
vybudovat multifunkční sportovní halu 

a rozšířit nabídku sportovních aktivit. 
Výhodou areálu je jeho provozní fi nanční 
soběstačnost, kterou zajišťují výnosy 
z pronájmů tří restauračních zařízení, 
ubytovny, kanceláří a tenisových kurtů.

Snížení počtu automatů 
v obci
V minulém čísle HPZ jsem zmiňoval 
rozhodnutí Rady MČ o úplném zákazu 
provozu výherních hracích zařízení na 
území Horních Počernic. Tento návrh 
byl ve čtvrtek 15. 12. Zastupitelstvem 
hl. m. Prahy schválen ve formě vyhlášky 
hl. m. Prahy, která vstoupí v platnost 
1. 1. 2012. V praxi to znamená, že od 
tohoto dne nebudou vydávána nová 
povolení a počet hracích automatů by 
se měl v Horních Počernicích postupně 
snižovat až do jejich úplného zrušení 
v roce 2014.

Schvalování rozpočtu 
v lednu
Pražské zastupitelstvo ve čtvrtek schvá-
lilo rozpočet hl. m. Prahy, bohužel však 
bez konkrétních položek v příslušných 
kapitolách. Tyto položky budou s ohle-
dem na změnu ve vedení Prahy předlo-
ženy zastupitelstvu na lednovém jednání. 
Pro naši městskou část jsou klíčové 
zejména položky týkající se dostavby 
kanalizace a rekonstrukce komunikací, 
kde před personální změnou byla Radou 
hl. m. Prahy navržena pro Horní Počer-
nice částka přesahující 100 milionů Kč. 
Po výměně ve vedení Prahy s napětím 
čekáme, jaká částka nakonec do Hor-
ních Počernic přijde. Abychom podpořili 
tyto projekty, vydali jsme se na pražský 
magistrát za novými radními hned po je-
jich jmenování. Během čtrnácti dnů jsme 
navštívili skoro všechny. Jednali jsme 
s prvním náměstkem primátora RNDr. 
Tomášem Hudečkem, Ph.D., s radním 
pro infrastrukturu Ing. Pavlem Richte-
rem, s radní pro školství JUDr. Helenu 
Chudomelovou, s radním pro kulturu 
Ing. Václavem Novotným, s radní pro EU 
fondy a informatiku Ing. Evou Vorlíč-
kovou, s radním pro legislativu Mgr. 
Lukášem Manhartem., s radním pro 
správu majetku Aleksandrou Udženijou 
a s radním pro životní prostředí Radkem 
Lohynským. Nakonec jsme se vydali 
také za primátorem Doc. MUDr. Bohusla-
vem Svobodou CSc. Jednou z položek, 
která v rozpočtu HMP byla schválena, 

je návrh dotačních vztahů hl. m. Prahy 
městským částem. Pro Horní Počernice 
se pro rok 2012 podařilo vyjednat dotaci 
ve výši 88,925 mil. Kč, což je o 25 mil. 
více než v loňském roce. Jedná se 
po Praze 12 a Praze 13 o třetí nejvyšší 
navýšení ze všech 57 městských částí. 
Jde o návrh, který připravili starostové 
městských částí a na jehož přípravě 
a prosazení jsme se významnou měrou 
podíleli. A tak nás mrzelo, že jsme se 
při našich jednáních s pražskými radními 
setkali s názorem, že Horní Počernice 
dostaly pro příští rok hodně peněz a že 
další peníze nepotřebují. Každému jsme 
vysvětlovali, že nové rozdělení dotač-
ních vztahů pouze narovnává minulost 
a že naopak peníze nutně potřebujeme, 
protože nám chybí za posledních 10 
let minimálně 10 x 25 milionů. Všechny 
radní jsme při jednáních pozvali, ať se 
na naší kanalizaci a komunikace přijedou 
do Horních Počernic podívat.

Předvánoční setkání
Ve druhé polovině prosince nás čekaly 
příjemné povinnosti předvánočních 
setkání. Stejně jako loni jsme pozvali 
všechny ředitele škol, kulturních zaříze-
ní, představitele spolků a církví na přátel-
ské setkání na Chvalský zámek. Tuto 
příležitost jsme využili také k blahopřání 
Miloslavu Podzimkovi, dlouholetému 
řediteli ZŠ Ratibořická, který ve svých 
80 etech stále v této škole učí čtyři 
hodiny týdně. Pan učitel řekl, že mezi 
děti chodí stále raději a učí je především 
to, co sám v životě prožil, a je rád, že 
po celý život mu byla práce koníčkem.

Se starosty okolních obcí
Ve stejný den jsme pozvali na Chval-
ský zámek také starosty okolních obcí 
a městských částí. I když jsme se na 
začátku jednání domluvili, že nebudeme 
pracovat, přesto jsme se nevyhnuli ak-
tuálním otázkám, které v našich obcích 
řešíme. Jako řádní členové, ale také jako 
zástupci městské části, jsme se zúčast-
nili výročního sněmu sdružení podnika-
telů v Horních Počernicích. Potěšila nás 
nabídka spolupráce, která zazněla z úst 
čelních představitelů tohoto sdružení. 
Chtěli bychom poděkovat také před-
stavitelům všech ostatních sdružení 
a organizací, kteří nás pozvali na svá 
předvánoční posezení, kam jsme, pokud 
nám to čas dovolil, vždy rádi přišli.

Z prosincového diáře hornopočernické radnice
V prosinci se konala dvě mimořádná zasedání Zastupitelstva Horních Počernic. Na prvním, v pondělí 
12. Prosince, jsme schválili rozpočtové provizorium a podrobněji diskutovali o otázkách dopravy v 
Horních Počernicích. Když jsme poprvé jménem městské části jednali s ředitelem podniku Ředitelství 
silnic a dálnic o problematice nedořešeného dopravního napojení Horních Počernic na hradeckou 

dálnici a mladoboleslavskou rychlostní komunikaci, bylo to jednání velmi smutné až šokující. Dozvěděli jsme se, že mimo-
úrovňovou křižovatku Bystrá, která byla kompletně projektově připravena, není možné z technických důvodů realizovat. Ten-
to projekt byl zamítnut na ministerstvu vnitra kvůli blízkosti dalších dálničních sjezdů, zejména kvůli napojení Vysočanské 
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Investiční akce
Také v prosinci pokračovala jednání 
v rámci dlouhodobých projektů. Se 
společností EMV jsme jednali o harmo-
nogramu přístavby MŠ Chodovická, kde 
došlo ke zpoždění v dodávce oken. Pro-
běhlo další kolo jednání ohledně řešení 
zápachu čertouské čističky odpadních 
vod. Jednali jsme se zástupci LRS 
Chvaly a s investorem budoucí výstavby 
okolo zámku v Čertousích. Se společ-
ností BH Realty jsme projednávali jejich 
záměr výstavby v lokalitě Robotnice. 

Svůj příspěvek do HPZ jsem začal psát 
v neděli 18. prosince právě ve chvíli, 
kdy média oznámila úmrtí prezidenta 
Václava Havla. Mnozí si vzpomenete, 
že Václav Havel v roce 1975 přijel do 
Horních Počernic, aby v sále bývalého 
hotelu U Čelikovských shlédl premiéru 
své divadelní hry Žebrácká opera, která 

Ze školní družiny
ZŠ Ratibořická
V prosinci navštívily děti představení 
v cirkuse, hledaly informace o tom, jak 
přežívají zvířátka v přírodě zimu a jak jim 
ji můžeme zpříjemnit. V tělocvičně jsme 
měli Mikulášské setkání, kterým prová-
zela skupina Myš a Maš. Akce proběhla 
za podpory ÚMČ Praha 20 a K-Klubu 
při ZŠ Ratibořická, Pekařství Moravec 
nám poslalo výborné vánočky. Děkuje-
me. Před Vánocemi probíhal v družině 
perníkový týden. Děti pekly a zdobily 
perníčky a pak jimi pohostily rodiče 
v rámci besídky u vánočního stromečku 
na družinové zahrádce. Na programu 
byly vánoční zvyky a tradice, doprováze-
né zpěvem koled.

Zuzana Kopsová, vedoucí ŠD

byla po dlouhé době první premiérou 
(a bohužel nadlouho také poslední), 
které se mohl zúčastnit. 
Měl jsem to štěstí, že jsem se mohl 
s Václavem Havlem několikrát osobně 
setkat. Vždy mne mile překvapilo, že 
i v tak vysoké funkci bylo jeho vystupo-
vání velmi vstřícné a srdečné. Nepřehléd-
nutelná byla jeho slušnost, skromnost 
a ochota naslouchat druhým. Vždy jako 
první pozdravil, za vše několikrát poděko-
val, na každého si udělal alespoň chvilku 
času bez ohledu na to, zda se jednalo 
o ministra nebo uklízečku, měl takový 
normální lidský přístup. Právě v těchto 
maličkostech se pozná velikost člověka. 
Přál bych nám všem, zejména pak dětem 
a mládeži, abychom dokázali čerpat 
životní inspiraci pro náš každodenní život 
od lidí, jakým byl Václav Havel.

Ing. Petr Herian,
místostarosta Prahy 20

Zveme vás na Zámecké posezení na Chvalském zámku, které se koná v úterý 
10. ledna 2012 od 14. hodin. Naším hostem tentokrát bude Pavla Gomba, 
ředitelka Českého výboru pro UNICEF, hlavní světovou organizaci, která 
se zabývá ochranou a zlepšováním životních podmínek dětí. Pavla se velmi 
intenzívně věnuje všem tématům, které rozvojový svět trápí. V rámci své 
práce cestuje po celém světě. Působila mimo jiné i v táboře, který učí návratu 
do běžného života bývalé dětské vojáky. Nedávno se vrátila z cesty do Sierra 
Leone v západní Africe, brzy zamíří do jiného místa, kde žijí děti v ohro-
žení. Na Chvalský zámek nám přinese své bezprostřední zážitky i obrazová 
svědectví z cest.

Mgr. Alena Štrobová, radní

Pozvání na Zámecké posezení

Děkujeme fi rmě PRO.MED.CS Praha a.s. za poskytnutí doplňků stravy, které 
můžeme věnovat jako milou pozornost na našich akcích. 

Poděkování
Chtěla bych touto cestou upřímně poděkovat panu Vítu Bártovi a před-
sedkyni pražské Krajské rady Věcí veřejných paní Vlaďce Hodanové za to, 
že věnovali nejkrásnější vánoční dárek mému postiženému čtyřletému 
synovi. Je jím elektrický vozík, který je upravený speciálně pro něho 
a zajistí mu proto naprosté pohodlí. Nejkrásnější vánoční dárek to byl 
nejen pro něho, ale pro celou naši rodinu.   

Děkuji – Gizela Veberová

éééé 
h.h.h.h. 
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Nová sociální reforma vstoupila se 
začátkem roku do života lidí, kteří 
jsou závislí na sociálních dávkách. 
O změnách, které reforma přinesla, 
hovoříme s vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství ÚMČ Praha 20
Ing. Monikou Brzkovskou.

„Z reformy, která tak zásadním způso-
bem ovlivní život lidí, kteří sociální dávky 
potřebují, vůbec nadšená nejsem,“ říká 
Ing. Brzkovská. „Jsem přesvědčená 
o tom, že tak důležitým změnám by před 
zavedením do praxe posloužila daleko 
širší celospolečenská diskuse. Všichni 
ti, kteří přímo v terénu zajišťují sociální 
služby, se měli prioritně vyjádřit k téma-
tům, jaké sociální reforma tzv. „řeší“.  
Jednotným místem pro vyplácení dávek 
je nyní Úřad práce. Hovoří se také o vý-
platě sociálních dávek prostřednictvím 
sociální karty.

Je tento způsob výplaty přes kartu 
podle vás výhodnější?
„Převést výplatu dávek z obcí na Úřady 
práce je podle mého názoru fatální chy-
ba. Deklarovaným cílem sociální reformy 
je zpřehlednění celého systému pomoci, 
ale oddělit sociální práci od sociálních 
dávek mi přijde zavádějící. Potřební 
na Úřadu práce dostanou vyplacené 
sociální dávky a sociální pomoc jim po-
skytnou sociální pracovníci obce. Dosud 
tyto dvě činnosti byly provázané, takže 
žadatel o dávku mnohdy ani nepostře-
hl, že v průběhu pohovoru mu sociální 
pracovník poskytl tzv. sociální poraden-
ství a vysvětlil, na co a kde má nárok, co 
a jak zařídit apod. 
Výplata sociálních dávek přes sociální 
karty je výhodná maximálně pro stát 
a vybranou banku a výrobce karet. 
Obyčejný uživatel sociálních dávek, ať již 
jsou to zdravotně postižení, nezaměst-
naní, senioři, rodiny s dětmi, výhodu dle 
mého nepocítí. Ale stalo se, reforma již 
byla schválena, tak si přeji, aby zavede-
ní sociálních karet do praxe proběhlo 
dle plánu. Nemá cenu na prahu nového 
roku lamentovat. Všichni musíme být 
trpěliví, o to prosím i klienty – žadatele 
a příjemce sociálních dávek. Úředníci 
na Úřadu práce to nebudou mít lehké, 
prosím, abyste brali ohled i na ně. 

Odbor sociálních věcí a školství čeká 
v letošním roce mnoho změn, ať už 
tím, že nebudete vyplácet sociální 
dávky, tak tím, jaké nové pracovní 

povinnosti vám vzniknou. Můžete 
nám říci, s jakými problémy se na vás 
mohou naši občané obracet?
„Dá se říci, že lidé se na nás mohou 
obracet ve všech záležitostech tak, 
jako doposud, pouze s tou výjimkou, 
že žádosti o výplatu sociálních dávek si 
podají na detašovaném pracovišti Úřadu 
práce. Toto pracoviště pro naše občany 
doposud zabezpečovalo výplatu státní 
sociální podpory, nyní nově od ledna 
i výplatu veškerých sociálních dávek. 
Občan se na nás může obrátit se žádos-
tí o pomoc při jakékoliv tíživé sociální 
situaci. Sociální pracovník s ním probere 
jeho problém a doporučí mu postup pro 
řešení jeho problému. V odůvodněných 
případech budeme klienta doprovázet 
při jednání s Úřadem práce.  Známé je 
i pracoviště pro sociálně právní ochranu 
dětí. Navzdory obecně tradovanému 
mýtu, „sociálka“ děti neodebírá, když 
se rodina dostane do potíží. Sociální 
pracovnice jsou tu od toho, aby rodině 
poskytly veškerou pomoc a podporu 
tak, aby rodina zůstala zachována. Rov-
něž se na nás můžete obracet s výchov-
nými problémy svých dětí, kurátorka pro 
mládež i psycholožka jsou připraveny 
rodičům i dětem poskytnout pomoc 
a podporu.
Určitě nemusím představovat činnost 
pečovatelské služby odboru sociálních 
věcí a školství, která se snaží poskytovat 
služby seniorům a zdravotně postiže-
ným tak, aby jim umožnila žít co nejdéle 
ve svém domácím prostředí. Ve spo-
lupráci se Svazy tělesně postižených 
a postižených civilizačními chorobami 
pořádá kulturní akce, naposledy Vánoč-
ní besídku v KC Domeček. 
Sociální kurátor pomáhá lidem, kteří se 
dostali do konfl iktu se zákonem, veřejný 
opatrovník zajišťuje péči o lidi s mentál-
ním či duševním postižením. Nesmím 
zapomenout zmínit úsek školství, kde 
spolupracujeme se školami na našem 
území.

Můžete nám představit své spolupra-
covníky?
Odbor sociálních věcí a školství je již 
několik let stabilní, nově náš kolektiv 
posílila psycholožka, Mgr. Veronika Pur-
ková, kterou znají děti našich škol, kam 
za ní mohou zajít a požádat ji o pomoc 

či radu. Sociálně právní ochranu dětí 
zajišťuje Bc. Daniela Bendlová, která má 
u nás na starosti mimo jiné i náhradní 
rodinnou výchovu, při zastupování dětí 
u soudních jednání se můžete setkat 
s ní, případně s paní Jitkou Pilcovou. 
„Zlobivé“ dětičky má na starosti Radka 
Tadičová, DiS., která jako kurátorka 
pro mládež má pro jejich „průšvihy“ 
pochopení a snaží se jim být oporou 
při nápravě. Lidé, kteří se v dospělosti 
dostali do konfl iktu se zákonem, mohou 
vyhledat pomoc a radu u Štěpánky 
Konejlové, sociální kurátorky. Veřejný 
opatrovník, paní Jarmila Růžková, se 
zabývá pomocí a péčí o osoby zbavené 
způsobilosti k právním úkonům, ať již 
z důvodu duševní nemoci či mentálního 
postižení. Koordinátorka pečovatelské 
služby, Olga Švrčulová, DiS. je zná-
má zejména našim seniorům, neboť 
zabezpečuje plynulý chod pečova-
telské služby a spolupořádá kulturní 
akce a výlety. Michaela Vedralová jako 
sociální pracovnice a koordinátorka 
komunitního plánování je připravena 
pomoci každému, kdo se na ni obrátí. 
Paní Helena Víchová je „pravou“ rukou 
všech ředitelů škol, jejichž zřizovatelem 
je městská část. Nesmím zapomenout 
jmenovat i další členy odboru, kam patří 
pečovatelky, řidič pro rozvoz obědů 
a nově i správce Domu s pečovatelskou 
službou. Těm všem bych chtěla poděko-
vat za dobrou práci.

Co chystá odbor sociálních věcí 
a školství v roce 2012?
V souvislosti se zavedením sociální 
reformy se musíme přizpůsobit novým 
požadavkům ze strany MPSV. Chystáme 
se opět začít komunitně plánovat, takže 
se již těším na spolupráci s veřejností. 
Jsem vždy překvapena novými nápady 
na zlepšování života v Horních Počerni-
cích, které nám občané na těchto setká-
ních navrhnou. Dále se těším na spo-
lupráci s naší mládeží, která se chystá 
v letošním roce společně s městskou 
částí vybudovat si své vlastní hřiště. 
Chystáme rozjet projekt dobrovolnictví 
a další aktivity. Podpora vedení radni-
ce je pro nás velmi důležitá a musím 
přiznat, že si v tomto ohledu nemáme 
na co stěžovat. 

Dana Mojžíšová

Monika Brzkovská:

Sociální reforma přinese
řadu změn
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Seminář o dyslexii
Připravujeme seminář a workshop 
o dyslexii, ve školství téma poměrně zá-
sadní. Většina z nás tuší, že pro školáka 
znamená dyslexie především problé-
my s čtením, počítáním a schopností 
uchovávat informace v paměti a vyba-
vovat si je v posloupnosti. Málokdo ale 
ví, že dyslexie je dědičný stav nervové 
soustavy a trpí jí až 15% naší populace. 
Dyslektici mají poměrně ztížené učení 
čtení a psaní, často se z toho důvodu 
v kolektivu dětí ve škole dostávají do 
izolace a obtížněji hledají své místo ve 
společnosti. Nicméně dyslexie v žád-
ném případě nezasahuje inteligenci. 
Naopak. Dyslektici jsou často velmi 
tvořiví, kreativní lidé, kteří se dovedou 
prosadit v umělecké oblasti, především 
ve výtvarném umění. Jejich kreativita 
bývá vysoce intuitivní. Podle odborníků 
dokáže dyslektik „myslet v obrazech“, je 
schopen nazírat problém z nezvyklého 
úhlu a přispěje tím často k jeho řešení.  
Společně s komisí školství RMČ Praha 
20 jsem proto oslovila ke spolupráci 
Dr. Alenu Kupčíkovou, mladou absol-
ventku Akademie výtvarných umění 
v Praze, která sama dyslexií trpí. Svou 
doktorskou práci připravila na téma 
Multimediální interaktivní testy a Slabikář 
pro děti od 4 let, které slouží k odhalení 
a prevenci počátečních problémů se 
čtením a psaním. Založila organizaci 
Umění a věda na podporu dyslektickým 
dětem a v roce 2010 spolu se svými 
kolegy, umělci z FAMU, DAMU a AVU, 
kteří rovněž velmi úspěšně tvoří i s tímto 

handicapem, vyhlásila 9.9. jako Den 
dyslexie. „Dobře vím, jak je obtížné tento 
problém u dětí vůbec rozeznat,“ říká 
Dr. Alena Kupčíková. „Jakoby byly tyto 
děti doslova „narozeny na nešťastné 
planetě“. Jelikož dyslexie není nemoc, 
ale stav nervové soustavy, nelze ji „léčit“ 
- ovšem je-li usměrňována vhodným pů-
sobením učitelů, její důsledky se mohou 
velmi podstatně oslabit. Z toho vidíte, 
jak důležité je rozeznat případné studijní 
postižení co nejdříve, tedy pokud možno 
už v předškolním věku dítěte. Právě 
na to se ve velké míře soustředí i naše 
semináře.“ Seminář a workshop plánu-
jeme připravit v průběhu března 2012 na 
Chvalském zámku. Určený bude všem 
pedagogům a rodičům, kteří mají o téma 
dyslexie zájem.

Setkávání
Projekt ZŠ Stoliňská, ZŠP Bártlova a DS 
Paprsek, v jehož rámci se přirozeně se-
tkávají děti ze ZŠ Stoliňská se svými ka-
marády se zdravotním handicapem, jde 
úspěšně do dalšího roku své existence. 

Děti ze ZŠ Stoliňská jezdí za dětmi do 
Paprsku, společně pořádají i různé 
akce. Naposledy se na sklonku minu-
lého roku společně vydaly na Polabské 
vánoční trhy v Lysé nad Labem. Všichni 
se shodli, že předvánoční setkávání se 
vydařilo úplně nejvíc. Ráda bych proto 
poděkovala ředitelce Alžbětě Cibocho-
vé, řediteli Březinovi, učitelce Zmekové 
a všem učitelům a asistentům, kteří se 
na projektu podílejí. Na závěr už jen po-
přeji všem hornopočernickým předško-
lákům, školákům i pedagogům dobrý 
rok 2012 a nám všem, abychom alespoň 
čas od času mohli vnímat, že druzí lidé 
vedle nás jsou šťastní. Stejně jako to ve 
svých pocitech z výletu popisují děti ze 
7. a 8. třídy ZŠ Stoliňská. “Byla to pro 
mě velká zkušenost a zároveň radost 
pomoct těmto dětem. Koukli jsme se na 
živý betlém a na vánoční trhy. S kama-
rádem Jindrou jsme si vzali na starost 
Lukáše, hodného a usměvavého  kluka. 
Vybral si nějaké dárky pro sestřičku 
a maminku a mu je pomohli koupit. Bylo 
nám fajn a těším se, až ho zase uvi-
dím,” řekl Karel Vnuk. “Byla to ohromná 
zkušenost, protože jsem viděla a zažila, 
jak se tyto děti nevzdávají a snaží se 
a žít život takový, jaký je. Je sice těžké 
vidět,  jak bojují se svým postižením, 
ale je hezké, když se usmějí a oči se jim 
rozzáří,” popsala své pocity. Magdaléna 
Hofmannová. Za tyto zážitky dětí patří 
dík také paní Ing. Janě Erbové z fi rmy 
ACT Servis, která nám na výlet poskytla 
sponzorský dar.

Alena Štrobová, radní

Informace ze školství
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ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
A ŠKOLSTVÍ

Zápis do prvních tříd základních škol
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve 
rodiče s dětmi na zápis do prvních tříd základních škol v Hor-
ních Počernicích pro školní rok 2012/2013. Zápis se uskuteční 
v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základ-
ním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve všech 
základních školách v Horních Počernicích /ZŠ Ratibořická 
1700, ZŠ Stoliňská 823, FZŠ Chodovická 2250, ZŠ Spojenců 
1408/ ve dnech 17. a 18. ledna 2012 od 13:00 do 17:00. Pro 
školní rok 2013/2013 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 
2012 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok odložen 
začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Osoba, 
která doprovází dítě k zápisu do základní školy, předloží rodný 
list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občanském 
průkazu rodičů). Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu 
v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek 
podle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, §31 odst.1.

Prázdniny ve II. pololetí školního roku 
2011/2012
Ve všech základních školách v Horních Počernicích jsou prázd-
niny v následujících termínech:
Jednodenní pololetní prázdniny 3. února 2012
Jarní prázdniny pro Prahu 9 13. - 19.února 2012
Velikonoční prázdniny 5. -  6. dubna 2012
Hlavní prázdniny 30. června (sobota) - 2. září (neděle) 2012
Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na inter-
netových stránkách www.pocernice.cz v rubrice Městská část 
- školy v městské části.

Helena Víchová,
odbor sociálních věcí a školství

ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Svoz vánočních stromků 
Volně odložené vánoční stromky u nádob se směsným ko-
munálním odpadem budou Pražskými službami, a.s. odvá-
ženy při pravidelném svozu od 25. 12. 2011 do 28. 2. 2012. 
Prosíme občany, aby vánoční stromky odkládali vedle nádob 
na směsný komunální odpad, aby nedocházelo ke snižování 
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoční stromky 
nepatří na stanoviště separovaného odpadu ani na stanoviště 
nádob směsného komunálního odpadu umístěných v domech, 
popřípadě vnitroblocích, kde se provádí vynáška nádob přes 
prostory objektu. V tomto případě je nutno odkládat vánoční 
stromky před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. 

Experiment s uzavřenými kontejnery na 
papír
jak jste si v minulém čísle HPZ mohli přečíst a pak se mohli 
také přesvědčit, byly v prosinci na 14 dní uzamčeny kontejnery 
na papír na stanovištích se separovaným odpadem a papír se 
mohl vhazovat pouze otvorem v horním víku. Tento experiment 
se v naší městské části uskutečnil na podnět odboru ochrany 
prostředí Magistrátu hlavního města Prahy, aby se zjistilo, jaký 
je rozdíl v množství papíru nashromážděného v otevřených 
kontejnerech a následně v uzamčených. Někteří občané totiž 
papír z kontejnerů vybírali a zpeněžili ve sběrných surovinách.
Podle informací z magistrátu byl rozdíl mezi oběma variantami 
průkazný ve prospěch uzamčených kontejnerů. O konkrétních 
výsledcích vás budeme informovat.
Chceme občanům naší městské části poděkovat za trpělivost 
a udržování pořádku kolem nádob během celé akce. 

Nová barva v třídění odpadů je červená
Od prosince je na rohu ulic Chodovická a Běchorská umís-
těn červený stacionární kontejner určený pro sběr drobných 
vysloužilých elektrospotřebičů a baterií. Ke žlutému, modrému 
a zelenému kontejneru tak nyní přibyla nová nádoba na tříděný 
odpad. Červený kontejner byl v Horních Počernicích instalován 
díky spolupráci Magistrátu hlavního města Prahy a neziskové 
společnosti ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektro-
zařízení. V Praze je celkem 122 červených kontejnerů, po celé 
republice téměř 1 500.

Drobné elektrospotřebiče bohužel stále často končí ve směs-
ném odpadu a na skládkách, kde z nich unikají nebezpečné 
látky jako olovo nebo rtuť. I proto ASEKOL inicioval myšlenku 
vytvořit červené kontejnery. Díky nim se k recyklaci dostane 
více elektra a budou tak ušetřeny druhotné suroviny, které 
z nich lze získat. Kromě plastů je to např. měď, zlato, stříbro 
či platina. „Věříme, že červené kontejnery občanům usnadní 
a zpříjemní třídění elektrospotřebičů, které jsou běžnou sou-
částí našeho života. Zároveň kontejnery mohou přivést k třídění 
ještě mnohem více lidí, což je naším cílem,“ uvedla Hana 
Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.   

Do kontejnerů patří baterie a drobná elektrozařízení jako napří-
klad kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, 
telefony a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr 
televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úsporných žáro-
vek a velkých domácích spotřebičů jako jsou třeba ledničky, 
pračky a chladničky. Tato větší zařízení se vybírají na sběrném 
dvoře, při mobilním svozu, případně je možné je odevzdat 
v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.

Ing. Marie Novotná, 
vedoucí odboru životního prostředí a dopravy
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Pohádková zima na Chvalském zámku
S novým rokem zavřeme dveře za Vánocemi a představíme 
pohádkovou zimu, kterou pro vás připravujeme na zámku. Ve 
sklepení se zabydlí opravdový velký, ale hodný drak a skřítci 
Vítězslavy Klimtové, někde se tam ukrývá i dávná obyvatelka 
zámku víla Ohnivka, a aby jim nebylo smutno, přijde se na 
ně i na vás podívat krásná Popelka jako průvodkyně dětí po 
zámku.

Ne 8. ledna od 14 do 16 hod

Zavírání Vánoc
Tři králové přijdou v doprovodu velbloudů na nádvoří Chval-
ského zámku, v kočárovně se s Vánocemi rozloučí i Svatá 
rodina – Marie, Josef a malý Ježíšek. Přijďte se podívat, jak se 
bude velbloudům líbit na zámeckém nádvoří a využijte posled-
ní den k návštěvě vánoční výstavy, neboť právě 8. ledna zase 
na rok zamáváme betlémům a vánočním ozdobám.

So 14. ledna – Ne 31. března

Dračí sluj na zámku aneb Pohádková země 
skřítků Vítězslavy Klimtové
V zámeckém sklepení se od 14. ledna usídlí veliký, ale hodný 

drak, který hlídá pohádkovou zemi skřítků. Uvidíte dračí jeskyni 
uprostřed lesa a obydlí skřítků zvenčí i zevnitř. Přijďte se podí-
vat, jak žijí skřítci vedle svého dračího souseda. Bohužel, drak 
nemá žádné jméno. Zúčastněte se proto soutěže O nejlepší 
jméno pro draka na Chvalském zámku. Soutěž bude zaháje-
na první den výstavy 14. ledna v 15 hod. ve sklepení zámku. 

So 14. ledna – Ne 15. ledna 
Pohádkový víkend na zámku s Popelkou 
V rámci otevření výstavy o skřítcích je připraven první
Pohádkový víkend s Popelkou. Opravdová krásná Popelka 
v plesových šatech se může stát průvodkyní vašich dětí zámkem 
a výstavou, bude vyprávět o zámeckých komnatách a pověst 
o víle Ohnivce. Možná vám prozradí, zda už našla svého prince. 
Tuto speciální komentovanou prohlídku je třeba objednat 
telefonicky na čísle 281 860 130, e-mailem na infocentrum@
chvalskyzamek.cz, nebo v recepci Chvalského zámku.

Individuální prohlídka pro:  
1 dítě: 160 Kč; 2 děti: 140 Kč/dítě; 3 děti: 120 Kč/dítě; 4 děti: 
100 Kč/dítě; maximálně 5 dětí: 80 Kč/dítě; skupiny dětí hlaste 
dle jmen; rodinné vstupné (2 dospělí + max 3 děti): 350 Kč.

Určeno dětem od tří let, sourozenci do dvou let zdarma, dospě-
lí běžné vstupné. Možnost fotografi e dětí s Popelkou. POZOR, 
jedná se o individuální , komentovanou prohlídku na objednání. 
Všechny výstavy bez doprovodu Popelky jsou za běžné 
vstupné, bez objednání.

Prodlouženo do Ne 12. února

Od Vostoku po Chvaly – 50 let vystřihovánek 
v ABC a Cesta k dětem
Všechny děti, školy, školky a družiny i zvídaví dospělí mají 
ještě šanci vidět papírové modely hradů, zámků, tvrzí, raket 
i kosmických stanic z ABC i krásné obrázky projektů Celé 
Česko čte dětem, Lali jóga a Medvídkov.

Alexandra Kohoutová,
ředitelka Chvalského zámku
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1  U každé nové dětské výstavy nebo dětské akce Chval-
ského zámku hledejte „stopu“ víly Ohnivky – obrázek 
plamínku se soutěžní otázkou. Na recepci dostanete 
kupon, který vyplníte, napíšete odpověď a odevzdáte.

2  Každý měsíc bude připravena nová otázka ukrytá vždy 
na jiném místě. Výherce měsíce zveřejníme ve Zpravo-
daji a získá odměnu.

3  Výherci z každého měsíce postupují do celoročního 
slosování.

4  Na konci roku proběhne slosování všech výherců, 
z nichž vzejde hlavní výherce  plamínku víly Ohnivky, 
bude zapsán do Kroniky víly Ohnivky a získá hodnot-
nou cenu.

5  Slavnostní zahájení celoroční soutěže se uskuteční 
14. ledna v 15 hodin ve sklepení Chvalského zámku

6  První otázku víly – tedy první plamínek – hledejte od 
14. ledna na výstavě Dračí sluj na zámku. Kdo z vás 
najde plamínek jako první?

Těšíme se na vás. 
Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku

Kdo je víla Ohnivka a jak s ní můžete soutěžit?

Zároveň vyhlašujeme soutěž O kouzelný plamínek víly Ohnivky s těmito pravidly:

Dnes poprvé představujeme skutečnou podobu ohnivé žínky – víly Ohnivky, jejíž příběh jsme převyprávěli podle pověsti, 
která se zřejmě z dávných spisů dostala před pěti lety až na internet. Ztvárnil ji pro nás malíř, ilustrátor 
a grafi k Martin Velíšek.

Ohnivka nás bude provázet jako symbol dětských aktivit Chvalského zámku, neboť je jeho nejdávnější obyvatelkou 
a skrývá se někde ve sklepení.

Jak to bylo s vílou Ohnivkou, to se můžete nyní dočíst v komiksu, který bude vycházet v každém čísle 
Hornopočernického zpravodaje.

Od pradávna sídlila v obci Chvaly ohnivá žínka, které se říkalo víla Ohnivka. Byla škodolibá a někdy i zlá, protože byla opuštěná 
a sama. Strašívala pocestné a občas zapálila stodolu sedlákovi, který o ní špatně mluvil. V dobách, kdy na Chvalském zámku sídlili 
jezuitští mniši, však z pouhého rozmaru zapálila i samotný zámek. Jezuité měli co dělat, aby požár uhasili, a na Ohnivku se rozzlobili. 
To opravdu přehnala! Zkoušeli všemi způsoby Ohnivku uhasit napořád, ale svěcená voda na Ohnivku neplatila a domluvy také ne.

Až vzdělaný otec Matyáš zjistil, že Ohnivku lze uhasit jen z pramene Chvalka, který pramenil v okolí. Nešťastná Ohnivka musela 
slíbit, že bude lidem jen pomáhat, a ne škodit. Od té doby víla Ohnivka opět hoří, ale pomáhá lidem tam, kde je třeba, zapaluje 
dobré ohně a hlídá ty zlé. Pro jistotu je však dobré vědět, že Ohnivku lze uhasit jen vodou z pramene Chvalka.
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Ohlédnutí za předvánočním 
děním na Chvalském zámku
Předvánoční dění na zámku charak-
terizovalo především otevření vánoční 
výstavy Vánoce se vším všudy aneb 
Nejen betlémy s doprovodným progra-
mem pro děti, předání cen výhercům 
soutěže Vánoce 2011 a především vy-
dařené Adventní trhy v areálu Chvalské 
tvrze a na nádvoří.

Vánoční tvoření, zdobení 
a pouštění lodiček
První adventní neděle, která tentokrát 
připadla na 27. listopadu, bývá tradičním 
dnem, kdy se rozjímá, otevírá a rozsvěcí. 
Bylo tomu tak i na Chvalském zámku 
a v areálu Chvalské tvrze – rozsvítil se 
vánoční strom a otevřeli jsme vánoční 
výstavu. 
Doprovodný program k otevření vánoční 
výstavy jsme připravili ve spolupráci 
s rodinným centrem MUM a každý z nás 
přispěl vlastní invencí – MUM už proslul 
zdobením jablíček a krásnými staročes-
kými kroji a my ze zámku jsme přispěli 
tradicí pouštění skořápek z ořechů po 
vodě. Děti si mohly lodičky vlastnoruč-
ně vyrobit a poté sledovat, jak se jejich 
„lodičce“ bude dařit příští rok. Dopadlo 
to dobře – všechny ořechové lodičky 
zdárně dopluly a shlukovaly se do ka-
marádských fl otil.

Slavnostní vernisáž výtvarné 
soutěže Vánoce 2011
Starostka Hana Moravcová před časem 
vyhlásila výtvarnou soutěž Vánoce 
2011 pro děti z hornopočernických 
škol. Slavnostní vernisáž se uskuteč-
nila 1. prosince v zámeckém sklepení 
v rámci vánoční výstavy a dostavili se na 
ni hrdí a šikovní vítězové se svými rodiči, 
řediteli škol a učiteli. 
Krásné věcné ceny osobně předala paní 

starostka. Této - pro malé výtvarníky 
velmi významné události - se zúčastnila 
i radní Alena Štrobová, vedoucí od-
boru školství a sociálních věcí Monika 
Brzkovská a ředitelka zámku Alexandra 
Kohoutová.

Vítězové v jednotlivých kategoriích: 
Mateřské školy: 

I. místo: Terezka Kvasničková 
z MŠ U Rybníčku 

II. místo: Matyáš Růžička
z MŠ Chodovická 

III. místo: Kristýnka Ludvigová
z MŠ Spojenců 

I. stupeň základních škol: 

I. místo: Natálie Holasová
ZŠ Stoliňská 

II. místo: Daniela Pilzová
Speciální a Pomocná škola Bártlova 

III. místo: Natálie Erlebachová
ZŠ Ratibořická 

II. stupeň základních škol: 

I. místo: Barbora Mašková
FZŠ Chodovická 

II. místo: Filip Doležal
Speciální a Pomocná škola Bártlova 

III. místo: Donna Pospíšilová
ZŠ Stoliňská 

PF: 
Nikola Šnicerová, ZŠ Stoliňská 

Františka Zimková, SaP škola Bártlova 

Eliška Janouchová, ZŠ Ratibořická 

Marína Sekyrková, FZŠ Chodovická 

Rozárka Zervanová, ZŠ Spojenců

Adventní trhy a Vánoční 
veselí
Rozhodli jsme se uspořádat Adventní 
trhy v areálu Chvalské tvrze a na nádvoří 
zámku, abychom navodili skutečnou 
předvánoční atmosféru. 
Počasí 11. prosince bylo příznivé, 
sluníčko hřálo, příjemně chladný vzduch 
a krásné prostředí tvrze vylákalo na 
návštěvu Adventních trhů skutečně velký 
počet návštěvníků, takže spokojeni byli 
příchozí, prodavači na stáncích 
i my na zámku.
Navíc dorazilo i slíbené překvapení – 
ve 14 hodin provedly kontrolu čistoty 
a hygieny tři postavy zahalené v bílých 
hábitech. Byly to Lucie, které v dávných 
dobách chodily po domácnostech 
hospodyněk a kontrolovaly, zda je vše 
v době Adventu čisté a připravené na 
Vánoce. Lucie toho příliš nenamluvily, 
ale dle předběžných zjištění byly čisto-
tou na Adventních trzích spokojeny. 
Děkujeme panu Stiborovi ze spolku 
Molechet za přímluvu, abychom tuto 
tajemnou návštěvu mohli v areálu tvrze 
přivítat.
Rodinné centrum MUM v kočárovně za-
jistilo milou a veselou vánoční atmosféru 
s živou hudbou, vánočním zdobením 
a dětským koutkem pro děti. 
Bude trvat zase rok, než si tyto příjemné 
tradice zopakujeme, ale už teď se na ně 
těšíme.

Alexandra Kohoutová
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Příměstský tábor o jarních prázdninách
(13. – 17. 2. 2012)

Chcete o jarních prázdninách zažít spoustu zábavy, dobrodruž-
ství a legrace? Přihlaste se na příměstský tábor, který pro vás 
připravují vedoucí Hana Volfová a Lenka Škorpilová. 
Přihlásit se může jen 20 dětí, cena na celý týden je 700 Kč. 

Příchod v 8 – 9 hodin, program začíná v 9.00, 
končíme v 16.00. Plánujeme také tři výlety. 
Informace a přihlášky v DDM u Hany Volfové
nebo na  e-mail: volfova@ddm-hp.cz.

Volný klub keramika
Keramika pro mládež a dospělé 

čtvrtek 17:30 - 19:00 hodin (1 x za 14 dní)
12. 1. a 26. 1. 2012

Cena klubu je 150 Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.
Účast je možná pouze po předchozí rezervaci
na tel. čísle 281 925 264 a 605 700 776 nebo na 
farkasova@ddm-hp.cz a v kanceláři DDM. 
Uzávěrka rezervací je dva dny před konáním volného klubu, 
který bude probíhat při minimálním počtu pěti účastníků.

Pravidelné středeční dílničky – volný klub

Zveme všechny zájemce o tvoření na pravidelné středeční 
dílničky pro děti od 10 let, mládež a dospělé každou středu od 
17:00 do 19:00. 

Nutná rezervace v kanceláři DDM nejpozději den před akcí, 
tel.: 281 925 264 a 605 700 776 nebo na volfova@ddm-hp.cz. 
Maximální počet účastníků je 10. 

Termíny a ceny:
  4. 1. 2012 – Pedig: výroba  misky 100 Kč
11. 1. 2012 -  FIMO: výroba šperků 100 Kč
18. 1. 2012 – Pedig: výroba  misky 100 Kč
25.1.2012 – Vyrábíme svíčky 100 Kč

Lyžařský a snowboardový výcvik
11. – 17. 2. 2012

Masarykova chata na Šerlichu, Deštné v Orlických horách 
(www.ubytovani-serlich.cz)
Děti mohou mít s sebou lyže i snowboard. Cena 3100 Kč (do-
prava, ubytování, plná penze, instruktoři, program, zdravotník). 
Peníze na vleky nejsou součástí ceny. Vlek je hned u chaty 
a loni stál 150 Kč na dítě. Další možnost je využít 16 sjezdovek 
v Polsku, které jsou od chaty vzdálené cca 200 m a nejdelší 
měří 1800 m. Cena celodenní dětské permanentky se zde 
pohybuje kolem 350 Kč.
Přihlášení a informace: 
Zdeňka Horváthová horvathova@ddm-hp.cz
tel.: 281 925 264
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Koncerty v lednu

Pátek 6. 1.

Koncert žáků hobojové 
a fl étnové třídy 
J. Kopicové
– sál ZUŠ – 18.00 hod

Středa 11. 1.

Koncert k II. výročí 
založení KD Kyje
– sál KD Kyje – 17.00 – 19.00 hod.
Hraje Junior Band, zpívají žákyně 
pěveckého oddělení

Pondělí 16. 1.

III. Hudební večer 
– tradiční koncert žáků 
školy
– sál ZUŠ – 18.00 hod.

Koncertu učitelů 
přihlíželo zaplněné 
hlediště
Učitelé ze Základní umělecké školy 
v Horních Počernicích uspořádali po 
loňském úspěšném koncertu další 
večer v místním divadle.
Dlouho před začátkem programu bylo 
hlediště zaplněné do posledního místa, 
nebyl ani dostatek židlí pro přístavky, 
a tak někteří zájemci mohli letošní 
koncert 28. listopadu poslouchat buď 
z foyeru, nebo zklamaně odejít. Kdo 
měl štěstí a do sálu se dostal, rozhodně 
nebyl zklamán. Pestrý program, v němž 
účinkovala téměř čtyřicítka pedago-
gů, nelze komentovat celý, proto jen 
připomínám vystoupení, která mi nejvíce 
utkvěla v paměti: Doušovu Saxonatinu 
pro altový saxofon a klavír zahráli Pavel 
Fiedler a Renáta Poliaková, Bachův 
Temperovaný klavír II. – Preludium 
a fugu Es dur Kateřina Ochmanová, 
árii z Kálmánovy Čardášové princezny 
zazpívala Marie Sedláková za klavírní-
ho doprovodu Daniela Kallmünzera, 
houslové Recitativo e Scherzo, op. 6 
přednesl Kristian Vacek. Nechybělo ani 
překvapení na závěr v podobě společ-
ného vystoupení. Není divu, že všechna 
vystoupení toho večera sklidila nadše-
ný potlesk. Letošní koncert učitelů byl  
velmi příjemným zpestřením začínajícího 
adventu.

Dana Mojžíšová

Marie Sedláková, Daniel Kallmünzer

Jana Bošková, Marie Bachůrková, Věra Matějáková, Kristian Vacek, Michaela Cibulková 
a Daniel Kallmünzer (virginal).,

Dočasná dudácká kapela – host Rudolf Měřinský
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Otfried Preussler

Útěk do Egypta přes
království České
Císař František Josef byl králem Herodem tele-
grafi cky požádán o pomoc při stíhání podezřelých 
osob, a tak pronásleduje velitel četnické stanice 
Hawlitschek společně s panem čertem Pospí-
šilem (v podobě řeznického & uzenářského psa 
Tyrase) svatou rodinu na jejím útěku zasněženým 
Královstvím českým do Egypta. Svatí poutníci jsou 
vedeni a před pekelným psem chráněni betlémským 
oslem, do něhož vstoupil archanděl Gabriel. 
Avšak nejen nebe a peklo zasahují do děje; při 
dobrodružném útěku ožívají také pozapomenuté 
obyčeje a svět c.k. monarchie. Připadá to ctěnému 
čtenáři jako anachronismus? Nechť se tedy 
rozpomene na své dětské okouzlení zasněženými 
jesličkami a začte se do tohoto líbezného povídání. 
Otfried Preussler v něm navazuje na tradici lidových 
betlémů, jež staví onen biblický příběh doprostřed 
české krajiny. Přesto vězí v Útěku do Egypta přes 
Království české víc než rozmarný vtip. Zaznívá 
z něj i trocha nostalgie po staré vlasti, ale hlavně 
po tom, aby český a německý národ zapomněly na 
vzájemná příkoří a konečně si podaly ruce.

Vilém Prečan

Praha – Washington – 
Praha/Prague – Washington 
– Prague
Kniha obsahuje výřez z depeší zasílaných v průběhu 
revolučních dnů roku 1989 americkým velvyslanec-
tvím v Praze Ministerstvu zahraničí USA. 
Česko-anglickou verzi k vydání připravil prof. 
Vilém Prečan z unikátních archivních materiálů, 
které speciálně pro tento účel uvolnilo americké 
Ministerstvo zahraničních věcí. Publikace zpřístup-
ňuje historicky jedinečné depeše, které odesílalo 
Americké velvyslanectví v Praze Ministerstvu 
zahraničí v USA. Americkou velvyslankyní byla 
v té době Shirley Temple - Black. Depeše byly zpří-
stupněny díky americké nevládní instituci National 
Security Archive (Národní bezpečnostní archív), 
která telegramy získala na základě zákona o právu 
na informace. Z dvou a půl tisíc depeší, které byly 
v období od listopadu do prosince 1989 odeslány 
z Prahy, je v knize zpracováno 132, které mají 
největší informační potenciál.

Petr Čichoň

Slezský román 
Mladý intelektuál Martin Klučka pochází z Hlu-
čínska, ale žije v Praze, kde vystudoval dějiny 
umění a pokračuje v doktorandském studiu. Jeho 
život nemá pevné kontury. Přestože se v Praze 
cítí osamocený a vykořeněný, návrat do rodného 
kraje je pro něj nepředstavitelný. Do jisté míry se 
za svůj slezský původ i stydí. Podvědomě je však 
přitahován právě rozporuplnou německo-českou 
národností a pohnutou válečnou historií této části 
Slezska. Ve své disertační práci se zabývá archi-
tekturou nacistického Německa a jeho zájem mu 
přivede do cesty tajemnou dívku Martinu Lípovou. 
Právě ona jej nakonec přesvědčí, aby se věnoval 
postavě Hanse Kamlera, hlavního architekta Hein-
richa Himmlera. Ví se o něm pouze to, že na konci 
války pobýval v Praze, pak jeho stopy mizí. Pátrání 
po jeho dalších osudech následně přivádí mladou 
dvojici do mnoha dobrodružných situací. Vedle 
této dějové linie se pak odvíjí monolog samotného 
Kamlera, v němž rekonstruuje svůj život a noří se 
do úvah o své práci, násilí a smrti. Tyto dvě roviny 
jsou zarámovány příběhem Martinova otce Waltera 
Klučky, který na začátku 90. let cestuje za prací 
do Německa. Všechny tři linie se nakonec protnou 
v malé slezské vesnici Ludgeřovice, kde se obnovu-
je hřbitov vojáků padlých ve službách wehrmachtu. 
Za dramatickým dějem románu vyvstávají hlubší 
souvislosti a otázky národní identity dnešních Sle-
zanů. Petr Čichoň odhaluje rozporuplnou minulost 
tohoto pozoruhodného kraje.

Patrick Chauvel

Apač, který chtěl být orlem
Autor knihy Válečný reportér, fotograf Patrick 
Chauvel, vypráví příběh pozoruhodného přátelství 
s Apačem jménem Sky Eyes, které se zrodilo ve 
vietnamské válce. Stopař speciálních amerických 
jednotek, z poloviny Indián, z poloviny Skot, s ne-
besky modrýma očima se stal pro osmnáctiletého 
válečného reportéra z Francie nejdříve přízrakem 
a později nerozlučným druhem. Příběh jejich přátel-
ství pokračoval v pařížské džungli začátku sedmde-
sátých let, ve které byl, jak se později ukázalo, Apač 
zranitelnější než v té vietnamské. Spirála šíleného 
dobrodružství končí v Arizoně na území indiánů 
z kmene Čirikavů. „Jednou budeš vyprávět můj 
příběh,“ řekl ve Vietnamu Sky Eyes francouzskému 
fotografovi, a tak se i po 35 letech stalo.

Milí naši čtenáři,

na úvod vám přejeme do roku 2012 
kromě pevného zdraví sílu a dostatek 
motivace ke smysluplné práci, bdělou 
mysl a radost ze života. Do nového roku 
vstupujeme snad pokaždé s novým 
předsevzetím a odhodláním to či ono 
změnit. Původně jsem chtěla věnovat 
více prostoru knize Otfrieda Preusslera 
Útěk do Egypta přes Království české. 
Není to knižní novinka, přesto jí dopo-
ručuji vaší pozornosti jako symbolické 
pokračování dění po Vánocích.
Vzhledem k tomu, že nás těsně před 
Vánocemi překvapila zpráva o smrti 
Václava Havla, chci věnovat vzpomínku 
našemu bývalému prezidentovi, drama-
tikovi a obhájci lidských práv. Jeho skon 
18. prosince 2011 zasáhl nejen českou 
veřejnost, ale celý svět. Odchod Václava 
Havla opravdu bolí. Zvítězí láska a prav-
da nad lží a nenávistí? 

Poctivý muž vždy stojí na straně pravdy,
a to s takovou houževnatostí svého 
záměru,
že ani vášeň lidu, ani násilí tyrana ho 
nikdy
nedonutí překročit hranici práva.
Poctivého muže najdeme tam, kde se 
nachází pravda,
a jestliže opustí druhé, není to vinou 
jeho nestálosti,
ale tím, že oni ji předtím opustili.

Baltasar Gracián, afor. 29 ( španělský 
spisovatel a fi lozof 17. století)

Beseda s pamětnicí holocaustu RNDr. 
Michaelou Vidlákovou
Dne 13. prosince zprostředkovala naše 
knihovna besedu s pamětnicí holo-
caustu RNDr. Michaelou Vidlákovou pro 
studenty Gymnázia Chodovická. Čas 
je neúprosný, pamětníci odcházejí, ale 
zapomínat by se nemělo. Jsem proto 
ráda, že se nám alespoň malým dílem 
podařilo přispět k tomu, že se studenti 
dozvěděli o událostech války z úst ženy, 
která je sama prožila. Podle jejich reakcí 
a zájmu jsem opět nabyla přesvědčení, 
že má smysl, abychom všichni podle 
svých možností rozvíjeli v mladých 
lidech touhu „být solí a světlem“.
Věřte, není to marné.

Za kolektiv knihovny
Božena Beňová
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Program divadla v lednu 2012
Přehled představení

Čtvrtek 5. ledna v 19.30

DITA HOŘÍNKOVÁ 
– PAVEL VĚTROVEC 
NOVOROČNÍ KONCERT   

Neděle 8. ledna v 15.00

O HONZOVI 
A PRINCEZNĚ JASNĚNCE

Pondělí 9. ledna v 19.30

SHIRLEY VALENTINE 

Sobota 14. ledna v 15.00

COPPELIA

Neděle 15. ledna v 15.00

KRKONOŠSKÁ 
POHÁDKA

Čtvrtek 19. ledna v 19.30

EVŽEN ONĚGIN

Sobota 21. ledna v 15.00

KŘEMÍLEK
A VOCHOMŮRKA

Neděle 22. ledna v 18.00

ZOJČIN BYT

Úterý 24. ledna v 19.30

PICASSO

Čtvrtek 26. ledna v 19.30

ZOJČIN BYT

Neděle 29. ledna v 15.00

O PEJSKOVI A KOČIČCE

Neděle 29. ledna v 20.00

DIRTY DANCING III

Pondělí 30. ledna v 19.30

JAKEOVY ŽENY

Předprodej vstupenek na únor začne v pokladně divadla
v úterý 17. ledna v 16 hodin.

Od následujících dnů jsou možné internetové rezervace
a zakoupení vstupenek v pokladně Chvalského zámku.

V den zahájení předprodeje je možné zakoupit nebo
rezervovat maximálně šest vstupenek na jedno představení.

Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů
od zadání rezervace. Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

Pokladna v divadle je otevřena po – čt 16.00 – 18.00 
a hodinu před každým představením.

Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně 10.00 – 16.00.

NOVINKA
Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice si nyní můžete 

zakoupit také prostřednictvím sítě TICKETPORTAL. Takto rezervované vstupenky 
vyzvednete kdekoli po celé Praze v desítkách prodejních míst. V Horních Počernicích 

provádí pro Ticketportal tuto službu sázková kancelář Fortuna v Jívanské ulici 
(mezi prodejnou Moravec a nádražím). Další prodejní místa jsou například 

ve stanici metra B Černý Most a Rajská zahrada.

V programu je najdete s logem 

Čtvrtek 5. ledna v 19.30

DITA HOŘÍNKOVÁ 
– PAVEL VĚTROVEC
NOVOROČNÍ KONCERT 
Novoroční koncert zpěvačky a herečky 
Dity Hořínkové, sólistky Hudebního 
divadla Karlín a pana Pavla Větrovce, 
kapelníka orchestru Karla Gotta, klavíris-
ty a skladatele. Vybrali pro vás skladby 
z muzikálu My Fair Lady a z děl A. L. 
Webera. Zazní také J. S. Bach obohace-
ný houslovým partem v podání houslist-
ky Jany Kubánkové. 
Vstupné 240, 220, 200 Kč   

Neděle 8. ledna v 15.00

O HONZOVI A PRINCEZ-
NĚ JASNĚNCE
Program servis F a Činoherní skupina 
Praha
Původní pohádka s písničkami 
Ze zámku uteklo všechno služebnictvo, 
zůstal jen král, který své rozmazlené

dceři plní všechny její vrtochy, ale i jemu 
už  dochází trpělivost. V převleku za 
šaška odvádí princeznu ze zámku, aby 
poznala skutečný život. A kdo přivede 
princeznu k rozumu? Nechte se překva-
pit.  
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 9. ledna v 19.30

Willy Russell
SHIRLEY VALENTINE

Sobota 14. ledna v 15.00

Leo Delibes

COPPELIA
Účinkují žáci Baletní školy BcA. Jána 
Nemce
BcA.Ján Nemec, em. sólista baletu ND 
v Praze, v roce 1992 založil a vede balet-
ní školu pro děti a každoročně připravu-
je se svými žáky představení klasického 
baletu. V letošním roce uvádí baletní 

VYPRODÁNO
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 škola BcA Jána Nemce s mladšími žáky 
v úpravě balet Coppélia.  
Vstupné 90, 70, 50 kč

Neděle 15. ledna v 15.00

KRKONOŠSKÁ POHÁDKA
Hálkovo městské divadlo Nymburk
Výpravná činoherní pohádka inspirova-
ná televizním Večerníčkem.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 19. ledna v 19.30

A. S. Puškin

EVŽEN ONĚGIN
Divadlo Anfas Praha

Režie: Pavel Khek
Kdokoli se v životě zamiloval, může se 
identifi kovat s postavami Puškinova 
románu. Jeho hrdinové by mohli být 
šťastní a jen hloupá náhoda a lehko-
myslná slova zvrátí jejich osudy zcela 
jiným směrem. V těch nejdůležitějších 
chvílích, kdy by lásce mohli vdechnout 
život, selžou. Zdařilá úprava jednoho 
z nejslavnějších milostných děl stojí pře-
devším na hereckých výkonech a věřte, 
že budete z divadla odcházet v krásném 
rozpoložení.
Hrají: Petr Mikeska, Ivo Theimer, Svatava 
Milková, Anna Suchánková
Vstupné 160, 140, 120 Kč,
studenti a důchodci 
poloviční vstupné   

Sobota 21. ledna v 15.00

Václav Čtvrtek 
– Petr Slunečko
KŘEMÍLEK 
A VOCHOMŮRKA
Divadlo Anfas

Režie: Petr Mikeska
Čtyři pohádky z mechu a kapradí 
Skřítci Křemílek a Vochomůrka opraví 
zlobivé kukačky, pomohou čmelákovi 
Žumbardovi naladit sluníčkovou basu, 
Svatojánkovi najdou ztracené světýlko, 
svedou boj o vodní pramen se zlým 
rakem a setkají se s Ledovou panenkou. 
Pařezová chaloupka v mechu a kapradí 

je zkrátka plná dobrodružství. Známá 
pohádka Václava Čtvrtka je vhodná pro 
děti od tří let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 22. ledna v 18.00

Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT 
Divadelní soubor Právě začínáme

Úprava a režie: Josef Hervert

Překlad: Alena Morávková

Hudba: Pavel Horák 
Tragická fraška o třech dějstvích
Inzerce - byty: Pronajmu čtyřpokojový 
byt, s velkou vstupní halou a pochmur-
nou minulostí, na bývalé Leninově třídě, 
dnes Stalinově prospektu, v Moskvě. 
Zn.: Každý chce bydlet: šlechtic, tulák, 
Číňan i funkcionář, dámy mířící výš, pá-
nové mířící níž... Jak setkání při večerní 
přehlídce (nebo snad obhlídce?) skon-
čí...  A morfi um neléčí a Nice je daleko...
Hrají: Alexandra Vytlačilová, Martin Jech, 
Milan Rutner, Barbora Jelínková, Filip 
Minařík, Jan Procházka, Ondřej Hrubeš, 
Šárka Hanušová, Milan Špale, Sabina 
Valová, Eva Bartoňová, Jiří Novotný, 
Lucie Hendrychová, Nikola Hendrychová 
a Jana Povolná
Vstupné 120, 100, 80

Úterý 24. ledna v 19.30

Jeffrey Hatcher

PICASSO
Divadelní společnost Ansámbl

Režie Jiří Svoboda
Příběh o umělci předvedeném v oku-
pované Paříži německými vojáky před 
vyšetřovatelku, která po něm žádá auto-
rizaci jeho tří obrazů, má v sobě napětí, 
tajemství i humor. Výjimečný skvost 
z ní dělají především herecké výkony 
obou představitelů – Milana Kňažka 
v roli Pabla Picassa a Vilmy Cibulkové 
v roli slečny Fischerové. Upozorňujeme 
diváky, že herci v rámci představení na 
jevišti kouří.
Vstupné 260, 230, 200 Kč   

Čtvrtek 26. ledna v 19.30

Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT 
Vstupné 120, 100, 80    

Neděle 29. ledna v 15.00

Josef Čapek

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové

Režie: Jakub Krofta
Kultovní literatura pro nejmenší děti 
v podání divadla Drak. Něžné příběhy 
dvou zvířátek, která se ve skutečném 
světě v lásce zrovna dvakrát nemají. 
Loutky, živá hudba, světelné efekty 
a především imaginace budou hlavními 
prostředky krásného představení, které 
možná bude pro mnohé diváky jejich 
první divadelní zkušeností vůbec. Pro 
děti od 3 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 29. 1. v 20.00 

Dirty Dancing III 
Nový taneční projekt taneční školy 
Dance Way 
Street dance, latino dance, zpěv a rap 
v podání talentovaných mladých taneč-
níků 
Vstupné 100 Kč 
Rezervace v sekci Jiní pořadatelé

Pondělí 30. ledna v 19.30

Neil Simon

JAKEOVY ŽENY
Divadelní společnost Háta

Režie Lumír Olšovský
Inteligentní komedie o partnerských 
vztazích, o citových vazbách, o důvěře 
a nevěře, o fantazii. Neobvyklé obsazení 
(jeden muž, šest žen) a výborné dia-
logy slibují divákům atraktivní zábavu, 
zároveň je však i tato, stejně jako jiné 
Simonovy hry, příjemně dojemná. 
Hrají: Libor Hruška/ Zbyšek Pantůček, 
Adéla Gondíková/Ivana Andrlová, Ve-
ronika Jeníková/ Jana Birgusová, Hana 
Kusnjerová/ Marcela Nohýnková, Vlasta 
Žehrová/ Olga Želenská, Pavlína Vojáč-
ková/ Jana Zenáhlíková
Vstupné 280, 260, 240 Kč   

1. REPRÍZA

PREMIÉRA

PREMIÉRA

Jakeovy ženy

Evžen Oněgin
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Připravujeme na únor

Neděle 5. února v 15.00

Karel Zima

O HLOUPÉM HONZOVI
Divadlo Pro malý
Poslyšte příběh o mládenci jménem Jan. 
O jinochovi v odřených kalhotách, střed-
ního vzrůstu a s velkýma ušima.
Hrají: Karel Zima, Jarmil Škvrna a Eva 
Kodešová
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 7. února v 19.30

ŠUNEN ROMALE 
– POSLYŠTE, ROMOVÉ
Produkce: divadlo Viola

Scénář a režie: Hana Kofránková
Znáte nějaké romské pohádky, příbě-
hy, písně nebo anekdoty? Pokud je 
chcete poznat, věřte, že Šunen Romale 
– Poslyšte, Romové, je přímo chrlí. Tak 
asi vypadala atmosféra na tradičních 
posezeních, Romy nazývanými  pro 
paramisa. Všichni společně se v dob-
rém rozmaru vysmáli své bídě a svým 
chybám, aby nabrali sílu dál se rvát 
s tvrdým životem. To všechno s graci-
ézností a úžasným vtipem. Nenechte si 
ujít velkou lekci vzájemného porozumění 
a bez předsudků si vychutnejte radost 
ze společně stráveného času. Barbora 
Hrzánová v tandemu s Janou Bouško-
vou zaručují, že bavit se bude celý sál, 
Romové i gádžové společně.
Vyprávějí a zpívají: Bára Hrzánová a Jana 
Boušková
Hudební spolupráce: Mário Biháry, 
akordeon
Vstupné 240, 220, 200 Kč   

Pátek 10. února v 19.30

Eric Assous

HERCI JSOU UNAVENI
Produkce: Agentura Harlekýn

Režie: Jan Novák

Bujarý herecký večírek s typickým 
francouzským šarmem a překvapivým 
dojezdem. Herečka s bohatým přítelem 
pozve na grilování několik svých kolegů 
z branže do sídla na venkově. Ráda 
by s nimi oslavila získání hlavní role ve 
fi lmu. Zábava se rozjíždí a na programu 
jsou obvyklá témata z hereckých šaten: 
scénáře, role, vztahy, peníze, zdraví. 
A hlavně také maso na barbecue. Přá-
telské setkání? Není to tak jisté, neboť 
masky velmi rychle padají! A grilování? 
Velmi, velmi pikantní!
Hrají: Svatopluk Skopal, Simona Post-
lerová/Vendula Křížová, Martin Zahálka/
Jan Štastný, Lenka Zahradnická/Barbora 
Petrová, Václav Vydra/ Jan Čenský, Naďa 
Konvalinková/Jana Boušková 
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Neděle 12. února v 15.00

Stanislav Oubram, Vlastimil Novák

VODNÍK MAŘENKA
DS Máj Praha

Klasická činoherní pohádka
Děj pohádky nás zavede do jednoho 
mlýna, kde žije mlynář s mlynářkou 
a Bětka, sirotek, která mlýn zdědila 
po rodičích. Zlá mlynářka a chamtivý 
mlynář chtějí mlýn pro sebe a Bětka jim 
stojí v cestě. Nezastaví se před ničím 
a dokonce upíší svou duši ďáblu, aby 
odnesl Bětku do pekla. Naštěstí je tu ale 
Vodník Mařenka. A jak už to v pohád-
kách bývá, dobro nakonec zvítězí a zlo 
je po zásluze potrestáno.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 16. února v 19.30

JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní soubor Ansambl
Příběh o lásce až na věčnost v autorské 
režii Petra Strnada. 
Tragikomedie napsaná pro Vilmu
Cibulkovou a Miroslava Etzlera.
Vstupné 240, 220, 200 Kč   

Sobota 18. v 15.00

O ZAMILOVANÉ
JEŽIBABĚ
Divadelní lázně
Představení s písničkami pro děti od 
3 let o zamilované ježibabě, která má 
právě narozeniny. Děti uvidí i krásnou 
princeznu Květu a strašně strašidelného 
skřeta Bořivoje. K tomu, aby všechno 
dobře dopadlo nám pomáhají i malí 
diváci. V představení vystupují maňásci, 
masky i živí herci.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 20. února v 19.30

Jiří Voskovec, Jan Werich
Burton Lane

ČOCHTAN VYPRAVUJE
Divadelní společnost Josefa Dvořáka

Režie: Rudolf Fleischer, Josef Dvořák
Nestárnoucí muzikál Jiřího Voskov-
ce a Jana Wericha Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě nejslavnějšího českého 
představitele vodníků Josefa Dvořáka. 
V komediálním příběhu, zasazeném do 
pomyslného jihoamerického státu Missi-
tucky, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný 
zlata. Jihočech Josef Maršálek jej před 
odchodem z domova ukradne třeboň-
skému vodníkovi Čochtanovi v naivní 
víře, že díky němu v Americe snadno 
zbohatne a své jediné dceři Káče tak 
zajistí bezstarostný život. A protože 
zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc 
splnit tři přání, není tu nouze o překva-
pivé dramatické zápletky. Divotvorný 
hrnec není ovšem pohádkou v tradičním 
slova smyslu, protože v něm převládají 
ryze lidské problémy, jak ostatně napoví-
dají už názvy písní: Jakpak je teď u nás 
doma?, Ten, kdo nemá rád, Množení 
atd.
Hrají a zpívají: Josef Dvořák, Karel 
Gult, Stanislava Topinková alt. Dagmar 
Schlehrová, Vlasta Kahovcová alt. Blanka 
Tůmová, Milan Duchek alt. Rostislav 
Trtík, Renata Krandová alt. Lambrini Cha-
ciosová, Jiří Veit
Vstupné 300, 280, 260 Kč   

NÁŠ TIP

Herci jsou
unaveni

Šunen Romale
– Poslyšte Romové
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Pátek 24. února v 19.30

DIVADLO PRO SLEPÉ
Hraje divadelní soubor Slepýš ve spo-
lupráci s Tanečním divadlem FAE

Scénář a režie: Petr Urban

Choreografi e: Jana Suchá
Autorské drama o síle pravdy, strachu 
a lásce tvoří mozaika krátkých příběhů, 
které se nenápadně spojují, zapadají do 
sebe, až nakonec vytvoří obraz, ze kte-
rého mrazí. Formou „divadla na divadle“ 
je čtveřice mladých lidí konfrontována se 
zločiny minulosti, kterým se brání uvěřit. 
Lidstvo se totiž rozhodlo zapomenout…
Obnovená premiéra se v Divadle Horní 
Počernice konala 10.6.2011 a na četné 
žádosti zařazujeme představení znovu 
do programu.
Vstupné 120, 100, 80 Kč   

Neděle 26. února v 15.00

VALÁŠEK
Vystoupení dětského tanečního soubo-
ru. Pronájem divadla.

Pondělí 27. února v 19.30

Geraldine Aron

MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD
Režie: Jana Kališová

Překlad: Pavel Dominik

Produkce: FDA, divadlo Viola
Můj báječný rozvod je velice laskavá 
komedie, kterou autorka věnovala všem, 
kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami. 
Hlavní hrdinka přes dvě hodiny neopustí 
jeviště a s úžasnou lehkostí dokáže udr-
žet pozornost diváků, dostat je tam, kde 
je chce mít. Její životní peripetie jsou 
zde vylíčeny s osvobozujícím nadhle-
dem a humorem.  
Všechny postavy vytváří
Eliška Balzerová
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Dopolední představení zadaná pro 
školy a školky
Začátky dopoledních představení jsou 
v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak). 
Jednotné vstupné na divadelní předsta-
vení 50 Kč, Evžen Oněgin 100 Kč. 
Maminky s dětmi mohou představení 
navštívit po předchozí domluvě na tel. 
čísle: 281920326. Školy a školky mají při 
obsazování míst přednost.

Pátek 6. ledna v 9.00

Chytráci a hlupáci – Milada 
Karez, pořady s kytarou

Pondělí 9. ledna v 9.00

Zlatovláska – Drak Hradec 
Králové

Čtvrtek 19. ledna v 10.00

Evžen Oněgin 
– divadlo Anfas Praha

Pátek 27. ledna v 9.00

Pohádka o Kačence 
a raráškovi – Divadlo Ludvík

Středa 1. února v 9.00 a 10.30

Zimní příhody Včelích 
medvídků – Divadlo Krapet

Pátek 10. února v 9.00

Ať žije Kocourkov 
– Kejklířské divadlo

Čtvrtek 23. února v 9.00

Putování s muzikou Réva

Úterý 28. února v 9.00

Nenech si ubližovat a svěř se 
– šikana a kyberšikana

Hana Čížková, ředitelka divadla

Poděkování rodinnému centru MUM 
Hornopočernický MUM sleduji od jeho prvních aktivit a také trochu asistovala při 
jeho založení. Dnes má úplně jinou podobu, a musím říct, že před jeho vedením 

smekám. Vize MUMu jsou naplňovány díky profesionálnímu vedení Báry Zálo-
hové i jejich kolegyň a díky skvělé spolupráci s aktivními maminkami, které se 

během své mateřské nebo rodičovské dovolené mohou dál vzdělávat. 

Ráda bych poděkovala za přínosný workshop na téma Společná práce v obci. 
Přátelé z radnice partnerského města Brunsbüttel Torsten Lange a Gabriele 

Hoschek nám předali své zkušenosti v oblasti prezentace jejich města, které je 
krásné svou polohou při ústí Labe do Severního moře. Přesto musí obstát v kon-

kurenčním boji v oblasti turismu. Torsten Lange je v tomto oboru profesionál, 
jeho prezentaci v angličtině a němčině nám tlumočily Bára a Jitka z MUMu.

V příjemné atmosféře proběhla v závěru workshopu zajímavá diskuze
na téma spolupráce organizací v naší obci. 

Odcházela jsem obohacená novými informacemi, plná optimismu
a rozhodnutá, že se do Brunsbüttlu určitě ráda pojedu podívat. 

Martina Prudilová
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Od roku 1981 se v Domečku uskutečnilo 
neuvěřitelných 1593 představení, spočí-
tala Hana Čížková, současná ředitelka 
Kulturního centra Horní Počernice, kam 
Domeček spolu s novým kamenným 
divadlem a divadlem v přírodě organi-
začně patří. “Jsou to všechna představe-
ní, která se zde uskutečnila až do konce 
roku 2006. Když jsme v říjnu toho roku 

otevřeli Divadlo Horní Počernice, spous-
ta akcí se logicky z kapacitních důvodů 
přesunula sem. Na rozdíl od nového 
divadla se ale v Domečku hrála hlavně 
muzika. Jezdili sem tehdy málo známé 
kapely a zpěváci, z nichž se časem 
staly legendy, třeba Zuzana Navarová 
se skupinou Nerez, Zuzana Michnová 
s kapelou Marsyas, Petrem Kalandrou 

a Olinem Nejezchlebou, Bára Basiková 
a Precedens, Laura a její tygři s Ilonou 
Cszákovou, YO YO Band s bratry Tesa-
říky, Vladimír Merta, skupiny Heuréka, 
FPB, Bluesberry, Krausberry, ASPM 
s Janem Spáleným, folkaři Karel Plíhal, 
Emil Pospíšil, Pavel Žalman Lohonka, 
Mirek Paleček a Michal Janík, Ivo Jahel-
ka, Pavel Dobeš s Milošem Dvořáčkem 
a mnozí další,” vzpomíná ředitelka 
Čížková, která nastoupila do funkce 
ředitelky Domečku také před třiceti lety. 

Domeček hostil také mnohé výtvarníky 
a literáty. První výstavu Aleny Schulzové 
zde v roce 1983 pomáhali připravit dnes 
slavní bratři Cabanové, před odchodem 
do emigrace se s přáteli v Domečku 
loučil Martin Schulz, hrál tu básník a pí-
sničkář Jiří Dědeček, nynější předseda 
Českého centra Mezinárodního PEN 
klubu. 

Při otevření v roce 1981 byl Domeček 
zařízením Osvětové besedy Horní Po-
černice a jeho úřední název zněl Kulturní 
středisko osvětové besedy a mládeže. 
O Domeček se OB dělila se svazáky, 
kteří přestavbu zchátralé budovy inici-
ovali, v roce 1976 zahájili a v roce 1981 
v akci „Z“ dokončili. 

Vzpomínají Josef Šimek a Miloš Rybář, 
kteří na stavbě strávili s kamarády Jiřím 
Krejčím, Pavlem Rosendorfem, Jiřím 
Trávníčkem a mnoha dašími spoustu 
víkendů a pracovali zadarmo. “Hlavním 

Domeček oslavil 30. výročí 
koncertem, vzpomínkami 
pamětníků i dortem
Kulturní centrum Horní Počernice, kterému u nás nikdo 
neřekne jinak než Domeček, si koncem listopadu 2011 
připomnělo třicáté výročí svého vzniku. Na den přes-
ně po třiceti letech, v sobotu 26. listopadu 2011, přišli 
mnozí z těch, kteří se podíleli na jeho přestavbě koncem 
sedmdesátých let minulého století a výrazně se zaslou-
žili o jeho současnou podobu, také pamětníci a aktéři  
mnoha výborných koncertů, představení a výjimečných 
setkání se zajímavými osobnostmi.

Karel Plíhal

Domeček po přestavbě 
v roce 1981

2011

Miloš Rybař a Josef Šimek
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důvodem k přestavbě byl nedostatek 
místa a nevyhovující zázemí. Kanali-
zace zde v té době nebyla, a tak jsme 
se rozhodli, že nejdřív začneme kopat 
jímku,” říká Miloš Rybář a Josef Šimek 

dodává: “Domeček byl místem oblíbe-
ných diskoték, brzy se ale ukázalo, že 
kapacitně nestačí, a tak jsme s partou 
kamarádů začali kopat. Našeho nad-
šení a rozsahu stavby se ale zalekli 
na stavebním úřadě, musel se nechat 
zpracovat projekt a stavebního dozoru 
se ujal Jan Diviš. Trvalo tři měsíce, než 
se práce zase obnovily. Materiál nám 
pomohli zajistit v ČKD, kde jsem tenkrát 
pracoval, přispěly také Vojenské stavby 
a Metrostav. Pamatuji třeba, jak jsme ve 
čtyři ráno jeli do Velenic pro cihly a ještě 
teplé je přivezli do Počernic, aby bylo 

z čeho stavět. Vše jsme dělali zadarmo 
a střídali se podle možností ve volném 
čase, až později nám národní výbor 
platil 10 kurun na hodinu.” 

Domeček dobře sloužil několika genera-
cím zdejších teenagerů a v permanenci 
je stále. První patro slouží výuce jazyků, 
která zde má tradici již od padesátých 
let. “Sál v přízemí využívá především 
početná komunita místních ochotníků, 
kteří zde zkouší pět dní v týdnu, funguje 
dramatický odbor ZUŠ Horní Počernice, 
schůzují spolky a bytová družstva, ko-
nají se tady rodinné oslavy, společenské 
akce a fi remní prezentace, ale též zase-
dání zastupitelstva,” říká Hana Čížková.
Na oslavě nechyběli ani Mirek Paleček 
a Ivo Jahelka, kteří zde často s velkým 

úspěchem vystupovali, a třicáté výročí 
Domečku ozdobili koncertem. Večer 
písniček a vzpomínek se nesl ve velmi 
přátelském duchu, starostka krájela 
dort, připíjelo se na další úspěšná léta. 
Přejme Domečku, ať jeho popularita 
trvá i nadále.

Dana Mojžíšová,
foto autorka, Miloš Rybář 

a archiv Domečku

Skauti opět přivezli Betlémské světlo 
Milí hornopočerničtí, doufám, že vám Ježíšek přinesl spoustu dárků a že jste mu to oplatili štědrostí k vašim blízkým. 
My skauti jsme tentokrát poprvé nezvykle slavili v salesiánském divadle v Kobylisích s našimi rodiči, pro které si jednotlivé 
oddíly připravily program. Nejmladší kluci (Vlčata) vyráběli lampiony pro přenos Betlémského světla, které se na Štědrý den 
rozdávalo na Chvalském zámku a při Zpívání pod vánočním stromem v divadle v přírodě.  
Pro zajímavost: zvyk předávání Betlémského světla pochází z Rakouska, z roku 1986, kdy členové nadace pro zrakově po-
stižené chtěli ozvláštnit sbírku Světlo ve tmě. Tehdy však netušili, že se z tohoto nápadu stane vánoční zvyk, do kterého jsou 
nyní zapojeni také skauti.
Skauti z našeho střediska strávili koncem roku jeden víkend na horách ve Vysokém nad Jizerou. V rámci programu se dozvě-
děli, jaké byly Vánoce za socialismu a jaké by mohli prožít v Americe za svitu neonů a přítomnosti Santa Clause. Slavnostní 
večeře proběhla v přátelské atmosféře při vzájemném nadělování dárků a ochutnávání cukroví z našich domovů. Světlušky 
(nejmladší holky) se rozhodly přiblížit se Vánocům právě pečením cukroví v kuchyňce ZŠ Ratibořická. Vyzkoušely si přípravu 
těsta na perníčky, vanilkové rohlíčky a kokosové kuličky. Skautky zase odjely na chatu v Krušných horách, kde si užily vánoční 
atmosféry za zpěvu koled.

Šťastný a radostný nový rok přeje za všechny skauty z Horních Počernic   
Jan Haken, Středisko Oheň   

Josef Šimek, Hana Čížková a Miloš Rybař  
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NAŠI JUBILANTI V LEDNU

KALISTOVÁ ANNA
STEJSKAL JAROSLAV
PETROFOVÁ OLGA
STRAKOVÁ JIŘINA
MAREŠOVÁ MARIE
MLÍKOVSKÁ MILOSLAVA
TICHÁ IRENA
TRÁVNÍČEK JAROSLAV
ZEMANSKÁ ZDENKA
PIŤHA VRATISLAV
ULLMANNOVÁ MARIE
MIKOVÁ OLGA
MŰLLER JIŘÍ
VOŠTERA KAREL
ZÁLOHOVÁ JARMILA

MÍKA BLAŽEJ
VONDRUŠKOVÁ MILADA
RADOVESNICKÁ MARIE
FIALOVÁ KVĚTA
HRUŠTINCOVÁ MARGITA
HYKOVÁ ANEŽKA
LÉROVÁ IRENA
RŮŽIČKOVÁ BLAŽENA
ŠTIPKA ROBERT
BORKOVEC JAROSLAV
BRÁZDOVÁ VĚRA
FUKSOVÁ MÁRIA
RUNKASOVÁ VRATISLAVA
SMÍTKOVÁ BEDŘIŠKA
VČELKA ZDENĚK

HRADECKÁ FRANTIŠKA
JEŘÁBKOVÁ LUDMILA
BLECHOVÁ HANA
KRÁLOVÁ JARMILA
SOUČKOVÁ HANA
ŠKOPEK VÁCLAV
ŠPILLER FRANTIŠEK
JENELOVÁ JAROSLAVA
PODZIMEK MILOSLAV
SOMROVÁ ANNA
VALEŠOVÁ MARTA
FIALOVÁ MAŘÍ MAGDALENA
JANOUŠ JAROSLAV
JANOUŠOVÁ JIŘINA
ŠULC LIBOR

Blahopřání k významnému životnímu jubileu
Pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům ZŠ Ratibořická, žákům této školy ani 
jejich rodičům není nutné představovat pedagoga pana Mgr. Miloslava Podzimka, 
který se 62 let věnuje pedagogické činnosti a na této škole působí již 42 let.
Jeho volba učitelské profese je spjata s rokem 1950, kdy po ukončení gymnázia 
maturitní zkouškou začal učit na prvním stupni. Své vzdělání prohluboval na vyšší 
pedagogické škole, kde v roce 1957 úspěšně složil státní zkoušky a jeho oborem se 
stal český jazyk a hudební výchova. Jeho práce ve školství, kdy vztah učitele a žáka 
při předávání znalostí a moudrosti byl pro něj vždy prioritní, byla též obohacena zku-
šenostmi z funkce zástupce ředitele a následně i ředitele hornopočernické základní 
školy, kterou vykonával několik let až do svého odchodu do důchodu.
Díky své lásce k zvolené profesi učitele, která ho provází celý život, je v současnosti 
stále aktivním členem pedagogického sboru ZŠ Ratibořická a svým koníčkem, kterým 
je zeměpis a cestování, rozvíjí znalosti a aktivity žáků, a to nejen výukou, ale i přípra-
vou zajímavých výletů po republice i v Evropě pro ně i své kolegy. Pro jeho profe-
sionalitu, životní moudrost a lidskost si ho váží doslova stovky bývalých žáků i jeho 
kolegové. Povolání učitele pro něj bylo a je skutečné poslání. V roce 2010 byla Mgr. 
Miloslavu Podzimkovi udělena medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy ČR za jeho celoživotní tvůrčí pedagogickou činnost v základním školství.

5. leden 2012 je významným dnem v jeho životě, neboť je spojen s jeho životním 
jubileem. MČ Praha 20 přeje při příležitosti 80. narozenin Mgr. Miloslavu Podzim-
kovi mnoho zdraví a spokojenosti v jeho osobním životě.

Helena Víchová,
odbor sociálních věcí a školství

Drahý Mílo,
dovol, abychom Ti při příležitosti Tvé-
ho významného životního jubilea po-
děkovali za všechny chvíle, které jsme 
měli možnost strávit v Tvé přítomnosti, 
ať už ve škole nebo na cestách za 
nevšedními zážitky.
Přejeme Ti, aby Ti vítr vál do cesty 
pevné zdraví, štěstí a životní pohodu 
a abys i nadále rozdával kolem sebe 
úsměv a moudrost.

Zaměstnanci ZŠ Ratibořická

MO Českého rybářského svazu
Horní Počernice

zve své členy 7. 1. 2012 v 9.00 do KC Domeček v ul. Votuzská 

k odevzdávání povolenek za rok 2011 a placení členských příspěvků. 

Martin Pachta, 

MO ČRS Horní Počernice
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První schůzka místní odbojové skupiny 
V boj, do níž byla zapojena početná 
skupina členů našich sokolských jednot, 
se konala už 20. března 1939 v bytě Voj-
těcha Trupovského, který později zemřel 
v koncentračním táboře. Skupina byla 
řízena z Prahy podplukovníkem Lexou. 
Na samotě Sichrov byl po určitou dobu 
tištěn ilegální časopis. Mnoho bylo po-
pravených a umučených. Jejich jména 
byla vryta do památ níku obětí 2. světové 
války. I když byl Sokol zakázán, svoji 
činnost ve své podstatě neukončil, ale 
převedl do jiných organizací. Například 
pěvecký odbor se změnil v pěvecký spo-
lek Dvořák, hokejový odbor na HC Horní 
Počernice apod. Od samého počátku 
květnového povstání v Praze se do bojů 

zapo jovali také naši sokolové. Do revo-
lučního národního výboru a revoluční 
gardy to byli například F. Hlinomaz, Ing. 
S. Rejna, kpt. K. Popek, J. Petr, MUDr. 
J. Kudrnovský, J. Fiala, K. Angelis, V. 
Procházka, K. Kuneš, V. Lis, J. Dostál, 
J. Jinšík, J. Urban a další. Zastřelen byl 
tehdy Miloš Svoboda, na jehož počest 
byl po tři roky pořádán branný závod.  

Po válce V tělocvičně Na kovárně byla 
pak pod rozvinu tým praporem slavnost-
ně zahájena obnovená činnost Sokola. 
Hokejový klub se sice rozešel, ale 
tělocvičná i další sportovní činnost se 
rychlým tempem obnovo vala. 

Dařilo se lehké atletice, novým míčovým 
hrám a v Sokole Horní Počernice byl 
založen oddíl sportovní gymnastiky. 
Významným počinem pro další rozvíje-
ní činnosti bylo vybudování tělocvičny 
Sokola ve Svépravicích. Ještě v roce 
1948 se členové z našich jednot zúčast-
nili cvičení na XI. všesokolském sletu. 
V dalším období však byla činnost 
Československé obce sokolské tlume-
na, posléze pozastavena a v roce 1952 
převedena do sjednocené tělovýchovné 
a sportovní orga nizace ČSTV. Vraťme se 
ale ve vzpomínání ještě zpět k dění v te-
nisovém oddí le Sokola Horní Počernice. 
Po válce zde nastupuje nová tenisová 
generace, k níž se přidružují i někte-
ří hráči ze zrušeného LlK. Tato nově 
vzniklá sestava hráčů a hráček podávala 
v zápasech s okolními jednotami /Praž-
ský Sokol, Sokol Nymburk, Sokol Jirny 
a další/ vynika jící výkony, takže většinu 
zápasů vyhrávali. Dne 9. dubna 1952 
byl předsedou oddílu zvolen J. Pittner 
st. a tuto funkci vykonával až do roku 
1965. V roce 1960 byl založen turnaj 
Memoriál J. Šťastného na počest člena 
oddílu, který tragicky zemřel. Vítězem 
prvního ročníku tohoto turnaje se stal 
Ing. J. Pittner. Dne 5. prosince 1965 se 
předse dou oddílu stal Jaromír Šerc. 
Silný hráčský kolektiv tenisového oddílu 
hrál většinou v první třídě okresních sou-
těží. Vedoucím družstva dospělých byl 
Zdeněk Martínek. V roce 1970 pokračo-
vala pohárová tradice prvním ročníkem 
tenisového turnaje mužů a žen o pohár 
věnovaný Místním národním výbo rem. 

Turnaj rok od roku získával stále větší 
oblibu. Účast hráčů krajského i celo-
státního žebříčku se stala pravidlem. 
Současně s tur najem dospělých byly 
pořádány i turnaje dorostu a žáků. I tyto 
turna je dosáhly značné obliby a počet 
přihlášek převyšoval každoročně mož-
nost přijetí všech. Mezi vítězi v turnajích 
žáků se například v roce 1972 objevila 
H. Mandlíková a v roce 1977 H. Suková, 
pozdější reprezentantky a vítězky mno-
ha světových soutěží. Potěšitelné bylo, 
že také naši hráči dokázali v některých 
z mnoha ročníků turnaje zvítězit v silné 
konkurenci /1973 M. Šercová, 1976 V. 
Vlach/. Pro rozvoj talentů byla v roce 
1969 založena při teni sovém oddílu 
tenisová škola. Začínala se čtyřmi žáky 
a rozrostla se na šedesát. Takto cílevě-
domě tvořený základ umožňoval kvalitně 
obsazovat příslušné soutěže družstvy 
dorostu i žáků. V roce 1989, kdy teni-
sový oddíl Sokola slavil šedesáté výročí 
svého trvání, měl 110 členů a 40 žáků. 
Také v nových podmínkách a soutě-
žích mezi silnými pražskými oddíly si 
náš tenisový oddíl vedl v následujících 
letech úspěšně. K tradičním soutěžím 
přibyl nový každoročně pořádáný Turnaj 
starostů. V roce 2009, v soutěži pražské-
ho teniso vého svazu v kategorii dospělí, 
získalo družstvo A třetí místo ve 3. třídě, 
v kategorii dorost místo šesté a starší 
žáci místo páté. Sloučení tělovýchovy 
a sportu do jediné celo státní organizace 
ČSTV bylo v Horních Počernicích vyře-
šeno tak, že se organizace z původních 
obcí Horní Počernice a Svépravice slouči-
ly do jednoty Slavoj a organizace působí-
cí ve Chvalech do jednoty Spartak. 

Ing. Hubert Antes, kronikář

Pozn.: K historii tenisu byla využita publi-
kace vydaná k 60ti letům tenisu u nás, 
kterou zpracoval Jaromír Šerc v r. 1989.

Historie dávná i nedávná

Rozvoj tělovýchovy a sportu byl násilně přerušen okupací Česko slovenska 
a obdobím 2. světové války. Československá obec sokolská byla nacisty rozpuš-
těna, činnost jednot byla zakázána. Členové i funk cionáři se od samého počátku 
okupace účinně zapojovali do odbojové činnosti.

45.
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Podzim patří v naší organizaci výlovům 
rybníků, brigádám a také dětským rybář-
ským závodům, které se konaly poslední 
říjnovou sobotu na Koupališti. Po sedmé 
hodině se v klubovně sešlo osmnáct 
mladých rybářů a rybářek ze šesti 
organizací, aby poměřili své dovednosti 
v lovu ryb. Před závody byli do koupa-
liště vysazeni krásní kapříci, ale také 
karasi, plotice a několik dravých candátů 
a štik. Ráno, po rozlosování závodních 
míst u rybníka, byla teplota okolo nuly 
a také hustá mlha. Po první hodině 
závodu se ulovilo jen několik kaprů, ale 
po deváté rozhodčí sotva stačili dětem 
zapisovat jejich úlovky. Pořád sice byla 
zima, ale k dispozici byl teplý čaj a vy-
hřátá klubovna. Nikdo závod nevzdal, 
všichni bojovali až do závěrečného 
signálu. V úlovcích tentokrát převládali 
kapři, protože dobrotám, které jim děti 

nabízely, mohli jen těžko odolat. 
Výkony prvních dvou mladých rybářů 
byly obdivuhodné: David Štěpánek 
z MO Kobylisy ulovil 25 kaprů o celkové 
délce 1054 cm a Jitka Pachtová z naší 
místní organizace 22 kaprů v celkové 
délce devíti metrů. Na třetím místě s de-
víti rybami a jejich celkovou délkou 387 
cm skončil Ondřej Aksler z MO Běchovi-
ce. Během tohoto závodu bylo uloveno 
92 ryb, což je dosavadní rekord. Zima 
byla tentokrát opravdu všem, proto jsme 
vítěze raději vyhlásili ve vyhřáté klubov-
ně. Děti dostaly krásné poháry, diplomy 
a spoustu věcných cen, na které nám 
opět fi nančně přispěla MČ Praha 20 
z grantového programu. Děkujeme také 
členům výboru, kteří závod zorganizova-
li. Na práci s dětmi nám velmi záleží.

Za hornopočernické rybáře
Martin Pachta, předseda MO

Dvaadvacáté rybářské závody s rekordními úlovky

V rámci dne otevřených dveří 12. prosince se na naší škole udála důležitá 
a slavnostní akce. Splnili jsme další z kroků projektu Ekoškola - sestavení 
školního Ekokodexu. Členové ekotýmu sestavili na základě analýzy naší školy 
pravidla týkající se čtyř témat: odpady, voda, energie a prostředí školy. S těmi-
to pravidly pak seznámili své spolužáky. Pak museli vymyslet, jakým způso-
bem stvrdit, že s pravidly Ekokodexu všichni žáci souhlasí. Školní Ekokodex 
dostal podobu veliké knihy, na jejíž výrobě a výzdobě se podílela většina žáků 
v rámci hodin výtvarné výchovy pod vedením učitelky Hany Žáčkové. Každá 
třída také dostala stuhu, na kterou se všichni podepsali. 
V prostorách před ředitelnou bylo ten den velmi rušno. Sešli se nejen 
zástupci všech tříd a vedení školy, ale i vážení hosté, kteří měli za úkol náš 
školní Ekokodex zapečetit. Pečetidlo se školním znakem vtiskli do vosku 
všem třídám na 1. stupni radní Mgr. Štrobová, ředitelka Chvalského zámku 
Mgr. Kohoutová, zástupce Školské rady pan Šulc, ředitelka školy a obě její 
zástupkyně. Byl to krásný a slavnostní okamžik, který se určitě stane 
do budoucna  každoroční tradicí. 

Mgr. Jana Jeřábková

Slavnostní pečetění Ekokodexu
na ZŠ Ratibořická
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Zumba, tedy taneční fi tness cvičení, 
při kterém se cvičí a vlastně i tančí na 
latinskoamerickou hudbu, je ve Studiu 
Salute stále oblíbenější. Z žádných 
jiných hodin nechodí ženy (někdy i muž) 
tak báječně naladěné. Zumba je pře-
devším zábava, a proto se na ní každý 
týden rády setkávají všechny věkové 
kategorie. Příjemným bonusem je pak 
maximální spalování kalorií, kladné účin-
ky na kardiovaskulární systém a celkové 
posílení svalů. 
Sportovní víkend naplněný především 
zumbou, ale také aerobikem, trochou 
posilování a důkladným strečinkem 
pořádáme 21. – 22. ledna 2012 v Úžicích 
u Kralup nad Vltavou. Nebude chybět 
dobré jídlo a pití a v sobotu večer ve vin-
ném sklípku hudba a zábava. Podrob-

nější informace na www.studiosalute.cz 
Sportovní víkend je určen především pro 
dospělé, ale zumba dokáže nadchnout 
i děti. Dívky, které navštěvují kurz Zum-
batomic, se na hodinách vyřádí a doká-
žou už jednoduché taneční choreogra-
fi e, učí se slyšet rytmus a pravidelným 
cvičením zvyšují svou fyzickou výdrž. Ve 
druhém pololetí školního roku otevíráme 
kurz Zumba T určený pro teenage-
ry, tedy pro dívky a chlapce, kteří už 
zvládnou zumbu pro dospělé, ale chtějí 
chodit cvičit s partou svých vrstevníků.
Na Zumbatomic, Zumbu T a do někte-
rých ostatních našich kurzů pro děti 
i dospělé je ještě možné se od února 
2012 přihlásit. Informujte se na našich 
webových stránkách.

Před Vánocemi jsme s dětmi navští-
vili svíčkárnu Rodas v Šestajovicích. 
Vyráběli a zdobili jsme svíčky, do sáčků 
si sypali koupelovou sůl, která se zde 
také vyrábí. Zaměstnanec fi rmy provedl 
žáky provozem a vysvětlil jim, jak pracují 
jednotlivé stroje, jak se svíčky vyrábí 
a zdobí. Děti hlavně zajímalo, kolik 

který stroj svíček vyrobí za hodinu. Výlet 
jsme zakončili prohlídkou minifarmy, 
kde některé děti poprvé v životě viděly 
oslíka a nejvíc se jim líbila malá selátka. 
Děkujeme fi rmě Rodas, že nám umož-
nila tento příjemný a poučný zážitek 
v předvánočním čase.
Mgr. Iva Frauenterková a žáci 5. Třídy ZŠ 

Stoliňská

Pozvání na lednový Zumba víkend

Výlet do svíčkárny

Pondělí

MALÝ SKIPPY 15.45 – 16.45

SKOKÁNEK 16.45– 17.45

SKOKÁNEK 17.45 – 18.45

STEP BODY 19.00 – 20.00

BODYSTYLING 20.00 – 21.00

Úterý

VOLEJBAL I. 16.15 – 17.30

VOLEJBAL II. 17.30– 18.50

ZUMBA 19.00 – 20.00

Středa

MALÝ SKIPPY 15.30 – 16.30

VELKÝ SKIPPY 16.30 – 17.45

ZUMBATOMIC 17.45 – 18.45

ZUMBA T 19.00 – 20.00

Čtvrtek

SKOKÁNEK 16.15 – 17.15

SKOKÁNEK 17.15 – 18.15

VOLEJBAL II. 18.15 – 19.35

BODYSTYLING 19.45 – 21.00
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Tříčlenná komise ve složení Bohumil 
Moravec (předseda a majitel Pekařství 
Moravec), zastupitel JUDr. Miloslav 
Blahovec a radní Mgr. Viktor Šaroch 
posuzovala v neděli 18. prosince cukroví 
účastnic prvního ročníku soutěže Chvála 
pečení aneb jak se peče v Horních Po-
černicích. V kategorii o nejchutnější cuk-
roví zvítězila Marie Kolářová, nejkrásnější 
cukroví upekla Katarína Ballová a zvlášt-
ní cenu Chvalského zámku obdržela 

Jana Sadilová. Vítězky obdržely z rukou 
ředitelky Chvalského zámku Alexandry 
Kohoutové poukázky v hodnotě 2000 Kč 
na nákup v Hornbachu, od předsedy 

poroty pak každá účastnice soutěže 
vánočku z Pekařství Moravec.

DM

Prvního Vánočního turnaje minibasketbalu se 17. prosince 
v hornopočernické sokolovně zúčastnila družstva dívek Slovan-
ka ZŠ Chodovická, Slovanka ZŠ Bří Venclíků, Slovanka Ďáblice 
a družstvo chlapců Sokola Horní Počernice. Pro spoustu dívek 
i chlapců to byla první utkání, která hráli. 
Vůbec nebyl důležitý výkon, nebo kdo vyhraje, hlavní bylo, že 
si děti přišly zahrát. Turnaj zahájila starostka Hana Moravcová. 
Hala byla plná rodičů a prarodičů, kteří samozřejmě fandili 
svým favoritům, ale vládla pohodová nálada, kterou umocňova-
lo nadšení nových nadějí českého basketbalu. 
Všichni nakonec dostali medaile nebo diplomy a byli spokojeni 
nejen s oceněním, ale především s přátelskou sportovní atmo-
sférou celého turnaje.
Pokud máte zájem přihlásit vaše děti do přípravky, Basket 
Slovanka doplňuje družstva dívek ročníku 2002 a mladší jak 
v Horních Počernicích, Černém Mostě tak i v Ďáblicích.

Kontakt: Ondřej Hulín 736 622 254, www.basketslovanka.cz

Chvála pečení
aneb jak se peče
v Horních Počernicích

Vánoční turnaj přípravek 
minibasketbalu

Dne 13. prosince proběhlo poslední letošní vítání občánků. 
Jako vždy úvodem každého obřadu vystoupily děti ze ZŠ 
Stoliňská pod vedením učitelky Zdeny Radvanové. V letošním 
roce jsme přivítali 147 nově narozených občánků Horních 
Počernic.

Vítání občánků

PROGRAM ZO SENIOŘI v lednu 2012
úterý 10. ledna ve 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ NA CHVALSKÉM ZÁMKU
host: Pavla Gomba, ředitelka Českého výboru pro UNICEF

středa 18. ledna ve 14.00
LETEM SVĚTEM  

O akci Proti rakovině napříč USA besedují manželé Barcalovi

úterý 24. ledna 
VYCHÁZKA – Židovské Pece

Sraz v 10.00 v dolní hale metra B Vysočanská
Vede paní Černá, tel.: 775 981 732

středa 25. ledna ve 14.00
BESEDA NAD KRONIKOU

s kronikářem Ing. Antesem

středa 1. února
PROHLÍDKA JINDŘIŠSKÉ VĚŽE 

Výtahem do 3. patra na výstavu betlémů a další zajímavé 
expozice v ostatních patrech

Sraz ve 13.00 ve stanici metra Černý Most
Snížené vstupné 30 Kč, Vede Libuše Frouzová  

Za výbor ZO Senioři H. Počernice 
Ilona Juklová a Libuše Frouzová, Tel.: 721 002 992
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O ZŠ Stoliňská je známo, že podporuje 
vzdělávání znevýhodněných žáků a dětí 
se zdravotním postižením. Naše činnost 
ale směřuje také k podpoře talentova-
ných žáků. Jednou z forem jsou cesty 
za poznáním míst, která souvisejí se 
zaměřením dětí. V rámci grantu minis-
terstva školství a Magistrátu hl. m. Prahy 
se podařilo realizovat poznávací zájezd 

do Technického muzea v Mnichově, nej-
většího v Evropě. Pro necelou dvacítku 
žáků to byl skutečně nevšední zážitek. 
Oblast letectví a kosmonautika jsme vy-
brali vzhledem k úzkému propojení tech-
nických předmětů a fyziky. Navíc měli 
žáci možnost vyslechnout zajímavou 
přednášku od našeho bývalého žáka 
Michala Poláka, autora publikace Cesty 

k raketoplánům. Pro mnohé bylo setkání 
s leteckou technikou inspirací pro hlubší 
studium techniky a fyzikálních vztahů. 
Nyní už připravujeme další poznávací 
cestu pro nadané žáky. Kam, to zatím 
neprozradím, ale za pouhých 200 Kč 
bude skutečně dostupná každému.

MB

V týdnu od 5. do 9. prosince opět proběhla naše úspěšná 
akce Škola nanečisto, která připravuje žáky a jejich rodiče na 
povinnou školní docházku. Chodit celý týden v odpoledních 
hodinách do školy, to chce velkou dávku nadšení, ale nástup 
do školy je záležitostí celé rodiny, nikoliv jen dítěte. Nenásilnou 
formou jsme budoucím školákům přiblížili školu se vším, co 
k ní patří. Letos dopadlo vše na výbornou; tak šikovné děti 
jsme ve Škole nanečisto ještě neměli. Závěrečné vysvědčení 
se samými jedničkami bylo dokladem připravenosti budoucích 
prvňáčků na školní docházku. 

Děkuji dětem, jejich rodičům a především obětavým učitelkám 
Mgr. Věře Forkertové a Mgr. Aleně Adamcové, které se budou-
cím žákům celý týden věnovaly.

Mgr. Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská

Projekt cesty za poznáním podporuje talentované žáky

Hodnocení projektu Škola 
nanečisto 2011
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V průběhu roku 2011 jsme pro žáky zá-
kladních škol speciálních organizovali 1. 
ročník Sportovních dnů /atletika, míčové 
hry a plavání/, kterých se zúčastnilo osm 
ZŠ speciálních z celé Prahy. Akci fi nanč-
ně podpořil Magistrát hlavního města 
Prahy. V rámci integrace a spolupráce 
nám při organizaci pomáhali studenti 
ZŠ Stoliňská, SOŠ Lipí a žáci naší ZŠ 
praktické. Závody se vydařily, děti byly  
nadšené a doufáme, že se všichni sejde-
me i v dalším ročníku. 

Mgr. Alžběta Cibochová, 
ředitelka ZŠ Bártlova

V čísle 2/2011 Hornopočernického 
zpravodaje jsem informoval o plánu rea-
lizovat projekt  naší univerzity v Austinu 
v boji proti rakovině. Zúčastnil jsem se 
osmnáctiměsíční přípravy  na charitativní 
jízdu s názvem Texas 4000, která popu-
larizovala hnutí na podporu boje proti  
rakovině. Součástí fyzické přípravy byly 
i mé dvě účasti na Novoročním běhu 
Počernicemi. 
Družstvo osmačtyřiceti spolužáků 
se  muselo nejen připravit fyzicky,  ale 
přinést na  společný účet své výdělky, 

příspěvky svých rodin nebo příznivců 
a zejména získané  sponzorské dary. 
  
Vrcholem této akce byla jízda na kolech 
na trase Austin - Aljaška o celkové 
délce přes 7500 kilometrů, rozložená 
do šedesáti pěti etap. Etapy, většinou 
o průměrné délce 160 - 180 km,   vedly 
letos velmi horkou krajinou Texasu vzhů-
ru na sever, přes Kanadu do Aljašky. 
Užili  jsme si vedra, pouští i hor! Každý 
den po jízdě jsme měli setkání s obča-
ny, sponzory a reportéry. Přes vysilující 

námahu, obtíže, úrazy a nemoci jsme 
však do cíle dorazili po  dvaasedmdesáti 
dnech všichni. Mohu tak své počernické 
rodině, příznivcům z  řad přátel a senio-
rů oznámit, že jsem naši českou vlajku 
dovezl až do cíle na Aljašku! 
Posílám obrázek, kde jsem se svými 
asistenty na stadionu za účasti 102 tisíc 
diváků /v poločase derby v americkém 
fotbalu/ slavnostně předával šek na mi-
lion  dolarů jako příspěvek našeho týmu 
na boj s rakovinou. 
Děkuji  všem, kteří mi věřili a podporo-
vali mě. 
Přeji Počernicím a celé České republice 
úspěšný rok! Věřím, že i vy si budete 
počínat s  plným nasazením a čestně.

Adam Laurenzo / Pavel Barcal

Sportovní dny

Splněný úkol
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Školní časopis Kompot našeho gymná-
zia se zúčastnil soutěže Školní časopis 
roku 2011 a postoupil do celorepubliko-
vého fi nále. Čtyři zástupci naší redakce 
(Hana Lukášová, Eliška Bártová, Hedvi-
ka Nová, Antonín Krpenský) se společně 
s PaedDr. Věrou Čechákovou vydali 
2. prosince na Střední školu polytech-
nickou v Brně, kde se soutěž konala. 
Školní časopis roku 2011 je soutěž 
určená pro základní a střední školy 
z celé České republiky, není tedy divu, 
že konkurence byla početná (více než 
dvě stě časopisů). Vyhlašování výsledků 
bylo rozděleno do dvou dnů, do poroty 
usedlo šest nezávislých porotců ze 
Syndikátu novinářů. 
Celkem proběhlo osm workshopů a re-
daktoři z našeho časopisu měli možnost 

dozvědět se něco nového o reklamě 
nebo o životě žurnalisty a práci tisko-
vého mluvčího. Také jsme se povinně 
zúčastnili semináře s názvem Žurnalis-
tou na střední a základní škole, jehož 
cílem bylo představení se ostatním 
redakcím. Předkládali jsme naše The 
Best (v čem náš časopis vyniká a co je 
na něm důležitého). Naše profesorka 
se zúčastnila workshopu pro pedagogy 
s názvem Školní časopis - workshop 
pro pedagogy. Pro nedostatek redak-
torů jsme ale nemohli navštívit všechny 
semináře. I když náš časopis nedostal 
žádné ocenění, naši redaktoři načerpali 
spoustu nových informací a poznatků, 
které určitě uplatní v dalším roce, kdy 
se budou nejdříve konat regionální kola. 
Pokud náš časopis projde regionálním 

kolem, můžeme se těšit opět na celo-
republikové fi nále. Ovšem do té doby 
máme co dělat. 
Více o soutěži na www.skolnicasopisro-
ku.cz

Eliška Bártová, kvinta A

„Mým krédem je zůstat člověkem, a po-
kud to jen trošku jde, zachovat si lidství.“
                                                             
Beseda na téma holocaust, která volně 
navázala na akci pořádanou před ne-
celým měsícem ve spolupráci s místní 
knihovnou, proběhla na gymnáziu 13. 
prosince. Tentokrát pořadatel besedy 
Radek Hejret přivedl vzácného hosta, dr. 
Michaelu Vidlákovou.
Dvě hodiny nám dr. Vidláková vyprávěla 
dojemný příběh svého života od začátku 
druhé světové války. Na vlastní kůži 

pocítila holocaust, když ji jako šestile-
tou dívenku i s rodiči transportovali do 
ghetta Terezín. Její život plný emocí ne 
jednou zachránila kapka štěstí. Přes 
všechny strasti a bolesti, kterými prošla, 
se o své zážitky s námi dokázala podělit. 
Bylo na ní vidět, že má radost, když se 
mladí o holocaust zajímají. 
Jelikož si jedna skupina z naší třídy 
vybrala jako téma Gladiátorských her 
koncentrační tábory, přinesla nám be-
seda zajímavé informace. Mohli jsme se 
na chvíli stát součástí jednoho lidského 

příběhu. Vyprávění paní Vidlákové jsme 
doslova. Káždý z nás se v duchu ptal 
sám sebe, proč se taková zvěrstva děla. 
Doktorka Vidláková si zaslouží náš velký 
obdiv. Právě tito lidé, kteří něco tak hroz-
ného přežili díky své pevné vůli a odhod-
lání žít, nám dennodenně připomínají, že 
ať se ve světě či kolem nás děje cokoliv, 
nikdy se nesmíme vzdát.  

Klára Boušková a Hana Zelenková – 
kvinta A

Na Gymnáziu v Horních Počernicích je 
projekt organice Člověk v tísni Příběhy 
bezpráví už tradiční záležitostí. Kaž-

doročně mohou studenti zhlédnout 
zajímavé fi lmy a účastnit se besedy na 
velmi aktuální témata. Námětem letoš-
ního ročníku byla emigrace, proto jsme 
jako hosta 1. prosince přivítali režiséra 
Bernarda Šafaříka, který řadu let spolu-
pracuje s Ústavem pro studium totalit-
ních režimů a společně s Mgr. Petrem 
Slintákem připravují setkání s mladými 
lidmi po celé České republice. Pro pro-
jekci na našem gymnáziu vybrali soubor 
fi lmů z dokumentární série Příběhy 
železné opony, kterými provází písnič-
kář a bývalý emigrant Jaroslav Hutka. 
Druhý fi lm pak nepřímo uváděl diskuzi 
s panem režisérem Bernardem Šafaří-
kem, pojednával o jeho emigraci v roce 

1968, krátce před invazí. Jako režisér se 
s mnohými aktéry fi lmů rovněž setkal, 
jeden z jeho dokumentů se vztahuje 
k životu v emigraci a pocitům vystěho-
valců v cizí zemi. Zkušenosti našeho 
hosta s prací se studenty a samozřejmě 
životní zkušenosti stály za bezvadným 
průběhem odpoledního setkání. „Nebýt 
to ve všední den odpoledne, kdy máme 
další povinnosti a zájmy, jsem si jist, že 
by většina určitě ráda zůstala déle,“ řekli 
studenti oktávy Michal Pilecký a Lukáš 
Horňák.  

Mgr. Helena Znamenáčková, dr. Eva 
Krátká a dr. Věra Čecháková

Celorepublikové fi nále školního časopisu

Beseda 
s pamětnicí 
holocaustu 
Dr. Michaelou 
Vidlákovou

Za železnou oponou – Příběhy bezpráví
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To bylo možná 5. 12. přáním mnoha 
malých školáčků, ale jaká by to byla 
mikulášská nadílka, kdybychom při ní 
my čerti chyběli? Velkých hříšníků jsme 
sice moc nenašli, ale těch malých bylo 
celé hejno. Za písničku nebo básničku 
dostali od Mikuláše a andělů něco dob-
rého, zlobivci museli přidat slib, že se 
napraví. A slib daný čertovi má nějakou 
váhu, vždyť za rok jsme tu zas! 
Objevili jsme se znovu hned 6. 12., ale 
už nepátrali po hříšnících, nýbrž prově-
řovali fyzičku a rychlé nohy školáků při 
tradičním závodě Čertovské schody. Ani 
naše hudrování nevyvedlo závodníky 
z míry a předvedli dobré výkony. Albína 
Rishko (4. A), Jakub Hanuš (5. A), 
Denisa Pouchová (8. A) a Martin Manda 
(9. A) vyletěli do třetího patra jako blesk, 
ostatní zůstali pozadu jen o malý kou-
sek. Vítěznou třídou se stala 9. B. Není 
divu, je to třída sportovní. 

Čerti a čertice z FZŠ Chodovická

Ten dělá to a ten zas tohle, a všichni 
dohromady tvoří vánoční dekorace. I tak 
by se dalo popsat odpoledne ve školní 
družině, kde se 13. 12. 2011 konaly 
vánoční dílničky.  Děti zdobily jablíčka, 
pomeranče, perníčky a svíčky, vyráběly 
svícny, malovaly obrázky na dřevo a ke-
ramické zvonečky, vyráběly ozdobné 
skleničky pro maminky, lodičky z oříšků, 
přáníčka či jmenovky. Za vydatné pomo-
ci rodičů, prarodičů, sourozenců a žáků 
z 9. A se jim povedlo vyrobit vše, co si 
přály, a domů odcházely s plnou náručí 
dárečků. 

Lenka Kosmannová

Písanky s písmem Comenia Script 
pro druháky jsou koncipovány nejen 
na rozvoj dovednosti psaní, ale slouží 
i jako nástroj dalšího rozvoje všeobec-
ných znalostí. Pomocí Comenia Script 
putujeme po celém světě. V pondělí 
jsme v Americe, další den v Asii a násle-
dující den zpět v Evropě. Rozhodli jsme 
se, že si jednotlivé země, které jsme při 
svých putováních již navštívili, připome-
neme a doplníme naše znalosti o další 
informace. 
Projektový den jsme zahájili besedou 
o Jemenu, protože tatínek Radvana Al-
-Asbahee z 2. B odtud pochází. Připravil 
si pro nás zajímavé povídání o jeho 
rodné zemi, oděl se do tradičního oděvu 
a seznámil nás se zvyklostmi a zajíma-
vostmi Jemenu. Nakonec jsme ochutnali 
tradiční jemenský čaj s mlékem. V další 
části dne žáci představovali jednot-
livé země světa, snažili se je stručně 
charakterizovat a kreslili státní vlajky. 
Nechyběly různé obrázky, fotografi e 
a zajímavosti. 

Mgr. Jana Valentová

Mikuláši, Mikuláši, neber s sebou čerty radši

Vánoční dílničky 
ve školní družině

Putujeme s Comenia Script
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Škola, která své žáky vyučuje nejen 
v lavicích, ale především se zaměřuje 
na získávání neocenitelných zkuše-
ností v praxi, tak to je Střední odbor-
ná škola a Střední odborné učiliště, 
Praha – Čakovice, jejímž zřizovatelem 
je hlavní město Praha. 
Všichni úspěšní absolventi této školy za-
končují studium buď maturitní zkouškou, 
anebo u tříletých a dvouletého oboru 
získávají výuční list. Hlavní zaměření 
školy je na gastronomii, ale lze zde 
nalézt i výjimečný a velmi žádaný obor 
s maturitní zkouškou - Chovatel cizo-
krajných zvířat. Aby škola dostála plnění 
svého cíle vysoké odbornosti žáků, tak 
v rámci odborné praxe vzdělávání žáků 
v průběhu školního roku realizuje mno-
ho aktivit - gastronomické akce, zahra-
niční stáže, odborné soutěže, odborné 
kurzy a mnoho dalších. 
A tak hned na začátku školního roku 
v rámci programu Leonardo da Vinci 
absolvovalo na Kypru v hotelových kom-
plexech 5-týdenní zahraniční odbornou 
praxi 15 žáků, další žáci byli vysláni do 
německých a rakouských hotelů. Nyní 
probíhá intenzivní jazyková příprava 
žáků oboru Chovatel cizokrajných zvířat, 
kteří na jaře příštího roku s tímto pro-
gramem vycestují na stáž do lisabonské 
ZOO. 
 Účast na gastronomických soutěžích 
u nás i v zahraničí v průběhu celého 
školního roku je pro školu samozřejmos-
tí a téměř vždy je korunována úspě-
chem. Posledním medailovým oceněním 
je 3. místo v kategorii slavnostní tabule 
na mezinárodní soutěži v Bratislavě Eu-
rópa 2011 získané v říjnu tohoto roku.

O kvalitách školy a vysoké odbornosti 
svědčí i fakt, že letos byla již po šesté 
oceněna Hospodářskou komorou a zís-
kala čestné uznání za vysokou úroveň 
praktické přípravy. Opětovně jsme byli 
osloveni prezidentem Asociace kuchařů 
a cukrářů ČR Bc. Miroslavem Kubecem, 
který je zároveň WACS Continental 
director Central Europe, abychom byli 
i v tomto roce organizátorem českého 
regionálního kola nejvyšší odborné sou-
těže Gastro Junior – Nowaco Cup 2012. 
Soutěž pro žáky gastronomických oborů 
kuchař, cukrář a číšník byla vyhlášena 
již po osmnácté a proběhla ve dnech 24. 
a 25. 11. 2011 v pražském Kongresovém 
centru ve spolupráci s Magistrátem hlav-
ního města Prahy a byla doprovodným 
programem výstavy Schola Pragensis. 
Talentované naděje české gastronomie, 
které se nebojí ukázat své dovednosti 
před širokým publikem, představilo 
celkem 31 škol. Žáci při zpracování 
soutěžních surovin, které mimochodem 
v tomto ročníku patřily zatím k nejobtíž-
nějším v rámci všech kol soutěže, byli 
hodnoceni vysoce odbornými komisemi 
– zástupci Asociace kuchařů a cukrářů 

ČR a Asociace číšníků ČR.  Soutěžící 
kuchař čakovické školy Jakub Lejčko 
se umístil ve stříbrném pásmu a spolu 
s nejlepšími kuchaři, cukráři a číšní-
ky postupuje do fi nálového kola této 

soutěže pro Čechy a Moravu, které se 
bude konat na konci února 2012 v Brně 
jako doprovodný program mezinárod-
ních veletrhů Salima, MBK, Inteco, Vinex 
a Embax. 
Škola se také současně prezentovala na 
16. ročníku přehlídky pražských střed-
ních škol Schola Pragensis. V konku-
renčním prostředí přibližně 150 škol ne-
bylo snadné zaujmout návštěvníky a co 
nejlépe se představit. Výraznou jistotou 
ale byla přítomnost žáků chovatelů se 
svými chovanci – zvířátky. Gastronomic-
ké obory vsadily na „živou“ prezentaci 
svých již získaných dovedností a tak žáci 
míchali nápoje, fl ambovali palačinky, 
nabízeli občerstvení připravené přímo 
před zraky diváků, kteří se mohli potěšit 
výhledem na Pražský hrad a Vyšehrad.
Možnost širokého odborného rozvoje při 
zachování individuálního přístupu k žá-
kům, profesionalita, odbornost – to jsou 
atributy, které škola svým žákům nabízí. 
S dalšími informacemi o čakovické škole 
se můžete seznámit na
www.sou-cakovice.cz.

Ing. Daniela Šmídová
vedoucí sekretariátu SOŠ a SOU,

Praha – Čakovice

Střední škola 
Čakovice – škola 
pro život
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Koncem listopadu proběhl v Kongresovém centru Praha další 
ročník veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis. 
Třídenního maratónu se tradičně zúčastnila i Střední odborná 
škola pro administrativu Evropské unie. Náš stánek navštívilo 
mnoho zájemců o studium na naší škole a někteří poté přijeli 
na dny otevřených dveří. Další příležitost bude ve středu 4. 
ledna od 14 do 19. hodin.
Michaela Hladilová: „Poprvé jsem se zúčastnila návštěvy dět-
ského domova ve Volyni. Cestou mě provázely různé myšlenky 
a obavy z neznámého prostředí. Hned na začátku se ukázaly 
zcela zbytečné. S dětmi jsme se rychle spřátelili a užili si báječ-
ný víkend.“

Už podruhé v tomto roce přivítala naše škola herce z projektu 
LiStOVáNí pod vedením Lukáše Hejlíka, kteří tentokrát předsta-
vili knihu Mariusze Szczygiela Gottland. Kniha pojednává o iko-
nách českého kolektivního svědomí, fenoménech nedávné 
české historie – rodině Baťů, Lídě Baarové či Martě Kubišové, 
ale také o osudech, které nebyly zatím hlouběji zpracovány. 
Herci se vzdali části svých honorářů a přispěli částkou 1200 Kč 
na malého Rathana z Indie, kterého naše škola adoptovala na 
dálku v loňském roce.

Padesátka studentů a pedagogů ze SOŠ pro administrativu 
Evropské unie navštívila předvánoční Vídeň.

První středa v měsíci je u nás od listopadu do března pravidel-
ně dnem otevřených dveří. Tentokrát k nám 7. prosince zavítali 
ředitelé a výchovní poradci ze základních škol, z nichž k nám 

přichází nejvíce studentů. Ředitel Mgr. Roman Liška poděko-
vat svým kolegům za jejich práci a po krátkém neformálním 
posezení zhlédli kulturní program. Poté se našich hostů ujali 
studenti, provedli je školou a odpovídali na otázky svých býva-
lých pedagogů.

V pondělí 5. prosince jsme přinesli dětem do Speciální základ-
ní školy Bártlova bohatou mikulášskou nadílku, kterou jsme 
rozdávali v tradičních kostýmech Mikuláše, andělů a čertů. 
Atmosféra byla opravdu přátelská a chvílemi velmi rozverná. 
Besídku si tak skvěle užily nejen děti, ale i my.

Připravila Mgr. Petra Bergmannová
a studenti SOŠ pro administrativu Evropské unie

Konec roku v SOŠ pro administrativu EU
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SLUŠNÍ MANŽELÉ KOUPÍ RD
nebo pozemek v HP.

Tel.: 605 158 858

Knihy a knižní pozůstalost koupím, 
odvezu. Tel.: 286 891 400

Odhady nemovitostí a projekty 
provede rychle soudní znalec

Ing. Smetana.
Tel.: 281 924 588, 602 970 835

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
sk. AM, A1, A, B, kondiční jízdy.

www.autoskola-triumf.cz
Tel.: 603 418 333, 281 920 134

Pronajmu dvůr 1200 m2, stodola 
+ buňka. Tel.: 777 263 261

Věštba-Alpany se soustředěním 
na zdravotní stav, fi nance,

podnikání, vztahy.
Tel.: 906 505 254, 50 
Kč za min. vč. DPH.
alpany@seznam.cz
www.alpany.blog.cz

Vyklidídíme váš byt, pozůstalosti, 
sklep či půdu. Tel.: 777 227 840

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou

Tel.: 606 527 091

Kominictví Němec
Čištění komínů,

revize komínů, opravy.
Kontakt: 775 132 921

Přijmu kadeřnici do salonu
na Černém Mostě přímo u metra.

Tel.: 777 077 119

Vyměním jižní byt 2+k Holešovice
cihla s výtahem za rod. Dům

s doplatekem v H. Počernicích.
Tel.: 777 263 261

Angličtina pro děti ze zákl. škol, 
doučování, posílání psl. cvičení na 
váš e-mail. Více info: 775 021 174
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Nová restaurace McDonald´s 
v Praze – Horních Počernicích 

přijme zaměstnance na HPP a VPP
Náplní Vaší práce bude výroba a prodej produktů McDonald´s.

 

Pro více informací nás kontaktujte na tel.: 602 825 947,  
nebo na e-mail: amirestaurant@seznam.cz
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