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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  lednu 2014

Dne 3. 2. 2014 v 17.00 proběhne na Chvalském zámku zasedání Zastupitelstva MČ Praha 20 k rozpočtu na rok 
2014. Srdečně zveme všechny občany.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Pozvánka na Zámecké posezení 

V magickém datu v úterý 14. ledna 2014 ve 14 hodin 
budou našimi hosty manželé Naďa Munzarová a Ivan Kraus. 

Naďa je loutkoherečka a animátorka trikového filmu, Ivan známý spisovatel a feje-
tonista. V roce 1968 odešli do exilu. Podařilo se jim vybudovat divadelní společnost 
Blackwits, s níž se od roku 1975 úspěšně prosazují na prestižních evropských muziká-
lových a kabaretních scénách. Jejich vyprávění bude určitě plné zajímavých historek, 
ale hlavně laskavého a moudrého humoru.
Těšíme se na vás na Chvalském zámku.

	7.	1.-2.2.	 DIVaDelNí kosTýMy, eVa BarToňoVá koČároVNa ChValského ZáMku

	 7.	1.	 19.30 MusICa DIVINa PraGa - NoVoroČNí koNCerT DIVaDlo h. PoČerNICe

	8.	1.-2.2.	 PorTréTy osoBNosTí, PaVel ŠToll GalerIe ChValského ZáMku

	 10.	1.	 19.30 CaVeMaN DIVaDlo h. PoČerNICe

	 11.	1.	 10.00 MoNTessorI - herNa Pro VŠeChNy MuM – roDINNé CeNTruM

Do	12.1.	 VáNoČNí králoVsTVí aNeB DřeVořeZBy ČeskýCh PaNoVNíků ChValský ZáMek

Do	12.1.	 NahléDNuTí Do ráJe eMMy a BarBory srNCoVýCh ChValský ZáMek

	 12.	1.	 15.00 PoPelka DIVaDlo h. PoČerNICe

	 12.	1.	 18.00 ZDeNĚk NeToPIl - VerNIsáž VýsTaVy DIVaDlo h. PoČerNICe 

13.-17.	1	 DoPlňuJíCí ZáPIsy Do kurZů a kroužků a ZáPIsy Na II. PololeTí MuM – roDINNé CeNTruM

	 14.	1.	 14.00 ZáMeCké PoseZeNí s Naďou MuNZaroVou a IVaNeM krauseM ChValský ZáMek

	 15.	1.	 19.30 Druhá sMrT JohaNky Z arku DIVaDlo h. PoČerNICe

	 16.	1. 17.30 koNCerT žáků fléTNoVé TříDy J. BoŠkoVé GalerIe 14, ČerNý MosT

	oD	18.	1.	 ať žIJí sTraŠIDla! Víly, skříTkoVé a BuBáCI Pro Malé I Velké ChValský ZáMek
 18.	1.	 14.00  slaVNosTNí oTeVřeNí VýsTaVy ať žIJí sTraŠIDla ChValský ZáMek

	 18.	1.	 15.00 Jak Víla MoDroVláska sPlNIla TřI PřáNí DIVaDlo h. PoČerNICe

	 19.	1.	 18.00 sTVořeNí sVĚTa DIVaDlo h. PoČerNICe

	 20.	1. 18.00 IV. huDeBNí VeČer - TraDIČNí koNCerT žáků Školy sál ZuŠ

	 21.	1. 18.00 koNCerT žáků klaVírNí TříDy r. DekoJoVé sál ZuŠ

	 21.	1. 18.00 koNCerT fléTNoVé TříDy Z. BaNDúroVé a klaVírNí TříDy M. ČerMákoVé GalerIe 14, ČerNý MosT

	 22.	1. 14.00 TréNoVáNí PaMĚTI s lekTorkou lrs ryBoVou úMČ Praha 20

	 23.	1.	 19.30 BIosTory DIVaDlo h. PoČerNICe

	 24.	1. 17.30 koNCerT žáků klaVírNí TříDy l. f. VaňkoVé sál ZuŠ

24.-25.	1.	 haJáles - NoCoVáNí MuM – roDINNé CeNTruM

	 25.	1.	 10.00 PoháDkoVá soBoTa s BluDNýM ryTířeM, sTraŠIDly a skříTky ChValský ZáMek

	 25.	1.	 10.00-17.00 koNsTelaCe Na TéMa NoVý ZaČáTek  MuM – roDINNé CeNTruM

	 26.	1.	 10.00 PoháDkoVá NeDĚle s PrINCeZNou koloBĚžkou I., sTraŠIDly a skříTky ChValský ZáMek

	 26.	1.	 15.00 ČerNoŠská PoháDka  DIVaDlo h. PoČerNICe

	 28.	1. 18.00 koNCerT žáků housloVé TříDy M. MülleroVé sál ZuŠ

	 29.	1. 14.00 BeseDa s kroNIkářeM ING. aNTeseM úMČ Praha 20

	 29.	1. 17.30 koNCerT žáků klaVírNího oDDĚleNí GalerIe 14, ČerNý MosT

	 30.	1.	 9.30-12.00 seTkáNí Coworkerů CC MuMraJ rC MuM

	 30.	1.	 13.00-13.30 huDeBNí PoháDka o DřeVĚNéM a sTříBrNéM králoVsTVí rC MuM

	 30.	1.	 16.00 ČTyřI roČNí oBDoBí - VerNIsáž VýsTaVy DůM uMĚNí Na ChValské TVrZI

	 31.1.	 19.30 ByT Na INZeráT DIVaDlo h. PoČerNICe

	 8.	2.	 19.00 Ples TJ sokol horNí PoČerNICe  hoTel sVorNosT DolNí PoČerNICe

		14.	2.	 19.00 Ples PoDNIkaTelů hoTel ČerTousy

	 15.	2.	 19.00-22.00 sTraŠIDelNá NoC Na ZáMku - NoČNí ProhlíDka s ožIVlýMI sTraŠIDly a PříZraky  ChValský ZáMek
 

	

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Foto na titulní straně: Vladimír Mojžíš jr.
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Slovo starostky

Z DIÁŘE RADNICE
AKTUÁLNĚ
■ ODKLON NÁKLADNÍ DOPRAVy 
V ULICI VE ŽLÍbKU
Dopravní značení, které definitivně 
zakazuje vjezd nákladním automobilům 
do ulice Ve žlíbku, bylo již instalováno. 
Dodržování zákazu bude pravidelně 
kontrolovat městská policie. 

■ KRUHOVý ObjEZD
konečně byl schválen dodatek pláno-
vací smlouvy se společností VGP, který 
stanovil dokončení kruhového objezdu 
v severní části ulice Ve žlíbku v roce 2014.

■ MÚK bERANKA
Navštívila jsem ministerstvo vnitra, kde 
jsme začali společně řešit udělení výjim-
ky vzdálenosti mimoúrovňových křižova-
tek ve spojitosti s plánovanou výstavbou 
mimoúrovňové křižovatky Beranka. 

■ PŘEDÁNÍ KOMUNIKACÍ DO 
SPRÁVy HORNÍCH POčERNIC
stále ještě řešíme staré resty bývalé-
ho vedení radnice. Do dnešního dne 
nejsou například předány komunika-
ce do naší správy v lokalitě Canaba, 
Božídarská a Zárybnická. Tehdejší 
investoři neměli s horními Počernice-
mi smlouvu ani dohodu o tom, že do 
určitého data musí být předáno veřejné 
osvětlení, aby nemohlo dojít k vypnutí 
světel a obyvatelé se neoctli ve tmě, 
jako se to stalo v ulicích Zárybnické 
nebo Božídarské. Do naší správy by 
měly být předány také komunikace, 
abychom zde mohli v zimě odklízet 
sníh a nenechali obyvatele v závějích. 

údržba těchto silnic sice probíhá, ale 
v minimální možné míře, jelikož zákon 
zakazuje udržovat majetek cizího vlast-
níka z veřejných finančních prostředků. 
V letošním roce jsme proto zahájili 
jednání se všemi investory a vyzvali 
je k úhradě nákladů za správu nebo 
na urychlené předání do správy naší 
městské části. už na konci roku 2013 
proběhla jednání, na kterých jsme se 
dohodli, že k nápravě stávající situace 
dojde co nejdříve.

■ PŘEDVÁNOčNÍ SETKÁNÍ  
V DIAKONII
každý rok před Vánocemi pořádá Dia-
konie evangelické církve metodistické 
na křovinově náměstí slavnostní večeři, 
kterou připravují klienti a zároveň pořá-
dají soutěž o nejchutnější bramborový 
salát. V krásně vyzdobené společenské 
místnosti, kde se také rozdávaly dárky 
dětem od hornopočernických spon-
zorů, jme s kolegou ze zastupitelstva 
Petrem herianem a Vilmou Cibulkovou, 
od listopadu 2013 patronkou střediska 
křesťanské pomoci hoPo, prožili milé 
setkání. I při slavnostní atmosféře jsme 
s ředitelem diakonie romanem Čepelá-
kem hovořili také o věcech potřebných, 
například o dokončení postupné rekon-
strukce celého objektu. k ní by mohly 
pomoci rozvojové projekty Praha, 
o nichž podrobněji píšeme na str. 14.

CO VÁS TRÁPÍ
■ NELEgÁLNÍ bILLbOARDy  
 V HORNÍCH POčERNICÍCH

Na základě upozornění občanů na ne-
legální billboard v ulici hartenberské ve 
směru na Černý Most jsme nařídili jeho 
odstranění. Nyní prověřujeme všechny 
velké reklamní plochy, a pokud nebu-
dou mít řádné povolení, nařídíme jejich 
odstranění.

■ LéčEbNĚ REHAbILITAčNÍ  
 STŘEDISKO
Jelikož se na jednání zastupitelstva 
pravidelně ozývají nespokojené hlasy z 
os Chvalská kvůli výstavbě lrs Chva-
ly, je mou povinností opakovaně uvést 
pravdivá fakta. Věřím, že se tak konečně 
zastaví vlna spekulací, které tuto výstavbu 
provázejí. 
Budovy rehabilitačního střediska a po-
zemky, na kterých stojí, jsou v soukromém 
vlastnictví. Provozovatelem je občanské 
sdružení s vlastní právní subjektivitou a 
právem nakládat se svým majetkem dle 
svého uvážení. Doba, kdy to možné neby-
lo, je naštěstí už 24 let pryč. 
Činnost, kterou toto středisko vykonává, 
je především posláním. Díky rehabilitaci 
se odtud vracejí zpět do samostatného 
života pacienti po mozkových příhodách 
či úrazech, je zde hospic, kde důstojně žijí 
naši nejstarší spoluobčané. 
Naše populace stárne a podobných zaří-
zení je nedostatek. Proto se provozovatel 
rozhodl středisko zvětšit a modernizovat. 
finanční prostředky má přislíbené z eu, 
záštitu nad projektem převzala světová 
zdravotnická organizace. Pro horní Počer-
nice je tento ská a tedy ke spokojenosti 
občanů, kteří si stěžují na průjezd touto 
ulicí. (Pokračování na straně 8)

Vážení hornopočerničtí, 

dny na přelomu roku nás přirozeně 
vybízejí k ohlédnutí a zároveň k pohledu 
do budoucnosti. každý z nás si v sobě 
nese svou minulost, stejně jako očekávání, 
naděje či obavy, co přijde. Nic není na tom 
zvláštního, dobrého ani špatného, k na-
šemu životu to patří. Důležité je vědět, že 
žijeme hlavně přítomností, bez jakéhokoliv 
příslibu či záruky, že zvýšenou míru obtíží 

v dohledné době vystřídá radikální zlepšení. 

Do nového roku si obvykle přejeme zdraví, štěstí, spokojenost, 
osobní i pracovní úspěchy, lásku. Co dělat, aby se všechna naše 
přání splnila? Je to prosté i obtížné zároveň. Pojďme si rozdávat 
ty nejhezčí dárky, ale ne ty v lesklém papíře převázané mašlí. 
Pojďme se mít rádi, vážit si sebe navzájem a pomáhat si. oce-
ňovat šikovné, nadané, poctivé a pracovité lidi. Pojďme o nich 
mluvit a chválit jejich práci, využívat služeb, jež nám nabízejí. 
Dávejme okolí to, co potěší i nás samotné: pochvalu, poděko-
vání, úsměv, oporu, bezpečí, přátelství. hledejme cesty, jak se 
vyrovnávat s problémy. 

slušných lidí je mezi námi naštěstí pořád 
dost. Věřím, že zdravá sebedůvěra, podně-
covaná občasným hnacím motorem nejistoty, 
nás může přivést na cestu, která sama o sobě může být cílem. 
Mějme tedy radost z každého dne a hledejme správné cesty. 
stačí se vrátit k základním hodnotám, na nichž společnost stojí. 
Nepodléhejme kritickým hlasům těch, jimž neúspěch a nezdar 
působí zvláštní radost, nebuďme pesimističtí. Naopak buďme 
jeden pro druhého příkladem, neboť různost lidí vytváří prostor 
pro motivaci nás, i těch druhých. Nečekejme, co nám rok 2014 
přinese, ale postarejme se o to, aby byl takový, jaký si sami 
přejeme.

Na počátku nového roku ráda chci poděkovat všem spoluobča-
nům, kteří se v minulých letech jakkoli zasloužili o rozvoj horních 
Počernic. Nejenom radním a zastupitelům, ale i ředitelům škol, 
příspěvkových organizací, členům spolků a organizací, podni-
katelům, firmám a všem ostatním, kdo se podílejí na kulturním, 
společenském, duchovním a sportovním životě ve městě.

Těším se na setkávání s vámi.
Hana Moravcová
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Paní starostko, naše městská část se 
umístila na druhém místě ve srovnáva-
cím výzkumu Město pro byznys, který 
už šestým rokem hodnotí více než 
dvě stě obcí s rozšířenou působností 
a dvaadvacet městských částí hlavního 
města české republiky. čeho konkrét-
ního se ocenění týká?

Jedním z důvodů, proč se nám dostalo 
tak vysokého hodnocení mezi vítěznou 

Prahou 2 a Prahou 8, byl kromě dosta-
tečné kapacity mateřských škol, rozsáh-
lých úředních hodin radnice a rychlého 
vyřizování agend také podnikatelsky 
přívětivé prostředí. Velmi mě těší, že naše 
snaha vyjít zdejší podnikatelské veřejnosti 
vstříc byla oceněna, protože je výsledkem 
dobré vzájemné spolupráce. Přilákat na 
své území nové podnikatele a následně 
je zde udržet, o to usilují představitelé 
mnoha obcí. Dobře vědí, že jim to přináší 
značné výhody v podobě dalšího rozvoje, 
získání prestiže, vytvoření nových pra-
covních míst a často i finanční podpory. 
součástí srovnávacího výzkumu Město 
pro byznys byla také cena za přínosnou 
spolupráci s radnicí. Vyzdvihuje firmy, jež 
pro své město či obec dělají víc, než je 
náplň jejich práce. I když tentokrát žádná 
hornopočernická firma tuto cenu nezíska-

la, přesto je podpora zdejších podnikatelů 
v kulturní, společenské a sportovní oblasti 
značná a chci za ni poděkovat. Na toto 
téma se ale více dočtete na straně xxx.

Desítky vloupání do rodinných domů 
a bytů v minulém roce, často v době, 
kdy jejich majitelé nic netušíce spali, 
nyní opět zvýšený počet krádeží na 
hřbitovech v Horních Počernicích, 
zvláště U beranky. S tím bohužel 
souvisí rostoucí kritika policie, protože 
její hlídky nelze často podle svědectví 
občanů zastihnout, hlášení škod jsou 
zdlouhavá, někteří občané si dokonce 
stěžují, že policisté krádež zpochybňují 
a přisuzují ji těm, kdo ji ohlásí. 

Všechny tyto patologické jevy nám velmi 
nepříjemně komplikují život. Byt nebo 
dům jsou naším rodinným zázemím 
a mnohdy jediným majetkem. kromě 
toho, že zloději většinou odcizí to nejcen-
nější, přijdou okradení často o věci, ke 
kterým mají blízký osobní vztah. stejně 
hrozné je pak martýrium pochůzek po 
úřadech, policii, pojišťovně. Mohu tedy 
občanům pouze doporučit, aby využívali 
všech možných a všeobecně známých 
opatření proti vloupání a nepodceňovali 
je. Zde se také potvrzuje zkušenost, jak 
je dobré mít přátelské vztahy se sousedy, 
kteří si mohou všimnout, že se v jejich 
okolí něco podezřelého děje. Zabezpe-
čovací technika jde sice mílovými kroky 
kupředu, ale lidská solidarita je v tomto 
případě neocenitelná.

helena Martynková z ekonomického od-
boru mi potvrdila časté telefonáty občanů, 
týkající se ukradených měděných obalů 
uren, květin, váz či ozdob na hřbitově 

u Beranky. Nachází se na velmi odlehlém 
místě, a je třeba, aby ho strážníci Městské 
policie častěji kontrolovali. Nestačí, aby 
jen jednou za čas projeli kolem, ale 
protože mají klíče, měli by ho kontrolovat 
také po uzavření. Takové kontroly by se 
samozřejmě měly týkat celé městské 
části, nejen hřbitovů. Npor. karlel Macháč 
z místního oddělení policie mi slíbil, že 
všechny hlídky budou instruovány, aby 
věnovaly zvýšenou pozornost jednotli-
vým částem obce a hřbitovům v horních 
Počernicích v denní i noční době. a jak 
mi píše zástupce ředitele obvodního 
ředitelství Městské policie Praha 14 ri-
chard Tauer, „zásada opuštění vozidla při 
hlídkové činnosti bude zdůrazněna“. Tak 
uvidíme! Je třeba dodat, že dokud budou 
sběrny vykupovat evidentně kradené 
kovy a tím nepřímo nahrávat ke krádežím, 
nic se nezmění. To je však otázka pro 
někoho jiného.

Pojďme se na chvíli od smutných zále-
žitostí vrátit k těm veselejším, k před-
vánočnímu času. Tak bohatou nadílku 
nejrůznějších akcí a hlavně obrovský 
zájem veřejnosti snad Horní Počernice 
ještě nezažily. Začalo to první adventní 
nedělí a ježíškovou poštou, což byl 
Váš nápad, jestli se nemýlím.

Nápad je vždycky nejdůležitější, vše 
ostatní skoro hračka! (smích). ale vážně, 
vždyť pod vánočním stromem se v hor-
ních Počernicích zpívalo už popětadvacá-
té, potřetí se na zámku sešly zastupitelky, 
pořádali jsme soutěž o nejkrásnější 
cukroví, stále větší oblibě se těší Ples se-
niorů. No a na začátku všech dnes velmi 
úspěšných akcí byl něčí nápad. když se 
ho potom ujmou šikovní a obětaví lidé, 

Se starostkou Hanou Moravcovou o aktuálním  
a předvánočním dění v Praze 20 

Dita Hořínková, Filip Antonio, Tereza 
Procházková a Pavel Voráček

Pod vánočním stromem se v Horních Počernicích 
zpívá už čtvrt století.
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vznikne velmi hezká tradice, které se 
zúčastňují nejen hornopočerničtí, ale rádi 
přijedou i lidé z okolních obcí. Ze všech 
akcí mám opravdu velkou radost a chci 
moc poděkovat všem, kteří se na jejich 
přípravě podílejí. Vážím si jejich oběta-
vosti a práce, kterou dělají mnohdy ve 
svém volném čase a zadarmo.

Využijme tedy této příležitosti a pojď-
me se k některým zmiňovaným akcím 
vrátit podrobněji a představit je těm, 
kteří je ještě neznají. 

Začnu tedy svatomartinským setkáním 
se zastupitelkami: úžasná akce pro ženy, 
která není jen posezením u sklenky vína, 
ale řeší se zde nejrůznější problémy 
a rodí se dobré nápady, o kterých jsem 
už mluvila. V krátkých vystoupeních se 
zde tentokrát představily talentovaná zpě-
vačka Majda Moudrá, saxofonistka an-

drea Prudilová a čerstvá mistryně světa 
v aerobiku anička Činková. Jsem pyšná, 
že máme u nás tak nadaná děvčata.

Opravdu velký nápor zažil Chval-
ský zámek a přilehlý areál o první 
adventní neděli, kdy se zde konaly 
trhy, odpoledne s rodinným centrem 
MUM, nejrůznější výstavy na zámku 
nebo v Domě umění ve špejcharu, 
ale nejvíc se asi všichni těšili na 
rozsvícení vánočního stromu a je-
žíškovu poštu.

To byl opravdu krásný den! anděl přiletěl 
včas a nestačil od dětí vybírat a razítko-
vat dopisy Ježíškovi, k tomu nám hrála 
a zpívala skupina Boží nadělení. Netu-
šila jsem, že přijde tolik lidí, ale když se 
rozsvítil náš nádherný vánoční strom, 
bylo jasné, proč přišli. Terezka, agátka 
a simon, které jsme vylosovali ze všech 

dopisů Ježíškovi, 
dostali od MČ Praha 20 dárky pod stro-
meček. Takže jsme založili novou tradici, 
jen budeme muset příště anděla umístit 
na pódium, aby ho děti pod vánočním 
stromem neumačkaly!

Těsně před Vánocemi jsme byli svědky 
vyhlášení vítězů soutěže Chvála peče-
ní, navečer se pak zpívalo pod vánoč-
ním stromem ve svépravickém divadle 
s rekordní návštěvností.

Další dvě akce, ze kterých mám velkou 
radost. Počet soutěžících se od loňska zdvoj-
násobil a vybrat nejkrásnější a nejchutnější 
cukroví, když všechno bylo krásné a dobré, 
to byl pro šestičlennou porotu opravdu těžký 
úkol. Za to nejkrásnější nakonec převzala 
cenu paní Vopěnková, jako nejchutnější 
ocenila porota cukroví paní Maškové.
Večerní 25. Zpívání pod vánočním stromem 
bylo - stejně jako v posledních letech - v režii 
zpěvačky Dity hořínkové. spolu s klavírním 
virtuosem Pavlem Voráčkem, flétnistkou 
Terezou Procházkovou a synem filipem 
antoniem nabídli přeplněnému hledišti malé 
nahlédnutí do biblického příběhu o narození 
Ježíše s názvem Ježíškovy první Vánoce, 
jehož premiéra se uskutečnila až Štědrý den. 
sváteční poselství v podobě známých i méně 
známých koled zakončily děti, který si přišly 
s Ditou zazpívat. Průvod lidí, kteří si z rukou 
hornopočernických skautů brali do svých 
domovů betlémské světlo, nebral konce... 

Živý betlém na Chvalském zámku 
přilákal na Štědrý den odpoledne opět 
spoustu rodin s dětmi. Zavírání Vánoc 
se Třemi králi, Svatou rodinou a živými 
velbloudy už ale komentovat nemůže-
me, to už bude lednové číslo v tiskár-
ně...

Nepochybuji o tom, že i tentokrát hornopo-
černičtí přijdou, vždyť u nás se pořád něco 
děje, a to je dobře. Chtěla bych využít této 
příležitosti a ještě jednou poděkovat všem, 
kteří se o kulturní, společenské i sportovní 
akce starají, a taky těm, kteří na ně rádi 
chodí. ráda se se všemi budu všude 
potkávat i v letošním roce.

Dana Mojžíšová

Svatomartinské setkání se zastupitelkami: Starostka Hana Moravcová děkuje za vystoupení 
Aničce Činkové, Majdě Moudré a Andrei Prudilové.

Dobrá zpráva na konec: Budova bývalého sklenářství na Chvalech  
má nové krovy i střechu.

Foto na dvoustraně: Jaroslav Bzenecký,  
Soňa Zíková a Vladimír Mojžíš jr., Jiří Stibor 
a Zuana Držmíšková
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Ani na Štědrý den nezůstali zaměst-
nanci Chvalského zámku a jejich spo-
lupracovníci doma, aby v klidu čekali 
na Ježíška. 

o živý betlém byl o Vánocích takový 
zájem, že zámecké nádvoří i kočárovna 
byly neustále plné návštěvníků. Přitaho-
vali je nejen Marie s Josefem a rozto-
milým Ježíškem, ale také zvířátka, se 
kterými si děti mohly hrát a krmit je. 

Počerničtí skauti rozdávali betlémské 
světlo, ekumenický pěvecký sbor hor-

nopočernických církví a skupina Boží 
nadělení zpříjemnily tento sváteční den 
krásným zpěvem vánočních písní a ko-
led. Na nádvoří voněly pečené kaštany 
a svařené víno, a nejen hornopočerničtí, 
ale i lidé z širokého okolí se setkávali, 
aby si popřáli hezké svátky.
otevřeny byly i zámecké výstavy Vánoč-
ní království a Nahlédnutí do ráje emmy 
a Barbory srncových. 

Děkujeme všem účinkujícím (paní Balko-
vičové a paní Trutnovské, které před-
stavovaly Marii, Ježíškům Johánkovi a 

robinovi a Tomáši Tőkőlymu za Josefa), 
skautům, zpěvákům a hudebníkům, 
panu Glattovi za zvířátka a obětavým 
zaměstnancům Chvalského zámku, kteří 
program připravili.

Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka 
Chvalského zámku

Foto Jiří Stibor, Alexandra Kohoutová, 
Zuzana Držmíšková a Vladimír Mojžíš

Vánoce na zámku

Živý betlém Lucie na kontrole adventních trhů

Po vyhlášení výsledků mohli cukroví ochut-
nat všichni.

Porota s vítězi soutěže Chvála pečení

Štědrý den na Chvalském zámku
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Dne 2. prosince 2013 proběhl prv-
ní Adventní koncert pro počernické 
pěstounské rodiče a rodiče klientů 
Aktivačního centra v ZŠ bártlova na 
Chvalském zámku. Setkání připravil 
odbor sociálních věcí a školství a radní 
Mgr. Alena Štrobová. Adventním kon-

certem jsme chtěli poděkovat všem 
náhradním rodičům za to, že dávají 
svou lásku a péči dětem, které nemo-
hou vyrůstat ve vlastní rodině. 
Všechny přivítala starostka hana Mo-
ravcová a pěstounům vyjádřila podporu 
i poděkování za péči o přijaté děti. V pro-
gramu pak hrála skupina fine Gospel 
Time se zpěvačkou Zuzanou stirskou. 
Jejich vánoční písně některé rodiče doja-
ly, jiné naopak gospel songy rozpohybo-
valy. Po náročných všedních dnech byl 
koncert příjemným osvěžením. advent-
ního setkání se samozřejmě zúčastnily 
i děti z pěstounských rodin a klienti akti-
vačního centra ZŠ Bártlova. aby si rodiče 

mohli koncert v klidu vyslechnout, dětí 
se ujala princezna z Chvalského zámku 
a provedla je všemi výstavami. Vánoční 
kosmetické balíčky od firmy Dermacol 
potěšily hlavně ženy. Za dárky firmě 
Dermacol děkujeme. Vánoční dárky nosí 
dětem obvykle Ježíšek, ale tentokrát ho 
zastoupila Městská část Praha 20, které 
také děkujeme. Při malém pohoštění 
jsme si pak povídali o radostech a sta-
rostech, které výchova dětí přináší, ale 
především obohacuje.

Bc. Daniela Bendlová,  
odbor sociálních věcí a školství

Adventní koncert pro počernické pěstounské rodiče

Den učitelů v roce 2014
MČ Praha 20 vyhlašuje pravidla k ocenění pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, žáků, studentů a sportovců na 
území Městské části Praha 20, které bude uděleno u příležitosti Dne učitelů v roce 2014 v těchto kategoriích:

I. a II. jako výraz uznání náročné práce pedagogických pracovníků 

III. ocenění žáků a studentů za vynikající studijní výsledky nebo za mimořádné činy prokazující občanskou statečnost, 
 odpovědnost a obětavost

IV.  ocenění sportovců a umělců, případně celé skupině za mimořádné sportovní či umělecké výsledky v soutěžích, které  
 reprezentují MČ Praha 20, nebo fyzické osobě za obětavou a celoživotní práci v oblasti umění, sportu a tělovýchovy 

V. ocenění bývalému pedagogickému pracovníkovi zpravidla u příležitosti významného životního jubilea, a to za dlouhodobý  
 přínos výchově a vzdělávání ve škole či školském zařízení na území MČ Praha 20

Návrhy na ocenění podávají písemně ve stanovené lhůtě zpravidla ředitelé, školské rady či pedagogické kolektivy škol a škol-
ských zařízení zřízených městskou částí. Dále to mohou být členové Zastupitelstva a rady Městské části Praha 20, zástupci jiných 
zřizovatelů škol a školských zařízení, ředitel ČŠI. V případě návrhu na ocenění sportovce nebo umělce jakákoliv právnická či fyzic-
ká osoba se sídlem v horních Počernicích, a to na Odbor sociálních věcí a školství Městské části Praha 20 v termínu od 10. 1. 
2014 do 15. 2. 2014. Návrhy se podávají se souhlasem nominovaných ke zveřejnění nezbytných informací o jejich osobě.
Podrobné informace na www.pocernice.cz.

Helena Víchová, odbor sociálních věcí a  školství

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce 
a děti se na ně vždycky moc těší. Tyto 
dny jsou pro žáky zdrojem zábavy, výtvar-
ných dovedností, dobročinnosti a překva-
pení od „školního“ Ježíška. Prosinec jsme 
zahájili mikulášskou veselicí s přehlídkou 
čertů, andílků, Mikulášů a Barborek. 
k Vánocům patří radost z dárků, a tak 
děti malovaly na hedvábí pod vedením 
lektorky Junové, aby originálními dílky 
obdarovaly své nejbližší. 
V tomto čase nemyslíme jen na sebe 
a své bližní, ale také na opuštěné děti 
v dětských domovech. letos přinesli žáci 
zachovalé hračky a nabídli je ke koupi 
svým spolužákům. Výtěžek z této burzy 
ve výši 4.129 korun jsme poslali na konto 
fondu ohrožených dětí. radost pak měly 
děti z bohaté nadílky ve školní družině, 
protože všechna oddělení dostala nové 

stavebnice, společenské hry a kreslicí 
potřeby. Děkujeme  vedení firmy Makro 
za sponzorský dar 11.000 korun.
V prosinci skončil projekt kutil. rodiče 
společně s dětmi vyráběli vánoční před-
měty, které průběžně posílali do školy. 
o nejkrásnějších rozhodla dětská porota, 
které se nevíc líbil betlém, korálkové oz-
doby a papírový vánoční strom. Poslední 
předvánoční den se děti ze všech tříd 
sešly, aby si společně zazpívaly koledy, 
popřály si hezké svátky a hodně zdraví do 
nového roku 2014. 
 Učitelky a vychovatelky ZŠ Spojenců

Prosinec v ZŠ Spojenců
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INFORMACE Z ÚMč PRAHA 20
ODbOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 

Nový zametací stroj 
 Naše městská část převzala v listopadu 
nové zametací vozidlo Multicar. stroj 
v hodnotě 3,858 mil. kč byl pořízen 
s příspěvkem schválené dotace na projekt 
městské části z fondů evropské unie 
v rámci operačního programu životní pro-
středí. Příspěvek evropské unie činí 90 % 
ceny stroje. Nový zametací stroj na čištění 
komunikací přispěje k dalšímu zlepšení 
čistoty místních komunikací a snížení praš-
nosti na území naší městské části. 
  
Přistavení kontejnerů na objemný od-
pad v 1. pololetí 2014 
 V prvním pololetí 2014 bude průběžně dle 
harmonogramu na níže uvedená místa při-
staveno 20 velkoobjemových kontejnerů 
na odpad. lze do nich odkládat objemný 
odpad (nábytek, matrace, dřevo, PVC, 
koberce, hadry, stará okna atd.) Do těchto 
kontejnerů nepatří nebezpečný odpad, 
pneumatiky, elektroodpad, suť, větve, listí, 
tráva, plasty, sklo, papír a železo. Tyto 
materiály odkládejte do sběrného dvora 
nebo do barevných kontejnerů na tříděný 
odpad. 

kontejnery budou přistaveny vždy 
v neděli od 9.00 do 13.00 na těchto 
místech: 
1. Parkoviště u křižovatky Mezilesí – Bě-
chorská za čerpací stanicí Benzina 9/2, 
9/3, 13/4, 11/5, 8/6
2. ratibořická (u odbočky k DDM 
a ZuŠ) 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6
3. křižovatka Jeřická – Chvalkovická 
(u kontejnerů na tříděný odpad) 23/2, 
23/3, 27/4, 25/5, 22/6
4. křovinovo náměstí 23/2, 23/3,  
27/4, 25/5, 22/6
Informace k úrazům na komunika-
cích 
 Naše městská část je pojištěna pro pří-
pady úrazů chodců na chodnících. Na 
základě zkušeností s postupem pojiš-
ťovny při likvidaci úrazu doporučujeme, 
dle možnosti, přivolat k úrazu městskou 
policii. Po telefonátu na linku 156 přijede 
během 10 min a úraz zdokumentuje. 
Protokol může být velmi důležitý při 
postupu pojišťovny o přiznání náhrady. 

Jaroslav Píša,  
vedoucí místního hospodářství

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 horních Počer-
nicích pro školní rok 2014/2015, který bude probíhat v ZŠ ratibořická 1700, ZŠ stoliňská 823, fZŠ Chodovická 2250 a ZŠ spojen-
ců 1408 ve dnech 28. a 29. ledna 2014 od 13.00 do 17.00.

Zápis se uskuteční v souladu se zákonem č.561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělá-
vání. Pro školní rok 2014/2015 budou zapisovány děti, které k 31. 8. 2014 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 sta-
novené zákonem lze postihnout jako přestupek podle zákona č.200/1990 sb., o přestupcích, §31 odst.1.

Prázdniny ve II.pololetí školního roku 2013/2014

Ve všech základních školách v horních Počernicích jsou prázdniny v následujících 
termínech:
Jednodenní pololetní prázdniny  31. ledna 2014
Jarní prázdniny pro Prahu 9 24. února – 2. března 2014
Velikonoční prázdniny  17. - 18. dubna  2014
hlavní prázdniny   28. června - 31.srpna 2014

Podrobné informace o jednotlivých školách a školských obvodech najdete na interne-
tových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice Městská část - Školy v MČ.

Helena Víchová, odbor sociálních věcí a školství

POKRAčOVÁNÍ ZE STRANy 3
eIa, čili vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí, stanoví zákon. Pravidla pro investory byla schválena radou MČ, jsou před-
mětem jednání při každém větším investičním záměru v horních Počernicích a přinášejí obci finanční výhody. Není to tedy žádné 
kupování či vydírání, jak kladný postoj většiny zastupitelů k rozšíření lrs označil jeden z občanů. každý větší investiční záměr při-
náší  MČ určitou zátěž do budoucna, např. povinnost umístit děti do mateřských a základních škol. Z tohoto důvodu tyto smlouvy 
uzavíráme.
 
Co se týká stavebního řízení, byla schválena dokumentace pro územní řízení s povinností uzavřít plánovací smlouvu a smlouvu o 
spolupráci. Po schválení těchto smluv bude probíhat územní a stavební řízení, ke kterému mohou mít námitky také občané. každý 
má tedy svá práva a povinnosti, nejen soukromí vlastníci jako investoři, ale také občané. Povinností starostky je nejen hájit práva 
obou stran, ale také  řešit každý problém bez prázdných slibů a zastíraných odpovědí. Bez ohledu na politiku, bez ohledu na blížící 
se volby.

Hana Moravcová
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Informace ze školství

Uplynulý rok jsme vás informovali 
o výjimečných sportovních úspěších 
našich školáků a studentů. Zdá se, že 
Horní Počernice jsou pro talentované 
mladé sportovce zemí zaslíbenou. 
Další výborné zprávy pro vás máme 
i na začátku roku 2014. Věřím, že pro 
nás všechny to bude stejně dobrý rok, 
jako je jeho začátek pro sourozence 
Martinu a Josefa Ptáčkovy.

Další mistrovské tituly do 
počernických škol

Šestnáctiletá Martina Ptáčková je 
studentkou soŠ pro administrativu eu 
a loňskou absolventkou ZŠ ratibořická. 
Výrazně se prosadila na mistrovství Čr 
v kickboxu, velmi náročném sportov-
ním odvětví. V kategorii ženy open bez 
rozdílu vah nenašla žádnou přemoži-
telku a po vynikajícím výkonu zvítězila. 
Čerstvá mistryně republiky má za sebou 
nejen cenná vítězství na mezinárodních 
závodech, ale skvěle zabojovala i na Me 
juniorů v rakouském Mattersburgu, kde 
v roce 2013 získala nejen do své domácí 
sbírky, ale i pro horní Počernice, stříbr-
nou a bronzovou medaili.
Ve sportovní rodině Ptáčkových to ale 
není jen Martina, kdo si vede tak úspěš-
ně. Její mladší bratr Josef, žák 7.B. ZŠ 
ratibořická, si stejně jako Martina oblíbil 
bojové sporty a také se mu daří. 
josef Ptáček se ve své kategorii stal 
v roce 2013 nejúspěšnějším závodníkem 
Mistrovství Čr. Na Mistrovství Čr v Bra-
zilském JIu-JITsu i ve fightingu získal 
krásná druhá místa. ke zlatu chyběl 
jen krůček, ale protože Pepa motivaci 
i sportovní vzor v rodině má, můžeme se 
těšit na další dobré zprávy o soutěžních 
výsledcích sourozenců Ptáčkových. Blíže 
je představíme v některém z dalších 

Komunitní plánování sociálních služeb
Pozvánka na jednání pracovních skupin

setkání pracovní skupiny rodina, děti a osoby ohrožené závislostmi se bude konat v pondělí 10. února 2014 v 17 hodin v kanceláři 
vedoucí odboru osVŠ Ing. Moniky Brzkovské na úMČ Praha 20, Jívanská 635. 
Pracovní skupina senioři a zdravotně postižení se setká ve čtvrtek 13. února 2013 ve 14 hodin v zasedací místnosti úMČ Praha 
20, Jívanská 635. s případnými podněty do akčních nebo dlouhodobých investičních plánů, stejně jako s připomínkami a náměty 
v oblasti plánování sociálních služeb můžete kontaktovat koordinátorku komunitního plánování Michaelu Vedralovou (michae-
la_vedralova@pocernice.cz, 271 071 774) nebo radní pro sociální oblast a školství alenu Štrobovou (alena_strobova@pocernice.
cz, 271 071 661).
Těšíme se na setkání.

 -aš-

Zlatý úspěch Martiny Ptáčkové

Pepa jde ve šlépějích úspěšné sestry.

čísel hPZ. Nyní blahopřejeme, přejeme 
hodně zdraví a do další sportovní kariéry 
držíme palce! 

Skupinové preventivní zubní 
prohlídky ve školách

od bojových sportů zamíříme do úplně 
jiné oblasti, přestože sportu docela 
vzdálená - zvlášť bojovému, není. Ve 
spolupráci s týmem Prof. MuDr. Josefa 
Broukala z 1. lf uk a Výzkumného 
ústavu stomatologického připravuje-
me pro naše školy i školky nabídku 
možnosti preventivních skupinových 
prohlídek chrupu našich dětí přímo ve 
školách. Zkušený tým stomatologů se 
zaměří u dětí v mateřských školách na 
správné prořezávání zubů, dále pro-
běhnou i vyšetření školáků do 15 let. 
Záleží na rozhodnutí a souhlasu rodičů, 
zda budou mít o tento typ preventivního 
ošetření svých dětí zájem. Chrup dětí 
vyšetří zkušení odborníci. V týmu jsou 
i studenti posledního ročníku zubního 
lékařství, kteří se postarají především 
o to, aby prohlídka proběhla v příjemné 
a empatické atmosféře, aby zejména 
nejmenší děti ztratily pocit strachu ze 
zubaře.
Přeji vám všem klidný rok 2014 a návště-
vy u lékařů pouze preventivní.

Mgr. Alena Štrobová, radní
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Svatomartinský ples seniorů
Ve špejcharu jsme to v rytmu melodií 
kapely Bueno na sklonku listopadu zase 
pořádně roztočili! svátečně naladěné 
dámy a pány rozehřálo už výborné před-
tančení. skvělé vystoupení předvedly 
gymnastky TJ sokol horní Počernice 
pod vedením trenérky lenky Barešové. 
Ve stejně strhujícím rytmu pokračoval 
i kroužek irských tanců DDM, který vede 
lektorka Marie luisa stiborová. Marie 
s kamarádkou Terezou ještě přidaly 
krásné sólové vystoupení. Na závěr 
účastníky plesu uchvátila naše čerstvá 
mistryně světa ve sportovním aerobiku, 
žákyně 7.B. fZŠ Chodovická anička 
Činková. 

skvělá nálada, výborní muzikanti, 
spousta energie, takový byl náš pod-
zimní ples. Závěrem bychom velice rádi 
poděkovali sponzorům, kteří dodali 
pěkné ceny do tomboly: Prominent 
CZ, největší producent krůtího masa 
a krůtích specialit v čR – provozovna 
na Náchodské ulici, Pekařství Mo-
ravec, 1. Moravsko-česká vinařská 
společnost – vinotéka na Křovinově 
náměstí, Kosmetika Ivana Škopová, 
Květiny Dita Marková, Klub seniorů 
SKP HOPO, děti ze ZŠ Stoliňská pod 
vedením paní učitelky Krajňákové.  

Na Jarní ples seniorů vás už nyní zve ple-
sový výbor ve složení: Hana Moravcová, 
Alena Štrobová a Jaroslav Kočí st.

Foto: Ludmila Kadlecová a Monika Brzkovská
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Z redakční pošty

Martin Hilský pochválil hornopočernické ochotníky

Poděkování za dopravní značení

„Oslavy“ Silvestra 2013

V časopise 5 Plus z 28. 11. 2013 vyšel 
rozhovor s překladatelem Martinem hil-
ským, díky němuž existuje v češtině celé 
dílo renesančního anglického dramatika 
williama shakespeara. Na otázku, zda 
zná nějakou povedenou amatérskou 
verzi shakespearovy hry, Martin hilský 
odpověděl: „ano. Pozvali mě například 
ochotníci z horních Počernic, když 
uváděli sen noci svatojánské pod širým 
nebem. řemeslníky v tom představe-
ní hráli opravdoví mistrní řemeslníci a 
v tom byl obrovský divadelní vtip. Byli 

tak opravdoví, stejně jako ti původní 
aténští řemeslníci. hráli doslova o život. 
Byl to pro mě emocionálně obrovský 
zážitek, větší než při lecjakém chladném 
provedení profesionálů. srdce je víc než 
řemeslo nebo technika.“ 
Představení sen noci svatojánské 
v režii Vladimíra stoklasy mělo premiéru 
v květnu 2002, obnovenou premiéru o 
pět let později a derniéru 27. 6. 2009.

-dm-

s radostí jsem koncem listopadu pozo-
rovala pracovníky dopravního značení, 
jak pokládají cyklistický pruh v ulici 
ratibořická. Věc, která mi dělala starosti 
několik let, se vyřešila během jediného 

dne! Chtěla bych poděkovat úMČ Praha 
20, především pánům horynovi a ko-
toučovi, za rychlé a elegantní řešení. 
Myslím, že díky jejich počinu spadl 
kámen ze srdce mnoha počernickým 

občanům, kteří tuto část komunikace 
denně používají.
Za malé i velké cyklisty Karolína Klímová

oslavy silvestra přinesly kromě veselí i 
nepříjemné zjištění škod po vandalismu 
za několik desítek tisíc korun. Neznámí 
vandalové zničili dětmi velmi oblíbený 
tobogán na hřišti v Běluňské ulici, od-
padkové koše a automat na jízdenky na 
otočce linky 223 v ulici Jívanské.
Zjištěné škody jsme nahlásili Policii Čr. 

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství 

Několik fotografií ze stanového obydlí 
nepřizpůsobivých občanů ve křoví u cyk-
lostezky před hřbitovem Horní Počernice 
poslal do redakce pan Holan. 

Tlupa bezdomovců, vybavená batohy 
a vozítky, která pravidelně prochází Počer-
nice a rabuje kontejnery, nevyvolává mezi 
občany pocit bezpečí.

Děkujeme našim příznivcům za hlasy, které dali kandidátům za ksČM v podzimních volbách do Poslanecké 
sněmovny České republiky a současně přejeme všem občanům horních Počernic pevné zdraví, štěstí a spo-
kojenosti v roce 2014.

Zastupitelé MČ Horní Počernice za KSČM
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Nadační fond Dům umění podporuje  
mladé umělce
David Fiala: Nabízíme naše výstavní prostory slavným  
i začínajícím tvůrcům

Od slavnostního otevření Domu umě-
ní na Chvalské tvrzi uběhlo sedm mě-
síců. Po úvodní výstavě malíře Pavla 
Brázdy následovala přehlídka obrazů 
a grafických listů Karla Vysušila, 
poté Výstava v plenéru Pavla Filina, 
Ornamentální stínohra Věry Tataro 
a Přepadení! Michala Tomka. Nyní 
zde až do 27. ledna probíhá prodejní 
Výstava obrazů 19. a 20. století, při 
jejímž zahájení představil majitel ga-
lerie David Fiala také nově založený 
Nadační fond Dům umění. 

„Jak už název napovídá, náš nadační 
fond bude působit především v kulturní 
a vzdělávací oblasti. Po celou dobu mé 
práce v tomto prostředí se setkávám 
s mladými umělci všech oborů. Jejich 
tvorba je zajímavá, ale potřebují se více 
dostat do povědomí širší veřejnosti, 
prosadit se. Chceme proto podporovat 
mladé talentované výtvarníky, absol-
venty vysokých a středních umělec-
kých škol, stejně jako výtvarné spolky 
a jednotlivce, kteří mají k umění vztah,“ 
uvedl David fiala při vernisáži 4. pro-
since. hlavním těžištěm práce nadač-
ního fondu je propagace současného 
umění, zajišťování výstav uměleckých 
děl, další vzdělávání mladých umělců 
pod vedením zkušených lektorů, před-
nášky významných umělců a pořádání 
workshopů pro odbornou i laickou 
veřejnost.
k první spolupráci přizval David fiala 
soňu Zíkovou a Michaelu Vaněčko-
vou, vyučující výtvarného oddělení 
ZuŠ horní Počernice. „Připravujeme 
společnou výstavu a prezentaci čtyř zá-
kladních uměleckých škol: z Jablonce 

nad Jizerou, Teplic v Čechách, říčan 
u Prahy a horních Počernic s názvem 
Čtyři roční období. objekt barokního 
špejcharu nám svou dispozicí a úžas-
ným výstavním sálem umožnil tyto 
plány realizovat. Součástí vernisáže, 
která se uskuteční 30. ledna 2014 
v 16 hodin, budou také výtvarné 
aktivity dětí a hudební vystoupení. 

Věřím, že to bude zajímavé setkání 
a zkušenost pro všechny, protože se 
jako kolegové neznáme a nevíme, jak 
kdo s dětmi pracuje. Přijďte se podívat. 
Pokud nestihnete vernisáž, výstava 
potrvá až do 24. února,“ uvedla soňa 
Zíková.

Dana Mojžíšová

Na vernisáži výstavy obrazů 19. a 20. století představil David Fiala (vpravo) nově založený 
Nadační fond Dům umění na podporu mladých a začínajících výtvarníků.
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Restaurace Sezóna Hotelu Chvalská Tvrz získala 
prestižní ocenění

Už poosmé uspořádala Asociace 
hotelů a restaurací České republiky 
celostátní setkání téměř dvou stovek 
hoteliérů a provozovatelů restaura-
cí, tentokrát v hotelu Best Western 
Premier Hotel International v Brně, kde 
byly také uděleny Výroční ceny asoci-
ace v osmi kategoriích. Z 57 nominací 
se v kategorii Restauratér roku držite-
lem titulu za hotelové restaurace stala 
Alice Stárová z restaurace Sezóna Ho-
telu Chvalská Tvrz Praha. Na strategii 
podnikání v oboru gastronomie jsme 
se zeptali jí a ředitele hotelu a restaura-
ce Jana Škrleho.

V dnešní době se hotelové restau-
race často potýkají s ekonomickou 
krizí a velkou konkurencí. jak se vám 
podařilo zviditelnit se a najít vlastní 
klientelu?
as: I když se restaurace na první pohled 
tváří, že k hotelu nepatří, byl to marketin-
gový záměr. firemní klientela, která byla 
vždy základem našeho podnikání, začala 
šetřit, a to se projevilo na obratu. Museli 
jsme proto najít nové nabídky v cenově 
přijatelných mezích, zcela změnit chod 
a nabídku našich služeb a nalézt pro 
všechny přijatelné řešení: na jedné straně 
restaurace s hotelem, na druhé spoko-
jení hosté. radikální, ale pozitivní změna 
nastala s příchodem nového šéfkuchaře 
Jana Škrleho v roce 2011, který zcela 
změnil chod a nabídku naší kuchyně. 

Co pro vás ocenění znamená?
as: Vnímáme ho jako velké zadostiuči-
nění a poctu naší práci. stále platí, že 
naší prioritou je maximálně spokojený 
host v restauraci i v našem hotelu. To, že 
jsme dostali toto ocenění, nás utvrdilo 
v přesvědčení, že práci děláme dobře 

a poctivě. Díky naší píli jsme se dostali 
do povědomí veřejnosti i mimo lokalitu 
horních Počernic. Titul restauratér roku 
pro mne tedy znamená ocenění nejen mé 
práce, ale také práce celého týmu nejen 
v oblasti byznysu, ale především v přístu-
pu k němu. Dělat práci poctivě se vyplatí. 

jaká je strategie vašeho podnikání?
JŠ: Back to basic neboli návrat k zákla-
dům pohostinství, což znamená, že host 
a kvalita poskytovaných služeb jsou vždy 
na prvním místě. Veškeré suroviny, které 
používáme, jsou čerstvé a bez umělých 
dochucovadel. Důležitou roli v naší stra-
tegii hrají kvalitní dodavatelé. Zásadně si 
vybíráme pouze prověřené a spolehlivé 
partnery, z nichž upřednostňujeme regio-
nální producenty.

jaké jsou vaše plány do budoucna? 
as: Za každou cenu udržet kvalitu 
surovin a poskytovaných služeb. Toto 
ocenění nás zavazuje k tomu, abychom 
naše služby neustále zkvalitňovali. Díky 
skvělé spolupráci s vedením Chvalského 
zámku se naše klientela rozšířila hlavně 
o rodiny s dětmi především o víkendech. 
součástí restaurace je proto oblíbený 
dětský koutek.

JŠ: Chceme pokračovat v oblíbených 
akcích, jakými jsou pravidelné nedělní 
brunche každou poslední neděli v měsíci, 
26. 1. následuje  zabíjačkový brunche, 
velice příjemné degustační večery
s ochutnávkou vín, a jak už z názvu naší 
restaurace vyplývá, také sezónní nabídky.

členy Asociace hotelů a restaurací 
české republiky jste osm let. jaké 
výhody to vaší restauraci přináší?
as: asociace je největší oficiální asociací 
sdružující podnikatele a podnikatelské 

subjekty v oboru gastronomie a uby-
tovacích zařízení v Čr. Je také členem 
sdružení hoTreC, které je poradním 
orgánem při evropské unii. Náš hotel má 
oficiální klasifikaci ubytovacích zařízení, 
která zaručuje požadované kvality služeb 
a vybavenosti hotelů. asociace hotelů a 
restaurací České republiky zastupuje své 
členy i na národní úrovni v poslanecké 
sněmovně a v senátu. Je to asociace
sedmi zemí eu, které aplikují společná 
kritéria v udělování hvězdiček.

blahopřejeme Alici Stárové i janu Škr-
lemu k prestižnímu ocenění a přejeme 
jim i restauraci Sezóna hodně spokoje-
ných hostů v roce 2014. 

Dana Mojžíšová

Alice Stárová, manažerka restaurace Sezóna Hotelu Chval-
ská tvrz Praha a držitelka titulu Restauratér roku za hotelové 
restaurace a ředitel hotelu a restaurace Jan Škrle.

www.restauracesezona.cz 
www.chvalskatvrz.cz
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Akcelerace ve službách pražských podnikatelů
O programu podpory podnikání s Ing. jitkou Kárníkovou, generální ředitelkou akciové spo-
lečnosti Rozvojové projekty Praha

Kontaktní centrum pro podnikatele je nedílnou součástí projektu Akcelerace – programu podpory podnikání na území hlav-
ního města Prahy, který vznikl z iniciativy a je podporován Hlavním městem Praha respektive Radou HMP v čele s primáto-
rem Tomášem Hudečkem. Jeho cílem je poskytovat relevantní a souhrnné informace pro podnikatele, kteří s podnikáním 
teprve začínají, i pro ty, kteří již s podnikáním mají své zkušenosti.

Kontaktní centrum pro podnikatele 
poskytuje klientům poradenství zcela 
zdarma. V jakých oblastech?
Jedná se o informační servis pro podni-
katele, odborné poradenství a nabídku 
vzdělávacích programů. Informační 
servis pro podnikatele poskytuje rady 
k správnému nasměrování podniká-
ní. Pracovníci kontaktního centra pro 
podnikatele s klienty řeší konkrétní kroky 
spojené se založením živnosti. Ti tak 
mohou získat souhrnný přehled o tom, 
co je třeba si před začátkem podnikání 
rozmyslet. kde mohou být slabiny a na-
opak příležitosti jejich podnikatelského 
záměru, na co musejí být připraveni, 
pokud se rozhodnou otevřít svoji vlastní 
provozovnu a podobně. Následně jim 
pracovníci kontaktního centra mohou 
poskytnout praktické informace o vhod-
né právní formě s ohledem na plánovaný 
obor a rozsah podnikání, na jaké úřady 
se obrátit při zakládání společnosti a jaké 
dokumenty je třeba mít připraveny. 

jaké konkrétní odborné poradenství 
mohou podnikatelé v rámci Akcelerace 
využít?
Jsou to bezplatné odborné konzultace 
v oblasti daňové, účetní a právní a jsou 
významnou součástí poradenských slu-
žeb. Tyto odborné služby doplňuje nabíd-
ka seminářů a školení pro podnikatele. 
Mezi nabízenými jsou témata problemati-
ky veřejných zakázek, personalistika pro 
podnikatele, témata týkající se firemního 
účetnictví a financí a mnohá další.  semi-
náře jsou otevřeny samotným podnika-
telům i jejich zaměstnancům. užitečným 
a praktickým pomocníkem jsou pro 
podnikatele tato témata zpracovaná for-
mou příruček, které lze zdarma stáhnout 
na webových stránkách projektu www.
akcelerace-praha.cz.

Zaměřuje se projekt Akcelerace i na 
další oblasti podpory podnikání?
samozřejmě. Jedním z dalších zajíma-
vých a užitečných projektů je projekt 
úspěšná žena. Zaměřen je na potřeby 
žen podnikatelek a jejich podporu. Ve 
svém obsahu tento projekt pracuje ze-
jména s přirozenými vlastnostmi a schop-
nostmi žen a jeho absolvování je efektivní 
pro ženy, které o podnikání uvažují, ale 
i pro ty, které již mají s podnikáním zku-
šenosti. Projekt úspěšná žena je otevřen 
a může být přínosem všem ženám, které 
plánují svou budoucnost a chtějí získat 

nové zkušenosti. V blocích odbor-
ných workshopů jsou zahrnuta témata 
z oblasti sebeprezentace, vyjednávání 
s partnery a komunikace se zákazníky, 
zásad verbální a neverbální komunikace, 
asertivních a manipulativních technik, 
konfliktů a jejich řešení, ale i z oblasti 
personalistiky či finanční. 

Svým prvním ročníkem realizace 
prochází jedna z další  aktivit v rámci 
Akcelerace, je jím projekt START.  
Můžete jeho náplň přiblížit?
Program sTarT je zaměřen na studenty 
posledních ročníků středních odborných 
škol a učilišť. studenti se během interak-
tivního semináře stávají součástí diskuze 
o významu řemesla a jejich možností 
profesního uplatnění po ukončení studia. 
Dozví se, co vše je potřebné k tomu, 
aby mohli začít podnikat. Jaké výhody 
a nevýhody pro ně samostatné podnikání 
může mít. Zároveň se dozví praktické 
rady z oblasti strategie vlastního pod-
nikání, kde hledat obchodní příležitosti 
a že budování a udržení dobré pověsti je 
klíčem k úspěchu. Zkusí si sami sesta-
vit osobní finanční rozpočet a dozví se 
o důležitosti oddělení osobního a firem-
ního účetnictví, což přispívá ke zvyšování 
finanční gramotnosti studentů. Význam-
ným přínosem projektu sTarT je i to, 
že si studenti uvědomí, že být dobrým 
a vnímavým zaměstnancem po ukon-
čení studia může být velkým přínosem 
pro jejich budoucí životní aktivity včetně 
podnikání. V první polovině roku 2014 je 
v plánu i testovací část tohoto projektu 
se zaměřením na osmé a deváté třídy 
základních škol. 

Dana Mojžíšová

Projekt Akcelerace – program podpo-
ry podnikání na území hlavního města 
Prahy vznikl z iniciativy Magistrátu hl. 
m. Prahy a jeho realizátorem je akci-
ová společnost Rozvojové projekty 
Praha.
Komplexní nabídku služeb Kontaktní-
ho centra pro podnikatele a informace 
o dalších projektech najdete na www.
akcelerace-praha.cz. 

Jitka Kárníková

Kontaktní centrum 
můžete osobně navštívit 
na adrese: 

Opletalova 929/22,
110 00, Praha 1
Tel.: +420 606 761 106
e-mail: 
akcelerace@rprg.cz
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Miloš Smolík: Ptáme se, co můžeme udělat pro druhé
Sedmnáct let Klubu podnikatelů Horní Počernice

Přilákat nové podnikatele a následně je udržet na svém území, o to usilují představitelé mnoha obcí. Dobře vědí, že jim 
to může přinést značné výhody v podobě dalšího rozvoje, získání prestiže a vytvoření nových pracovních míst. V městské 
části Praha 20 působí desítky větších i menších firem, které si osvojily odpovědný přístup k podnikání. Kromě byznysu dě-
lají i řadu neziskových aktivit, jež mají jedno společné: podporují projekty, které přispívají ke zlepšení kvality života v obci. 
O tom, že hnací sílou jejich podnikání a networkingu není jen chamtivost, nenasytnost a myšlenka na zisk, ale také umění 
dávat, naslouchat a pomáhat, jsme si povídali s vicepresidentem Klubu podnikatelů Horní Počernice Milošem Smolíkem, 
jež stál u jeho zrodu v roce 1996. 

S jakým cílem jste sdružení zakládali?
Především jsme chtěli vytvořit podmínky k prohlubování vzá-
jemné spolupráce podnikatelských subjektů, abychom mohli 
společně napomáhat rozvoji společenského a ekonomické-
ho života v naší městské části. Chtěli jsme zlepšit kontakty 
s představiteli místní samosprávy i spolkových organizací. 
Mnohé z našich záměrů se už podařilo uskutečnit, a je jisté, 
že klub podnikatelů má pozitivní vliv na zlepšení kvality života 
hornopočernických obyvatel. rozhodujícím dílem se třeba 
zasloužil o získání finančních prostředků na dostavbu kana-
lizace, pomohl několika podnikatelům v tíživé životní situaci, 
spolupracuje s vedením radnice. 

Networking může dlouhodobě fungovat jen za předpo-
kladu oboustranné spolupráce. Říká se, že sponzorství 
je výpomoc podnikatelské sféry tam, kde státní kasa ne-
stačí. Také se říká, že sponzoring není jen dobročinnost 
firem a podnikatelů, ale také potřeba reklamy. A do třetice 
se říká se, že sponzorovat by měly především velké firmy, 
protože malé na to nemají. Co si o tom myslíte?
svým způsobem platí všechna tři tvrzení, i když často ne tak 
úplně. každá firma by neměla být zahleděna jen do svých 
zisků, ale také žít se svým okolím a nebýt k němu lhostejná. 
hornopočernické firmy a podnikatelé patří už léta k tradičním 
sponzorům školství a kulturní nebo sociální oblasti, aniž by 
při této činnosti upřednostňovaly reklamní efekt. sponzorství 
vytváří dobré jméno firem na veřejnosti, i když mnohé z nich 
kolikrát ani nechtějí, aby byla jejich jména zveřejňována. 
sponzorství přitom nemusí vždy představovat jen poskytnutí 
peněz, může jít třeba o dodání zboží nebo různých služeb.
Podnikatelská sféra je často významným sponzorem sportov-
ních a kulturních akcí. 
Bez jejího přispění by se mnohé z nich nemohly uskutečnit. 
Takže i v této sféře mnohdy podnikatelé zaskakují za státní či 
obecní pokladnu, a myslím, že si za to zaslouží větší prezen-
taci třeba prostřednictvím obecních novin. 
Nejvíce diskutabilní je tedy třetí tvrzení, že sponzoring je 
především pro velké firmy. Není to tak úplně pravda. každý ze 
sponzorů totiž dává tolik, kolik mu jeho finanční situace dovo-
luje. a není taky pravda, že myslíme jen na sebe. Vždycky se 
ptáme, co můžeme udělat pro druhé. 

Kdo se může stát členem Klubu podnikatelů Horních 
Počernic?
Nyní má klub asi čtyřicet členů, a to bychom chtěli změnit. 
snažíme se aktivizovat místní podnikatele mnoha způsoby. 
Založili jsme webové stránky, každý měsíc vydáváme Bulletin, 
pořádáme společenské akce. Přesto nás udivuje nezájem 
mnohých podnikatelů o členství v našem sdružení, které je 
řádně registrované ministerstvem vnitra. V tradičních demo-
kratických zemích mají taková podnikatelská sdružení velmi 
silné postavení a mohou se spolupodílet na zlepšení života, 
řešení problémů v obci, které se ho mohou týkat profesně 
i osobně, zkrátka mohou ovlivňovat mnoho věcí. klub se však 
nezabývá jen vážnými problémy. Pořádá i celou řadu spole-
čenských akcí a výletů. 

Členem našeho klubu může být každý podnikatel, jehož pod-
nikatelské zájmy jsou spjaty s horními Počernicemi, případně 
s jejich blízkým okolím. stačí, když zájemce o členství podá 
písemnou přihlášku představenstvu klubu, které rozhodne 
o jeho přijetí. Členství pomůže podnikatelům k zviditelnění, 
třeba prostřednictvím našeho webu, kde může veřejnost 
informovat o aktualitách z jeho firmy, a jak doufáme, také 
v hornopočernickém zpravodaji.

Sponzoring může být pro malé a střední firmy účinným 
prostředkem, jak dát o sobě vědět. Inzerce v novinách vy-
drží na očích veřejnosti o něco déle. Povědomost o tom, 
že místní firma sponzoruje například kulturní akci nebo 
školu pro potřebné a postižené děti v obci, vytváří i lepší 
vztah občanů k podnikatelům. Firma si tak vytváří dobrou 
image, což je z marketingového hlediska důležitá, i když 
často opomíjená záležitost. Važme si tedy snahy i podpo-
ry místních podnikatelů. 

Dana Mojžíšová
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Eva Warausová: 
Mnozí i velmi stateční rezignovali, měli hrozný strach
Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích jsou součástí projektu Paměť národa

Pokud dnes kdokoli z nás pátrá v matrikách, kronikách či jiných archivních písemnostech po minulosti a kořenech svého 
rodu, téměř bez výjimky nachází nějakého předka zemědělského původu a mnohdy s údivem zjišťuje, že je vlastně přes 
několik generací potomkem někdejších malých či větších sedláků. Po mnoho generací tito lidé rozhodovali nejen o přítom-
nosti, ale zejména o budoucnosti svého majetku a životech svých dětí. Hospodářům, kteří sami určovali, kdy budou sít, orat 
či sklízet, na přelomu čtyřicátých a padesátých let dvacátého století, s nástupem kolektivizace do československého země-
dělství, od základu se změnil dosavadní způsob práce, postavení a zejména celá další životní perspektiva. Co o nich věděli 
jejich současníci z měst, proč byli neteční a proč se k likvidačním krokům na jejich obranu nepostavili? Co o těchto kdysi 
nejpočetnějších příslušnících naší společnosti víme dnes my, když velká část našich vrstevníků tehdejší rolníky a sedláky 
z vlastní zkušenosti nepamatuje nebo nezná? Vesnická rolnická a selská minulost byla pestrá a bohatá, útržky z ní většinou 
známe jen z četby a vyprávění. Už proto stojí za to si ji připomínat i dnes, třeba příběhem Evy Warausové, roz. Novákové 
(1932), jejíž život, stejně jako životy tisíců dalších, poznamenaly dramatické události naší novodobé historie.

Odedávna bylo třeba obdělávat půdu 
a pečovat o zvířectvo, aby bylo co 
jíst. Ti, kteří takto pracovali, patřili 
neodmyslitelně k přírodě a půdě, ať 
ji považovali za vlastní či zda patřila 
panovníkovi nebo šlechtě. S tím se 
narodili, žili a umírali, v tom byl smysl 
jejich existence. Také zemědělství 
v katastru našich původních obcí má 
dlouholetou tradici. Od roku 1652 zde 
byl více než sto let jedinou feudální 
vrchností jezuitský řád, než  ho josef 
II v roce 1773  zrušil. jeho nástupcem 
se až do zrušení poddanství v roce 
1848 stal Zemský studijní fond. Od 
té doby byli zdejší zemědělci skuteč-
nými vlastníky půdy a hospodařili na 
ní. V kronikářských zápisech z roku 
1890 se můžeme dočíst, že v té době 
bylo na území našich původních obcí 
o rozloze 1.873 hektarů celkem 184 
rolnických usedlostí,  z toho 52 ve Ch-
valech. Patřilo k nim také velké hospo-
dářství rodiny Novákových, jehož pole 
sahala až na území dnešního sídliště 
černý Most.

Chvaly v minulosti
„Tatínek pocházel ze satalic, kde hos-
podařili jeho rodiče. když se naši vzali, 
koupil jim dědeček statek na Chvalech 
se závazkem, že se o rodiče na stáří 
postarají,“ vysvětluje eva warausová, 
odkud rodina do horních Počernic 
přišla. „Dnes si už málokdo dovede 
představit, jak vypadaly Chvaly ve třicá-
tých letech minulého století. Náš statek 
stál při Náchodské ulici v místech, kde 
je dnes část areálu nové chvalské školy. 
Nejstarší záznamy o něm  jsou z roku 
1862, jeho hluboké sklepy v pískovco-
vém podloží se velmi podobají sklepům 
pod chvalským zámkem. sousedili jsme 
se statkem Mayerových, hospodařili tu 
Bendlovi, hladíkovi. Byly tady i parky se 
spoustou vzácných stromů, jinak všude 
kolem jen samá pole. Dobu velkých hos-
podářství na Chvalech už dnes připomí-
nají hlavně budovy bývalého nadačního 
statku v areálu Chvalské tvrze,“ říká eva 
warausová. 
V té době byly Chvaly téměř výhrad-
ně zemědělskou obcí, hospodařilo se 
dokonce i v bývalém chvalském mlý-

ně, který na začátku dvacátého století 
zakoupila Církev bratrská a zřídila zde 
sirotčinec. „Po první světové válce bylo 
mnoho sirotků, jen tady jich bylo asi 
sedmdesát. Pod vedením Boženy Jeh-
ličkové a dalších dvou „tetinek“ fungoval 
výborně, děti pomáhaly v zelinářské 
zahradě, ovocném sadě, staraly se 
o drůbež a králíky. Dodnes na to někteří 
vzpomínají, třeba spisovatel a překlada-
tel z finštiny Marek e. světlík, který zde 
také vyrůstal. komunisté pak sirotčinec 
zrušili, majetek zabavili a vrátili ho církvi 
až po roce 1989.“ 
 
Prázdniny s Heyrovskými
Práce v hospodářství zaměstnávala 
rodinu celoročně, a tak eva často trávila 
prázdniny u prarodičů na zbytkovém 
statku ve Vinařicích u Mladé Boleslavi, 
kam jezdila i rodina fyzika a chemika 
Jaroslava heyrovského. „Maminka byla 
blízkou přítelkyní manželky pana profe-
sora. Byl to velmi zábavný a sportovně 
založený člověk, miloval turistiku, lyžová-
ní na Šumavě, kam jsme jezdili s jejich 
dětmi Jitkou a Michaelem. Vymýšlel 
pro nás příběhy na pokračování, třeba 
o čističi kanálů panu Voňátkovi, a my 
jsme neustále žadonili, aby vyprávěl, 

jak to bylo dál,“ vzpomíná s úsměvem 
paní eva, jejíž další vzpomínky, spojené 
s druhou světovou válkou, už rozhodně 
veselé nejsou.

Válka
„Mobilizace v roce 1938 byla hrozná, 
všude panoval zmatek. otec musel 
narukovat, odváděli nám koně ze statku, 
pak přišla válka... Pamatuji se, jak rodiče 
navzdory zákazu poslouchali zahraniční 
rozhlas a radovali se z postupující fronty 
a naděje na svobodu. Dědeček ale varo-
val před oslavou sovětských osvobodi-
telů, protože byl za první války v ruském 
zajetí a věděl, jak to tam vypadá. Vždyc-
ky říkal, že až přijdou rusové, nebude 
to lepší, než když tu byli Němci. Brzy se 
o tom přesvědčila celá naše rodina.“ 
Na samém konci války, na květnou neděli 
v pětačtyřicátém roce, šel pan Novák 
se svou druhou dcerou na návštěvu do 
satalic, kde hospodařil jeho bratr s mat-
kou. „Chtěli, abych šla s nimi, ale odmítla 
jsem a šla do kostela. Pak přišel nálet na 
Vysočany, kyje a satalice, během něhož 
lidé utíkali do polí ve strachu, že cílit se 
bude především na budovy a továrny. 
Tříštivé bomby však  padaly také na pole 
a způsobily četná zranění a úmrtí. otci 

Eva Warausová
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střepina rozdrtila ruku a zranila ho na 
hlavě, sestra dostala zásah do ramene, 
do stehna a ztratila mnoho krve. ani 
nevím, jak se mamince podařilo sehnat 
auto, kterým ji odvezli do Českého 
Brodu, protože nemocnice v Praze byly 
úplně přeplněné.“
Po návratu do horních Počernic našli 
Novákovi na svém statku ruské vojáky 
a setkání s nimi byl pro rodinu civili-
zační šok. „Vypili vše, co našli, rozbíjeli 
broušené sklenice a nevěděli ani, že 
existuje třeba záchod nebo tekoucí voda 
z kohoutku. Ničení majetku nebylo ještě 
to nejhorší, ale jejich chování bylo prostě 
neuvěřitelné.“

Po roce 1948
I když rusové nakonec odjeli, celá 
rodina se s neurvalými způsoby no-
vého komunistického režimu setkala 
na vlastní kůži brzy znovu a nadlouho. 
„Dobře si pamatuji osmačtyřicátý rok, 
byla to katastrofa. Tenkrát se říkalo, že 
to bude trvat tak tři roky, ne déle. Jedna 
naše známá byla v té době ve Švýcarsku 
a otec jí napsal, aby se nevracela, ať pár 
let počká. Také on si myslel, že to při-
bližně v jednapadesátém roce praskne, 
ale samozřejmě nic se nestalo. Nikdo si 
nepředstavoval, že ten řežim nakonec 
bude trvat tak dlouho.“ 
V roce 1949 přišli Novákovi o hospodář-
ství, protože po roce 1948 byly odvody 
státu záměrně nastaveny tak, aby se ne-
daly splnit. „Po zranění levé ruky nemohl 
otec už manuálně pracovat a rozhodl se, 
že majetek prodá ´bez úhrady´, což byl 
jeden z mnoha novodobých komunis-
tických termínů, velmi podobných těm 
z nadčasového orwellova románu 1948. 
slova ztratila význam, nebo nabyla úplně 
jiný význam;  jedním z cílů bylo zlikvi-
dovat zemědělskou třídu. Přestože otec 
statek vlastně daroval státu, uvalili na něj 
milionářskou daň, kterou splácel ještě 
jeho vnuk. Z domu, který rodiče dali 
postavit ve 30. letech kolínským archi-
tektem a stavitelem Josefem Zárubou, 
celou naši rodinu vystěhovali a obec zde 
zřídila mateřskou školu.“

Padesátá léta
rodina Novákových byla vystěhována 
do nedalekého bytu, kde žila v oprav-

du nuzných podmínkách. Z původního 
domu si do malého příbytku mohli vzít 
jen minimum svých věcí. rodinné pa-
mátky, starožitný nábytek, ale především 
samotné hospodářství byly pod komu-
nistickou správou zničeny. státní statky 
převzaly hospodářství rodiny Nováko-
vých v perfektním stavu. Po třiceti letech 
byla většina budov ve stavu tak dezolát-
ním, že je museli strhnout buldozerem. 
I když byly památkově chráněny, nebylo 
možné je zachránit. 
„Z padesátých let si také pamatuji politic-
ké procesy, bylo to něco neuvěřitelného. 
Poslouchali jsme všechna ta vynucená 
přiznání a nemohli uvěřit tomu, co se 
děje. Nikdo netušil, jak byli komunisti 
strašně krutí a jakými prostředky nutili 
lidi přiznat se i k tomu, co nikdy neuděla-
li. Mnozí i velmi stateční lidé pak rezigno-
vali, protože měli hrozný strach. komuni-
smus a nacismus byly režimy stejné, jen 
za komunisty zůstalo víc mrtvol, protože 
řádili déle,“ říká eva warausová, která 
kvůli svému původu a smýšlení nikdy 
nemohla studovat. Nikdo z její rodiny 
nedoufal, že někdy dostanou majetek 
s pozemky zpátky. Po dvaceti letech jim 
byl vrácen pouze poničený rodinný dům, 
po třiceti letech byl pak statek zbořen, 
pole už většinou zastavěná. Z dobře 
fungujícího hospodářství a majetku 
zůstal jen zlomek. Příběh rodiny evy 
warausové je jen jedním z tisíců podob-
ných, jež postihly důsledky režimu, který 
od prvopočátku vsadil na snad nejhorší 
lidskou vlastnost – závist. Jeho výsled-
kem nebyla spravedlivá společnost, ale 
devastace majetku a morálních hodnot, 
která se nedá vyčíslit.

Dana Mojžíšová,
foto autorka a archiv Evy Warausové

Rodiče z matčiny strany vlastnili 
v Kolíně sodovkárnu. Takto vypadala 
dvacet let po znárodnění komunisty. 

S Boženou Beňovou v místech, kde 
stával statek Novákových.

Manželé Novákovi, rodiče Evy Warausové

Poděkování ředitelce místní knihovny Boženě Beňové a Mikuláši Kroupovi z Post 
Bellum za materiály a fotografie z portálu www.pametnaroda.cz a svolení k jejich 
publikaci. Celoevropský projekt Paměť národa je unikátní digitální archiv, který 
v roce 2008 vytvořily tři české instituce: sdružení novinářů a historiků Post Bellum, 
Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů.
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NAŠI jUbILANTI V LEDNU

Kalistová Anna
Petrofová Olga
Straková  jiřina
Marešová Marie
Tichá Irena
Trávníček jaroslav
Zemanská Zdenka
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
blechová Hana
Králová jarmila
Součková Hana
Škopek Václav
Špiller František
jenelová jaroslava

Podzimek Miloslav
Somrová Anna
Valešová Marta
Plechinger josef
Roušarová Marie
Lochová Věra
Matějíček Zdeněk
Pelcová Milada
Srbová Alena
Šenková Agnesa
Dolejš Václav
Ladman bohumil
Lettlová Milena
Rejnová Marie
Tyle josef

PROgRAM ZO SENIOŘI 
v LEDNU 2014 

pátek 10. ledna  
VyCHÁZKA Z KObyLIS DO TROjE
Sraz v 10.00 u vozovny v Kobylisích, konečná 
MHD, tram č. 14 a 25. Vede Věra Fleišerová.

úterý 14. ledna ve 14.00
ZÁMECKé POSEZENÍ 
S NAďOU MUNZAROVOU 
A IVANEM KRAUSEM

středa 22. ledna ve 14.00  
TRéNOVÁNÍ PAMĚTI S LEKTORKOU LRS 
RybOVOU

středa 29. ledna ve 14.00
bESEDA S KRONIKÁŘEM INg. ANTESEM 

pátek 7. února
VyCHÁZKA K LIbEňSKéMU ZÁMEčKU 
A OKOLÍ
Sraz ve 14.00 ve stanici metra č. Most. 
Vede Dalibor Fadrný.

Výbor ZO SENIOŘI H. POČERNICE
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Vzpomínka na Vladimíra Mouchu
Dne 17. prosince tomu budou tři roky, kdy nás opustil 
manžel a dědeček Vladimír Moucha.Stále vzpomínají  
manželka a syn s rodinou.

Zemřela Mgr. Jana Líbalová, všemi milovaná 
paní učitelka

S velkým zármutkem oznamujeme, že dne 28. 12. 2013 
zemřela po těžké nemoci v pouhých padesáti letech učitel-
ka Jana Líbalová. 

Vzhledem k její nemoci jsme v listopadu nemohli ani 
uspořádat  školní oslavu jejích narozenin. Ani nesmírná 
houževnatost a statečnost, s níž čelila nepřízni osudu, 
nedokázala překonat zákeřné onemocnění. Její nenadálý 
skon je pro nás všechny nesmírnou ztrátou: pro naši ško-
lu a výchovu žáků vždy dělala maximum, často i na úkor 
svého volného času a pohodlí. 

S nesmírnou energií se věnovala mnoha školním i mi-
moškolním aktivitám. Bude nám velmi chybět vynikající 
kolegyně, kamarádka, ale hlavně člověk, který byl vždy 
ochoten pomoci a poradit. Dlouho se budeme vyrovnávat 
se skutečností, že ji neuvidíme za katedrou, odkud vedla 
profesionálním způsobem výuku a konkrétní pomocí nebo 
laskavým slovem podporovala ty, kterým se nedařilo. 

Za dobu svého pedagogického působení ovlivnila mno-
ho dětí, které na ni s láskou vzpomínají, protože kromě 
vzdělání rozdávala i srdce, srdcem učila, a to vůbec není 
běžné. Děkuji jí za všechny roky, kdy pro nás obětavě 
pracovala.

Za vedení školy Martin Březina, ředitel
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Toulavá kamera 17
josef Maršál, 
Marek Podhorský 
a Iveta Toušlová 

Neocenitelný zdroj 
inspirace při pláno-
vání vašich výletů je 
tu již posedmnácté. 
Opět se můžete těšit 
na pestrou paletu 
vlastivědných zajíma-
vostí, zavedeme vás 
na známá místa i za 
atraktivitami, o nichž 
jste dosud třeba ani 
neslyšeli. Připraveno 
je tradičně padesát poutavých reportáží 
ze všech koutů naší země. Prozkoumej-
te s námi tajemnou horu Krudum, pro-
jděte se královským městem Vysokým 
Mýtem, které založil Přemysl Otakar II., 
projeďte se parníkem po Labi v Hradci 
Králové… Reportáže jsou doplněny 
fotografiemi, mapami a praktickými 
informacemi. 

Život v sedle
Pavel Kovář a josef Váňa

Jaká byla cesta k neuvěřitelným osmi 
vítězstvím ve Velké pardubické? Co vše 
musel žokej Josef 
Váňa překonat? Jaké 
to je, stát se legen-
dou? o tom všem je 
naše kniha:  o dřině, 
nástrahách, nemo-
cech, radostech a ve-
likém štěstí velkého 
malého žokeje.
Příběh člověka, který 
vždy se vztyčenou 
hlavou míří za svým 
cílem, člověka, který 
zná dobře, jak bolí vítězství.

Arabský hřebec
johanna Andrlová 

Všichni hlavní hrdino-
vé - Nora, Ivan, klára 
a Boris milují ruskou 
básnířku Marinu 
Cvetajevu. opravdu je 
to smrt, pro kterou se 
Marina vrací do rus-
ka? Nebo věděla o ně-
čem, o čem my zatím 
nemáme ani tušení? 

ruská básnířka Marina Cvetajeva byla 
velmi složitou osobností. Není jedno-
duché ji porozumět, objevují se názory, 
že nerozuměla ani sama sobě. Postavy 
tohoto typu jsou vděčným objektem 
životopisných a literárních zkoumání. 
Jednou z nich je i tato kniha.  

Pan Pip
Lloyd jones 

Spolu s malou Matildou se ocitáme na 
Šalamounových ostrovech v době, kdy 
je země zmítána nepokoji a válečným 
konfliktem. Je to 
poněkud šokující 
cesta do oblasti, která 
pár let před začátkem 
třetího tisíciletí žije 
jako ve středověku. 
Při jedné z potyček je 
zabit učitel a na jeho 
místo přichází podiv-
ný běloch jménem 
Watts: namísto výuky 
jim každý den čte 
kapitolu z Nadějných 
vyhlídek Charlese Dickense. Když se 
mu kniha ztratí, spolu s dětmi dá znovu 
celý příběh dohromady, každé dítě řekne 
a následně zapíše část, jež mu nejvíce 
utkvěla v hlavě.

Agnes 
Hannah Kentová 

Příběh o touze a zradě, jehož děj se 
odehrává na Islandu, kde jsou lidské 
vztahy utvářeny 
nádhernou, avšak 
drsnou severskou 
přírodou, ale i každo-
denním tvrdým bojem 
o živobytí. Mladá 
žena je odsouzena za 
brutální vraždu svého 
pána a milence a je 
poslána na izolova-
nou farmu strážníka, 
aby zde čekala na 
popravu. Všichni Agnes poznávají blíže. 
Postupně se vynořuje její tragický příběh 
o touze a zradě a najednou vyplývá, že 
nic není tak, jak se na počátku zdálo.

Milí naši čtenáři,

co si vzájemně popřát do nového roku 
2014? Nevíme, co nás čeká, někdy 
máme tendenci propadat skepsi, neumí-
me se radovat, jako to umějí příslušníci 
národů, kde je mnohem tvrdší realita. 
Proč tedy dopouštíme, aby nás strach 
rozleptával? Vždyť my se většinou bojí-
me svých představ. Není divu, špatnými 
zprávami jsme v médiích atakováni 
ze všech stran, a na první pohled to 
vypadá, že není důvod k radosti. Vloni 
mnohé strašil konec světa, letos drahé 
euro.
skutečnost je ale poněkud jiná. stále víc 
lidí v naší společnosti myslí na potřebné, 
přesvědčujeme se, že „blahoslavenější 
je dáti než bráti“. Proto si popřejme do 
nového roku odvahu nebát se a umění 
vnímat sebe i ty kolem sebe vděčným 
okem.

Za kolektiv knihovny vám vše nejlepší 
v novém roce přeje Božena Beňová.

Literární výročí

Zdeněk jirotka, spisovatel a novinář, 
autor humoristických románů, poví-
dek, fejetonů, rozhlasových a televiz-
ních her se narodil 7. ledna 1911. 

Ačkoliv je autorem bezpočtu povídek, 
fejetonů a několika 
humoristických próz, 
v širším povědomí 
veřejnosti je znám 
povětšinou románem 
Saturnin. Slavný 
humoristický román 
vyšel pak v roce 
1942 a od té doby 
se dočkal patnácti 
vydání v českém 
jazyce. Jirotkova ge-
niální nezaměnitelná 
postava sluhy zůstává v české litera-
tuře coby nestárnoucí symbol lehkosti 
vyprávění anglického stylu. Kniha plná 
suchého humoru s množstvím paro-
dií, nadsázky a absurdních komických 
situací oslovuje čtenáře už po několik 
generací. 



20Hornopočernický zpravodaj – prosinec 2013

Program divadla v lednu 2014
PŘEDPRODEj VSTUPENEK NA ÚNOR ZAčNE V POKLADNĚ DIVADLA 

V ÚTERý 14. LEDNA V 16.00. 
První den předprodeje je možné koupit nebo rezervovat maximálně 6 vstupenek na osobu 

a představení. Od následujícího dne se vstupenky prodávají také v recepci Chvalského 
zámku. Pokladna v divadle je otevřena pondělí až čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin

a hodinu před začátkem všech představení pro veřejnost. 
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10 do 16 hodin.

NOVINKA
Od ledna můžete v pokladně divadla platit bezhotovostně kartou.

REZERVACE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18 hodin na www.

divadlopocernice.cz  a na e-mailové adrese: divadlo@divadlopocernice.cz.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání 

rezervace. Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení.

E – VSTUPENKA
Vstupenky do Divadla Horní Počernice si můžete koupit a vytisknout v pohodlí domova. 

Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.

DOPOLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Dopolední představení jsou zadaná pro školy a školky. Maminky s dětmi je mohou 

navštívit po domluvě na tel.: 281 920 326. Přehled na www.divadlopocernice.cz

Úterý 7. ledna v 19.30
MUSICA DIVINA PRAgA
NOVOROčNÍ KONCERT 

7. ledna končí ve foyer divadla 
výstava NÁROD SObĚ věnovaná 
třem významným výročím 
Národního divadla v roce 2013

Pátek 10. ledna v 19.30
CAVEMAN   
 
Neděle 12. ledna v 15.00
POPELKA
 
Neděle 12. ledna v 18.00  
ZDENĚK NETOPIL 
Vernisáž výstavy 

Středa 15. ledna v 19.30
DRUHÁ SMRT jOHANKy Z ARKU                                            
                    
Sobota 18. ledna v 15.00
jAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ

Neděle 19. ledna v 18.00
STVOŘENÍ SVĚTA 

čtvrtek 23. ledna v 19.30 
bIOSTORy

Neděle 26. ledna v 15.00
čERNOŠSKÁ POHÁDKA   
 
Pátek 31. ledna v 19.30
byT NA INZERÁT  

Úterý 7. ledna v 19.30

MUSICA DIVINA PRAgA 
NOVOROčNÍ KONCERT 
Vstupme společně do nového roku 
s Božskou hudbou z Prahy.
Markéta Večeřová – koloraturní soprán
Václav Návrat – barokní housle
Přemysl Vacek – arciloutna, theorba
optimistický a výjimečný koncert evoku-
je radostnou novoroční atmosféru. usly-
šíte barokní kantáty a sonáty či fantasie, 
které budou provedeny na autentické 
nástroje a s ozdobami či pasážemi 
v dobovém stylu. Trojice interpretů, která 
si říká Musica divina Praga (tedy Božská 
hudba z Prahy), osvěží staré skladby 
dokonalou a pestrou hudební inter-
pretací přesně podle dobových zdrojů 
a autografů.
koncert bude mezi skladbami zpestřen 
poutavým vyprávěním. Václav Návrat 
i Přemysl Vacek nadšeně popisují 
rozdíly mezi interpretací staré a novější 
hudby a vysvětlují také obsahy textů pě-
veckých kantát. Dokáží vám, že baroko 
je fascinující období, které má mnoho co 
říci i současnému posluchači.
Jednotné vstupné 100 kč

7. ledna končí ve foyer divadla výstava 

NÁROD SObĚ 

věnovaná třem významným výročím 
Národního divadla v roce 2013

Pátek 10. ledna v 19.30

CAVEMAN
  

VyProDáNo

Neděle 12. ledna v 15.00

Podle Boženy Němcové  
Kristina Herzinová

POPELKA

Mladá scéna Ústí nad Labem

Milostný tón pohádky Boženy Němcové 
a drsný tón bratří Grimmů obohatila autor-
ka o komické výstupy dvou stárnoucích 
sester, které usilují o ruku prince. Věříme, 
že výpravná scéna a nádherné kostýmy 
očarují nejen děti, ale že i dospělý divák 
se nechá unášet iluzí a kouzlem, které mu 
může dát jedině divadlo.
Vstupné 90, 70, 50 kč
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Neděle 12. ledna v 18.00 

ZDENĚK NETOPIL
grafik, malíř, ilustrátor

Vernisáž výstavy 

Zdeněk Netopil se narodil 20. 6.1948 
v Šanově. studoval užitou grafiku na 
suPŠ v Brně a propagační grafiku u e. 
weidlicha na VŠuP v Praze. Pracoval 
ve státním divadle v Brně jako reklamní 
malíř a současně byl mimem v brněn-
ském Divadle Na provázku. od roku 
1979 ve svobodném povolání, věnuje 
se typografii, kaligrafii, knižní a časopi-

secké ilustraci. Těžiště tvorby spočí-
vá v kresbě, volné grafice a malbě. 
Charakterizuje ho expresivní, emocio-
nální způsob vyjádření, často používá 
karikující zkratku. Maluje především 
figuru v různých pohledových úhlech, 
často zobrazuje ruce. Jeho kresby 
a malby jsou v pohybu, jsou to příběhy 
beze slov, a tak se přímo nabízí, že 
divadelní zkušenost v tak náročné dra-
matické formě, jakou je pantomima, se 
přenesla nejen do výtvarníkovy linky, 
ale i do řazení barev a jejich prolínání. 
umí nakreslit velká gesta, ale navíc 
umí ta gesta zbavit patosu. Najdete tu 
jemnou ironii i vášeň. Byl u zrodu nové 
divadelní poetiky šedesátých a začát-
ku sedmdesátých let a dokázal ji svojí 
tvorbou zúročit. Ilustroval na 300 knih, 
jejich námětová škála je velmi různá, 
některé publikace byly za ilustrace 
i oficiálně oceněny. Např. román Tom 
Jones získal cenu v soutěži nejkrásněj-
ší kniha roku. Jeho ilustrace navazují 
na tradice nejlepších mistrů.

Středa 15. ledna v 19.30

Stefan Canev

DRUHÁ SMRT  
jOHANKy  
Z ARKU  NáŠ TIP

Produkce: Golden Archer Productions
Překlad a režie: Světlana Lazarová 
                   
Hrají: Vilma Cibulková, Ladislav Mrkvič-
ka, Stanislav Lehký
Druhá smrt Johanky z arku je apokryf, 
tragikomedie pro tři herce. Dějový 
příběh navazuje na lidovou legendu, ve 
které má potulná komediantka žaneta 
nahradit historickou postavu a k tomuto 
převtělení jí pomáhá Bůh i kat.  
Temperamentní a prostořeká žaneta se 
musí rozhodnout, buď se bude plazit, 
aby přežila, nebo si zachová sebeúctu 
a hrdě půjde - na popraviště. V průběhu 
hry spolu s Bohem a katem uvažuje 
o tom, co je rozumnější. 
režisérka nepochybně měla velmi šťast-
nou ruku, když roli Johanky svěřila Vilmě 
Cibulkové, která v této roli naplno rozvíjí 
svůj talent, svoji imaginaci; překvapuje 
stylovými proměnami, se smyslem pro 
komiku i tragiku.
V závěru hra nepostrádá jistou katarzi, 
že člověk k osobnímu růstu a hrdinství 
musí dozrát, postupně dospět. žaneta 
není onou výjimečnou bytostí, nevsadí 
svůj život, aby dosáhla statutu hrdin-
ky, je to obyčejná dívka, nevyznačuje 
se žádnou tvrdostí a bojovností a jen 
zdánlivě nezasluhuje žádný velký obdiv. 
avšak kouzlo legendární Jany z arku, 
která se stala jednou z podob hrdinské-
ho ideálu, na nás působí stále. a dost 
možná, že touhu po statečné Janě tak 
trochu nosí každý z nás v sobě. (Z re-
cenze ladislavy Chateau pro rozhlaso-
vou stanici Vltava)                                      
Vstupné 260, 240, 220 kč

Sobota 18. ledna v 15.00

Hana Hessová

jAK VÍLA MODROVLÁSKA 
SPLNILA TŘI PŘÁNÍ
Umělecká agentura HP Praha

Pohádkový příběh z Podkrkonoší nás za-
vede do lesního království Modrovlásky, 
moudré a spravedlivé víly, která Matěje 
s andělkou odmění za dobrý skutek 
kouzlem. Jak si Matěj a andělka s darem 
od víly Modrovlásky poradí? Přinese jim 
štěstí a nebo smůlu? Přijďte a uvidíte 
veselý pohádkový příběh, který v sobě 
skrývá ponaučení o tom, že i největší 
kouzlo nemá žádnou cenu, když pře-
vládne chamtivost, lenost a sobectví nad 
soucitem, dobrotou a láskou.
Vstupné 90, 70, 50 kč

Neděle 19. ledna v 18.00

Vlastimil Peška 

STVOŘENÍ SVĚTA

Divadelní soubor Zeptejte se kocoura

režie: Barbora Jelínková
Výprava: Barbora Jelínková, kristýna 
altmanová
Technická spolupráce: Tomáš sýkora, 
Tomáš urban, Mirek Novák
hudební spolupráce: Magdalena fen-
drychová a alena Jelínková
Velmi nevážně, hravě a s nadsázkou 
pojatý příběh stvoření našeho světa.
Pán Bůh se nudil, a tak se rozhodl stvořit 
svět. andělé mu pilně pomáhali, ale 
pekelníci měli o životě trochu jiné před-
stavy, a tak dělali vše pro to, aby dílo 
„božího ateliéru“ přetvořili podle svého 
gusta. a z celého toho zmatku vznikl 
náš svět... a nebo to bylo celé jinak? Co 
takhle teorie velkého třesku? Nebo snad 
za všechno může wakhá Tháka? Či es-
kymáci? a co když do toho všeho ještě 
zamícháme letní tábor? Přijde vám to už 
poněkud zmatené? Tak se raději přijďte 
na naše představení podívat.
hrají: Václav Procházka, stanislav 
spitzer, anna herianová, Magdaléna 
Moudrá, alžběta holcová, Jan Vytla-
čil, Barbora Bartošová, Jana Povolná, 
Jakub Matoušek, adam Dufek, Jaroslav 
spitzer, anežka Moudrá, Jakub esterka 
j.h.
Vstupné 90, 70, 50 kč
 

čtvrtek 23. ledna v 19.30

Daniela Zbytovská

bIOSTORy

Divadlo MALÉhRY

komedie o tom, jak se prospěšná idea 
může v rukou „nepravých“ stát pastí pro 
ty slabší.  
Chceme být in, chceme poznat sami 
sebe. Chceme být BIo, i když ani nevíme 
co to přesně znamená. Vždycky se ale 
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najde něco nebo někdo, kdo nám poradí. 
když mu za to ovšem dobře zaplatíme. 
Děj Biostory je zasazen do prostředí 
fiktivního bio-kurzu, kde se setkávají tři 
ženy: výživová poradkyně na mateřské 
dovolené, zubní hygienistka a psychiatrič-
ka. Pomocí praktik duchovního mistra 
Dušana hunky se snaží nalézt samy sebe 
a být bio. Bio totiž nemusí označovat 
jen produkty ekologického zemědělství, 
může znamenat i něco jiného. 
hrají: Barbora seidlová, Daniela Zbytov-
ská, Nikola Zbytovská
Vstupné 260, 240, 220 kč

Neděle 26. ledna v 15.00

Jiří Vyšohlíd 

čERNOŠSKÁ POHÁDKA 

Divadlo Drak Hradec Králové

Naše pohádka pochází z afriky, ze země 
krásné a divoké přírody, plné cizokrajných 
zvířat, která uvidíme jen v Zoo. ale afrika 
je také pravlastí Černochů, kteří zrovna 
jako my, si vyprávějí pohádky a mýty. Náš 
příběh je velmi jednoduchý, doprovázený 
rytmickými říkadly a hrou na bubny. 
Nechybí ani pohádkový hrdina, který 
má své chyby a díky jim se dostane do 
nebezpečí. Zkrátka pohádka jak má být! 
Pro děti od 3 let.

Vstupné 90, 70, 50 kč

Pátek 31. ledna v 19.30

byT NA INZERÁT   
  

VyProDáNo

Sobota 1. února v 18.00
Karel Sabina, Bedřich Smetana

PRODANÁ NEVĚSTA
Lidová  hra se zpěvy a tanci 
Režie: Bohumil Gondík

V unikátním, ojedinělém a neobvykle 
pojatém představení hrají:
Členové sokolského divadla z lázní Toušeň
Členové ochotnického spolku sokola 
Pyšely
Členové národopiseckého souboru for-
mani ze sokola slatiňany

Členové smíšeného pěveckého souboru 
Gaudium Praha ze sokola královské 
Vinohrady a I. lf univerzity karlovy Praha
Jednotné vstupné 190 kč

Neděle 2. února v 15.00
Adolf Toman

PRINCEZNA NA HRÁŠKU

Hálkovo městské divadlo Nymburk

Divadelní úprava klasické pohádky 
Boženy Němcové o tom, kterak vyzkou-
šet urozenost princovy nevěsty. Zpívající 
strašidélko Bu, které pomůže důvtipem 
odhalit úklady proradného komorníka, 
dovede pohádku ke šťastnému konci.

Vstupné 90, 70, 50 kč

Úterý 4. února v 19.30
Bernard Slade

DALŠÍ ROKy VE STEjNOU 
DObU

Divadlo bez zábradlí

Překlad: Dana Drábová
Režie: Jiří Menzel
Volné pokračování úspěšné, duchaplné  
„sex“ komedie každý rok ve stejnou 
dobu o Doris a Georgovi, kteří se v prů-
běhu dalších 25 let opět setkávají.
hrají: Veronika freimanová, Zdeněk žák 
Vstupné 320, 300, 280 kč

Středa 5. února v 19.30

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
Módní přehlídka společenských oděvů 
nově otevřené půjčovny společenských 
šatů (dámské, pánské a dětské). 

Večer moderuje populární a mediálně 
známá osobnost, která bude odtajněna 

na webových stránkách www.lopes.cz, 
v rámci slavnostního otevření půjčovny 
dne 14. 1. 2014. Pořadatelem přehlídky je 
Boutique lopes. 
Vstupné 120, 100 kč

Pátek 7. února v 19.30

Franco D‘Alessandro

ŘÍMSKé NOCI
Produkce: Agentura Harlekýn, s.r.o.
Režie: Abels Gregory

simona stašová a oldřich Vízner v příběhu 
o jednom velkém přátelství.
Poutavý příběh třicetiletého přátelství mezi 
italskou herečkou annou Magnani a ame-
rickým dramatikem Tennessee william-
sem. Jejich úspěchy i pády, jejich vztahy 
k přátelům i milencům, to vše zarámováno 
do padesátých a šedesátých let 20. století. 
autor na základě historických pramenů na-
psal poutavý a současně dojemný příběh 
dvou na jedné straně slavných, na druhé 
straně velmi osamělých lidí.
upozornění pro diváky: herci během před-
stavení na jevišti kouří. 
hrají: simona stašová a oldřich Vízner
Vstupné 320, 300, 280 kč
 

Sobota 8. února v 19.30

POUTNÍCI
Koncert dnes již legendární kapely, 
hrající bluegrass a country. 

První vystoupení se konalo dne 4.12.1970 
v Country klubu v Maloměřicích a během 
let došlo k mnoha změnám v obsazení. 
Dnes kapela vystupuje v ustálené sestavě: 
kontrabas, zpěv - Jiří karas Pola, mandolí-
na, kytara, zpěv - Jan Máca, banjo, dobro 
- Peter Mečiar a kytara, zpěv - Jakub Bílý. 
Jednotné vstupné 120 kč

Poutníci
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Neděle 9. února v 15.00

NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ
Divadelní společnost  
Františka Kreuzmanna

Dobrodružství Jury a ondry, dvou bačů 
z valašské salaše. Půvabná, laskavá 
a hlavně humorná klauniáda z Valašska. 
určeno dětem od 4 let.
Vstupné 90, 70, 50 kč

Středa 12. února  v 19.30
Maurice Hennequin

PROLHANÁ KETTy
Divadelní společnost Háta
Režie: Pavel Šimák

ketty ví, že lhát se nemá, zvláště pak ne 
manželovi. komedie plná zamotaných 
situací, do kterých se notorická lhářka 
ketty zákonitě musí dostat.
hrají: Mahulena Bočanová, Zbyšek 
Pantůček, lumír olšovský, Ivana 
andrlová, Veronika Jeníková/lucie 
svobodová, Jana Šulcová/Jiřina 
Pachlová, Dalimil klapka/Čestmír 
Gebouský, olga želenská
Vstupné 260, 230, 200 kč

Sobota 15. února v 15.00

ZIMNÍ PŘÍHODy VčELÍCH 
MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet

Víte, jak se Čmeláčci chystají na zimu? 
Proč je podzim tak sladký? kde spí 
v zimě pavouk?
Co dělají Čmeláčci o Vánocích? kdo 
je to bílé strašidlo s pometlem? Čí jsou 
stopy ve sněhu?

Další napínavé příhody dvou malých 
včelích medvídků-čmeláčků Čmeldy 
a Brumdy a jejich přátel.
Vstupné 90, 70, 50 kč

Pondělí 17. února v 19.30
A. P. Čechov

NĚjAK SE TO ZVRTLO
Divadlo Viola

Režie: Lída Engelová
Na Tisíc a jednu vášeň — večer neu-
věřitelně směšných příběhů o lásce 
— navazujeme neuvěřitelně směšnými 
příběhy o smolařích. Dramatizace méně 
známých povídek (rybí láska, utope-
nec, ňouma, Nějak se to zvrtlo, o pomí-
jivosti, Diplomat) doplní tentokrát známá 
aktovka Námluvy a několik zpívaných 
a tančených romancí.
hrají: Taťjana Medvecká, lilian Malkina, 
Jaromír Meduna, lukáš Jurek
Vstupné 240, 220, 200 kč

čtvrtek 20. února v 19.30

čEKÁNÍ NA MAgORA
Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá,
komerční seladon a legenda under-
groundu

Zábavně-poetický & hudebně- literární 
program dvojice interpretů oldřicha 
kaisera a Dáši Vokaté je zčásti konci-
pován jako pocta významnému české-
mu básníku Ivanu M. Jirousovi.
oldřich kaiser se tentokrát představí 
v trochu jiné poloze, než je publikum 
zvyklé. kromě
vtipných improvizací (imitace proje-
vu G. husáka atd.) se předvede jako 
zpěvák a muzikant, hrající na kytaru 
a housle, i jako skvělý interpret Mago-
rových veršů. V duetu s undergroun-
dovou písničkářkou nezaměnitelného 
stylu Dášou Vokatou zazpívají vedle 
Dášiných autorských písní i slavné hity 
60 a 70 let.
V rámci večera promítneme videoklip 
„Můj milý“, který dvojice nedávno 
natočila.
Vstupné 200, 180, 160 kč, pro studenty 
zvýhodněné poloviční vstupné

Sobota 22. února v 15.00

PRINCEZNA A DRAK,  ANEb 
jAK TO byLO DÁL, KDyŽ SI 
jIRKA ZLATOVLÁSKU VZAL
Vysmáto – loutkové divadlo Aleše 
Bílka

Pohádka o tom, jak statečný Jirka nad 
drakem zvítězil. 
Vstupné 90, 70, 50 kč

Hana Čížková, ředitelka divadla

Stvoření světa

Nějak se to zvrtlo
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V lednu jsme vykročili pravou no-
hou se třemi králi a živými velblou-
dy, abychom se s chutí vrhli do 
nového roku. Rádi naše návštěv-
níky překvapujeme vždy něčím 
novým, a už je to tady! Od 18. 
ledna se Chvalský zámek promění 
na strašidelný, neboť zahajujeme 
výstavu nazvanou Ať žijí strašidla! 
Strašidelná strašidla zaplní první 
patro zámku, kde se budete krás-
ně bát, takže zde budou ve svém 
živlu větší děti, teenageři a do-
spělí. Malé děti čekají ve sklepení 
skřítci a víly Vítězslavy Klimtové. 
Můžete si tedy vybrat, zda se se-
tkáte se všemi strašidly nebo jen s 
těmi hodnými ve sklepení.
Nenechte si ujít slavnostní zahá-
jení, jehož součástí bude i Po-
hádková škola s laskavým katem 
plzeňským, divadelní představení 
Vodnická pohádka a vyhlášení 
vítězů soutěže O nejlepší zámec-
ké strašidlo a celoroční soutěže 
O kouzelný plamínek víly Ohnivky. 
Pro dospělé, teenagery a větší 
děti jsme připravili první prohlídku 
s Bludným rytířem, strašidly a skřítky 
a čeká vás i oblíbená princezna 
Koloběžka I. Těší se na vás i pro-
dejní galerie a kočárovna, jež jsou 
tentokrát laděny divadelně. 
Přejeme i vám vykročení pravou 
nohou, ať je šťastné!

Mgr. Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Do 12. 1. 2014, sklepení
Vánoční království aneb Dřevořezby 
českých panovníků a tradiční betlémy

Do 12. 1. 2014, 1. patro
Nahlédnutí do ráje Emmy a barbory 
Srncových

Od soboty 18. 1. do neděle 6. 4.
Slavnostní zahájení v sobotu 18. 1. 
od 14.00 s bohatým doprovodným 
programem

Ať ŽIjÍ STRAŠIDLA! 
VÍLy, SKŘÍTKOVé A bUbÁCI 
PRO MALé I VELKé

Chvalský zámek se změnil v zámek 
strašidelný, neboť se zde na zimu usídlilo 
kočovné muzeum strašidel, ale také hodní 
skřítci a víly Vítězslavy klimtové. Na své si 
přijdou malí i velcí. 

První patro zámku zabydlela strašidla v ži-
votní i nadživotní velikosti, která vystupují 
z kufrů: víly, vodníci, čerti, čaroděj, lecjaká 
další pohádková havěť. sídlí tu dokonce 
i vlkodlak a kostlivec! Výstava je doplněna 
o vtipné básničky, zvukové a světelné efek-
ty a interaktivní hry. Bude se líbit větším 
dětem, teenagerům a dospělým.

sklepení zámku lépe vyhovuje milým 
a dobráckým skřítkům a vílám Vítězslavy 
klimtové. Ty ocení malé děti, které si zde 
mohou hrát a kreslit. Výstavě je věnován 
celý zámek, který navíc zdobí nejzdařilejší 
díla dětských účastníků výtvarné soutěže 
o nejlepší zámecké strašidlo.
krásně strašidelná a pohádková výstava je 
otevřena denně od 9 do 17 hod., je vhodná 
pro všechny, neboť každý si může vybrat 
strašidla dle svého vkusu. Připravili jsme 
i komentované prohlídky pro školy, školky 
a dětské kolektivy.

Nenechte si ujít slavnostní 
zahájení výstavy, čeká vás  
bohatý program. 

Sobota 18. 1. 

13.00 oživlá strašidla přímo na výstavě  
v 1. patře

14.00 slavnostní zahájení ve velkém 
sále, vyhlášení vítězů výtvarné 
soutěže o nejlepší zámecké 
strašidlo a celoroční soutěže 
o kouzelný plamínek víly ohnivky

14.30 Pohádková škola moderovaná 
laskavým katem plzeňským

15.30 Divadelní představení Vodnická 
pohádka, v níž se dozvíte, proč 
jsou vodníci zelení a co dělají, když 
zrovna nejsou ve škole.
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AKCE PRO VŠECHNY

Sobota 25. 1. od 10.00 do 17.00
Pohádková sobota s bludným 
rytířem, strašidly a skřítky

Bludný rytíř k nám zavítal z časů, kdy 
do Čech vpadli Švédové. leccos 
pamatuje, a proto bude větším dětem 
i dospělým vyprávět mnoho zajímavého 
přímo o Chvalském zámku i bývalé tvrzi 
a o dobách, kdy rytíři zavítali do zdejšího 
kraje. rytíř vám ukáže výstavu ať žijí 
strašidla! a dozvíte se mnoho zajíma-
vého o jejich zvycích. komentované 
prohlídky trvají 40 minut a začínají vždy 
v celou hodinu (poslední v 16.00). Infor-
mace a rezervace na tel.: 281 860 130.

Neděle 26. 1. od 10.00 do 17.00
Pohádková neděle na zámku 
s princeznou Koloběžkou I., 
strašidly a skřítky

Chytrá a veselá princezna koloběžka I. 
provede děti strašidelnou výstavou ať 
žijí strašidla aneb Víly, skřítkové a bubáci 
pro malé a velké. Princezna bude vyprá-
vět o tom, jak strašidla žijí, co dělají a co 
mají nejraději. Děti si zasoutěží a pro-
jedou se na koloběžce po zámeckých 
chodbách. Prohlídka trvá 40 min, začíná 
vždy v celou hodinu od 10.00 do 17.00, 
poslední prohlídka v 16.00. Informace 
a rezervace na tel.: 281 860 130.

PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR

Sobota 15. 2. od 19.00 do 22.00
Strašidelná noc na zámku
Noční prohlídka s oživlými 
strašidly a přízraky

Větší děti, dospívající i dospělé zve-
me na strašidelnou noční prohlídku 
Chvalského zámku. oživlá strašidla, 
fosforeskující bytosti, tajemné přízraky, 
světelné efekty, zvláštní zvuky a zšeřelý 
zámek vás zvou k sobě blíž. uvidíte 
nevídané, uslyšíte neslýchané. Přijďte 
kdykoli mezi 19. a 22. hodinou a mějte 
pro strach uděláno. Doporučujeme pro 
děti od 6 let.

PRODEJNÍ GALERIE  
A KOČÁROVNA

Od středy 8. 1. do neděle 2. 2., 
prodejní galerie

Pavel Štoll: Portréty osobností

Pavel Štoll je legenda mezi divadelními 
fotografy. Jeho hlavním tématem jsou 
portréty osobností. Začal fotografovat 
před více než čtyřiceti lety, v roce 1968 
byl jeho prvním objektem malíř Jan 

Zrzavý. V letech 1972 až 2008 realizoval 
celkem 41 samostatných výstav. spo-
lupracoval s amatérskými divadelními 
soubory jako fotograf, herec i režisér. 

Od úterý 7. 1. do neděle  
2. 2., kočárovna

Eva bartoňová:  
Výstava divadelních kostýmů

Prostor kočárovny hostí divadelní kos-
týmy evy Bartoňové, která již mnoho let 
spolupracuje s Divadlem horní Počer-
nice. Návštěvníci budou mít možnost 
vyzkoušet si vystavené kostýmy.

čarodějnice 2014 
Výběrové řízení na organizátora akce 
Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce „Ča-
rodějnice 2014“, která se koná dne 30. 4. 2014 od 14 do 22 hod. v prostoru 
Chvalské tvrze v Praze 9 – horních Počernicích. 

Zkrácené požadavky na organizátora akce (detailní podmínky na 
www.chvalskyzamek.cz):

a) zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22.00
b  zajistit moderátora/skupinu/klauna na odpolední program od 14.00
c) zajistit ozvučení, osvětlení akce, zastřešené pódium
d) zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během konání akce, tj. od 

17.00 do 23.00 (tj. do předání areálu správě MČ Praha 20) a dále ostrahu 
v počtu 10 osob od 23.00 do 24.00

e) zajistit ohňostroj či jinou světelnou show – varianta 5 min a 10 min. trvání
f) předložit celkový rozpočet akce
g) předložit reference 

Uzávěrka přihlášek 14. 2. 2014 v 16 hod v písemné formě, v zalepené obálce 
s nápisem Čarodějnice 2014 – organizátor a nápisem NEOTVÍRAT na recepci 
Chvalského zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9.  
 
POZOR - přesné podmínky výběrového řízení na www.chvalskyzamek.cz 
a na e-mailu alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz. 

Informace o pronájmu stánků a ploch na akci 
čarodějnice 2014 
Ceník pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2014, podmínky a speci-
fikace prodejních míst jsou od 15. 1. 2014 k dispozici na vyžádání na e-mailu 
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz. 

Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška do 28. 2. 2014, uzavření smlouvy 
a platba do 15. 3. 2014. Informace o pronájmech, cenách, písemné přihlášky, 
uzavírání smluv a platby vyřizuje vedoucí recepce Chvalského zámku Andrea 
Špačková, e-mail: andrea.spackova@chvalskyzamek.cz, tel.: 281 860 130  
a 774 500 550.
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stolní kalendář na rok 2014 s názvem horní Počernice známé neznámé vydala Měst-
ská část Praha 20 a svými fotografiemi ho vytvořili občané horních Počernic a účast-
níci stejnojmenné fotografické soutěže. Graficky a produkčně kalendář realizoval tým 
Chvalského zámku. V lednu ho můžete zakoupit za 45 kč na místech, která jsme 
uvedli v hPZ 11 a 12/2013.

Bude mít vaše dítě narozeniny, svátek či 
pěkné vysvědčení? Chcete mu uspořá-
dat oslavu v zámeckém sále nebo v létě 
na nádvoří, a nechcete s ní mít žádnou 
práci? Pomůžeme vám. Přizpůsobíme 
se vašim požadavkům, věku i počtu dětí 
a uspořádáme pro vás nejlepší dětskou 
oslavu na Chvalském zámku s princez-
nou koloběžkou, pirátkou evelínou, vílou 
ohnivkou či Meluzínkou. oslavu plnou 
zábavy, tance, her, soutěží a legrace. 
stačí si jen vybrat z naší nabídky a poté 
nás kontaktovat.
1. Malá zámecká oslava zahrnuje pro-
nájem prostoru (velký sál nebo nádvoří), 
slavnostní výzdobu (balonky, konfety, 
talířky, brčka, ubrousky), 6 ks pozvánek, 
drobné dárečky pro pozvané děti, dárek 
pro oslavence, mini občerstvení (džus, 
voda, sušenky).
2. Zámecká oslava s dobrotami, navíc 

občerstvení dle počtu dětí, pro rodiče 
káva
3. Zámecká hostina s dobrotami a dor-
tem, navíc občerstvení dle počtu dětí, pro 
rodiče káva a dort dle výběru
ke každému typu oslavy si navíc můžete 
vybrat jednu postavu ze zámecké druži-
ny, aby se o děti starala a bavila je. 
PRINCEZNA KOLObĚŽKA 1.: závod na 
koloběžce, zapeklité hádanky, královský 
soud, výuka tanečních kroků, malová-
ní na obličej, komentovaná prohlídka 
zámecké výstavy
PIRÁTKA EVELÍNA: hledání truhlice 
korzára emila, malování mořské příšery, 
volba nekrásnější mořské panny a nej-
statečnějšího piráta, malování na obličej, 
komentovaná prohlídka zámecké výstavy
MELUZÍNKA: větrné hádanky, rozpoutá-
ní vichřice, hledání krále Větrníka a nej-
rychlejší Vichřice, malování na obličej, 

komentovaná prohlídka zámecké výstavy
VÍLA OHNIVKA: hledání kouzelného pla-
mínku, volba nejohnivější víly a nejstateč-
nějšího ohnivce, ohnivé malování na obličej, 
komentovaná prohlídka zámecké výstavy
Těšíme se na vaše děti. 
V případě zájmu kontaktujte andreu Špač-
kovou, tel.: 281 860 130, 774 500 550 nebo 
infocentrum@chvalskyzamek.cz

Kalendář na rok 2014 Horní Počernice známé neznámé nyní za 45 korun

Přišel leden, byla zima. Dny krátké a noci dlouhé, málo světla. To se Ohnivce vůbec nelíbilo. Měla světlo ráda, a když ho 
bylo málo, bývala tuze smutná. jednou navečer, když si zase stýskala, jak se tma na Chvalech roztahuje, pronikl najednou 
oknem do zámku proužek světla. A bylo ho čím dál víc. Hurá! Ohnivka vyběhla před zámek a na nebi uviděla svítit kometu. 
A pod ní přicházeli tři králové! Všude světlo, plno dětí a Ohnivka se zase radovala. 

Dětské oslavy narozenin na Chvalském zámku

Milé děti, v listopadu jste ještě chodily na výstavu Devatero pohádek, ale zalíbila se vám i nová 
výstava Nahlédnutí do ráje emmy a Barbory srncových, na které jste si mohly hrát v dřevěném 
domečku a dívat se na barevné obrázky. otázka nezbedné víly se tentokrát týkala této výsta-
vy. ohnivka se ptala, zda je na některém obrázku emmy srncové společně klaunka a klaun. 
správná odpověď zněla aNo. Z celkového počtu 296 odpovědí bylo pouze 15 nesprávných. 
Výhercem za měsíc listopad je pětiletý Tomáš Heřmánek ze Šestajovic, který zámek navštívil 
se svou babičkou a čeká ho odměna v podobě prohlídky s Bludným rytířem, princeznou a věc-
né ceny. Další zvědavá otázka víly ohnivky se týká strašidel, neboť se na vás těšíme na nové 
výstavě ať žijí strašidla! Víly, skřítkové a bubáci pro malé i velké. 
 -AK-

Výherce soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za listopad 2013
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O rozsvícení vánočního stromu, upracovaném 
andělovi, adventních trzích a otevření vánoční výstavy

První adventní neděle na Chvalech 
byla výjimečná z několika důvodů. Po-
prvé se konala Ježíškova pošta a slav-
nostní rozsvícení vánočního stromu, 
organizované MČ Praha 20. Chvalský 
zámek proto přesunul adventní trhy 
a otevření výstavy Vánoční království na 
tento den, aby se spojilo hned několik 
hezkých akcí. RC MUM připravilo na 
zámku Vánoční veselí, a víla Ohnivka 
provázela děti výstavami. Tolik lidí na 
Chvalské tvrzi o adventu ještě nebylo!

Adventní trhy, vánoční 
výstava a veselí
adventní trhy s tradiční nabídkou vánoční 
výzdoby, dárků a občerstvení lákaly ná-
vštěvníky už od rána. Počasí nám přálo, 
neděle byla slunná a ne příliš mrazivá. 
odpoledne prošly adventními trhy lucie,  
postavy z dávných dob, aby zkontrolova-
ly hygienu na stáncích a udělily certifi-
káty čistoty. V zámecké kočárovně se 
odehrávalo pravé vánoční veselí s oblíbe-
ným rodinným centrem MuM. Zpívalo se, 
děti si hrály, tvořily a veselily. Chvalským 
zámkem chodila nezbedná víla ohnivka, 
která je provázela výstavami a ukazovala 
vánoční tradice: rozkrajování jablíčka, 
házení střevícem, pouštění lodiček 
z ořechů. 
Program vyvrcholil v slavnostním zahá-
jením výstavy Vánoční království aneb 
dřevořezby českých panovníků a tradič-
ní betlémy, která se opravdu povedla. 
Čestným hostem byla Jarmila haldová, 
ilustrátorka, výtvarnice, řezbářka a autor-
ka galerie českých panovníků. obohatila 
akci zajímavým vyprávěním o tom, jak se 
tvoří reliéfní obrazy a jak pátrala po histo-
rických podobiznách panovníků, knížat, 
králů a jejich manželek.

O ježíškově poště  
a upracovaném andělovi
Děti netrpělivě čekaly na čtvrtou hodinu, 
kdy k vánočnímu stromu přiletěl anděl, 
aby společně se starostkou horních 
Počernic hanou Moravcovou zahájili his-
toricky první Ježíškovu poštu na Chval-
ské tvrzi. anděl vybíral dětská přání pro 
Ježíška do připravené schránky a měl 
opravdu co dělat, aby náporu dětí stačil. 
Pak se u vánočního stromu rozezněly 
písně a koledy v podání skupiny Boží 
nadělení pod vedením Zdeňka Jura-
na. Vyvrcholením celého dne bylo ale 
rozsvícení vánočního stromu, který se do 
tmy rozzářil nádhernou výzdobou. když 
andělova schránka přetékala množstvím 
dopisů, odletěl předat všechna dětská 
přání Ježíškovi.

Vzhledem k úspěšnému spojení několika 
akcí jsme se rozhodli pro novou tradici. 
Nejdůležitějším dnem celého adventu 
bude i v příštích letech první adventní 
neděle (tento rok 30. 11. 2014), která 
vám opět nadělí všechny oblíbené akce 
najednou.

o úspěch jednotlivých akcí se zasloužili: 
MČ Praha 20 (hana Moravcová, Draho-
míra Gaidošová, Jana kailová), Chvalský 
zámek (andrea Špačková, Dalibor Beran, 
ondřej sedláček, rozka Beránková, lud-
vík Bouda), Místní hospodářství MČ 
P 20 (Jaroslav Píša, Petr Báček),
skupina Boží nadělení pod vedením 
Zdeňka Jurana, rC MuM, Jiří stibor 
a společenství Molechet a víla ohnivka. 
Děkujeme.

Mgr. Alexandra Kohoutová
ředitelka Chvalského zámku

Schránka plná dětských přání

Rozsvícení vánočního stromu

Hudební skupina Boží nadělení
Foto Vladimír Mojžíš jr.
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čt 16. 1. v 17.30, galerie 14, černý Most 
Koncert žáků flétnové třídy j. boškové

Po 20. 1. v 18.00, sál ZUŠ  
IV. Hudební večer - tradiční koncert žáků školy

Út 21. 1. v 18.00, sál ZUŠ 
Koncert žáků klavírní třídy R. Dekojové

Út 21. 1. v 18.00,galerie 14, černý Most
Koncert žáků flétnové třídy Z. bandúrové a klavírní třídy M. 
čermákové

Pá 24. 1. v 17.30, sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy L. F. Vaňkové

Po 28. 1. v 18.00, sál ZUŠ 
Koncert žáků houslové třídy M. Müllerové

Po 29. 1. v 17.30, galerie 14, černý Most
Koncert žáků klavírního oddělení

Koncerty ZUŠ v lednu 2014

Fotogalerie z předvánočních koncertů

Pěvecký sobor Cantabile, uč. Marie Bachůrková

Václav Santolík Petr Filipský a Eliška Mistrová Pěvecké sbory Paleček a Mozaika, sbormistryně Zdena 
Hejlíková

Pěvecký sbor Sluníčka, sbormistryně Šárka MistrováPěvecký sbor Malíček, sbormistryně Marie Sedláková

Spojené pěvecké sbory Malíček, Paleček a Mozaika, sbor-
mistryně Šárka Mistrová
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Pozvánka na Den otevřených dveří v Evangelikálním 
teologickém semináři 20. února 2014

Zveme počernické spoluobčany 
k návštěvě školy, o které ne každý ví, 
protože ji studují lidé spíše z ostatních 
částí republiky. Ve čtvrtek 20. února 
2014 se koná den otevřených dveří ve 
vyšší odborné škole, která je součástí 
komunitního centra Chvaly v ulici Sto-
liňská. Škola byla založena v létě 1990 
a od roku 1999 sídlí v Počernicích.
Den otevřených dveří pořádáme je-
denkrát do roka, abychom seznámili 
nejen případné zájemce o studium, ale 
také širokou veřejnost s posláním naší 
školy: duchovně, odborně a prakticky 
připravovat pro službu v církvi i ve spo-
lečnosti. Vyučujeme pomaturitní obory 
sociální práce a teologie. Je patrné, že 
jsme církevní škola, sociální práci však 
u nás studují i lidé, kteří se ke křesťan-
ství nehlásí.

Sociální práce a teologie
V průběhu náročného denního i dálkové-
ho studia připravujeme budoucí absol-
venty školy na řešení úkolů a výzev, které 
přináší život a práce. Pomáhající profese 
totiž vyžadují především zralou osobnost, 
a tak se řada předmětů zaměřuje na 
osobní růst studentů.
Integrální součástí studia jsou praxe 
studentů v různých zařízeních, kde si 
mohou ověřit získané teoretické poznatky, 
prakticky si vyzkoušet metody, se kterými 
se seznámili a konfrontovat je s životní 
realitou. učitel nejednou vystupuje spíše 
v roli tutora, poradce a trenéra, který 
uvádí studenta do systému celoživotního 
vzdělávání.
Všichni učitelé eTs mají vysokoškolské 
vzdělání. Někteří mají doktorát teologie, 
sociální práce nebo práv, jiní učitelé 
pokračují v doktorandském studiu nebo 
studují další obor. Mezi vyučujícími je 
mimo jiné soudní znalec v oboru psycho-
logie, čtyři vyučující mají pětiletý terapeu-
tický výcvik. 
odborná kvalita výuky na eTs je patrná 
z toho, že studenti sociální práce mohou 
být paralelně zapsaní do bakalářského 
oboru na uk. To mimo jiné znamená, že 
také na území horních Počernic probíhá 
vysokoškolská výuka. absolventi teologic-
kého zaměření zase mohou po vyrovná-
vacích zkouškách pokračovat ve studiu na 
dalších školách, kde se jim vzdělání z eTs 
uznává v plném rozsahu.

Kurzy pro veřejnost
každý vyučovaný kurz, který studují 
řádní studenti školy, otevírá eTs také pro 
veřejnost. Tyto kurzy se učí podle rozvrhu 

buď s denními nebo dálkovými studenty. 
Jejich nabídku najdete na internetových 
stránkách školy. Je to například kurz pro 
rodiče a pracovníky s dětmi nebo pasto-
rační a komunikační dovednosti.

Knihovna
Nedílnou součástí naší školy je knihovna, 
která je také přístupná široké veřejnosti. 
V tuto chvíli obsahuje cca 12000 svazků 
v češtině, angličtině a němčině se zamě-
řením na vyučované obory.

Poradna
občané horních Počernic mohou také 
využít služby Pastorační a psychologické 
poradny, která nabízí poradenství, pomoc 
v krizi, bezpečný prostor k rozhovorům 
pro věřící i nevěřící klienty, odbornost, 
diskrétnost a příjemné prostředí.

Přijďte se podívat. Můžete navštívit výuku 
a prohlédnout si školní budovu. rádi 
odpovíme na vaše konkrétní dotazy sou-
visející s činností a posláním naší školy. 
Těšíme se na vaši návštěvu. Den otevře-
ných dveří 20. února začíná v 8.30.

Více informací na www.etspraha.cz

Jan Valeš, ředitel

Příjemné prostředí komunitního centra si užívají studenti i učitelé.

Knihovna je přístupná široké veřejnosti. Ob-
sahuje cca 12000 svazků: slovníky, příručky, 
odbornou literaturu.
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Náš lednový příspěvek v Hornopočer-
nickém zpravodaji jsme se rozhodli 
věnovat tanečním kroužkům. Milovníci 
rytmu a tance si v DDM přijdou na své.

Zájemci mohou vybírat vhodný kroužek 
z široké škály nejrůznějších tanečních 
stylů. Ti nejmenší mohou zpívat a tanco-
vat v kroužku Hrátky s písničkou, který 
je určen dětem od tří do pěti let. Starší 
děti si mohou zatančit v Tanečním studiu 
Barbie, v HIP HOPu, ve Stepu nebo si  

vyzkoušet Latinskoamerické tance. Děti 
od 12 let a středoškoláci pak mohou 
realizovat své taneční ambice v krouž-
cích jako je Street dance, MTV dance , 
Step, Latinskoamerické tance či Taneční 
modeling.  Naprostou novinkou v DDM 
jsou Irské tance a kroužek tanečního 
stylu s názvem Popbalet.
Děti můžeme vidět vystupovat na nejrůz-
nějších akcích v Horních Počernicích 
i mimo Prahu, ti pokročilejší se často 
objevují na tanečních soutěžích.

Nejbližší vystoupení dětí z tanečních 
a hudebních kroužků – TANEČNÍ A HU-
DEBNÍ AKADEMIE DDM - proběhne 
24. 1. 2013 v Divadle Horní Počernice. 
Srdečně zveme nejen rodiče dětí z na-
šich tanečních a hudebních kroužků, ale 
i ty, kteří vhodný kroužek teprve hledají, 
nebo se chtějí jen pobavit a seznámit 
s činností DDM. Podrobné informace 
o akci najdete na www.ddm-hp.cz.

jitka jarošincová: Street dance
Taneční kroužek se zabývá streetovými 
tanečními technikami obecně. V průbě-
hu školního roku se děti seznámí s více 
tanečními styly, které pod tzv. pouliční 
tance řadíme. kroužek je určen pro děti 
od dvanácti let, vítáme úplné začátečníky 
i mírně pokročilé. Na lekcích se zabýváme 
rozvíjením obecných tanečních doved-
ností, např. rytmikou, koordinací pohybu, 
orientací v prostoru, interpretací taneční-
ho projevu atd. občas pořádáme jamy 
a battly, učíme se improvizovat a soutěžit.

Hanka Hanušová: Step

step v našem DDM funguje už šestým 
rokem. Můžeme se pochlubit třetím mís-
tem na Mr Čr ve stepu, následně účastí 
na Me 2010 v Chorvatsku a na Ms 2011 
v německé riese. V současnosti připravu-
jeme nová vystoupení formace v dětské 
věkové kategorii, Dueta a Trio. Také 
začátečníci mají svá vystoupení. Držme 
jim palce, ať se jim v květnu daří na Mr ve 
stepu v Brně, kde bude vrcholit stepařská 
sezóna v Čr roku 2014.

Marie Luisa Stiborová: Irské tance
Irský tanec je „baletní atletikou“, vyžaduje 
spoustu dřiny a koncentrace, přesto jej 
lze tančit lehce a elegantně. Můžete jej 

tančit v měkkých botách i ve znějících 
stepkách, sólově i ve skupině. Můžete 
tančit autorské choreografie nebo tradiční 
ceilí či setové tance, které jsou známé po 
celém světě. kromě tance se učíme práci 
ve skupině při společných choreografiích. 
když někdo chybí, nebo neumí, nedá se 
tančit. V kroužku mám ale holky šikovné 
a velké bojovnice. když jim něco nejde 
hned napoprvé, nevzdávají se a hledají 
způsob, jak to zvládnout. Po dvou měsí-
cích měly první vystoupení a já na ně byla 
hrdá.“

Denisa Tichavová: Popbalet
Jedná se o spojení klasického tance 
a jazzu. Velice záleží na choreografii 
a vkusu lektora, jazz není jediným 
tancem, který lze v této technice využít. 
Popbalet dbá na držení těla a ladné 
pohyby, které jsou pro balet typické, ale 
je obohacen o moderní taneční styly, 
např. latinsko-americké tance, hip-hop, 
jazz nebo třeba street dance. Velice 
důležitá je při výuce trpělivost, snaha 
a hlavně pozitivní přístup. snažím se, 
aby děti hodina bavila, přinesla jim 
potěšení z tance a něco nového se 
naučily.

Lenka Škorpilová 

Co o kroužcích říkají pedagogové? V následujícím kalendářním roce 
2014 můžete také navštívit naše tvůrčí 
dílničky:

Výtvarné dílny - ŘEMESLA

V úterý (1 x za měsíc)  
od 18:00 do 20:30

14. 1. Pedig – miska 150 kč + dno
11.2. Tiffany - šperk 50 kč  

(+ materiál)
11.3. Tiffany - šperk 50 kč  

(+ materiál)
8.4. fIMo  100 kč
13.5. PeDIG - miska 150 kč 

Keramika pro mládež a dospělé  
ve 2. pololetí

čtvrtek  18:15 - 19:40  
(1 x za 14 dní, sudé týdny) 

13. února, 13. a 27. března,  
10. a 24. dubna, 22. května 

Cena: 200 kč včetně hlíny, glazury  
a výpalu 

účast na dílnách je možná pouze po 
předchozí rezervaci na tel.: 281 925 
264 a 605 700 772, e-mail farkasova@
ddm-hp.cz,volfova@ddm-hp.cz nebo 
v kanceláři DDM.

Mistrovství čR v deskových hrách

V sobotu 7. 12. 2013 proběhlo v DDM 
Praha 2 Mistrovství Čr v deskových 
hrách. Do celostátního kola postupovali 
vítězové a druzí umístění v krajských 
kolech. kroužek společenských her 
a hlavolamů z našeho DDM měl dva zá-
stupce jak v mladší, tak starší kategorii. 

Všechny naše děti si vedly výborně.
Bětka Tikmanová se stala vítězkou 
mladší kategorie a její sestra lenka 
skončila těsně před branami velkého 
finále. Ve starší kategorii obsadil 2. místo 
Tadeáš Tkadlec, na 5. místě se umístil 
honza Brambůrek. Všem dětem moc 
děkujeme za skvělou reprezentaci a gra-
tulujeme k vynikajícímu umístění.
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Historie dávná i nedávná - 66  
Události
Zvonová věž
Po zrušení Jezuitské koleje vznikla ve 
Chvalech samostatná lokálie s přifa-
řenými svépravicemi. Jako duchovní 
správce byl do ní vyslán pater Josef Jan 
Pánek, který roku 1776 přesvědčil obec 
o potřebě výstavby vlastního hřbitova. 
Byl vybudován na místě, kde se říkalo 
u háje a stávala zde kaplička sv. fran-
tiška Xaverského. Velkou událostí bylo 
vysvěcení hřbitova 25. listopadu 1777 
vikářem Jiřím Paroubkem z líbeznic. 
s možností využívat tento hřbitov byly 
pak od Jiren do Chval přifařeny ke dni 
23. 4. 1778 horní Počernice a Čertousy, 
v roce 1786 také Xaverov. Za působení 
patera Pánka byla v letech 1793 - 1794 
provedena přestavba kaple sv. anny 
na kostel sv. ludmily. Nový kostel byl 
původně bez zvonové věže a zvonů, měl 
jen věžičku s malým zvonkem. Zvonová 
věž byla k průčelí kostela přistavěna až 
v roce 1825. Velkou údálostí bylo přive-
zení zvonů ulitých ve zvonařské dílně 
karla Bellmanna v Praze v lednu 1860. 
k jejich zavěšení ale nedošlo, protože 
věž byla pro zvony o váze tisíc a pět set 
kilogramů nevyhovující. k její přestavbě 
v pseudorománském stylu došlo vzhle-
dem k různým i finančním potížím až 
v roce 1875, jejich svěcení a zavěšení se 
uskutečnilo v září téhož roku na svátek 
sv. ludmily a bylo mimořádnou událostí 
také pro všechny přifařené obce.

Pruské vojsko u nás
Za války rakousko-pruské, po bitvě 
u hradce králové a prohře rakouské-
ho vojska, se historickou událostí stal 
příchod předvoje pruského vojska táh-
noucího na Prahu přes horní Počernice 
do Chval dne 7. července 1866. Velitel 
této části pruského vojska se ve zdejším 
hostinci sešel s pražským poselstvem 
a vedl jednání o vzdání se Prahy. s pře-
chodným ubytováním také ve školách 
pak jednotlivé části vojska procházela 
našimi obcemi až do 11. září. Škody 
způsobené vojskem byly později vyčís-
leny na více než sedm tisíc zlatých.

Železnice
Významnou událostí bylo zahájení 
provozu na jednokolejné trati severozá-
padní dráhy Praha - lysá nad labem. 
Trať o celkové délce 34,5 km byla 
zprovozněna 4. října 1873. železniční 
stanice byla umístěna mezi zastavěné 
části obcí horní Počernice a Chvaly 
a první její název byl Chvaly - horní 

Počernice. Při zahájení provozu  jezdily 
po trati tři dvojice vlaků.

Hasiči
Chvalskou událostí se stalo založení 
sboru dobrovolných hasičů 1. května 
1878 z popudu tehdejšího starosty obce 
Josefa Chytráčka, který se stal jejím 
prvním předsedou a velitelem. stanovy 
sboru schválilo c.k. místodržitelství v Pra-
ze 16. 11. 1878. Mimo potřebné nářadí 
(hadice, hákové žebříky, plátěné koše 
na vodu, bourací háky apod.) zakoupila 
obec také čtyřkolovou ruční stříkačku.
Pro horní Počernice a Čertousy společně 
byl samostatný sbor dobrovolných ha-
sičů založen o deset let později dne 10. 
6. 1888. Podnětem k jeho založení byl 
velký požár v listopadu předchozího roku 
u rolníka Jana knitla. Prvním předsedou 
a velitelem se stal statkář karel ferdi-
nandi. Do základního vybavení zakoupila 
obec také ruční čtyřkolovou stříkačku.
V té době nejmenší z původních obcí 
svépravice s Xaverovem s pouhými 27 
popisnými čísly si vlastní sbor dobrovol-
ných hasičů založila 17. 5. 1895 za pod-
pory starosty Jana Němečka. Předsedou 
a velitelem byl zvolen hospodář Jan 
řehák. obec svému sboru zakoupila do 
vybavení stříkačku za 750 zlatých.
První společnou akcí všech tří sborů bylo 
hašení požáru statku č.p. 25 v Čertousích 
21. října 1895.

První škola
Výstavba školy byla v minulosti pro obec 
vždy událostí prvořadého významu. Pro 
obce horní Počernice a Čertousy se 
ji stalo slavnostní otevření nové školní 
budovy dne 27. října 1895 v dnešní ulici 
Bártlově. stavbu provedl J. Máša z Vino-
ře za 25.400 zlatých. Vlastní vyučování ve 
všech třech třídách započalo 2. 1. 1896.
Přestože byl problematice školství věno-
ván samostatný oddíl našeho putování 
historií městské části, dovoluji si v časo-
vém přehledu připomenout pro oživení 
paměti i některé starší události.
k založení jednotřídní školy triviální pro 
obce horní Počernice a Čertousy došlo 
v r. 1774. Škola byla zařízena v dřevěném 
stavení při východní hrázi rybníka na 
dnešním křovinově náměstí. V prvním 
roce bylo do dvou oddělení zapsáno 
50 dětí a jako první učitel je uváděn J. 
Neumann. Původní dřevěné stavení 
bylo po požáru roku 1822 přestavěno 
na přízemní budovu z kamene a cihel 
o ploše 190 m2. Na dvoutřídní byla škola 

vnitřní přestavbou rozšířena v r. 1861 
a po 87 letech byla tak ukončena etapa 
jednotřídní školy. řídícím učitelem se stal 
antonín krtek.
Původní obec Chvaly si jednotřídní 
obecnou školu triviální zřídila v roce 1878 
v upravené místnosti domku č.p. 8, který 
patřil kašparu folprechtovi, prvnímu 
učiteli. obec svépravice s Xaverovem 
byla k této vzniklé škole přiškolena. 
Druhá třída nejprve v pronajaté místnosti 
byla otevřena 2. února 1872 po 95 letech 
trvání školy jednotřídní. Prvním řídícím 
učitelem se na škole stal františek Černý. 
Přestavba domku č.p. 8 na dvoutřídní 
školu byla provedena v roce 1876. Nové 
školní stavení bylo přízemní, 30,5 m 
dlouhé a 8,2 m široké.
Další velkou událostí ve školství byla 
zásadní změna v roce 1869. Do té doby 
byly všechny školy podřízeny církevnímu 
dozoru, nyní převzal správu škol stát 
a řídil je z Ministerstva vyučování ve Vídni 
prostřednictvím zemských školních rad, 
jimž podléhaly školní rady okresní. kaž-
dá obec pak se školou povinně zřizovala 
obecní školní radu, jejíž předsedou byl 
starosta obce. Předsedou okresní školní 
rady pro naše školy byl hejtman kará-
sek a školním inspektorem Josef Vlk. 
Předsedou obecní školní rady v hor-
ních Počernicích byl starosta Josef sís 
a školním dohlížitelem rolník Josef uzel. 
Ve Chvalech byl předsedou starosta Jin-
dřich Mayer a školním dohlížitelem Matěj 
spätt, z přiškolené obce svépravic byl 
členem rady starosta antonín Němeček.
o dalších událostech opět v pokračová-
ní.

Ing. Hubert Antes, kronikář

Nádraží v Horních Počernich v r. 1919
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Počernické děti na festivalu Integrace Slunce
Tradiční festival slouží k setkávání zdravých lidí s lidmi se zdravotním postižením. Prostřed-
kem k vzájemnému chápání a odbourávání bariér slouží kultura a umění. Devatenáctý ročník 
se letos konal v Paláci Akropolis ve dnech 11. - 15. listopadu 2013.

letošní podzimní části festivalu se zúčastnili také žáci z MŠ speciální, ZŠ praktické 
a ZŠ speciální Bártlova v horních Počernicích. žáci a jejich učitelky předvedli krátkou 
dramatizaci příběhu Cvrček a mravenci, žákyně svižné Taneční vystoupení. Předtím 
se ale ještě stihli podívat na vystoupení ostatních základních škol. Jako správní 
umělci se nenechali znervóznit a jejich výkony byly opravdu dokonalé. Po vystoupení 
absolvovali krátký rozhovor s moderátorkou. Všem se vystoupení líbilo a těší se na 
další ročník festivalu Integrace slunce v roce 2014. 
festival pořádá sukus o. s., ve spolupráci s Junior klubem Na Chmelnici a art fra-
me Palác akropolis za podpory hlavního města Prahy, Městské části Praha 3, Minis-
terstva kultury Čr a státního fondu kultury, pod záštitou Výboru dobré vůle – Nadace 
olgy havlové a senátorky Daniely filipiové. 

Lucie Borová, foto Pavlína Čuřínová a Daniela Dvořanová
MŠS, ZŠP a ZŠS Bártlova

Mikuláš

Na Mikuláše se v MŠ Chodovická – 
budově Domino ukázali skuteční čerti se 
vším všudy. Mikuláš, dva andělé a dva 
hrozivě vypadající čerti k nám přišli 
z firmy ekIs a přinesli dětem koš ovoce 
a sladkostí.
Zpočátku se děti trochu bály, ale po 
chvilce předvedly, co se od září ve 
školce naučily. Mikuláš všechny pěkně 
pochválil, čerti trochu zahrozili malým 
zlobivcům, předali „andělské ovoce 
a dobroty“
Chtěli bychom toto cestou moc poděko-
vat firmě ekIs za čas, dárky i nevšední 
zážitek, který pro děti připravila.
MŠ Chodovická – DoMINo Třídy lvíček, 
Brouček, Veverka a Beruška

Vítání adventu U dráčka

„Už popáté jsme v MŠ Spojenců vítali 
advent na naší školní zahradě společ-
ně s Ditou Hořínkovou a jejím hu-
debním pořadem. Děti nám pomohly 
vyzdobit školku a nacvičily překvapení 
pro rodiče v podobě písní vztahujících 
se k adventnímu času. V pondělí 3. 
prosince jsme ve školce rozsvítili vá-
noční strom,“ uvedla Milena Karleco-
vá z MŠ v ulici Spojenců.
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Předvánoční sportování ve FZŠ Chodovická

čertovské schody
V prosinci probíhají na naší škole tradiční 
sportovní soutěže, např. Čertovské 
schody. Vyběhnout 66 schodů s pře-
kážkou a bojovat o nejlepší součet časů 
pro svou třídu je zodpovědný úkol pro 
každého reprezentanta. odměnu od čer-
tů dostali nejlepší běžci 1. a 2. stupně: 
lukáš a eliška z 5.a , adam z 8.a a Marie 
z 8.B. 

Vánoční laťka
osmačtyřicet žáků 2. stupně letos 
bojovalo o medaile ve čtyřech kategori-
ích. Výkony starších chlapců a zároveň 
medailistů byly odměněny bouřlivým 
potleskem. Zlatou medaili výkonem 162 
cm získal Václav z 9.B, stříbro Václav za 
160 cm, bronz Jakub za 155 cm, oba 
z 8.B. Potlesk se opakoval také při sou-
těži starších žákyň. Zlatou medaili získala 
Markéta z 9.B výkonem 148 cm, stříbro 
Marie z 8.B za 145 cm, bronz Vitka z 9.B. 
za 130 cm. kategorii mladších žáků vé-
vodil Jakub z 6.B skokem 130 cm, Jára 
a Matěj výkonem 125 cm, oba ze 7.B. 
Z mladších žákyň získala zlato anna ze 
7.B za 148 cm, její spolužačka Barbo-
ra stříbro za 125 cm a bronz za tentýž 
výkon romana z 6.B. Výbrná skokanská 
soutěž se skvělými výsledky!
Naše žačky se ještě zúčastnily další 
celopražské sportovní akce, když poprvé 
zápolily ve florbale. ačkoli byly oslabeny 
o skvělou obránkyni kristýnu, bojovaly 
v semifinále o postup mezi šest nejlep-
ších týmů Prahy. Štěstí nám ale nepřálo 
a prohrály jsme na nájezdy. Přesto si 
všechna děvčata zaslouží velikou po-
chvalu. Mezi mantinely se o každý míček 
rvaly jako lvice. Tak snad příště!
Mgr. Jiřina Lišková, FZŠ Chodovická

Z deníku metodika prevence 
V průběhu listopadu 2013 proběhl na naší škole preventivně vzdělávací program pro 1. stupeň realizovaný útvarem sociální pre-
vence Městské policie hl. m. Prahy s názvem Bezpečné chování.
Jedná se ucelený program, jednotlivá témata na sebe navazují a jsou přizpůsobena aktuální situaci ve společnosti. Týkají se pro-
blematiky bezpečného chování dětí doma i venku, například při kontaktu s cizími lidmi, v případě napadení cizím psem, ale také při 
používání různých způsobů elektronické komunikace – internet, sociální sítě, zveřejňování osobních údajů apod.
vedení školy

Ve čtvrtek 5. prosince pro-
běhla ve škole pravá mikuláš-
ská nadílka. Čerti budili hrů-
zu, Mikuláš respekt a andělé 
vše zachraňovali vlídnými 
slovy. I ti největší hříšníci slí-
bili polepšení, aby přece jen 
obdrželi nějaký příděl slad-
kostí. Na všechny se dostalo, 
všichni byli spokojeni.
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Informace o projektu Škola nanečisto

V prosinci proběhl další cyklus přípravy předškoláků na základní školu. Po dobu 
jednoho týdne a vždy na jednu vyučovací hodinu zasedli budoucí školáci do školních 
lavic, aby hrou absolvovali přípravu na skutečnou školu a současně mohla proběh-
nout orientační diagnostika jejich připravenosti ve všech klíčových oblastech. Mezi 
zpíváním, malováním, říkankami a rytmickými cvičeními nechyběla ani práce s inter-
aktivní tabulí a dalšími moderními pomůckami. Vše vyvrcholilo po páteční hodině, kdy 
děti dostaly první školní „vysvědčení“ s jedničkou a rodiče informaci od zkušených 
učitelek o tom, jak jsou jejich děti připravené na školní prostředí. Zájem byl nečekaný: 
pro 46 předškoláků jsme otevřeli tři zkušební třídy! Z reakcí usuzujeme, že se nám 
u dětí i rodičů daří odbourávat strach ze školy. Děkuji učitelkám forkertové, adamco-
vé a frauenterkové za mimořádně obětavý přístup k budoucím školákům a rodičům, 
kteří nepodceňují přípravu svých dětí na školu.

Martin Březina 

Deváťáci v ZŠ Stoliňská čtou prvňáčkům

V rámci celoročního projektu Pohádky čteme s chutí, který probíhá v ZŠ stoliňská, 
četli žáci 9. tříd prvňáčkům erbenovu pohádku Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Prvňáčci 
byli ze svých starších spolužáků u vytržení. Děti pozorně poslouchaly a po čtení si se 
staršími kamarády povídaly o nejznámějších postavách českých pohádek. Na oplátku 
přijdou prvňáci přečíst pohádku do 9. třídy, aby se pochlubili, jak se za rok naučili 
číst. 
Projekt Pohádky čteme s chutí jsem vymyslela na popud vedení školy, protože si uvě-
domuji hodnoty čtení. každý den vidím na žácích, jak se čtení u nich doma opomíjí, 
a je smutné, že i někteří starší žáci se nikdy nesetkali s klasickými pohádkami, nikdo 
jim je nečetl na dobrou noc a oni nyní nechápou obsah některých slov. 
Více o projektu na www.zschvaly.cz v rubrice Pohádky čteme s chutí.

Bc. Patricie Lamplotová

Rodiče, nepodceňujte  
nebezpečí sociálních sítí 
a kyberšikany

kyberšikana patří mezi často užívaný ter-
mín v souvislosti se školami. Mnozí tuší, 
co se za ním skrývá, ale pravý význam 
znají jen zasvěcení. kybešikana (počíta-
čová šikana či cyberbullying) zneužívá 
mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, 
blogy a podobně. řada jejích projevů 
spadá do oblasti kriminálních činů. Nej-
častěji představuje zasílání obtěžujících, 
urážejících či útočných mailů a sMs, 
vytváření stránek a blogů dehonestujících 
ostatní, popřípadě může sloužit k posilo-
vání klasických forem šikany, nejčastěji 
prostřednictvím nahrání scény na mobilní 
telefon a jejího následného rozeslání 
známým dotyčného, třeba prostřednic-
tvím internetu. Zejména poslední varianta 
šikany může být extrémně nebezpečná,
koncem listopadu pořádala naše 
škola přednášku o nebezpečí kyberši-
kany, bezpečném pohybu na internetu 
a o možnostech ochrany dětí před ne-
bezpečím moderní techniky. Přednášky 
se zúčastnili učitelé, ale jen hrstka rodičů. 

To bohužel vypovídá o tom, jak veřejnost 
chápe problematiku kybešikany. I když 
je ve škole riziko této formy patologic-
kého jednání velké, větší je v domácím 
prostředí. Jak je možné, že děti mají svůj 
profil na faceboooku, když chodí do páté 
třídy? facebook mohou děti používat od 
třinácti let, cožpak to nevědí? Minimálně 
by to měli vědět jejich rodiče! Mnozí by 
se divili, jak jindy velmi slušné a tiché děti 
„zkreslují“ svůj věk a co sdělují svému 
okolí. smutné čtení, často jen pro otrlé. 
Proč děti upřednostňují tento virtuální 
svět, svět často pochybných a falešných 
přátel? s lítostí konstatuji, že do školy 
přijdou zarmoucení či naštvaní rodiče, 
až když zjistí, že někdo něco hanlivého 
napsal o jejich dítěti na facebooku či jiné 
sociální síti, a pak požadují důrazný zá-
sah školy. V této fázi se však škola může 
snažit situaci pouze napravit, ale prvotní 
chyby se jí odstranit nepodaří.  
Beseda s lektorem os Prevalis Mgr. 
Miroslavem hriczem na toto téma byla 
více než přínosná. Závěr? situace se 
zhoršuje, děti se vlivem virtuálního světa 
otevírají u monitorů a současně se uza-
vírají kontaktům „face to face“. Metodik 
prevence na naší škole Mgr. hedvika 

Zmeková dělá v této oblasti maximum, 
ze získaných grantů zajišťuje odborníky, 
často ve světě uznávané, ale bez zájmu 
rodičů se nám nepodaří situaci zlepšit. 
s rozvojem technologií máme o starost 
více: musíme domýšlet, nakolik mohou 
být našim dětem nebezpečné. Vždyť 
zákon o ochraně osobních údajů jasně 
definuje, co se smí a co nikoliv. Je na 
nás, zda dokážeme naše děti ochránit od 
nejhoršího. Proto vyzýváme rodiče, aby 
nepodceňovali nebezpečí sociálních sítí 
a kyberšikany.

Martin Březina
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časopis Kompot desátý z dvou set osmdesáti školních 
časopisů

Školní časopis kompot se probojoval do finále celorepublikové soutěže škol-
ních časopisů, akce asociace školních klubů Čr. soutěže se zúčastnil i časopis 
z detašovaného pracoviště našeho gymnázia Detašák. obě redakce se společně 
zúčastnily sedmého celorepublikového vyhlášení vítězů v Brně.
Tomu předcházely workshopy na téma recenze, fotografování, práce s wordpre-
ssem atd. hodnocení časopisů probíhalo v různých kategoriích, např. v grafika, 
titulní strana nebo obsah. kompot se umístil celkově na desátém místě z dvou 
set osmdesáti školních časopisů z celé naší republiky. Doufejme, že příští rok se 
posuneme ještě blíž k vítězství. 

 Vít Bureš

Zapojili jsme se do Národní potravinové sbírky 

součástí učebního plánu pro kvarty je předmět Výchova demokratického obča-
na, proto se kvarta a rozhodla věnovat se v rámci projektu občan problému plýt-
vání jídlem. kontaktovali jsme adama Podholu z organizace Zachraň jídlo, která 
úzce spolupracuje s Národní potravinovou bankou. když jsme se dozvěděli, že 
se pod její záštitou koná 16. listopadu potravinová sbírka, nabídli jsme pomoc ve 
shánění potravin pro potřebné lidi a charitu.   
Naším úkolem bylo informovat nakupující o sbírce. rozdávali jsme letáčky se 
seznamem trvanlivých potravin, jejichž nákupem by mohli pomoci.
Národní potravinovou sbírku organizovaly Byznys pro společnost a Česká fede-
race potravinových bank. V Čr se taková akce konala poprvé a sklidila obrovský 
úspěch. Do projektu se zapojilo Tesco, ahold, Globus, Interspar a Makro ve 111 
prodejnách po celé České republice. Tisícům dobrovolníků se podařilo vybrat 
celkem 66 tun potravin. samozřejmě jsme také přispěli a chceme se zúčastnit 
i příštího ročníku.  

Lucie Zadáková

Příběhy bezpráví

studenti septim a oktáv Gymnázia Chodovická se zúčastnili promítání dokumen-
tu a besedy s historikem a publicistou Petrem Placákem. Projekt Příběhy bezpráví 
probíhá ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Člověk v tísni. 
Dokumentární film České děti od režiséra karla strachoty pojednává o hnutí 
České děti, které působilo v Československu od jara roku 1988 a založil ho Petr 
Placák. Podílelo se na opozičním politickém dění a zabývalo se ekologickými 
otázkami. o svém životním příběhu a předlistopadové éře českých dějin vyprávěl 
historik Petr Placák v následné besedě. Bývalý hudebník skupiny The Plastic 
People of the universe bojoval proti režimu od útlého mládí. Dozvěděli jsme se 
více o činnosti stB, aktivitách hnutí České děti a seznámili se s životem v totalit-
ním Československu. Petr Placák zodpověděl také mnoho našich dotazů ohledně 
současné politické situace. 

Martina Kadeřávková, septima A

Chcete se dozvědět více o našem gymnáziu? 
Přijďte na Den otevřených dveří 29. ledna od 14.00 do 17.00.
Naše gymnázium letos slaví 20. výročí založení.

rádi vás provedeme školou a zodpovíme veškeré dotazy týkající se našeho gymnázia. Dozvíte se vše potřebné o studiu a přijíma-
cích zkouškách. seznámíte se s naším školním vzdělávacím programem Chléb a hry, podle kterého vyučujeme už sedmý rok. 
Další podrobností najdete na www.gymnchod.cz.
obě budovy našeho gymnázia (Chodovická v horních Počernicích a detašované pracoviště Vybíralova na Černém Mostě) si může-
te přijít prohlédnout 29. ledna od 14.00 do 17.00. Budova na Černém Mostě je po generální rekonstrukci.
Všichni jste srdečně zváni.

Mgr. Zuzana Suchomelová, zástupkyně ředitele
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SOŠ pro administrativu v EU

Abychom nezapomněli 
Na naší škole proběhla přednáška 
o nové čítance pro středoškoláky s ná-
zvem Abychom nezapomněli. Výpověď 
o totalitě v Evropě. Představila ji Dr. Neela 
winkelmannová, výkonná ředitelka Plat-
formy evropské paměti a svědomí, která 
tuto jedinečnou knihu vydala spolu s na-
dací konrad-adenauer-stiftung. obsahu-
je třicet pozoruhodných životních příběhů 
lidí ze šestnácti evropských zemí. hereč-
ka Dejvického divadla Zdeňka žádníková 
Volencová přečetla studentům pasáž 
z čítanky, která pojednávala o totalitních 
represích sssr vůči ukrajině. seznámili 
jsme se i se smutným příběhem místo-
předsedy konfederace politických vězňů 
Čr Ing. františka Šedivého, který byl 
v roce 1952 jako vysokoškolský student 
odsouzen na 14 let do komunistické-
ho vězení, z nichž 11 strávil převážně 
v jáchymovských uranových dolech. Tato  
přednáška se v jednotlivých krajích Čr 
pořádá vždy jen na jedné střední škole. 
soŠ pro administrativu eu byla v Praze 
vybrána jako jediná, a toho si vážíme.

Ondřej Kaločay

Anglicky s rodilými mluvčími
Na pozvání vyučující anglického jazyka 
Ing. anny Zemanové nás navštívili ron 
a Carolyn Doxseeovi z Indiany v usa. 
Při výuce jsme měli možnost procvičit si 
angličtinu a zapojit se do debaty o všem 
možném. 

David Jeřábek

Přátelství z Volyně
Další setkání s dětmi z dětského domo-
va ve Volyni se uskutečnilo v listopadu 
2013. Pro naše kamarády jsme připravili 
bohatý víkendový program a na závěr 
jejich pobytu vyhodnotili soutěž v kresle-
ní obrázků. rádi přivítáme každého, kdo 
by měl zájem o spolupráci s DD Volyně. 
Bližší informace podá vychovatelka Blan-
ka Bauerová nebo studentky Karolína 
Junková a Michaela Hladilová.

Der Mensch im Netz
Cílem česko-německého projektu pro 
studenty hamburk – Praha je prohloube-
ní mezinárodní spolupráci mezi hambur-
kem a Prahou na úrovni středoškolských 
studentů. Tematicky pestré diskuse vě-
nované sociálním rozporům a moderním 
technologiím nám umožnily získat nové 
informace. Zaměřili jsme se na problema-
tiku závislosti na sociálních sítích a plnili 
úkoly s tímto tématem spojené. Čekaly 
nás dva divadelní workshopy, zakončené 
krátkým divadelním vystoupením. Na 
zpáteční cestě jsme navštívili také Berlín. 
Procvičili jsme si němčinu, poznali nové 
přátele, německou kulturu a jiný způsob 
života. 

Martina Ptáčková

Mladí překladatelé
studenti druhých a třetích ročníků se 
již podruhé zúčastnili překladatelské 
soutěže Juvenes Translatores pořádané 
evropskou komisí. studenti překládali 
odborný text z anglického do českého 
jazyka.

Mgr. Vladimíra Froldová, učitelka 

Knihu Abychom nezapomněli. Výpověď 
o totalitě v Evropě, představila Dr. Neela 
Winkelmannová, četla herečka Zdeňka 
Žádníková Volencová.

Prezentace VŠE
Naši školu navštívila bývalá absolvent-
ka Bc. karolína Pelantová, studentka 
národohospodářské fakulty Vysoké školy 
ekonomické v Praze. spolu se svým 
kolegou seznámila studenty našich čtvr-
tých ročníků s obsahem studia na VŠe, 
podmínkami přijímacího řízení, možnost-
mi zahraničních stáží apod.  V následné 
diskuzi odpověděla na dotazy studentů 
týkající se zkoušek a výběru vhodné 
vysoké školy. 

Vitaliy Grygorskyy

SOŠ v Kongresovém centru
kongresové centrum Praha patřilo kon-
cem listopadu přehlídce pražských střed-
ních škol schola Pragensis. stánek naší 
školy navštívilo během tří dnů několik 
desítek žáků devátých tříd, kterým jsme 
odpovídali na dotazy ohledně všech na-
bízených studijních oborů na naší škole.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka 

Máme bronz z Eurocentra
Naši studenti se zúčastnili krajského kola 
diskusní soutěže staň se na den tvůrcem 
evropské politiky. Tuto akci připravuje 
každoročně eurocentrum Praha ve spo-
lupráci se Zastoupením evropské komise 
v České republice. letošním tématem 
byly ceny roamingu v rámci evropské 
unie a jejich regulace. Nina Mašiková 
a ardiana Tahiri obsadily skvělé třetí 
místo. Pro všechny byla akce přínosná. 
Vyzkoušeli si, jak probíhá legislativní 
proces v eu a jak jednají její jednotlivé 
instituce.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka

V krajském kole diskusní soutěže Staň se na den tvůrcem evropské politiky.obsadily stu-
dentky Nina Mašiková a Ardiana Tahiri skvělé třetí místo. 
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Sportovní gymnastika a aerobik
Konec roku trávily gymnastky pilným tréninkem a účastí na závodech

V tělocvičně TJ Bohemians se 23. listo-
padu konal Přebor družstev Prahy pro 
rok 2013. Naše děvčata závodila cel-
kem v pěti kategoriích. Prvenství získalo 
v nepostupové III. lize družstvo ve složení: 
Veronika Válková, karolína spitzerová 
a Jana Zahradníčková. starší žákyně 
obsadily hned dvě medailové příčky: stří-
brnou  Natálka králová, kristýnka králová, 
anička Černická a lucie Zahradníčková, 
bronzovou adélka Zedková, Denisa To-
mánková a Gabriela Bohatová. Družstva 
mladších žákyň obsadila 6. a 11. místo. 
Ve II. lize reprezentovala náš oddíl opět 
dvě družstva, umístila se na 6. a 7. místě, 
ale svými výkony se kvalifikovala na 
Mistrovství Čr do Brna, které se konalo 
o týden později 29. 11. – 1. 12. 
V silné konkurenci obsadila naše děvčata 
17. místo (a. Březinová, N. Petříková, e. 
kopecká, B. Čadová, k. Válková) a 19. 
místo (J. Zahradníčková, D. hošková, 
T. křížová, a. Zedková, k. sýkorová, V. 
Válková). 
Dne 8. prosince pořádal TJ sokol kampa 
v sokolovně TJ žižkov II. 25. ročník  
Memoriálu Věry Medové. Naše děvčata 
závodila ve třech kategoriích. Z šestnácti 
našich závodnic si nejlépe vedla anička 
Černická, obsadila 9. místo a ve vloženém 
závodě, Ceně a. Zámostné na kladi-
ně, byla stříbrná. Tříčlenné družstvo ve 
složení: N. kurfürstová, l. Bohatová, a. 
Černická bylo čtvrté.
Ve Vánočním závodě ve Vršovicích 14. 
prosince soutěžilo 23 našich děvčat a ve 
všech pěti kategoriích obsadily medailo-
vá umístění. První místa: a. kreibichová 
(trenérky augustová, hubáčková), l. 
Bohatová (trenérky rosendorfová, Šotolo-
vá) a B. Měšťánková (trenérka sýkorová). 
Třetí místa: N. králová (trenérky augus-
tová, hubáčková) a e. linková (trenérka 
sýkorová).
Posledním v roce 2013 byl XXII. ročník 
závodu pro nejmenší gymnastky Klo-
kánkova kapsa v tělocvičně TJ Bohe-
mians ve Vršovicích, kterého se zúčastnilo 
11 našich holčiček, ale medailová umístě-
ní se nám tentokrát nepodařilo získat.

Trenérky aerobiku M. Doskočilová a a. 
skálová zorganizovaly ve čtvrtek 5. 
prosince v tělocvičně ve Chvalkovické  
tradiční Mikulášskou besídku. Pro dárek 
si přišlo více než 120 dětí. Všechna děvča-
ta z aerobiku předvedla na úvod skladbu 
s deštníky, starší dívky pak zacvičily ještě 
skladbu s mottem italská zmrzlina. Trenér-
ky atletiky pod vedením aničky ondriášo-
vé předvedly s dětmi ukázku tréninkové 
hodiny.

organizátorky děkují všem dobrovolníkům 
za pomoc při zajišťování této akce.

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu SG

Mistrovství čR, 
II. liga

Přebor Prahy, II. liga, 
mladší a starší žákyně

XXII. ročníku závodu pro nej-
menší gymnastky Klokánkova 
kapsa se účastnilo 11 našich 
holčiček.

25. ročník Memoriálu Věry 
Medové

Ve Vánočním závodě 
soutěžilo 23 našich děv-
čat. Ve všech kategori-
ích obsadila medailová 
umístění.
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Trať dlouhou 3.150 metrů (nebo dvě 
kola 6.300 metrů) zdolávalo celkem 
81 běžců v několika kategoriích. Mezi 
účastníky byli zkušení krosaři, ale 
startovali i rekreační nadšenci nejrůz-
nějšího věku. „atmosféra byla jako vždy 
vynikající,“ uvedl ředitel závodu Ivan 
liška, který běh odstartoval v 10.30 před 
sokolovnou v Chvalkovické ulici. „Závod 
se konal v klidném bezvětrném počasí 
s teplotou kolem tří stupňů Celsia, tratě 
byly navlhlé, ale bez námrazy. Traťové 
rekordy tentokrát překonány nebyly. 
Jsem velmi spokojen s velkou účastí 
hornopočernických občanů, kteří reago-
vali na naši výzvu ke zdravému pohybu 
v přírodě. letošní první sportovní akce 
odstartovala bohatý program senior-
ských aktivit TJ sokol v roce 2014. Chci 
poděkovat pořadatelům z TJ sokol horní 
Počernice, řediteli ZŠ stoliňská Martinu 
Březinovi, lucii Termerové, manželům 
holubovým, františku Pelikovskému a 
dalším za krásný 33. ročník Novoročního 
běhu, na který nám grantem přispělo hl. 
m. Praha, sponzorsky firma Medcentrum 
p. löffelmanna a firma eMas Praha 10. 
Za mediální podporu děkujeme týdeníku 
5+2, hornopočernickému zpravodaji a 
webbu e-Počernice,“ uvedl Ivan liška a 
zároveň pozval hornopočernické občany 
na 34. ročník Novoročního běhu 2015 se 
startem v 10.30 opět od sokolovny.

Z výsledkové listiny uvádíme pouze první 
místa v jednotlivých kategoriích a umístění 
hornopočernických běžců.
I. Žákyně, 3150 m     
1. Michaela Durdová, sk Jeseniova 
14,30 min.

II. Žáci, 3150 m         
1. Martin kabát, Tretra Praha, 
14:43 min.

III. Ml. dorostenci, 3150 m      
1. filip sviták, Brandýs n. l., 
17:35 min.

IV. Ml. dorostenky, 3150 m     
1. Veronika hořáková, Praha 9, 
17:56 min. 

V. St. dorostenci, 3150 m         
1. Petr sviták, Brandýs n. l. 
19:19 min.

VI. Muži buď fit, 3 150 m 
1. Vítězslav král, sokol h. Počernice, 
11:30 min.

7. Zdeněk Chmel, horní Počernice, 
17:00 min.

VII.Ženy, 3150 m  
1. radka Churaňová, loko Trutnov, 
11:47 min.

2. radka sýkorová, h. Počernice, 
12:55 min.
5. Petra Píchová, h. Počernice, 
15:38 min.

14. Marie Pouchlá, h. Počernice, 
21:17 min.

VIII. Muži do 35 let. 6 300 m 
1. Jiří Václavík, sk Babice, 
21:49 (celkově 2.)

CELKOVý VÍTĚZ ZÁVODU

IX. Muži 35-50 let, 6 300 m 
1. Jiří wallenfels, sokol král. Vinohrady, 
21:48 min.               

5. Michal Pavlíček, h. Počernice,
25:49 min.

8. Josef Patrovský, h. Počernice, 
26:39 min.

10. Petr Burda, sokol h. Počernice, 
27:22 min.

11. Tomáš Šimeček, h. Počernice, 
28:54 min.

12. Michal hošek, h. Počernice, 
32:14 min.

X. Muži 50 – 60 let, 6 300 m 
1. Pavel Dušek, sJ stará Boleslav, 
25:41 min.

4. Pavel houžvička, h. Počernice, 
31:05 min.  

XI. Muži nad 60 let, 6 300 m  
1. Miroslav fliegl, kerteam, 
25:50 min.

5. františek Černý, h. Počernice, 
31:40 min. 

7. Miroslav horyna, h. Počernice, 
35:10 min.

XII. běh na stadionu pro nejmenší děti: 
předškolní – 100 m
1. Matěj Noháč, Čs
0,30 min.

3. anna kabátová, h. Počernice, 
0,37,4 min.

4. ema Patrovská, h. Počernice, 
0,39,3 min.

XIII. běh na stadionu pro nejmladší 
žactvo
1. alžběta luhanová, Čelákovice, 
0,56,2 min.

fotodokumentaci letošního ročníku mů-
žete stáhnout na adrese: http://novorocni-
beh.rajce.idnes.cz/Nnovorocni_beh_hor-
ni_Pocernice_2014/
DM, foto archiv sokola horní Počernice

33. ročník Novoročního běhu Horními Počernicemi
Každoroční vstup do nového roku se v Horních Počernicích neobejde bez novoročního běhu. 

Nejmladší běžci

V kategorii Muži Buď fit na trati 3 150 metrů 
zvítězil Vítězslav Král.

V běhu na 100 m byla třetí Anna Kabátová.
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Nově 
otevřena

■ Nabízíme nejširší výběr 
očních kapek, dále 
veterinární sortiment, 
kosmetiku Vichy, Bioderma.

■ Doplňky stravy švýcarské 
fi rmy Cemio a mnohé další.

■ Speciální objednávky 
uspokojíme obvykle 
ve stejný den, nejpozději 
do druhého dne.

Bonnus zaa receept 330,- Kčč

V nnově ootevřeené, modeerní 
lékkárně s příjjemným 
a zkkušenným ppersoonálem 
nabbízímme porradennství 
a kvvalitnní služžby. 

LÉKÁRNA LIPÍ U KLINIKY

ADRESA Lipí 2556/3

TELEFON +420 725 537 096

E-MAIL lekarna@ocnisvet.cz

PROVOZNÍ DOBA
Po – Pá  08:00 – 16:30

184x131.indd   1 20.12.2013   14:15:57

Pozor kočka: kastrační program 
pro kočičí kolonii
 

V jednom areálu v horních Počernicích žije kolonie zhru-
ba třiceti koček, které chodí krmit hodná paní. Požádala 
nás o pomoc, protože kočky se sice nemají špatně, 
dostávají žrádlo a mají se kde schovat, ale tolik zvířat není 
možné zvládnout.   kočky se rychle množí a nákup krme-
ní je finančně náročný. Majiteli objektu pomalu dochází 
trpělivost a je jen otázkou času, kdy se nevítaných koček 
zbaví...
Než přijde jaro a s ním nová várka koťat, je potřeba kočky 
odchytat, nechat je vykastrovat, a těm alespoň trochu 
přítulným   najít domov, aby se jejich počet zredukoval.
Pomozte nám s financováním kastrací. ani ten nejhodněj-
ší veterinář neprovede kastraci zdarma. Náklady odha-
dujeme na cca 25 000 kč, a to je pro naše malé sdružení 
hodně. Pokud nám pomůžete, budeme vám vděční, 
protože bez podpory to nezvládneme. Děkujeme za vaši 
podporu!
kateřina Bursová 

Pozor kočka
www.pozorkocka.cz
adresa: info@pozorkocka.cz 
http://www.facebook.com/Pozorkocka
http://www.facebook.com/Pozorkocka
číslo účtu útulku 2800491775/2010
variabilní symbol projektu21000019
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český rozhlas Regina 92,6 FM přináší  
prvotřídní dopravní informace  
v bezstarostné jízdě

Je to již šest let, kdy poprvé zazněla ve vysílání Čro 
regina znělka Bezstarostné jízdy.
Bezstarostná jízda je aktuální dopravní servis, který si 
můžete naladit každý všední den v dopravních špičkách, 
tedy ráno od 6.00 do 10.00 a odpoledne od 15.00 do 
19.00 hodin. Během pořadu moderátoři neustále sledují 
situaci prostřednictvím spolupráce s Policií Čr, Doprav-
ním podnikem hl. m. Prahy a Global assistance. redak-
tor reginy je přímo v Dopravním informačním centru 
a sleduje kamerový systém, v terénu je motohlídka, která 
podle situace vstupuje do vysílání. spoluautory pořadu 
můžete být i Vy. Jednoduše zavoláte na bezplatnou linku 
800 900 500, sdělíte aktuální dopravní informaci a ta je 
během několika minut zařazena do vysílání. Naše řidiče 
– posluchače reginy samozřejmé i odměňujeme. každý 
den obdrží jeden telefonující poukázku na nákup po-
honných hmot či večeři pro dva ve vyhlášené restauraci. 
Vedle dopravních informací Český rozhlas regina přináší 
i vyvážený mix hudby, zpravodajství a zábavy. Více infor-
mací naleznete na regina.rozhlas.cz   
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Příjem inzerce do dalšího čísla do 17. 1. 2014
Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor.  
Příspěvky nemusí odrážet názor redakce.  
Autorská práva vyhrazena. Přetisk pouze se  
souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje  
právo příspěvky krátit. Nevyžádané příspěvky  
a fotografie se nevracejí.
TISK: NAVA Tisk, spol. s r.o. 
Hankova 6, 301 33 Plzeň
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. číslo na ÚMČ Praha 20: 271 071 611 (711)

DlouhoDoBý PřIVýDĚlek 
I PřI ZaM. PC/INT. 778 011 220

JóGa ZŠ ChoDoVICká 
DoPlňuJe kurZ úT/sTř. 18-19.30. 
723 371 903 www.uNIe-JoGy.CZ, 

kVeTaoB@CeNTruM.CZ

aNGlIČTINa-DouČoVáNí, 
IND. Výuka, PříPraVa Na ZkouŠky, 

koNVerZaCe, Tel.: 607 593 905

KOMINICTVÍ NĚMEC 
oPraVy, ČIŠTĚNí, reVIZe, 

T.: 775 132 921

VyklíZeNí-sTĚhoVáNí. VyklíZeNí 
ByTů, PoZůsTalosTí. sklePů. 

oDVoZ sTarého NáByTku k lIkVI-
DaCI. sTĚhoVáNí VŠeho Druhu. 

T.: 773 484 056

ELEKTROSERVIS-608 027 677
oPraVy-úDržBa-INsTalaCe

háJek-ZeDNík-Malíř. ProVáDíM 
VeŠkeré ZeDNICké, Malířské, 
oBklaDaČské, PoDlahářské 
a BouraCí PráCe, oDVoZ suTI 

ZaJIŠTĚN. rekoNsTrukCe ByTů, 
DoMků, NeByToVýCh ProsTor aP.

777 670 326

kNIhy a kNIžNí PoZůsTalosT 
kouPíM, oDVeZu. Tel.: 286 891 400

čISTÍRNA ODĚVŮ V SEKEŘICKé 
ULICI 21 V HORNÍCH POčERNICÍCH 

VÁM STÁLE NAbÍZÍ  SVé SLUŽby. 
PO–PÁ 8–12, 14–18 H. TĚŠÍME SE NA 

VÁS HELENA ŠVARCOVÁ A KOL.

ÚčETNICTVÍ, DAňOVé PORADEN-
STVÍ, auDIT, ek. PoraDeNsTVí  

(Za roZuMNé CeNy) 
www.uCeTNICTVI-MIkulas.CZ 

Tel.: 602 395 677

káCeNí a řeZ rIZIkoVýCh sTroMů. 
Tel.: 606 527 091

oDhaDy NeMoVITosTí a ProJekTy 
ProVeDe ryChle souDNí ZNaleC 

ING. sMeTaNa. 
Tel. 281 924 588, 602 970 835

PŘIjMEME ŠVADLENU
Na ČásTeČNý úVaZek. oPraVa 

PraCoVNíCh oDĚVů. INforMaCe 
Na Tel.: 602 336 709

Cws-BoCo, s.r.o., Praha 9,
horNí PoČerNICe

PŘIjMEME REFERENTKU
 sklaD. MaNIPulaCe a PříPraVa 

PraCoVNíCh oDĚVů. aDMINIsTra-
TIVa sPoJeNá s ChoDeM sklaDu, 

INVeNTury, eVIDeNCe ZBoží. 
INforMaCe: 602 336 709

Cws-BoCo, s.r.o., Praha 9,
horNí PoČerNICe

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POč. 
sk. a, B, koNDIČNí JíZDy. 

www.auToskola-TrIuMf.CZ, e-
-MaIl: luDVIk@auToskola-TrIuMf.

CZ, Tel.: 603 418 333, 281 920 134

AUTOSERVIS čIPEX.  
VýMĚNa oleJe a BrZDoVýCh 

DesTIČek. PráCe ZDarMa, PlaTíTe 
JeN MaTerIál. Tel.: 602 305 622
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majitelům nemovitostí:
� bezplatnou konzultaci
� přípravu prodejní strategie a propagace
� účinnou inzerci na internetu i v tisku
� vlastní rozsáhlou databázi nemovitostí
� zařazení do vyhledávače nemovitostí REMAX

oběma stranám:
� profesonální přístup a zkušenosti
� právní ošetření u externí advokátní kanceláře
� bezpečnou a pojištěnou úschovu finančních částek
� kompletní servis až do dokončení transakce

zájemcům o nemovitost:
� smluvně ošetřené zakázky, pouze ověřené informace
� informace o novinkách ještě před zahájením inzerce
� rychlé vyřízení hypotéky u všech bankovních domů
� možnost nezávazné schůzky s hypotečním poradcem
� výběr z široké nabídky
� vyhledání nemovitostí na míru

martin.drlicka@re-max.cz

� 606 796 657

martin drlička
Váš realitní makléř pro tuto oblast

bydlím zde sVámi

nabízím

proDej – velmi luxusního
RD, Domkovská,
Horní Počernice

proDej nového bytu
4+kk/108m2,

Domínská ul., Újezd nad Lesy

proDej bytu 3+kk/B 69m2

po rekonstrukci, ul. Třebešovská,
Horní Počernice

proDej RD 6+2/G 220m2

po rekonstrukci 2. NP, ul.
Českobrodská, Mukařov-Říčany

proDej RD 3+1/G 93m2

s novou střechou,
ul. Josefa Němce, Běchovice

pronájem - obchodní
prostory 103m2, Náchodská

ulice, Horní Počernice

prodáno

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

Vaše
nemovitost
mohla být

i zde.

inzerce_184x264:Sestava 1 22.10.2013 8:54 Stránka 6

rezerv
ace

proDej - kanceláře 243m2,
sklad 188m2, pozemek 1992m2,

Vrchlabská, Kbely

rezerv
ace


