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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  únoru 2014

do 24. 2. čtyři roční období - výstava čtyř základních uměleckých škol dům umění na chvalské tvrzi

do 2. 3.  ateliér Jkart: tantra improvizace prodeJní galerie a kočárovna chvalského zámku

do 6. 4. ať žiJí strašidla! víly, skřítkové a bubáci pro malé i velké chvalský zámek

1.2. 14.00 a 18.00 prodaná nevěsta divadlo horní počernice

2. 2.  15.00 princezna na hrášku divadlo h. počernice

4. 2. 19.30 další roky ve steJnou dobu divadlo h. počernice

5. 2. 11.15–11.45 divadýlko: aničky lesní dobrodružství mum rc, mezilesí 2058

5. 2. 14.00–19.00 den otevřených dveří v soš pro administrativu evropské unie ulice lipí 1911

5. 2. 19.30 mÓdní přehlídka boutique lopes divadlo h. počernice

6. 2. 19.00 koncert žáků klavírní třídy d. kallmünzera sál zuš ratibořická

7. 2. 15.30 koncert žáků klavírní třídy m. čermákové sál zuš ratibořická

7. 2. 17.00 koncert žáků klavírní třídy e. belchikové sál zuš ratibořická

7. 2.  19.30 římské noci divadlo h. počernice

8. 2.  9.00–11.00 montessori - herna pro všechny mum rc, mezilesí 2058

8. 2.  16.00 vernisáž ateliér Jkart: tantra improvizace  chvalský zámek 

8. 2. 19.30 poutníci  divadlo h. počernice

9. 2. 15.00 na salaši zase straší divadlo h. počernice

10. 2. 18.00 koncert klavírního oddělení sál zuš ratibořická

11. 2. 14.00 zámecké posezení s annou Freimanovou,  editorkou knihovny v. havla  chvalský zámek

12. 2. 19.30 prolhaná ketty divadlo h. počernice

13. 2. 10.30–12.30 správná manipulace s miminkem ii. mum rc, mezilesí 2058

14. 2. 9.30–12.00 Jak založit živnost - daňové přiznání restaurace sezÓna, chvalská tvrz 

14. 2. 19.30 co věděla klára kovalová a musela zemřít divadlo h. počernice

15. 2. 10 00–17.00 pohádková sobota s popelkou, skřítky a strašidly  chvalský zámek

15. 2. 14.00–17.00 dětský karneval  tělocvična zš stoliňská

15. 2. 15.00 zimní příhody včelích medvídků divadlo h. počernice

15. 2.  19.00–22.00 strašidelná noc na zámku - noční prohlídka s oživlými strašidly a přízraky chvalský zámek

16. 2. 10.00–17.00 pohádková neděle s rytířem Janem ze chval, strašidly a skřítky  chvalský zámek

17. 2. 18.00 v. hudební večer - tradiční koncert žáků školy  sál zuš ratibořická

17. 2. 19.30 něJak se to zvrtlo divadlo h. počernice

19. 2. 14.00 trénování paměti s lektorkou rybovou úmč praha 20

20. 2. 10.30–12.30 správná manipulace s miminkem ii.  mum rc, mezilesí 2058

20. 2. 19.30 čekání na magora divadlo h. počernice

22. 2. 15.00 princezna a drak, aneb Jak to bylo dál, když si Jirka zlatovlásku vzal divadlo horní počernice

1. 3. 15.00 obušku z pytle ven divadlo horní počernice

2. 3.  14.00 masopustní průvod  od zš ratibořická

2. 3.  16.00–21.00 eXpediční kamera – Filmový Festival divadlo h. počernice

6. 3. 19.30 caveman divadlo h. počernice

podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Autorkou fotografie na titulní straně je Martina Kekrtová, vítězka loňské fotografické soutěže Horní Počernice známé neznámé.

Připojte se k masopustnímu průvodu v neděli 2. 3. 2014 od 14.00
 
Oblíbený průvod veselých masek vyjde od ZŠ Ratibořická, zastaví se před radnicí v Jívanské  
ulici, kde požádá starostku o povolení k masopustní koledě. Veselice bude pokračovat na 
nádvoří Chvalského zámku. Program najdete uvnitř čísla.
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Slovo starostky

Z DIÁŘE RaDNICE
■  KOmISE StRatEgICKý PlÁN 

a ZDRaVÁ měStSKÁ čÁSt HORNí 
POčERNICE

v lednu zasedala komise, která se zabývala 
rozdělováním úkolů vyplývajících z akčního 
plánu na rok 2014 a plánováním akcí v rámci 
projektu zdravá městská část horní počernice.

■ OtOVICKÁ
proběhlo jednání s občany ohledně aktualiza-
ce projektové dokumentace před rekonstrukcí 
komunikace otovická.

 ■ StaRtOVaCí byty
zasedala komise pro výstavbu startovacích 
bytů, aby jednala o jejich lokalizaci, způsobu 
financování a určení, které skupiny občanů se 
tato problematika týká.

■ StODOla
nadále probíhá jednání s památkáři ohledně 
schválení definitivní podoby přístavby stodoly 
na chvalské tvrzi, kde by měl vzniknout multi-
funkční společenský sál.

■ mObIlNí PŘEPÁžKa VZP
dne 13. ledna 2014 se uskutečnila informační 
schůzka starostky prahy 20 s vedoucí klient-
ského pracoviště vzp čr miroslavou volmu-
tovou a vedoucí oddělení služeb klientům 
pro hl. město praha Jaroslavou zvolánkovou 
o možnosti zřízení mobilní přepážky vzp 
v budově úmč praha 20, které by pro občany 
prahy 20 prioritně zajišťovalo tyto služby:

– informační servis o zdravotním pojištění

–  zajištění průkazu pojištěnce

–  přebírání dokladů, například přehled osvč, 
podání zaměstnavatele, oznámení pojištěn-
ce atd.

–  přebírání návrhů na lázeňskou péči, poukazů 
na pzt (pomůcky zdravotnické techniky) 
a dokladů k proplacení cestovních náhrad 
pacientů

–  vydání přehledu o vykázané zdravotní péči

–  informace o výhodách a příspěvcích pro 
klienty vzp čr

– informace ohledně eu

–  informace o komerčních produktech, např. 
cestovní zdravotní připojištění

na schůzce bylo dohodnuto, že pravidelná 
služba by mohla probíhat každé první pondělí 
v měsíci od 1. dubna 2014 v budově Jívanská 
635 (později v objektu náchodská). v dubnu 
a v květnu 2014 by služba byla výjimečně 
zajištěna dva dny v prvním týdnu měsíce 
z důvodu podání potřebných dokladů vzp 
z podnikatelské sféry. pro klientské pracoviště 
obec vyčlení jednu místnost. vzp požaduje 
pouze stůl, židli a připojení k počítači. mč 
praha 20 nebude požadovat platbu za užívání 
prostor a ostatní služby.

další aktuální informace zveřejníme na webo-
vých stránkách úřadu a v hornopočernickém 
zpravodaji.

■ NOVOROčNí SEtKÁNí
koncem ledna se uskutečnilo setkání starostky 
se zástupci jednotlivých příspěvkových a ne-
ziskových organizací, občanských sdružení, 
představitelů církví a dalších organizací půso-
bících na území horních počernic.

■ měStSKÁ POlICIE
na další pravidelné schůzce se zástupci 
městské policie jsme se zabývali bezdomovec-
tvím na území horních počernic, krádežemi 
v rodinných domech, podvody na seniorech, 
kontrolami dodržování zákazu vjezdu pro ná-
kladní dopravu v ulici ve žlíbku a nelegálními 
ohňostroji. od městské policie jsme převzali 
závěrečnou zprávu za rok 2013

■ VaROVÁNí PRO ObčaNy 
na základě upozornění občana varujeme 
všechny obyvatele horních počernic před 
podvodníkem, který zejména od důchodců 
požaduje finanční hotovost jako půjčku. 
představuje se jménem lidí, kteří v dané 
ulici skutečně bydlí. důrazně proto žádáme 
všechny obyvatele, aby s neznámými lidmi 
nekomunikovali, rozhodně jim žádné peníze 
nedávali a v případě jakéhokoliv podezření 
volali linku 158.

■ NOVÁ ZElENÁ úSPORÁm
v roce 2014 mohou zájemci o dotaci z pro-
gramu nová zelená úsporám opět podávat 
své žádosti. od dubna začne příjem žádostí 
v oblasti rodinných domů. více na
http://www.nzu2013.cz/clanek/nova-zelena-
-usporam-zacne-prijimat-zadosti-o-dotaci/

Příběh s názvem česká pošta  
zdaleka nekončí
 
před 135 lety, přesně 1. února 1879, byl 
v obci horní počernice výnosem ministerstva 
obchodu ve vídni zřízen první poštovní úřad. 
stejně jako jinde to byla především zásluha 
železnice, která začala postupně přejímat 

v okolí tratí listovní a balíkovou poštovní přepravu. bylo tedy 
logické, že představenstva obcí, jimiž železnice procházela, usilovala 
u politické správy státu a ředitelství pošt o zřízení poštovního úřadu 
ve svých obcích.

celá historie o reorganizaci pošt v našem nejbližším okolí začala už 
v roce 1873. významný podíl na těchto změnách měl ředitel nejvyšší 
dvorské poštovní správy ve vídni maxmilián rytíř z ottenfeldu, který 
měl rozhodující podíl na sestavení a vydání poštovního zákona už 
o čtyřicet let dříve. do té doby k nám zásilky doručoval běchovický 
poštovní úřad. vyvrcholením všech  snah o zřízení pošty u nás byla 
žádost o zřízení poštovní  expedice, jak se v té době poštovní úřad 
často nazýval. představenstvo obce ji sepsalo v lednu 1877 a mimo 
jiné se v ní uvádí, že  “…obec Horno-Počernická a Kartouská čítá v 135 

číslech domů přes 1400 obyvatelů, několik vel-
kostatků, letní sídlo hraběny z Meraviglia a jiných 
pánů, kteří přes léto ze zdravotních ohledů zde bydlí a že jest inteligencí 
zastoupena. Nachází se zde též škola, posádka četnická, c. k. loterie 
a značná část obchodníků a průmyslníků…”

tímto malým exkursem do historie chci přimenout nejen 135. vý-
ročí založení poštovního úřadu u nás, ale také skutečnost, že pošta 
byla vždy úctyhodnou institucí a funguje téměř všude už po několik 
staletí. stát ji vždycky považoval za jeden z pilířů své existence. zdá 
se, že dnes už tomu tak není a s českou poštou si příliš rady neví, 
o čemž svědčí i fakt, že má za posledních devět let pátého gene-
rálního ředitele. i to vede k neustálým změnám koncepce, které na 
pobočce našeho typu zvládají občané už mnoho let jen s velkými 
obtížemi. snad se ale s blížící výstavbou nové moderní pobočky 
blýská na lepší časy také u nás. příběh s názvem česká pošta ale 
zdaleka nekončí.

Hana Moravcová
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Se starostkou Hanou moravcovou  
o aktuálním dění v Praze 20 

Paní starostko,

v minulém čísle Zpravodaje jste vysvětlo-
vala občanům, jak je to s případným roz-
šířením léčebně rehabilitačního střediska 
na Chvalech. Ohlas byl značný, proč?

nejprve se chci občanům a čtenářům 
omluvit, že v minulém čísle došlo vlivem 
technických problemů k několika chybám, 
konkrétně u článku o lrs dokonce část 
textu chyběla. navíc mě ředitelka diakonie 
církve bratrské galina hofmanová upozor-
nila na některé nepřesnosti, takže využívám 
této příležitosti a ještě jednou uvedu vše 
podstatné, abych zastavila vlnu spekulací, 
které tuto výstavbu provázejí.

budovy rehabilitačního střediska a po-
zemky, na kterých stojí, jsou v soukromém 
vlastnictví. v areálu je několik samostatných 
subjektů: domov pro seniory bethesda 
patří pod diakonii církve bratrské a tato 
sociální služba je registrována dle zákona  
č. 108/2006 o sociálních službách. lrs 
chvaly, o.p.s. je zdravotnické zařízení, které 
provozuje léčebně rehabilitační středisko. 
dále je zde evangelikální teologický semi-
nář - vyšší odborná škola a sídlí zde sbor 
církve bratrské na černém mostě a vysoko-
školská kolej pražský tyrannus hall.

činnost, kterou lrs vykonává, je především 
posláním. díky rehabilitaci se odtud vracejí 
zpět do samostatného života pacienti po 
mozkových příhodách či úrazech. personál 
bethesdy se zase snaží své obyvatele akti-
vizovat k maximálně samostatnému životu, 
upevňovat jejich schopnosti v rozhodování, 
naplňovat každý den aktivitami, které zpří-
jemní jejich stáří.

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 počerni-
ce je tento projekt významný také z hledis-
ka nových pracovních míst.

na druhou stranu je třeba si uvědomit, že 
takto významné centrum může mít i nega-
tivní vlivy pro mč. zabývat se ale úvahami, 

že když bydlím v počernicích, nechci, aby 
mi jezdila po ulici auta či autobus, je podle 
mého názoru hloupost, a je třeba si uvě-
domit, že jsme součástí hlavního města. 
nárůst dopravy po rozšíření střediska jistě 
nastane. nejen při stavbě, ale i po jejím 
dokončení, kdy sem budou jezdit paci-
enti, lékaři, návštěvy, účastníci seminářů 
a kongresů. tento problém budeme řešit 
formou plánovací smlouvy, v níž lze jasně 
stanovit parkování či rekonstrukci komu-
nikace hartenberská tak, aby došlo k lepší 
průjezdnosti nebo k odklonu autobusu 
z části ulice stoliňská a tedy ke spokoje-
nosti občanů, kteří si stěžují na průjezd 
touto ulicí.

eia, čili vyhodnocení vlivů stavby na život-
ní prostředí, stanoví zákon. pravidla pro 
investory byla schválena radou mč, jsou 
předmětem 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 rozšíře-
ní lrs označil jeden z občanů. každý větší 
investiční záměr přináší mč určitou zátěž 
do budoucna, například povinnost umístit 
děti do mateřských a základních škol. z to-
hoto důvodu tyto smlouvy uzavíráme.

co se týká stavebního řízení, byla schvá-
lena dokumentace pro územní řízení 
s povinností uzavřít plánovací smlouvu 
a smlouvu o spolupráci. po schválení těch-
to 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 sta-
rostky 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.
 
Jak pokračují jednání o mimoúrovňové 
křižovatce beranka?
 
minulý týden jsem se zúčastnila zásadní 
schůzky na ministerstvu dopravy, které byl 
přítomen také vedoucí závodu praha ře-
ditelství silnic a dálnic Jan kroupa. dosud 
jsme čekali na vyjádření ministerstva vnit-
ra, které mělo ke stavbě určité výhrady. ty 
pominuly, takže ministerstvo dopravy už 
nemá námitky proti ivestičnímu záměru. 
také vyjádření silničního správního úřadu 
je pozitivní, takže nyní jsme před podpi-
sem smlouvy s magistrátem o koordinaci 
stavby křižovatky a napojení komunikací. 
poté se může začít projektovat za pení-
ze ministerstva dopravy.  projednávání 
územního řízení a získání stavebního 
povolení bude trvat dva roky, takže v roce 
2016 by se mělo začít stavět. mám z toho 
velkou radost. mimoúrovňová křižovatka 
byla v územním plánu už před mnoha lety, 
ale bohužel se nikdo tomuto problému 
nevěnoval.

Jak se vyvíjí situace kolem stavby  
nové pošty?

v územním řízení jsme se setkali s něko-
lika lidmi, kteří s výstavbou nové pošty 
nesouhlasí. akceptovali jsme všechny 
jejich připomínky, které se nejčastěji 
týkaly dopravního režimu, parkovacích míst 
a bezpečnosti chodců, takže projekt byl 
o tyto prvky doplněn. stavba nové pošty 
je veřejným zájmem horních počernic, 
a já udělám všechno pro to, aby stála co 
nejdříve a nemuseli jsme postávat v neko-
nečných frontách a nedůstojných pod-
mínkách. pokud se tedy v územním řízení 
nikdo neodvolá, v polovině roku bychom 
mohli získat stavební povolení a na podzim 
už stavět. nyní mám na stole k připomín-
kám návrh smlouvy o smlouvě budoucí 
s vedením české pošty. ten pak půjde 
k projednání a schválení do rady mč praha 
20 a do konce února bychom měli smlouvu 
s českou poštou podepsat. tedy další výraz-
ný úspěch, ze kterého mám radost.
 
Založila jste novou tradici pravidelných 
setkání s představiteli škol, příspěvko-
vých a neziskových organizací a spolků.
 
letos jsme se sešli 24. ledna na chvalském 
zámku a bylo to velmi příjemné setkání 
radních, ředitelů škol, divadla, azylového 
domu či představitelů církví. potěšil mě 
jejich zájem diskutovat o všem, co je trápí 
nebo naopak těší, o možnostech spoluprá-
ce a řešení konkrétních problémů.

v lednu přijal pozvání do horních počer-
nic náměstek primátora hlavního města 
prahy Jiří vávra. v doprovodu poradkyně 
a asistenta si prohlédl rodinné centrum 
mum, které mu s potěšením představi-
la barbora zálohová a vysvětlila chod 

coworkingového centra mumraj. mluvili 
jsme o nejrůznějších aktivitách i možnos-
tech mezinárodní spolupráce. náměstek 
vávra má na starosti peníze, takže jsme 
se nevyhnuli ani debatě o financování 
tohoto občanského sdružení, jehož tým je 
složený převážně z dobrovolníků.

Děkuji za rozhovor.
Dana Mojžíšová



4 – 5

černobílá fotografie: Hrádeček, r. 1975. anna Freimanová a Olga Havlová chystají rekvizity na světovou premiéru žebrácké opery 
v Horních Počernicích. Foto: bohdan Holomíček

Pozvánka na Zámecké posezení 
V úterý 11. února 2014 ve 14 hodin bude naším milým  
hostem editorka Knihovny Václava Havla 

anna Freimanová
anna působila jako asistentka režie v divadle na zábradlí, poté jako knihovnice v divadelním oddělení národního muzea a městské 
knihovny. působila také v samizdatových edicích, v letech 1990 – 2003 pracovala v kanceláři prezidenta republiky jako tajemnice václava 
havla pro literární a divadelní agendu. edičně připravila většinu českých vydání jeho děl. byla ale především dlouholetou a blízkou přítel-
kyní olgy havlové a k jejím nedožitým 80. narozeninám připravila knihu vzpomínkových textů a rozhovorů Síla věcnosti Olgy Havlové. na 
chvalském zámku představí i část nového filmového dokumentu, který se osobnosti paní olgy věnuje.
těšíme se na vás na chvalském zámku. -aš-

Jak příjemně strávit zimní večer nebo 
volný víkend? Bohatá nabídka akcí, které 
Horní Počernice místním i návštěvníkům 
nabízejí, svědčí o tom, že v naší městské 
části nuda rozhodně není. Například vý-
stavu grafika, malíře a ilustrátora Zdeňka 
Netopila ve foyer divadla ještě stihnete.

přehlídku ojedinělých portrétů osobností 
představil v lednu na chvalském pavel štoll, 
legenda mezi divadelními fotografy. připo-
mínáme ji snímkem z vernisáže 8. ledna, 
které se zúčastnila řada známých osobností 
spjatých s výtvarným uměním, filmem, 
divadlem, hudbou či literaturou. 

s divadlem souvisí i další výstava, kterou 
můžete navštívit až do 10. března. ve foyer 

hornopočernického divadla vystavuje 
grafik, malíř a ilustrátor zdeněk netopil. byl 
u zrodu nové divadelní poetiky šedesátých 
a začátku sedmdesátých let a dokázal ji 
svou tvorbou zúročit. pracoval ve státním 
divadle v brně jako reklamní malíř a sou-
časně byl mimem v brněnském divadle na 
provázku. od té doby se věnuje typografii, 
kaligrafii, knižní a časopisecké ilustraci.
 
kurátorem této krásné výstavy je vladimír 
vondruška. přijďte se podívat a poté si dát 
sklenku vína nebo dobrou kávu v divadelní 
kavárně. 

Dana Mojžíšová, foto Jan Parkman  
a Vladimír Mojžíš jr.

Fotograf Pavel Štoll se spisovatelkou Danielou 
Fischerovou a režisérem Jiřím menzelem

Kresby a malby Zdeňka Netopila (uprostřed) jsou neustále v pohybu.  
Vlevo kurátor výstavy Vladimír Vondruška

O krásné výstavy není  
u nás nouze
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letošní zimu roz-
hodně nemůžeme 
nazvat ladovskou. 
Ještě v době, kdy 
jsem psala tento 
článek, nebylo po 

sněhu a mrazu v počernicích ani památ-
ky. na druhou stranu takto teplé počasí 
vyhovuje odboru místního hospodářství 
v péči o zeleň. v době vegetačního klidu 
probíhá údržba dřevin: střihání a úprava 
keřů, odstraňování suchých větví, zdravotní 
a pěstební řezy stromů. v parku Jeřic-
ká - prachovská bylo pokáceno 6 stromů 
v havarijním stavu, na které byl vypracován 
odborný posudek. zároveň se připravuje 
nová výsadba. v ulicích náchodská a bě-
chorská se pracuje na obměně uschlých 
stromů - jedná se o druhy prunus sakura 
a prunus třešeň. další akcí bylo čištění cesty 
ke svépravicím. Jednalo se hlavně o odstra-
ňování náletových dřevin z příkopu. 

v zimě se také konají výběrová řízení na do-
davatele květinové výsadby, údržbu živých 
plotů a sekání trávy. letos došlo k rozšíření 
travnatých ploch určených k sekání. navý-
šení rozlohy je zhruba o 16 tisíc m2. 

každý čtvrtek procházejí lenka svojanov-
ská a tomsová počernice a kontrolují zeleň. 
občané mají možnost upozornit na každý 
zapomenutý kout, uschlý strom a podobně. 
obě dámy všechna místa vyfotografují, 
zaevidují a vedoucí místního hospodářství 
Jaroslav píša se postará o nápravu. 

dne 2. 12. 2013 byly vyhlášeny výsledky 
soutěže o nejkrásnější květinovou výzdo-
bu v kategoriích dům, balkón nebo okno. 
v kategorii dům zvítězili manželé kuče-
rovi a paní lhotová, v kategorii balkón se 
stala vítězkou paní rozsypalová. z rukou 
starostky hany moravcové převzali na 
chvalském ocenění v podobě květinového 
daru a poukázku na nákup zboží do horn-
bachu. letos jsme přidali ještě kategorii 
cena radní pro životní prostředí, protože 

v počernicích můžete vidět stovky krásně 
rozkvetlých oken a domů, ale jejich majitelé 
se do soutěže nepřihlásili. lenka tomsová 
všechna tato krásná místa vyfotografovala 
a z osmdesáti fotografií jsme jako vítěze 
vybrali dům manželů peluňkových. všem 
oceněným gratulujeme!

zároveň bych chtěla vyzvat vás všechny, 
kteří každý rok vysazujete do oken truhlíky 
s květinami: nebojte se, překonejte skrom-
nost a přihlaste se. Já sama jsem měla také 
obavy, ale pak jsem šla hrdě příkladem. 
nikdy nevíte, jaký bude výsledek vašeho 
půlročního snažení. loňský rok byl k pěsti-
telům velmi krutý - nejdříve červnové deště 
a povodně, pak v červenci 40ti stupňová 
vedra. uchránit květiny před těmito výkyvy 
počasí dalo opravdu zabrat. 

pro všechny pěstitele a zahrádkáře připo-
mínám, že mohou využívat naši novou ko-
munitní kompostárnu. nachází se v lokalitě 
bývalého böhmova zahradnictví v božanov-
ské ulici za dálnicí d11, vedle servisu bmW. 
výdej kompostu je stanoven na každou 

středu od 8.00 do 12.00, v hlavní sezóně 
od 1. 5. do 15. 6. a od 1. 9. do 15. 10. bude 
výdej i v sobotu od 8.00 do 12.00. množství 
bylo stanoveno na 0,5 m3 na číslo popisné 
za kalendářní rok. letos už budeme mít 
substrát velmi pěkný, jemný. 

Ještě bych vás chtěla informovat, že 
magistrát hl. m. prahy vypsal granty pro 
životní prostředí a my se budeme ucházet 
hned o čtyři. mateřská škola chodovická 
zpracovala dva projekty: zelená učebna 
a Jediný svět - jedná se o učebnu v pří-
rodě a úpravu zahrady pro ekologickou 
výchovu. zš stoliňská vypracovala projekt 
dědečkova zahrádka - také pro ekologickou 
výchovu, čtvrtý grant je na naučnou stezku 
v čertousích. 

velký úspěch zaznamenala zš ratibořická, 
která získala prestižní mezinárodní titul 
ekoškola. toto ocenění má jako jediná 
v počernicích a v celé praze ho má jen 29 
škol. učitelka a koordinátorka projektu Jana 
Jeřábková bude o tomto ocenění podrob-
něji informovat.

Jsem ráda, že se mi daří skloubit moji práci 
na radnici s prací učitelky. na konec dubna 
u příležitosti dne země chystáme eko 
olympiádu, kdy zš ratibořická vyzve zš 
stoliňskou. akci připravujeme s ředitelem 
martinem březinou a lenkou tomsovou. 
tolik tedy novinky z životního prostředí. 
přeji vám všem mnoho štěstí a úspěchů 
v novém roce. 

Alena Šefčíková, radní

Informace z odboru životního prostředí
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V roce 2013 podpořil Nadační fond ŠANCE 
13 žádostí v celkové výši 70.054 Kč. 
Patnáct lidí z Horních Počernic v nelehké 
situaci mohlo uskutečnit plány, o nichž by 
jinak jenom snili.

deset dětí ze sociálně slabých rodin mohlo 
ve svém volném čase navštěvovat zájmové 
kroužky, jeden student absolvoval spolu se 
svými spolužáky jazykový kurz v zahraničí, 
tři děti se v době letních prázdnin zúčast-
nily příměstského tábora a jedné rodině 
zatížené pohybovým handicapem živitele 
rodiny byl uhrazen servis automobilu. 
nadační fond mohl pomáhat díky štěd-
rosti dárců z řad členů správní rady fondu 
a obyvatel horních počernic, kteří podpořili 

aktivity fondu částkou 45.000 kč. v září zor-
ganizoval nadační fond benefiční koncert 
a díky tomu získal pro potřebné v horních 
počernicích částku 65.975 kč a navíc pomo-
hl i dalším dvěma nadacím. 

záměr pomáhat potřebným spoluobčanům 
bude fond naplňovat i v roce 2014.  
Na Nadační fond ŠaNCE se mohou od 
února do konce března obrátit senioři  
či děti a mladí lidé v nesnázích prostřed-
nictvím svých rodičů nebo zákonných 
zástupců. nadační fond vyhlašuje další 
výzvu k podávání žádostí o příspěvky, 
které pomohou našim starším spoluob-
čanům z horních počernic ulehčit nároky 
stáří. výzva je současně určena rodičům či 

právním zástupcům dětí a mladých, kteří se 
ocitli v nesnadné životní situaci a nemohou 
využít jiné formy sociální podpory či jiných 
grantových výzev. aktuální grantové řízení 
má uzávěrku 31. března 2014. 

více informací o grantovém řízení včetně 
formuláře žádosti naleznete  
na www.nfsance.cz. 

děkujeme za vaši podporu v roce 2013.
Petr Herian, předseda správní rady 

Nadační fond ŠANCE

Šance mladým i seniorům 
Ohlédnutí za rokem 2013

Varování pro seniory

Všem kardiakům, diabetikům, astmatikům  
a dalším vnitřně zdravotně postiženým v Praze 9

trestná činnost páchaná na seniorech se 
dá v zásadě rozdělit do dvou základních 
skupin. první tvoří senioři, kteří se stali obětí 
loupežného přepadení či krádeže přímo 
na ulici. pachatelé útočí většinou náhod-
ně, když si oběť vyberou, nějakou dobu ji 
sledují a pak zaútočí. 

druhou skupinu tvoří senioři, kteří se stali 
obětí podvodného jednání. pachatelé mají 
připraveno mnoho věrohodných historek, 
jsou velmi slušně oblečeni a mají vybrané 
chování. seniora si většinou dopředu vyti-
pují buď na základě neopatrného vyprávění 
o tom, jak je dotyčný osamělý, nebo na 
základě zápisu např. v katastru nemovitostí 
o pohledávce vázané na nemovitost, kterou 
vlastní. tuto druhou skupinu pachatelů 

můžete stále častěji potkat i v horních počer-
nicích. v poslední době je na našem území 
evidováno několik případů, kdy podvedený 
senior přišel o dům. pod záminkou pomoci 
vyřešit tíživou situaci seniora přesvědčí, aby 
jim podepsal různé listiny, na jejichž základě 
pak dotyčné o byt či dům připraví. náprava je 
velice často zdlouhavá nebo přímo nemožná. 

Věnujte prosím náležitou pozornost 
těmto doporučením:
•  Buďte ostražití a nehovořte o svých záleži-

tostech s cizími lidmi.
•  Věnujte pozornost zabezpečení svého 

domu či bytu.
•  Neotvírejte dveře automaticky, nevíte-li, 

kdo je za nimi. pořiďte si panoramatické 
kukátko a pojistný řetízek.

•  Nalepte si důležitá čísla v blízkosti vašeho 
telefonu pro případ potřeby. samolepky 
jsou k vyzvednutí na odboru sociálních 
věcí a školství úmč praha 20.

•  V žádném případě nevpouštějte do domu 
a do bytu nikoho cizího.

•  Nikdy nepodepisujte nic, čemu nerozumí-
te! vždy se poraďte s rodinnými příslušníky 
nebo kontaktujte odbor sociálních věcí 
a školství, kde vám rádi pomůžeme a pora-
díme.

•  V případě, že jste se stali obětí či svědkem 
trestného činu, zachovejte klid a podejte 
oznámení na policii (osobně, telefonicky, 
písemně). o doprovod můžete rovněž 
požádat odbor sociálních věcí a školství na 
tel.: 271 071 640, 271 071 799.

Monika Brzkovská, OSVŠ

dne 3. 1. 2014 se azylový dům skp hopo 
obrátil s výzvou o pomoc na radní mgr. ale-
nu štrobovou a místní občany. výzvu jsme 
byli nuceni vyhlásit poté, kdy z důvodu 
selhání systému úřadů práce ve vyplácení 
sociálních dávek se naše matky ocitly bez 
prostředků na nákup základních potravin 
a hygienických potřeb pro své děti. 
děkujeme zejména radní štrobové, která se 

vyhlášením celé akce stala naší „potravino-
vou spojkou“ a ochotně se ujala organizace 
sbírky pro azylový dům. děkujeme také 
místním církvím, rodinnému centru mum, 
magistře šturmankinové z lékárny ve lhot-
ské ulici, Janě erbové z firmy ac-t servis, 
zdeňku sedláčkovi, květě obalilové a její 
skupině jógy a všem občanům horních 
počernic.

Jsme potěšeni, s ja-
kým zájmem se naše 
výzva setkala mezi 
občany, kteří pomohli 
potřebným rodinám 
přečkat tíživou situa-
ci, ve které se ocitli ne vlastní vinou.
Za SKP HoPo Gabriela Selingerová, fundraiser 

Máte potíže se svým zdravotním stavem? 
Chcete pro své zdraví něco udělat? Přijďte 
mezi nás do základních organizací Svazu 
postižených civilizačními chorobami.

Co vám můžeme nabídnout?
•  Pravidelně každý týden cvičíme pod do-

hledem lékaře cvičení s prvky jógy.
•  Každý měsíc chodíme na vycházky do 

okolí prahy.
•  Pořádáme rekondiční pobyty se státní 

dotací v nejhezčích koutech naší vlasti.
•  Organizujeme občasné rekondiční autokaro-

vé zájezdy, při kterých navštěvujeme kulturní 
památky a poznáváme krásy naší vlasti.

•  Organizujeme přátelská posezení spojená 
s besedou s odborníky na různá témata.

•  Jsme skupina zdravotně oslabených, kteří 
mají radost ze života a snaží se ze všech 
sil zachovat si zdraví a dobrou náladu.

Kde se můžete přihlásit?

ZO SPCCH Prosek
předseda i. georgiev, tel.: 777 073 444

ZO SPCCH Praha 14
předsedkyně k. Janoušová, tel.: 732 442 643

ZO SPCCH Horní Počernic
předsedkyně z. Jaklová, tel.: 728 851 970 
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Středisko křesťanské pomoci Horní 
Počernice podalo v lednu 2013 projekto-
vou žádost, která byla poskytovatelem 
úspěšně vyhodnocena. Realizace projektu 
byla zahájena v červenci 2013. 

CílEm projektu je stabilizace a další rozvoj 
organizace skp hopo v oblasti poskytování 
sociální služby zaměřené na sociální začle-
ňování cílové skupiny (především přísluš-
níci etnických minorit, osoby bez přístřeší 
a osoby se zdravotním postižením). 

PROStŘEDKEm dosažení cíle je zvýšení 
profesionality našich zaměstnanců (so-
ciálních pracovníků, pracovníků v sociál-
ních službách, odborných pracovníků), 
jejich podpoření a motivace v další práci 
prostřednictvím komplexního odborné-
ho vzdělávání, dále podpory osobního 
a profesního rozvoje manažerů, vytvoření 
pracovní pozice fundraisera vč. nastarto-
vání fundraisingových aktivit a vytvoření 
strategického a fundraisingového plánu 
organizace.

Projekt je realizován ve čtyřech rovinách: 
1. odborné vzdělávání soc. pracovníků 
a pracovníků v sociálních službách v návaz-

nosti na vzdělávání dle zákona č. 108/2006 
sb., o sociálních službách.
2. vzdělávání managementu s cílem posílit 
jejich manažerské dovednosti tak, aby ve-
dení organizace bylo efektivní, tvůrčí a pro 
všechny zaměstnance motivující. do této 
části projektu zařazujeme i vzdělávání od-
borných pracovníků s cílem zvýšení jejich 
profesionality jako zásadních podpůrných 
nástrojů managementu. 
3. vytvoření a podpora fundraisingových 
aktivit, a to od vytvoření pracovní pozice 
fundraisera, podpory jeho dalšího dovzdě-
lání, přes tvorbu fundraisingového plánu 
až po jeho realizaci a vyhodnocení s cílem 
organizaci ekonomicky stabilizovat a najít 
nové zdroje financování, aby naše aktivity 
a sociální práce mohly být dále rozvíjeny 
a rozšířeny. 
4. příprava a vytvoření strategického plánu 
jako hlavního pilíře rozvoje naší organizace. 

CílOVÁ SKUPINa: předpokládáme zapoje-
ní 16 zaměstnanců organizace. plánované 
aktivity projektu jsou rozloženy rovnoměr-
ně do 18 měsíců tak, aby jejich realizace 
nezatížila zásadním způsobem běžnou 
činnost našich zaměstnanců a vlastní pro-
voz organizace. řada plánovaných kurzů 

je časově poměrně náročná a bude také po-
třeba dostatečného času pro aplikaci nově 
nabytých znalostí a dovedností do praxe.

Iveta Čepeláková, 
projektová manažerka

POSílENí StabIlIty a ROZVOJ 
ORgaNIZaCE SKP HOPO

projekt posílení stability a rozvoj organiza-
ce skp hopo v operačního programu op 
praha adaptabilita financuje hlavní město 
praha částkou 1.878.777,12 kč. 
probíhá od 1. 7. 2013 a bude ukončen  
31. 12. 2014.

Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice  
pokračuje v realizaci sociálních projektů 

V zimních měsících jsou nejčastějšími 
klienty Pražské zvířecí záchranky vysílení 
ptáci. Ti totiž mají ztížené možnosti, jak 
v tomto období nalézt potravu. Proto také 
ochránci přírody apelují na obyvatele 
měst, aby volně žijící ptáky přikrmovali. 
Osud vysílených divoce žijích živočichů 
není lhostejný ani Městské části Praha 20, 
ktetá projekt Pražské zvířecí záchranky 
Českého svazu ochránců přírody podpoři-
la v loňském roce částkou 20.000 korun.

pro dokrmování ptáků, kteří neodlétají 
do teplých krajin, nemusíte čekat na tuhé 
mrazy. ptáci mají už teď méně krmných 
příležitostí a pomoc člověka uvítají i v tep-
lejších dnech. ale pozor na to, co jim do 
krmítek sypete! lidská strava je pro zvířata 
zcela nevhodná. proto není dobré dávat do 
krmítka například drobky buchet a pod. 

Jako krmení dobře poslouží lněné semínko, 
slunečnice, nebo proso., použít lze také 
drcená jádra lískových nebo vlašských oře-
chů. do krmítka můžete umístit také kousky 

syrového masa, které chutná například 
sojkám a strakám. vedle krmítka zavěste 
lojovou kouli. 

v zimních měsících se často stává, že 
pražská zvířecí záchranka přijímá vyčer-
pané a vyhladovělé malé pěvce, například 
sýkory a králíčci. konkrétně v praze 20 
bylo takových pěvců v loňské zimě hned 
několik. většina z nich se však vrátila zpět 
do volné přírody. stačilo je pouze nakrmit, 
napojit, nechat nabrat energii, aby poté 
sami odletěli.

pražská zvířecí záchranka zasahovala v loň-
ském roce na území mč praha 20 celkem 
u 39 zvířat, z toho bylo dvanáct ježků, pět 
netopýrů, čtyři kosi, dva drozdi, holub, dvě 
poštolky, pět rorýsů, sýkora koňadra, srnec, 
dva králíčci obecní a zajíc. osmnáct jedinců 
se podařilo vrátit zpět do přírody, deset jich 
zůstává v péči spolupracující záchranné 
stanice lesů hl. m. prahy pro volně žijící 
živočichy. Jedenáct zvířat bohužel uhynulo. 
Jednalo se o zvířata, která se ocitla v nouzi 

kvůli dopravě, špatnému počasí i lidské ne-
znalosti. špatné počasí například způsobilo 
zvýšený příjem rorýse obecného, který jako 
jiní hmyzožravci trpěl při dlouhotrvajících 
deštích nedostatkem potravy. 

pražská zvířecí záchranka pomohla také 
více než v sedmdesáti případech radou po 
telefonu nebo e-mailu info@csop.cz. 

pokud ani vám není lhostejný osud zraně-
ných divokých zvířat, můžete přispět na 
sbírkové konto  
č. ú.: 33 55 33 22/0800 v.s. 1111. 

Pražská zvířecí záchranka 
Tel.: 774 155 155

Praha 20 pomáhá divokým zvířatům
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Hlášení o produkci a nakládání s odpady 
za rok 2013

úřad městské části praha 20 horní počer-
nice - odbor životního prostředí a dopravy 
upozorňuje všechny ohlašovatele (původce 
a oprávněné osoby) na blížící se termín pro 
podání hlášení o produkci a nakládání s od-
pady za rok 2013. ohlašovatelé jsou povinni 
zaslat hlášení v elektronické podobě do in-
tegrovaného systému plnění ohlašovacích 
povinností (ispop) do 15. 2. 2014. v případě 
nepodání hlášení může být uložena dle § 66 
odst. 2 písm. a) zákona č. 185/2001 sb. poku-
ta až do výše 1.000.000 kč. 
hlášení podává podnikající osoba, která 
produkuje nebo nakládá s více než 100 kg 
nebezpečného odpadu nebo s více než 

100 t ostatních odpadů za kalendářní rok. 
oprávněné osoby (provozovatelé zařízení 
ke sběru, výkupu, využití nebo odstranění 
odpadů) zasílají hlášení vždy v tom případě, 
že nakládají v kalendářním roce s těmito 
odpady. 
ohlašovatel může podat hlášení sám nebo 
využít externí subjekt, který za něj na 
základě zmocnění hlášení zpracuje a zašle 
do ispop. 
prvním krokem podání hlášení je registrace 
ohlašovatele v ispop (není-li již ohlašovatel 
zaregistrován z minulých let). registrač-
ní formulář je dostupný na www.ispop.
cz v sekci chci podat hlášení. registrační 
formulář je třeba autorizovat. bez registrace 
není možno podat hlášení. 
druhým krokem je vytvoření hlášení 

v elektronické podobě v datovém standar-
du a odeslání do ispop. hlášení lze vytvořit 
v elektronické podobě pomocí pdF formu-
láře v sekci můj účet nebo pomocí speciali-
zovaných počítačových programů. odeslání 
je možno prostřednictvím webových služeb 
nebo datové schránky ispop. 
třetím krokem je autorizace hlášení, a to 
připojením elektronického podpisu, listin-
nou formou nebo odesláním hlášení ze své 
datové schránky do datové schránky ispop 
(ministerstvo životního prostředí). 
podrobnější informace naleznete  
na www.ispop.cz, www.inisoft.cz. 

 Marie Novotná, OŽPD 

v prosinci loňského roku provedli pracov-
níci oddělení zeleně místního hospodářství 
prořezávku stromů v ulici cirkusová. 
prořez byl proveden z důvodu odstranění 
větví omezujících veřejné osvětlení. touto 
úpravou bude značně zlepšena bezpečnost 
občanů procházejících touto ulicí. 
v lednu letošního roku byl proveden 
radikálnější prořez stromů v ulici Jívanská, 

v úseku od ul. ratibořická po ul. Javornická 
a celkový úklid v této lokalitě. 
větve zasahovaly do jízdního pruhu komu-
nikace a omezovaly možnost parkování 
v blízkosti školy ratibořická. 
 další z větších akcí, které naši pracovníci 
provedli v tomto měsíci, byla prořezávka 
náletových dřevin z příkopů po obou stra-
nách silnice podél lesa na dolní počernice. 

větve i zde zasahovaly do jízdních pruhů 
této frekventované komunikace. tato akce 
výrazně prospěje bezpečnosti silničního 
provozu. 

Jaroslav Píša,  
vedoucí místního hospodářství

INFORmaCE Z ODbORů úmč PRaHa 20

ODbOR míStNíHO HOSPODÁŘStVí

Informace pro podnikatele 

Zimní údržba zeleně 

Pracovníci OmH využívají příznivého počasí letošní zimy k intenzivní údržbě zeleně.

Zlodějům nejvíce usnadní vyloupení 
domu nebo bytu špatně zajištěné okno.

Po krátké odmlce v době svátků začínají 
v Horních Počernicích opět řádit zloději. 
„V posledních čtrnácti dnech došlo zase 
k několika případům vloupání převážně 
do rodinných domů. Vyzývám proto obča-
ny, aby nepodceňovali zabezpečení svých 
domů a bytů. V dnešní době to už není 
záležitost jen pro movité, nyní si může 
chránit majetek každý,“ uvedla starostka 
Hana moravcová v reakci na další krádeže 
během ledna.

rodinné domky jsou ve srovnání s byty pro 
zloděje lákavější, protože disponují vět-
ším počtem míst, kudy mohou pachatelé 
vstoupit. přibývá také krádeží spáchaných 
v přítomnosti obyvatel bytů a domů, a mezi 
oběti už nepatří jen senioři.  „v poslední době 
je patrné, že se zloději stále častěji zamě-
řují na objekty ve staré zástavbě. ta je pro 
pachatele vloupání lákavá zejména přes den, 
kdy jsou lidé v práci a děti ve škole. zloději se-
berou všechno, dokonce i klíče od auta, které 
většinou najdou na věšáku v předsíni. odjet 
z vykradeného bytu nebo domu odcizeným 
autem je sice vrchol drzosti, ale bohužel se 
to stalo také u nás,“ říká starostka moravcová 

a dodává, že lidé 
by ochranu bytů 
a domů neměli 
podceňovat tím 
spíše, že účinné 
zabezpečení lze 
v současné době financovat i ze stavebního 
spoření.
Věnujte větší pozornost ochraně vašeho 
majetku. Nenechávejte otevřená okna 
nebo sklepní okénka. Sledujte, co se děje 
ve vašem okolí a neváhejte volat policii 
na čísle 158, kdykoli zaznamenáte něco 
podezřelého.

-dm-

Počernické občany stále častěji ohrožují zloději
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Informace ze školství
Nejen před Vánocemi, ale i v lednu v počernických školách a školkách udělaly dětem radost krásné dárky.  
Pomyslnou roli Ježíška tentokrát obstarala společnost Makro Cash & Carry ČR, s.r.o., která věnovala do školských 
a předškolských zařízení v Horních Počernicích finanční dar ve výši 100.000 Kč. Za svůj počin si zaslouží upřímné 
poděkování.

Dar od společnosti makro

Finanční dar od společnosti makro byl 
rozdělen podle počtu žáků v jednotlivých 
školách a ředitelé škol a školek jej vyu-
žili především k podpoře výuky, rozvoje 
kreativity a fantazie dětí, přirozeným hrám, 
k rozvoji aktivit talentovaných žáků a ve 
velké míře k rozmanité činnosti školních 
družin a klubů. Jen pro představu, napří-
klad děti ze zš stoliňská se mohou těšit 
z velkého množství výtvarného materiálu, 
který využijí v družině a v hodinách výtvar-
né výchovy: krásné dárky, hry, knihy a vý-
tvarné potřeby udělaly radost dětem z Fzš 
chodovická, zš ratibořická a zš spojenců. 
mš spojenců kromě lega rozšířila nabídku 
hraček o společenské hry cestujeme do 
pohádky, holčičky určitě potěší čtyři sety 
panenek rodina. mš chodovická se právě 
tak zaměřila na společenské hry a dopřála 
dětem velkou společenskou hru auta. 
nezapomněli ani na předškoláky a koupili 
jim pracovní sešity plné hlavolamů, soutěží 
a hádanek. právě tak pragmaticky přistou-
pili k nákupu dárků i v mš u rybníčku: 
dětem koupili dva šlapací traktory rolly 
junior a čtyři krásné knížky. 

vánoční i povánoční obdarovávání si 
v hornopočernických školách a školkách 
děti užily, a všichni ředitelé za nečekaný 
sponzorský dar poslali firmě makro cash 
& carry čr s.r.o. poděkování. dárky zpestří 
dětem nejen zbytek letošního školního 
roku, ale budou si s nimi hrát všichni, kdo 
do školy přijdou.

Padesáté výročí školního  
stravování v čechách

právě na sklonku roku 1963 vydalo tehdejší 
ministerstvo školství první výživovou vy-
hlášku, která upravovala normy pro školní 
stravování v čechách - vyhláška začala pla-

tit v roce 1963. od té doby uplynulo 50 let. 
výročí školního stravování letos věnuje po-
zornost ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy čr spolu s českou školní inspek-
cí a magistrátem hlavního města prahy. tyto 
instituce připravují konferenci na téma: 50. 
let školního stravování v čechách. komise 
školství rmč praha 20 se bude podílet na 
jejích přípravách za naši městskou část. 
dovoluji si proto požádat pamětníky, kteří 
mají doma dobové fotografie, jídelníčky, 
obrazové dokumenty, ale i historické pra-
covní oděvy nebo nádobí a náčiní, které se 
v našich školních jídelnách postupem doby 
užívaly, aby se obrátili na odbor sociálních 
věcí a školství úmč mč praha 20 nebo pří-
mo na mne: alena_strobova@pocernice.cz. 
rádi bychom tyto dnes už pamětnické re-
likvie pomohli zdokumentovat a případně 
jimi zpestřili zázemí konference i výstavy, 
která bude celou akci provázet. cenné pro 
nás budou i vzpomínky pamětníků; podle 
pořadatelů by se měly stát rozhovory s nimi 
součástí chystané souborné publikace. se 
školním stravováním má zkušenost každý 
z nás. proto neváhejte a obraťte se na nás 
se svými vzpomínkami.

informace na závěr: v roce 1953 se v našich 
školních jídelnách stravovalo 300 tisíc stráv-
níků, v roce 2013 jich je jeden milion 650 
tisíc! s povzdechem dodám, že nejpropra-
covanější systém stravování mají dnes ve 
finských a švédských školách, kde mají žáci 
stravu zcela zdarma.

Přeji všem krásný únor a v roce 50. vý-
ročí školního stravování v čechách také 
dobrou chuť, ať obědváte kdekoli.

Alena Štrobová, radní

Učitelky ze ZŠ Stoliňská sotva zvládaly dárky 
přeplněný nákupní vozík.

Děti ze ZŠ Ratibořická si nečekanou nadílku 
dárků od makra užily.

Dárky, které v ZŠ Chodovická udělají radost 
v družině a školním klubu.
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Odbor sociálních věcí a školství  
mč Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi 
na dny otevřených dveří v mateřských 
školách a následně na zápis do mateř-
ských škol v Horních Počernicích pro 
školní rok 2014/2015.

Dny otevřených dveří 
v mateřských školách
se uskuteční v následujících termínech :

v mateřské škole Chodovická 1900,
4. 3. 2014
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. 
a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.

v Základní škole a mateřské škole,  
budova mateřské škol, Spojenců 2170.
5. 3. 2014
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. 
a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.

v mateřské škole U Rybníčku,  
Křovinovo nám. 115 
6. 3. 2014 
dopoledne od 10:00 hod. do 11:00 hod. 
a odpoledne od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Zápis do mateřských škol
bude probíhat ve všech mateřských školách 
v termínu:

1. a 2. dubna 2014
od 13:00 do 17:00 hodin

zákon 561/2004 sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví 
podmínky pro přijímání dětí do mš. před-
školní vzdělávání se organizuje pro děti ve 
věku zpravidla od tří do šesti let. ředitel 
mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte 
do mš, popřípadě o stanovení zkušebního 
pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáh-
nout 3 měsíce.

ředitelky jednotlivých mš v horních počer-
nicích postupují při zápise do mš v souladu 
s metodickým pokynem pro přijímání dětí 
k předškolnímu vzdělávání a dle kritérií, 
které stanovuje vždy ředitelka mš v návaz-
nosti na doporučení zřizovatele. 

k předškolnímu vzdělávání se přednostně 
přijímají děti v posledním roce před zahá-
jením školní docházky tj. dosažení před-
školního věku dítěte v období od 1. září do 
31. srpna následujícího kalendářního roku, 
s trvalým bydlištěm v horních počernicích 
(tzn. děti narozené v období od 1. 9. 2008 
do 31. 8. 2009).

Podrobné informace o jednotlivých mateř-
ských školách najdete na internetových strán-
kách www.pocernice.cz, v rubrice Městská 
část - školy v městské části.

Helena Víchová
odbor sociálních věcí a školství

Připomínáme, že 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 
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. 

máte-li nápady, podněty a připomínky, jak lze nejen sociální 
služby, ale i běžný praktický život v naší městské části zlepšit, 
změnit nebo posunout, obracejte se přímo na koordinátorku 
komunitního plánování michaelu vedralovou  
(michaela_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 s vámi.
Alena Štrobová, radní

Komunitní plánování 
sociálních služeb v únoru 2014
Pozvánka na jednání pracovních skupin

Přijďte na dny otevřených dveří a zápisy  
do mateřských škol
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Z redakční pošty
PODěKOVÁNí
děkuji kazatelům farností českobratrské církve evangelické, církve československé 
husitské a církve bratrské v horních počernicích za jejich rychlou reakci na výzvu ke 
sbírkám a pomoci klientům našeho střediska křesťanské pomoci hopo. děkuji též všem 
ostatním nejmenovaným dárcům - jednotlivcům. velice si vaší pomoci vážíme a věříme, 
že vaši štědrost bůh bohatě odplatí.

Richard Novák, kazatel Evangelické církve metodistické a člen SR SKP HOPO

chtěla bych reagovat na článek Poděko-
vání za dopravní značení, uveřejněný v č. 
1/2014 hpz. chápu nadšení paní klímové 
i ostatních cyklistů z vybudování jízdního 
pruhu pro cyklisty v ratibořické ulici. většině 
z nich se tím zlegalizovalo porušování 
dopravních předpisů, kterého se do té doby 
ve zmíněném úseku dopouštěli projíždě-
ním jednosměrné ulice v protisměru, a těm 
zbývajícím pak ušetří pár desítek vteřin času, 
které trávili jeho objížděním či pěší chůzí 
po přilehlých chodnících. Jejich nadšení 
však sdílet nemohu, a pokud vím, rozhodně 
nejsem sama. problém vidím hlavně v tom, 
že zmíněný (cca 200m dlouhý) jízdní pruh, 

který vede bez jakékoli další návaznosti 
kolem konečné zastávky autobusů a ně-
kolika obytných domků, nebyl vybudován 
podél této komunikace, nýbrž v jejím rámci. 
tím došlo k zúžení, už do té doby nijak 
širokého průjezdního koridoru pro autobusy 
a ostatní vozidla. nainstalování „patníků“ pak 
zcela zabraňuje zastavení jakéhokoliv auta 
včetně např. sanitky! před obytnými domy, 
neboť tím by došlo ke znemožnění průjezdu 
ostatních, zejména autobusů, ke konečné 
zastávce. tam pak vozidla, která předjíždějí 
stojící autobusy, musí najíždět právě do 
nově vybudovaného pruhu pro cyklisty. a to 
ještě nenapadl sníh, který může situaci dále 

zkomplikovat: zúženým koridorem zřejmě 
bude problém pluhem projet a pokud ano, 
pak následně vzniklé sněhové bariéry komu-
nikaci ještě více zúží. zřízením vyhrazeného 
pruhu v této podobě se také spíše paradox-
ně snížila i bezpečnost. cyklisté (a nejen oni) 
se v něm zřejmě cítí zcela neohroženi a vyu-
žívají ho tedy obousměrně. také mládež ho 
považuje za rozšíření přilehlého dětského 
hřiště o závodní dráhu pro kola a navíc jím 
projíždějí i některé maminky s kočárky. podle 
mého názoru bylo vybudování „cyklopruhu“ 
sice možná rychlé, ale zato s poněkud nedo-
statečně promyšlenými důsledky.

Hana Vaněrková

proto na obvodním ředitelství městské 
policie prahy 14 bylo za uplynulé čtvrtletí 
zkontrolováno na stovky psů. „kontrola je 
zaměřena převážně na možné znečištění 
veřejného prostranství exkrementy, tak i na 
řádnou evidenci (nahlášení) psů. majitelé 
jsou ze strany strážníků vstřícně upozor-
ňováni na své povinnosti. postupujeme 
v souladu s vyhláškou hlavního města 
prahy č.18/2004, “ uvedla k celé věci ředi-
telka obvodního ředitelství městské policie 
prahy 14, dana hetzlová.

kde a za jakých podmínek je možné venčit 
psa, určují obecní a městské vyhlášky. 
v celé praze je volné pobíhání psů v parcích 
zakázáno vyhláškou o zeleni. existují zde 
však výjimky, které nalezne každý občan 
na webových stránkách své městské části. 
tak jako všude, i zde záleží na komunikaci, 
toleranci, vstřícnosti a znalosti směřující 
k předcházení možným konfliktům mezi 
„pejskaři“ a orgány veřejné moci.

Zuzana Gašpar 
Městská policie hl. m. Prahy 

Kancelář ředitele – Tisková skupina

KONtROla PSů Na ŠaCHOVNICI mEtROPOlE
Strážníci Městské policie Praha, kteří každý den dohlížejí nad bezpečností  
a pořádkem v ulicích metropole, soustředí svoji pozornost i na majitele psů. 

Vyznat se v pravidlech psí etiky není jen tak.  
Pohyb psa mimo své „domácí“ teritorium, tak i neznalost  
všech povinností majitelů, může mít za následek mnoho  
zbytečných nedorozumění. 

v lednovém čísle hpz bylo u rozhovoru s evou Warausovou chybně uvedeno, že na fotografiii na str. 17 je sodovkárna v kolíně. ve skutečnosti se 
jedná o část zdevastovaného statku mayerových na chvalech. paní evě Warausové i čtenářům se za tuto chybu omlouváme.

Dana Mojžíšová

pořadatelé letošního novoročního běhu horními počernicemi se omlouvají domácí běžkyni aleně patrovské, jejíž umístění nedopatřením  
vypadlo z výsledkové listiny. alena patrovská se v kategorii žen umístila na 14. místě časem 18:35 min. za chybu při přepisu výsledků  
se jí omlouváme.  
 Výbor TJ Sokol Horní Počernice.

Omluva



12 – 13

marek mečíř: Step je nikdy nekončící dřina
třináctiletý stepař má bronz z mistrovství světa 

Na mistrovství světa soutěžil už něko-
likrát, ale minulý rok přivezl stříbrnou 
medaili v kategorii juniorských formací. 
Poprvé také startoval na mistrovství Čes-
ké republiky jako sólista a byl bronzový, 
ve formacích získal titul mistra republiky. 
V obou disciplínách se kvalifikoval na 
mistrovství světa v německé Riese v pro-
sinci 2013. V silné světové konkurenci 
devatenácti juniorských sólistů skončil 
14. a s formací obsadil třetí místo.

historie stepu je sice neodmyslitelně spojena 
s americkou kulturou, zároveň je ale syntézou 
tanečních kultur několika národů. počátky 
krokového tance rychlého tempa, při němž 
tanečníci vyklepávají rytmus, se datují do 
poloviny 19. století. step si rychle našel oblibu 
také v evropě a jeho popularita trvá dodnes. 
známé stepařské hvězdy jako Fred astaire, 
ginger rogers nebo paul draper podnítily 
prostřednictvím filmu zájem o tento tanec 
i v naší zemi. dnes mohou někteří naši stepaři 
směle konkurovat světové špičce. 

když sedmiletý marek mečíř z horních 
počernic viděl taneční představení lord of 
the dance, stepování ho okamžitě nadchlo. 
precizní výkony tanečníků v sólových 
výstupech i nezaměnitelných tanečních 
formacích uchvátily marka natolik, že se 
vzdal všech sportů, kterým se do té doby 
věnoval, a chtěl pouze stepovat. dnes je mu 
třináct, tancuje v juniorské kategorii a ze 
soutěží v evropské i světové konkurenci 
vozí medaile.

začínal v kroužku stepování v hornopočer-
nickém domu dětí a mládeže pod vedením 
hany hanušové. v roce 2010 se spolu s dvěma 
dívkami probojoval na mistrovství evropy do 
chorvatského zábřehu a pak na mistrovství 
světa v německu. přes dobrou základní prů-
pravu u hany hanušové on i rodiče pochopili, 
že pokud chce patřit mezi nejlepší, musí 
hledat nové trenéry, zlepšit techniku, získat 
nové zkušenosti. po čtyřech letech přestoupil 
do taneční školy andrea na smíchově jako 
začátečník, ale po necelém roce už ho zařadili 

do soutěžní formace juniorů, s níž v roce 2012 
vybojoval na mistrovství světa v německé 
riese stříbrnou medaili. 

„vím, že výborný stepař musí mít především 
dobrou techniku, důležitá je taky praxe, fyzic-
ká kondice a ustavičná příprava. to všechno 
jsem v taneční škole našel, také výborné 
trenéry a choreografy, třeba tomáše slavíčka 
nebo moniku bačkovskou. na smíchov 
jezdím třikrát týdně, když se blíží závody, 
trénujeme i o víkendech, o prázdninách jez-
dím na soustředění. při stepování je důležitá 
koordinace těla, aby pravá noha věděla, co 
dělá levá. a uvolněnost nohou, to je asi to 
nejdůležitější. step je nikdy nekončící dřina,“ 
říká marek, jehož největším vzorem je slavný 
irský tanečník michael Flatley. rytmické zvuky 
se často rozléhají také doma u mečířů, když 
marek trénuje ve zkušebně, kterou mu na 
dvoře postavil otec. 

„princip stepu spočívá v tom, že chodidla 
nohou vyklepávají patami a špičkami rychlý 
hudební rytmus. k tomuto účelu se nosí 
speciální obuv opatřená železnými plíšky, 
tzv. stepařskými plechy,“ ukazuje marek boty, 
které stojí kolem dvou tisíc korun a vydrží 
maximálně rok. „sólové vystoupení trvá tři 
minuty, ve čtyřiadvacetičlenných formacích 
se tancuje čtyři až pět minut na tvrdé dřevěné 
podlaze nebo vyvýšeném podiu o rozměrech 
14 x 16 metrů. někdy se do podlahy instalují 
i mikrofony, které zvýrazňují hudbu a rytmus 
tance. porota hodnotí složitost a techniku kro-
ků, jaké rytmické vazby používáme, náročnost 
a nápaditost choreografie, výběr hudby, kos-
týmy, rekvizity a jejich využití, výraz a celkový 
dojem,“ vysvětluje mladý stepař, jak probíhají 
soutěže. letos mu bude čtrnáct a ve stepo-
vání bude rozhodně pokračovat. po základní 
škole by chtěl na průmyslovku s technickým 
zaměřením, potom na čvut, ale uvažuje také 
o studiu tance na amu.  

 „český step je opravdu na světové úrovni. na 
poslední šampionát v německu přijelo jen ze 
spojených států amerických180 stepařů. v ka-
tegorii formací měli američané čtyři výborné 

týmy a nám se podařilo tři z nich porazit. naše 
medaile nebyly jediné, které česká výprava 
vybojovala, bylo jich víc a zasloužilo se o ně 
nejen taneční studio andrea, které předsta-
vuje špičku českého stepu, ale i jiné týmy, 
například z brna,“ vysvětluje marek.

stepu se věnuje také jeho osmiletá sestra 
barunka. po dvou letech mezi začátečníky 
ve stejném tanečním studiu už byla přijata 
do dětské soutěžní formace a bude závodit 
jako její bratr, který je pro ni dobrým vzorem 
i poradcem. gratulujeme markovi k jeho 
úspěchům a přejeme jemu i barunce, aby se 
jim splnily všechny taneční sny.

Dana Mojžíšová
Foto autorka a archiv Mečířových

marek v čele taneční formace na mistrovství světa v Riese

Na mistrovství Evropy v Zábřehu v roce 2010, 
kdy marek stepoval v hornopočernickém DDm 
pod vedením Hany Hanušové.

První start na mistrovství české republiky 
a bronzová medaile
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Robert Štipka: život u cirkusu byl pro mě vším 
Příběhy našich sousedů v Horních Počernicích jsou součástí projektu Paměť národa

Když se řekne cirkus, vzpomene si asi většina z nás starších na dětská léta, kdy jsme s otevřenou pusou sledovali drezúru slonů a lvů, 
trnuli strachem o balancující provazochodce, nebo se smáli klaunům. Navzdory moderním technologiím nás autentické zážitky a kouzlo 
manéže stále přitahují i dnes, stejně jako naše předky. Od středověkých jarmarečních produkcí potulných komediantů, provazochodců 
a žonglérů uplynulo už několik staletí. Historie českého cirkusu začíná v první polovině 18. století, kdy k jeho formování přispěla i velká 
obliba jezdeckého umění v aristokratických a důstojnických kruzích. Tehdy se taky začíná psát historie nejstarších cirkusových legend 
v naší zemi, mezi které bezpochyby patří i rod Štipkových a cirkus Humberto, původním jménem Henry. 

robert štipka (1928) se u cirkusu narodil 
a zůstal mu věrný po celý život. pochází 
z jednoho z nejstarších artistických rodů 
v čechách a jeden z jeho předků, ignác 
štipka, se artistikou živil už v první polovi-
ně 19. století. „poprvé jsem vystupoval už 
v pěti letech v karlínském varieté. cirkus 
štipka zanikl po smrti dědečka začátkem 
třicátých let. když zemřel otec, maminka, 
také z cirkusové rodiny, si vzala artistu 
štauberta, a v linii rodu štipků tak neměl 
kdo pokračovat,“ říká šestaosmdesátiletý 
robert štipka.

Škola života

většinu svého dětství a mládí jezdil robert 
štipka spolu s rodiči a sestrou s cirkusem 
henry, který vlastnili tři strýcové jeho 
pozdější manželky, bratři Fialovi. „každé 
dva či tři dny jsme vystupovali v jiném 
městě a velmi rychle také střídali školy. 
od artistů nás většinou bylo pět nebo šest 
dětí. každý jsme měli velkou knihu, kde 
se zapisovalo, kam jsme přijeli a od kdy 
do kdy jsme navštěvovali školu, jaký jsme 
měli prospěch a jak s námi byli učitelé 
spokojeni. pak nás odhlásili a pokračovali 
jsme dál, někdy jsme stihli i tři školy za 
týden. takto to pokračovalo až do páté 
třídy, ale měšťanku už jsem nedochodil. 
abych měl něco navíc, dvakrát jsem si ji 
zopakoval,“ vzpomíná s humorem robert 
štipka, jehož vzdělávací proces sice skončil 
už ve čtrnácti letech, přesto mu ale někte-
rá kamarádství z krátkých návštěv školních 
lavic vydržela na dlouhá desetiletí.

během sezóny, která většinou trvala od 
března do listopadu, objížděl cirkus celé 
československo od západu až do východní-
ho cípu slovenska. když přišla zima, zůstali 
na místě, kde je zastihla. díky dobrým vaz-
bám dědečka pana štipky v Jindřichově 
hradci zůstávali od jisté doby právě zde, 
děti zde mohly chodit déle do školy a více 
trénovat.
 
do zahraničí se robert štipka poprvé podí-
val během druhé světové války, kdy vyjel  
s cirkusem do maďarska. „navzdory horšící 
se ekonomické situaci chodilo do cirkusu 
jak u nás tak ve třetí říši stále velké množ-
ství lidí. mnoho jiných věcí se v zábavě 
dělat nedalo, což bylo způsobeno jednak 
cenzurou dalších forem kultury, jako bylo 
divadlo a kino a také nedostatkem jiných 
příležitostí k utracení peněz v době, kdy 
potraviny byly na přídělové lístky. krátký 
odliv zájmu nastal po válce, dostaly se 
k nám americké filmy a lidé dávali přednost 

kinosálům. to však během krátké doby 
pominulo a šapitó začala být opět plná.“

historie rodinné příslušnosti k výcviku koní 
pro cirkusová a veřejná vystoupení sahá da-
leko do minulosti. robert štipka se v mládí 
sice více věnoval artistickým vystoupením, 
ekvilibristice nebo akrobacii na perské tyči, 
ale už tehdy získal základy jezdeckého 
umění. ke konci první republiky přišel do 
cirkusu henry, kde se seznámil s drezé-
rem koní adolfem köneytem. ten u svého 
svěřence objevil vrozený talent, nadšení 
a potřebnou disciplínu. Jako čtrnáctiletý 
mladík začal štipka pilně cvičit gymnastiku 
na cválajícím koni, připravoval program, 
piloval choreografii, každou zimu pak nové 
vystoupení na příští sezónu. u henryho se 
také seznámil se svou nastávající ženou, 
akrobatkou terezií Werthaimovou. 

Cirkus jako národní podnik

v roce 1948 vyjel cirkus henry na svou 
první poválečnou zahraniční cestu do 

maďarska. tam se také rodina doslechla, že 
se utužuje komunistická moc a přemýšlela 
o útěku do itálie. “nakonec se ale strýcové 
Fialovi dohodli, že se vrátí do českosloven-
ska především kvůli možným problémům 
z nelegální emigrace. ihned po návratu 
přišli o veškeré své vybavení. komunističtí 
funkcionáři na ně čekali hned na nádraží 
v českých budějovicích a povolali je do 
prahy na ministerstvo. tak nás znárodnili. 
všechno, maringotky, zvířata i stan. poslali 
k nám správce, který potom celý cirkus 
vedl.“ dva ze tří bratrů Fialových odešli do 
„privátu“, jak artisté nazývají život mimo 
cirkus. třetí u svého živobytí zůstal, ale 
na podřadné pozici dozorce ošetřovatelů 
u stáje s koňmi. stejně tak dopadly i ostatní 
cirkusové rody. veškeré další cesty jim od 
této chvíle plánoval národní podnik česko-
slovenské cirkusy, varieté a lunaparky.

cirkus henry, nyní už přejmenovaný na 
humberto, se stal výstavní skříní komunis-
tického cirkusového umění a jezdil po světě. 
nové jméno dostal podle stejnojmenného 
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románu eduarda basse v r. 1951. o každé 
jeho cestě rozhodovali komunističtí funkcio-
náři. „když jsme jezdili do východních států, 
nic jsme nemohli sehnat, tam to bylo stejné 
jako u nás. když jsme ale vyjeli na západ, to 
byl jiný svět. hlavně první dva roky jsme si 
uvědomovali propastné rozdíly,“ vzpomíná 
robert štipka, který díky cestování potkával 
také cizí artisty“.  „navzdory různým jazykům 
jsme vždycky našli společnou řeč. všichni  
artisti jsou jedna veliká rodina a jsou 
stejného smýšlení: jsme artisti a pracuje-
me pro cirkus. musím říct, že si nás všude 
vážili. věděli, že jsme malý národ, ale máme 
dobrou artistickou školu, známou po celém 
světě,“ dodává. 

Cirkusová legenda

v roce 1988 natočila československá 
televize dvanáctidílný televizní seriál cirkus 
humberto podle románu eduarda basse. 
s ním se robert štipka setkal ještě jako 
malý chlapec, když bass objížděl jednotli-
vé cirkusy a dělal si poznámky o způsobu 
života v tomto prostředí. robert štipka 
byl pro filmaře nejen poradcem, ale sám 
vystupoval v mnoha scénách a dubloval 
herce. „rád vzpomínám třeba na martina 
růžka, za kterého jsem točil nejednu scénu. 
když jednou seděl na koni, ten popošel, 
herec se lekl a cuknul s ním. kůň se hned 
stavěl na zadní a měl jsem co dělat, abych 
ho udržel a pan růžek nespadl a nezranil 
se. taky jsem mu pěkně vynadal, až mě to 
mrzelo,“ vzpomíná a se smíchem dodává, že 
nakonec od martina růžka dostával děkov-
né dopisy a stali se z nich přátelé. 

během své existence projel cirkus hum-
berto mnoho evropských zemí, dokonce 
i střední asii a sibiř. dovedl své umění na 
vrchol světové úrovně. nová éra cirkusu se 
znovu začala budovat až po roce 1991, kdy 
se otevřely možnosti cestovat bez problé-
mů a pokračovat tak v dlouhé cirkusové 
tradici předků. za všemi přestaveními 
je tvrdá práce mnoha generací lidí, kteří 
cirkusu zasvětili svůj život. Jsou šťastní, 
když publikum dokáže jejich umění ocenit 
nadšeným potleskem. 

k artistické dráze vedl robert štipka i své 
děti, které stejně jako on vyrostly v cirkuso-
vých maringotkách. v jeho šlépějích dnes 
pokračuje celá rodina, syn robert, dcera 
renata, vnoučata i pravnoučata. pády a úrazy 
by nespočítal, jak ale říká, za dlouhá léta práce 
s koňmi žádný vážnější úraz neměl. „život 
u cirkusu byl pro mě vším. pro cirkus jsem žil 
stejně jako moji rodiče a prarodiče. v našem 
pokolení jsme všichni cirkusáci a artisti,“ 
uzavírá své vyprávění robert štipka. v lednu 
oslavil osmdesáté šesté narozeniny. 

Dana Mojžíšová
Foto autorka a archiv Roberta Štipky 

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 publika-
ci. 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.

Robert Štipka nikdy nebyl spjatý s minulým 
režimem. Přesto za svou práci dostal od státu 
ocenění Zasloužilý umělec.
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NaŠI JUbIlaNtI V úNORU

Sommer alois
Kohoutová marie
Eisová markéta
linková Eliška
Křinková Vlasta
Naušová milada
moudrá Zdeňka
Šrámková milada
Votava bedřich
adamcová Věra
Dvořáček Karel
čuprunovová Danuška
langová Jiřina
mahová anna
Srostlíková Jarmila
Kryštofová Hana

Kulhavý Josef
Šercová milada
Kiriakovová Růžena
Kudrnová Věra
Novák František
Smítková antonie
Straka Vladislav
Švarcová Jana
Cepáková anna
Hemerlová Helena
Houska Jaroslav
Javůrková libuše
Pěknicová marie
Strnadová Emilie
Suková Zuzana
Vondráčková marie

čermáková Jiřina
Janovská Dagmar
Klicperová marie
Kočová Zdenka
Křížková Květa
mrázová Zdeňka
Novák Jaroslav
Schleiss antonín
Schleissová mária
bezchleb bedřich
Jambor miloslav
Kloz bohumil
černohouz Jiří
Holakovská Jaroslava
Šulc František

PROgRam ZO SENIOŘI 
V úNORU 2014
čtvrtek 6. února
NÁVŠtěVa mUZEa Hl. měSta PRaHy 
Expozice: mašinky, nádraží, mosty
sraz v 10.00 ve stanici metra černý most

úterý 11. února ve 14.00
ZÁmECKÉ POSEZENí 
S aNNOU FREImaNOVOU
editorkou Knihovny Václava Havla

Pondělí 17. února
VyCHÁZKa 
Národní technická knihovna Praha 6
sraz v 10.00 ve stanici metra a dejvická
vede věra Fleišerová.

Středa 19. února ve 14.00
tRÉNOVÁNí PamětI
vede lektorka m. rybová.

26. února ve 14.00
VýROčNí člENSKÁ SCHůZE
na Chvalském zámku
PROSímE O účaSt VŠECH člENů.

28. února 
VyCHÁZKa DO lIbNě 
sraz ve 14.00 ve stanici metra černý most 
vede d. Fadrný 

Středa 5. března ve 14.00
bESEDa O NÁVŠtěVě VýStaVy a KOlCHOZU 
V SSSR V ROCE 1958
vede ing. F. šonka

ZměNa! 
Páteční vycházka 7. 2. se nekoná.

Výbor ZO SENIOŘI H. POČERNICE 
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992 

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

OS Dt borůvkovany uspořádalo na podzim  
a v zimě dvě akce pro děti: drakiádu na hřišti  
u ZŠ Ratibořická a mikulášskou nadílku.

draci létali vysoko, děti a jejich rodiče měli radost z hezkého odpoledne i ope-
čených buřtíků a koblih. děkujeme našim sponzorům, uzenářství na kopečku 
a pekařství moravec, kteří ochotně poskytují občerstvení na akcích pořádaných 
naším sdružením.

při předvánočním setkáním zavítal za dětmi nejen mikuláš, čert a andílek, ale 
i kouzelník se svým tajemným vystoupením. za básničku si každý vysloužil kolá-
ček a domů si odnesl nejen sladkou odměnu od mikulášské družiny, ale mnoho 
nezapomenutelných zážitků. opět nám nezbývá než poděkovat za sponzoring 
pekařství moravec a sk victoria štěrboholy.

těšíme se na setkání s vámi na akcích  
v roce 2014, které pro vás připravujeme. 

Za OS DT Borůvkovany Eva Wehrbergerová
www.borovany.cz

Hledáme prvního počernického 
občánka roku 2014

Narodilo-li se vaše děťátko v prvních 
hodinách či dnech nového roku, 

ozvěte se s přesnějšími údaji na 
evidenci obyvatel ÚMČ Praha 
20, tel. 271 071 607  
nebo hana_vostra@pocernice.
cz. První tři narozené děti 
budou i s rodiči pozvány na 
malou slavnost pořádanou paní 
starostkou na Chvalský zámek.

Alexandra Janáčková,  
vedoucí OŽOSA
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Scény z venkovského života
Amos Oz 

kdo je muž, který 
arjeho přesvědčuje, 
že se má zbavit své 
staré matky a dům 
výhodně prodat? Jaký 
původ mají záhadné 
zvuky ozývající se 
zpod domu bývalého 
politika kedema? kam 
zmizela starostova 
manželka poté, co 
manželovi zanechala 
vzkaz, aby se o ni nebál? 
cyklus místem i postavami propojených poví-
dek upoutá výstižným obrazem lidské samoty 
a nejistoty, traumat dnešní izraelské společ-
nosti i mistrně navozenou atmosférou.

Vlk samotář
Jodi Picoultová

když vlk v divočině ví, 
že nadešel jeho čas, 
že už své smečce není 
k užitku, rozhodne se 
vytratit. zachová si 
hrdost a zemře tak, 
jak žil. lidé takové 
štěstí nemají. luke 
Warren strávil celý 
život výzkumem života vlků, dokonce 
s nimi nějakou dobu i žil a rozumí jim lépe 
než vlastní rodině. když po vážné dopravní 
nehodě upadne do komatu, musí o jeho 
osudu rozhodnout edward a cara, jeho 
již dospělé děti. Jaké motivy vedou jejich 
rozhodnutí nechat otce zemřít, nebo ho 
naopak udržovat při životě na přístrojích? 
co by chtěl on sám? 

Vyznejte se v novém  
občanském zákoníku
Nejběžnější životní situace  
z pohledu občanského práva
Ludvík Ševčík a kol.

občanské právo je nejen o občanovi, ale 
také pro něj. nevěříte? v této knize vám 
autoři - profesionální právníci - předkládají 
srozumitelnou formou základní oblasti 
občanského práva, se kterými se můžete 
každodenně setkávat a které byly změněny 
novou právní úpravou. přesvědčí vás, že 
i tento poměrně komplikovaný obor nemu-

sí být nepochopitelný 
či prostý humoru. kro-
mě výkladu a vysvětle-
ní nejběžnějších situací 
zde naleznete velké 
množství příkladů, díky 
nimž problematice 
snáze porozumíte.

Citadela
Kdo je skutečný nepřítel? 
Kate Mosse
v citadele vytvořila 
kate mosse nesmírně 
citlivý a uchvacující 
příběh plný milostného 
citu, zrady a napětí, 
jak to od tohoto žánru 
čekáme. ale zároveň je 
na jejích knihách po-
znat, jak hluboce miluje 
tento kraj, jeho historii 
a báje, a jak mistrovsky 
umí popsat stínovou zónu, kde se realita 
a legendy prolínají. dějiny jihofrancouzské-
ho languedoku se staly úrodnou půdou 
pro světoznámou trilogii.

Jezábel
Eleanor de Jong 
Jezábel, mladé tyrské 
princezně, je souzeno 
provdat se za izraelské-
ho krále achaba. plná 
odhodlání rozhodovat 
o vlastním životě se 
však potají zaplete 
s Jehúem, judským 
princem, který přijel 
ke dvoru na návštěvu. 
léta plynou a Jehú, 
neschopen zapomenout na lásku k Jezá-
bel... na panoramatickém pozadí svaté 
země se odehrává impozantní příběh jedné 
z nejodvážnějších a nejkontroverznějších 
žen všech dob. 

milí naši čtenáři,

dovolte mi malé ohlédnutí za uplynulým 
rokem. za výsledky naší práce se nemusíme 
stydět ani po sečtení a podtržení statistic-
kých údajů.
k 31. prosinci 2013 máme 1310 registro-
vaných čtenářů, z toho 475 děti do 15 let. 
v průběhu celého roku k nám ale cho-
dili také čtenáři, kteří se v naší knihovně 
neregistrovali. byli to především uživatelé 
internetu a rodinní příslušníci zaregistrova-
ných členů.
celkem k nám v roce 2013 přišlo 13 650 ná-
vštěvníků a vypůjčili si 42 227 knih. největší 
zájem je o krásnou literaturu pro dospělé. 
těší nás vaše návštěvy webových stránek 
knihovny. zaznamenali jsme 23 638 ná-
vštěv do elektronického katalogu. potěši-
telný je také zvyšující se zájem o akci První 
kroky do knihovny. během 32 návštěv přišlo 
704 dětí.
naší snahou je i v tomto roce zajišťovat 
pro vás kvalitní knihovnické služby, proto 
vítáme vaše připomínky a náměty.

Za kolektiv knihovny Božena Beňová

literární výročí

přijďte si do naší knihovny vypůjčit knihy od 
autorů, jejich výročí si v únoru připomínáme:

bohumil Hrabal  
+3. února 1997 
český prozaik, jeden 
z nejvýznamnějších, 
nejosobitějších a nejpře-
kládanějších spisovatelů 
druhé poloviny 20. století

Jan Procházka  
*4. února 1929 
politik, český spisovatel 
a scenárista

Jan Skácel  
*7. února 1922
moravský básník, prozaik 
a autor poezie pro děti

arnošt lustig  
+26. února 2011 
český židovský spisovatel 
a publicista světového 
významu, autor celé řady 
děl s tématem holokaustu
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Program divadla v únoru 2014

PŘEDPRODEJ VStUPENEK Na bŘEZEN ZačNE V POKlaDNě DIVaDla 
V útERý 11. úNORa 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 a hodinu před začátkem 

všech představení pro veřejnost, na Chvalském zámku denně od 10 .00 do 16.00.

NOVINKa
Od ledna můžete v pokladně divadla platit bezhotovostně kartou.

REZERVaCE
Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00 

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 

předchozí domluvě na tel. 281920326. Jejich přehled najdete na www.divadlopocernice.cz

Výstava ve foyer divadla 
od 12. 1. do 10. 3. 2014
ZDENěK NEtOPIl: 
ObRaZy, gRaFIKa
Kurátor Vladimír Vondruška

Sobota 1. února ve 14.00 a 18.00
PRODaNÁ NEVěSta

Neděle 2. února v 15.00
PRINCEZNa Na HRÁŠKU

úterý 4. února v 19.30
DalŠí ROKy VE StEJNOU DObU

Středa 5. února v 19.30
mÓDNí PŘEHlíDKa

Pátek 7. února v 19.30
ŘímSKÉ NOCI

Sobota 8. února v 19.30
POUtNíCI

Neděle 9. února v 15.00
Na SalaŠI ZaSE StRaŠí

Středa 12. února v 19.30
PROlHaNÁ KEtty

Pátek 14. února v 19.30
CO VěDěla KlÁRa KOValOVÁ 
a mUSEla ZEmŘít

Sobota 15. února v 15.00
ZImNí PŘíHODy VčElíCH mEDVíDKů

Pondělí 17. února v 19.30
NěJaK SE tO ZVRtlO

čtvrtek 20. února v 19.30
čEKÁNí Na magORa
 
Sobota 22. února v 15.00
PRINCEZNa a DRaK aNEb JaK  
tO bylO DÁl, KDyž SI JIRKa  
ZlatOVlÁSKU VZal

Sobota 1. února ve 14.00 a 18.00

Karel Sabina, Bedřich Smetana

PRODaNÁ  
NEVěSta 

Lidová hra se zpěvy a tanci  
Režie: Bohumil Gondík

  

Neděle 2. února v 15.00

Adolf Toman

PRINCEZNa Na HRÁŠKU
Hálkovo městské divadlo Nymburk

divadelní úprava klasické pohádky boženy 
němcové o tom, kterak vyzkoušet uroze-
nost 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  vyprodáno
 

VE StEJNOU DObU 

Divadlo bez zábradlí
  

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 byla odtajněna na webo-
vých stránkách www.lopes.cz, v rámci slav-
nostního otevření půjčovny dne 14. 1. 2014. 
pořadatelem přehlídky je boutique lopes. 
vstupné 120, 100 kč
  

vyprodáno

pouze v 18.00
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Pátek 7. února v 19.30

Franco D‘Alessandro

ŘímSKÉ NOCI vyprodáno

Produkce: Agentura Harlekýn, s.r.o.
  

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. dnes kapela vystupuje 
v ustálené sestavě: kontrabas, zpěv - Jiří 
karas pola, mandolína, kytara, zpěv - Jan 
máca, banjo, dobro - peter mečiar a kytara, 
zpěv - Jakub bílý. 
Jednotné vstupné 120 kč
  

Neděle 9. února v 15.00

Na SalaŠI ZaSE StRaŠí
Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna

dobrodružství Jury a ondry, dvou bačů 
z valašské salaše. půvabná, laskavá a hlavně 
humorná klauniáda z valašska. určeno 
dětem od čtyř let.
vstupné 90, 70, 50 kč
  

Středa 12. února v 19.30

Maurice Hennequin vyprodáno

PROlHaNÁ KEtty
Divadelní společnost Háta
  

Pátek 14. února v 19.30

CO VěDěla KlÁRa KOValOVÁ 
a mUSEla ZEmŘít
Studio mladých

autorská detektivní hra kde o vývoji děje 
rozhodují diváci svým hlasováním a tím 
i nakonec určí kdo je vrah. všech asi patnáct 
postav poměrně s přehledem zvládají 
tři herci, kteří dali svému divadelnímu 
uskupení název studio mladých. to vzniklo 
před třemi lety v roztokách u prahy. všichni 
prošli profesiónálním angažmá v městském 
divadle v karlových varech, se kterým 
i nadále příložitostně spolupracují. ale ne-
omezují se jen na něj. úzce spolupracují tře-

ba s divadlem na tahu andreje kroba nebo 
s pražským divadlem metro. přesto si ale 
dělají divadlo nejraději po svém a nejlepším 
důkazem je právě tato hra jednoho z nich. 
pokud se chcete dobře pobavit a stát se 
aktivním hybatelem děje, přijďte 14. února 
do divadla. 
vstupné 140, 120, 100 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 vče-
lích 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 neuvěřitelně 
směšných příběhů o lásce — navazujeme 
neuvěřitelně směšnými příběhy o smola-
řích. dramatizace méně známých povídek 
(rybí láska, utopenec, ňouma, nějak se to 
zvrtlo, o pomíjivosti, diplomat) doplní ten-
tokrát 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 undergroundu
zábavně-poetický & hudebně- literár-
ní program dvojice interpretů oldřicha 
kaisera a dáši vokaté je zčásti koncipován 

jako pocta významnému českému básníku 
ivanu m. Jirousovi.
oldřich kaiser se tentokrát představí v tro-
chu 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 magorových veršů. v duetu 
s undergroundovou písničkářkou nezamě-
nitelného 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
  

Připravujeme na březen 2014
Sobota 1. března v 15.00

Dana Pražáková

ObUŠKU Z PytlE VEN
Divadelní společnost Julie Jurištové

klasická pohádka na motivy na motivy 
k. J. erbena tentokrát v muzikálovém 
podání.
co svět světem stojí, někteří lidé touží jen 
po bezpracném životě, bohatství a moci. 
když chudý švec matěj dostane zázračný 
ubrousek a beránka snášejícího zlaťáky, 
v krčmě už na něj čeká vykutálená dvojice 
hostinských, která ho nestydatě okrade. 
tentokrát ji však stihne zasloužený výprask. 
teprve když je po starostech, mohou si 
všichni oddechnout. příběh plný písniček 
a komických situací je určen pro dětské 
diváky od 3 do 10 let i pro dospělé.
vstupné 90, 70, 50 kč
  

Neděle 2. března od 16 do 21 hodin

EXPEDIčNí KamERa – filmový 
festival

expediční kamera je o skutečném životě, 
o dobrodružství, divoké přírodě, extrém-
ních zážitcích i sportech. více informací 
o promítaných filmech najdete na www.
hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera
Jednotné vstupné 80 kč na celý pětihodi-
nový blok filmů
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čtvrtek 6. března v 19.30

Rob Becker 

CaVEmaN
Režie: Patrik Hartl

máte chuť se rozesmát až k slzám? přijď-
te se podívat na slavnou one man show 
o tom, co dělá muže mužem a ženu ženou, 
o rozdílech mezi námi, o lásce, partnerství 
a vtipně utajených kvalitách obou pohlaví. 
caveman je nejen obhajobou jeskynního 
muže, ale hlavně obhajobou inteligentního 
humoru. dlouho u nás nevídanou!
Účinkují: Jan Holík/Jakub Slach
vstupné 320, 300, 280 kč
  

Neděle 9. března v 15.00

Josef Lada, Miroslav Pokorný

tRamPOty KmOtRy lIŠKy
Divadlo AHA

v pohádkách možné úplně všechno. ale 
když se ve staré hájovně uprostřed lesa 
strhne mela mezi kmotrou liškou a dvěma 
psy sultánem a hektorem, zůstává rozum 
stát i pohádkovému dědečkovi, který se k té 
šlamastyce připletl docela náhodou. zvířátka 
mezi sebou svádějí nelítostné souboje o to, 
kdo z nich je nejchytřejší. líčí na sebe nejrůz-
nější nástrahy a pasti, ve kterých není nouze 
o napínavé honičky, dobrodružství a hlavně 
o legraci. pohádkový dědeček má plné ruce 
práce, aby nejen všem liškám a psům, ale 
hlavně dětem dokázal, že nejchytřejší je ten, 
kdo umí v nesnázích nabídnout pomocnou 
tlapku, kdo se nevyvyšuje nad ostatní a kdo 
dokáže být tím nejlepším kamarádem. 
inscenace je okořeněna veselými písničkami 
i spoustou divadelních kouzel a triků.
vstupné 90, 70, 50 kč
  

Pondělí 10. března v 19.30

Vratislav Blažek, Zdeněk Podskalský,  
Evžen Illín, Vlastimil Hála

SVětÁCI
Divadelní společnost Háta 
Režie: Lumír Olšovský

parta tří fasádníků od velhartic pracuje 
v praze, v tom zářivém, velikém hlavním 
městě plném lákadel, zábavy a bujarého 
nočního života. po dramatickém zážitku 

v grilbaru diplomat, kde způsobí požár, se 
rozhodnou vzdělat v oblasti společenského 
chování. doufají, že si napříště v takovém 
„lepším podniku“ zaslouží, jako opravdoví 
světáci, společnost dam na úrovni. ode-
vzdají se do rukou zkušeného vychovatele, 
emeritního profesora tance a společenské 
výchovy. kdo mohl tušit, že nakonec natrefí 
na trojici podobně „dobře vyškolených“ 
lehkých dam?
Hrají: Dalibor Gondík / Zbyšek Pantůček, Filip 
Tomsa / Viktor Limr / Lumír Olšovský, Martin 
Zounar / Aleš Háma, Vlasta Žehrová / Olga 
Želenská, Mahulena Bočanová / Adéla Gondí-
ková, Monika Absolonová / Ivana Andrlová / 
Jana Zenáhlíková, Miriam Kantorková / Vlasta 
Peterková, Jan Přeučil / Josef Oplt, Petr Gelnar / 
Martin Sobotka, Pavel Vítek / Lukáš Pečenka
vstupné 300, 280, 260 kč
  

Středa 12. března v 10.00

CESta KOlEm SVěta Za 80 DNí

vstupné 80 kč
 veřeJná generálka

  

Středa 12. března v 19.30

Dle slavné předlohy Julese Verna zpracoval 
scenárista a básník Jiří Teper

CESta KOlEm  premiéra
 

SVěta Za 80 DNí
Hudební komedie

Hálkovo městské divadlo Nymburk 
Režie: Jaroslav Kříž 
Hudba: Antonín Hlavička

Jeden z nejznámějších románů Julese 
verna byl ještě za života autora úspěšně 
inscenován jako divadelní revue. současná 
muzikálová úprava se v obdobném duchu 
snaží s úsměvem a nadhledem oživit na 
scéně stále působivou atmosféru příběhu, 
ve kterém v hlavních rolích vystupují páno-
vé phileas Fogg, jeho věrný sluha passepar-
tout, horlivý policejní agent Fix a půvabná 
auda. Jejich dobrodružství na cestě světem 
devatenáctého století doplňuje a ilustruje 
řada písní a k nim náležících tanečních čísel.
Hrají: Vlastimil Harapes - Phileas Fogg, Braňo 
Polák - Jean Passepartout, Richard Tesařík - 
kapitán, Mojmír Maděrič - dektiv Fix, Václav 
Upír Krejčí - náčelník indiánů, Genny Giatti, 
- Auda, Lukáš Paclt Toman, Petr Pištěk, Katka 
Šonská, Majda Tomanová a další.
scény jsou provázány tanečními čísly s cho-
reografií romana pavlíčka.
vstupné 260, 240, 220 kč
  

Neděle 16. března v 15.00

POHÁDKa O StRaŠIDElNÉm 
NÁDRaží
Divadlo Láryfáry

děti se spolu s námi ocitnou na jednom 
malém nádraží v městečku jménem planá. 

na tomto úplně obyčejném vlakovém 
nádraží, které spravuje přednosta stanice 
bedřich růžička, se dějí naprosto záhadné 
věci, začalo zde totiž strašit. a tak se plané 
začalo říkat strašidelná planá a lidé se 
nádraží začali vyhýbat.
podaří se přednostovi stanice společně 
s dětmi strašidlo vyhnat? nebo bude muset 
zavolat na pomoc svou sestru blaženu rů-
žičkovou? a co je to vlastně za strašidlo?
to všechno se dozvíte v naší pohádce plné 
písniček, strašení a kouzel. ale nemusíte se 
bát, děti si neužijí jen strašení, ale hlavně 
spoustu legrace...
vstupné 90, 70, 50 kč
  

Neděle 16. března v 18.00

Vernisáž

VlaDImíR KOčIčKa –  
FOtOgRaFIE

autor o sobě: narodil jsem se jednoho listo-
padového dne v roce 1965 v praze košířích. 
Již od svých školních let rád maluji. kreslení 
a malování se stalo součástí mého života, 
které jsem během doby rozšířil o fotogra-
fování, výrobu šperků a koláží. inspiraci 
čerpám v kinematografii, poezii a literatuře. 
také jsem ilustroval soubor básní začínají-
cích básníků a některé mé práce se dostaly 
až do soukromých sbírek mimo republiku. 
ukázky z mé tvorby najdete  
na www.vkocicka.ic.cz
pokud vás osloví, budu rád. 
kurátor vladimír vondruška
  

Pondělí 17. března v 19.30

Eduardo Rovner

VRÁtIla SE JEDNOU V NOCI
Agentura Harlekýn - převzaté představení 
Divadla na Vinohradech 
Režie Radovan Lipus

když se jednoho dne starý mládenec manu-
el u hrobky své maminky svěří, že se bude 
ženit, čeká ho doma překvapení. starostlivá 
matka po deseti letech „odpočinku v po-
koji“ vstane z hrobu, aby na situaci osobně 
dohlédla a nevěstu si proklepla. protože 
maminky jsou tu od toho, aby svým dětem 
pomáhaly ukazovat správnou cestu.
Hrají: Václav Vydra, Libuše Švormová, Jana 
Malá, Martin Zahálka, Ladislav Trojan nebo 
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Miloš Hlavica, Libor Hruška, Marcela Peňázo-
vá nebo Kateřina Seidlová a další
vstupné 320, 300, 280 kč

   
čtvrtek 20. března v 19.30

Jakub Nvota

INtERVIEV S UPíREm
Divadelní spolek Frída 
Režie: Jakub Nvota

třeskutá komedie podobná avataru. odha-
lit uprostřed noci pravdu, může být někdy 
velmi, velmi... komické! prestižní investiga-
tivní novinářka dostává nový úkol, poznat 
pravdu o životě upíra. a nebo je to jen trik 
osamělého muže?
Hrají: Bára Munzarová, Radim Novák,  
Martin Trnavský
vstupné 260, 230, 200 kč
  

Sobota 22. března v 15.00

taJEmStVí lESNí tůNě
Divadelní společnost Františka  
Kreuzmanna 

činoherní pohádkový příběh z jižních čech 
o dvou rybářích, vodní paní, hejkalovi a jed-
nom velkém tajemství Jakuba krčína.
tentokrát se vypravíme do jižních čech, do 
kraje protkaného potůčky a potoky, řekami 
a říčkami a množstvím přenádherných 
rybníků a tůní. u jedné takové tůně žijí dva 
rybáři, matěj a mikeš. ti náhodou vyslech-
nou pověst o tajemství Jakuba krčína, které 
je ukryté na jejím dně. Jestli se podaří paní 
všech vod, paní bršlici a hejkalovi kocián-
kovi toto tajemství uchránit před lidskou 
chamtivostí, zabránit katastrofě a vysvobo-
dit jednu dušičku z moci pekelné, to uvidíte 
v naší pohádce. 
vstupné 90, 70, 50 kč
  

čtvrtek 27. března v 19.30

DIta HOŘíNKOVÁ  
& aRtHaRmONy

dita hořínková a její „nové“ artharmony 
vám přinášejí hudbu plnou emocí. přede-
vším překrásné světové melodie italských 
romantických árií popového stylu. zazní ale 
i J.s.bach či fantastická hudba z filmu schin-
dlerův seznam. nebude chybět ani dravost 
v podobě čardáše.

Účinkují: jásavý hlas - Dita Hořínková, libý 
zvuk houslí - Petr Maceček, kouzla klavíru - 
Pavel Voráček. Jako obvykle vás čeká překva-
pení v podobě hosta. 
vstupné 220, 200, 180 kč

Neděle 30. března v 15.00

Ondřej Sekora

FERDa mRaVENEC
Docela velké divadlo Litvínov

výpravná pohádka plná dobrodružství 
slavného hrdiny s puntíkovaným šátkem 
a jeho přátel. diváci se setkají s nafoukanou 
beruškou, broukem pytlíkem, umělcem 
cvrčkem, nevrlým hlemýžděm, lučním 
koníkem a celou řadou dalších postav.
vstupné 90, 70, 50 kč

Hana Čížková, ředitelka divadla

DOPlŇUJíCí ZÁPIS DO JaZyKOVýCH KURZů
Na 2. POlOlEtí ŠKOlNíHO ROKU 2013/2014

aNglIčtINa a NěmčINa PRO DOSPělÉ

DOPlNIt StÁVaJíCí JaZyKOVÉ KURZy můžEtE V KUltURNím  
StŘEDISKU DOmEčEK VE VOtUZSKÉ UlICI 

OD 1. DO 20. úNORa DENNě OD 17 DO 19 HODIN (POUZE PONDělí – čtVRtEK).
blIžŠí INFORmaCE NaJDEtE Na www.DIVaDlOPOCERNICE.CZ/KURZ
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Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
spojení: z konečné stanice metra linky b – černý most, bus 220, 221, 296, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 344, 398, první zastávka chvaly

Únor na zámku bude krásně straši-
delný, plný skřítků Vítězslavy Klim-
tové, hodných víl, ale i skřetů, čertů, 
čarodějnic a strašidelných strašidel, 
které uvidíte na výstavě Ať žijí stra-
šidla! Navíc jsme pro vás připravili 
zcela první a výjimečnou akci – Stra-
šidelnou noc na Chvalském zámku, 
která se koná 15. února ve večerních 
a nočních hodinách. Tato noční pro-
hlídka s oživlými strašidly ve vás jistě 
zanechá nesmazatelný dojem.

Tradiční pohádkový víkend na zámku 
je tentokrát ve znamení oblíbené 
Popelky a také rytíře Jana ze Chval, 
jenž s dětmi provede rytířské školení, 
zapůjčí meč i varkoč. 

A pozor, jak se únor chýlí ke konci, ne-
zapomeňte na Masopustní průvod na 
Chvalský zámek, který vyráží v neděli 
2. března od ZŠ Ratibořická, aby po 
zajímavých zastávkách s programem 
dospěl na nádvoří Chvalského zámku. 

Zajímavá prodejní výstava s názvem 
Tantra improvizace ateliéru JKArt vás 
čeká v zámecké galerii.

Těšíme se na vás.
Alexandra Kohoutová,  

ředitelka Chvalského zámku

VÝSTAVY PRO VŠECHNY

Po celý únor i březen až do neděle 6. 4.
v 1. patře i ve sklepení zámku

ať žijí strašidla! Víly, skřítkové  
a bubáci pro malé i velké

chvalský zámek se změnil v zámek straši-
delný, neboť se zde na zimu usídlilo kočov-
né muzeum strašidel, ale také hodní skřítci 
a víly vítězslavy klimtové. na své si přijdou 
malí i velcí. první patro zámku zabydlela 
strašidla v životní i nadživotní velikosti, 
která vystupují z kufrů: víly, vodníci, čerti, 
čaroděj, lecjaká další pohádková havěť. sídlí 
tu dokonce i vlkodlak, oběšenec a kostlivec! 

výstava je doplněna o vtipné básničky, 
zvukové a světelné efekty a interaktivní hry. 
bude se líbit všem dětem bez ohledu na 
věk, a věříme, že také dospělým. 
sklepení zámku lépe vyhovuje milým 
a dobráckým skřítkům a vílám vítězslavy 
klimtové. najdete tu nebe víl i peklo čer-
tíků, začarované lesní skřítky, ale i dílničku 
s kreslením a omalovánkami strašidel. 
výstavě je věnován celý zámek. navíc ho 
zdobí nejzdařilejší díla dětských účastní-
ků výtvarné soutěže O nejlepší zámecké 
strašidlo.
krásně strašidelná a pohádková výstava je 
otevřena denně od 9 do 17 hodin. připravili 
jsme i komentované prohlídky pro školy, 
školky a dětské kolektivy. určitě přijďte, tato 
výstava opravdu stojí za to!

AKCE PRO VŠECHNY

Sobota 15. 2. mezi 19.00 a 22.00

Strašidelná noc na zámku - noční 
prohlídka s oživlými strašidly 
a přízraky

větší děti, dospívající i dospělé zveme na 
strašidelnou noční prohlídku chvalského 
zámku. oživlá strašidla, fosforeskující bytos-

ti, tajemné přízraky, světelné efekty, zvláštní 
zvuky a zšeřelý zámek vás zvou k sobě blíž. 
mějte pro strach uděláno! doporučujeme 
pro děti od 5 let.
vstupné: děti do 15 let, senioři, studenti, 
ztp/p 80 kč, dospělí 120 kč, rodinné vstup-
né (2 dospělí + max. 3 děti) 290 kč. 
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Sobota 15. 2. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku  
s Popelkou, skřítky a strašidly

milá a oblíbená princezna popelka v blan-
kytně modrých plesových šatech provede 
děti s rodiči výstavou ať žijí strašidla! víly, 
skřítkové a bubáci pro malé i velké. popelka 
bude vyprávět o zvycích a obyčejích stra-
šidel i příběh víl a lesních skřítků, provede 
děti celým zámkem, tajným schodištěm 
a sklepením. ochrání vás před strašidelný-
mi strašidly a seznámí s těmi hodnými. děti 
mohou soutěžit a získat sladkou odměnu, 
po skončení prohlídky malovat a hrát si. 
komentované prohlídky trvají 40 minut 
a začínají vždy v celou hodinu (poslední 
prohlídka v 16.00). informace a rezervace 
na tel.: 281 860 130.

Neděle 16. 2. od 10.00 do 17.00

Pohádková neděle na zámku s rytířem 
Janem ze Chval, strašidly a skřítky

udatný rytíř Jan ze chval ve slušivém br-
nění je připraven provést děti strašidelnou 
výstavou ať žijí strašidla!, vyškolit budoucí 
rytíře a předvést jim rytířské triky, zapůjčit 
meč i varkoč a svést pomyslný souboj se 
strašidly na ochranu skřítků. děti budou 
soutěžit, prohlédnou si celý zámek, mohou 
si malovat a hrát.
prohlídka trvá 40 min, začíná vždy v celou 
hodinu od 10.00 do 17.00, poslední prohlíd-
ka v 16.00. informace a rezervace na tel.: 
281 860 130.

Neděle 2. 3. od 14.00

masopustní průvod 

oblíbený průvod veselých masek vyráží ve 
14.00 od zš ratibořická, navštíví starost-
ku na radnici a půjde ulicí mezilesí až na 
nádvoří chvalského zámku. cestou vás 
čekají zajímavé zastávky s cirkusem mum 
a hry pro děti od spolku molechet. na 
zámku budou vyhlášeny nejlepší dětské 
masopustní masky, takže doufáme že nás 
děti i dospělí překvapí originálními převle-

ky. pak už se můžete těšit na zabijačkové 
pochoutky. akci pořádá chvalský zámek, 
rc mum, spolek molechet, skauti a ddm 
hp. partnerem akce je globus černý most 
a pekařství moravec.

PRODEJNÍ GALERIE  
A KOČÁROVNA

Od úterý 4. 2. do neděle 2. 3.  
v prodejní galerii a kočárovně
Slavnostní vernisáž v sobotu 8. 2. v 16.00

ateliér JKart: tantra improvizace

chvalský zámek a ateliér Jk art srdečně 
zvou na zajímavou výstavu moderního 
umění a uměleckých šperků. vystavují 
Jarmila králová, helena veverková, helena 
pěkná, ilona neumannová marcela mir-
zajevová, karla horvátová, zlata zumová, 
lucie ševčíková, Jiřina matějková a michal 
klenecký. 

Foto František Jakubec

Foto Blanka Musílková
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během celého prosince přicházelo na výstavy vánoční království aneb dřevořezby českých panovníků 
a nahlédnutí do ráje emmy a barbory srncových, ale také na naše adventní a vánoční akce mnoho dětí. 
zvědavá víla ohnivka se ptala, jaký největší betlém byl na výstavě a zda ležel Ježíšek v jesličkách nebo 
u maminky. ze všech 270 soutěžících si pouze tři nevšimli, že Ježíšek ležel u maminky. ze správných 
odpovědí jsem vylosovala šestiletou marušku čechovou z říčan u prahy. vyhrává prohlídku chvalské-
ho zámku s některou z našich pohádkových postav a věcnou cenu. přijďte se k nám také podívat na 
strašidla a najít zvědavou otázku víly ohnivky. příště třeba vyhrajete právě vy.

-ak-

Výherce soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky za prosinec 2013

chvalský zámek vyhlašuje výtvarnou soutěž 
O nejlepší komiks na volné téma Kama-
rádství, láska, přátelství. vybrat si můžete 
jakékoli z daných témat, důležité je originál-
ní výtvarné a literární zpracování příběhu. 
nejlepší díla budou vystavena společně 
s připravovanou výstavou komiks čtyřlís-
tek a igráčci na chvalském zámku, kterou 
zahájíme 12. dubna 2014.

Kdo se může soutěže zúčastnit: soutěž 
je určena žákům základních a středních 
škol. účastníci soutěže za pomoci vlastních 
komiksů mohou dát prostor své fantazii 
a vytvořit ve zkratce opravdový příběh, kte-
rý jistě zaujme svým zpracováním, vtipem 
a pointou. dané téma je volné, komiksové 
příběhy by však měly skrývat motiv přá-
telství, kamarádství anebo lásky. nejlepší 
komiksy budou vybrány odbornou porotou 
a odměněny zajímavými cenami. 

technika: libovolná výtvarná technika

Formát: komiks může obsahovat maximálně 
10 navazujících obrázků (komiksových oken). 
Formát komiksu nesmí přesáhnout velikost 
a2. komiksy mohou (a nemusí) mít kromě 
komiksových oken krátký doprovodný text.

Věkové kategorie:
díla budou hodnocena podle těchto věko-
vých kategorií. 
i. kategorie: 1. - 5. třída zš
ii. kategorie: 6. - 9. třída zš a příslušné roční-
ky víceletých gymnázií
iii. kategorie: i. - iv. ročník středních škol

své komiksové příběhy odevzdejte nejpoz-
ději do 30. března 2014 na recepci chval-
ského zámku osobně nebo zašlete poštou 
na adresu: chvalský zámek, na chvalské 
tvrzi 857, 193 21 praha 9 s těmito údaji: 
název komiksu, jméno autora, kontaktní 

adresa, věk autora a zařazení do věkové 
kategorie, kontaktní telefon a e-mail. 
účastí v soutěži soutěžící souhlasí s poskyt-
nutím nevýhradní, časově a teritoriálně 
neomezené licence pořadateli k jím zasla-
nému či předanému autorskému dílu. 
Slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů 
soutěže proběhne v sobotu 12. dub-
na 2014 na Chvalském zámku v rámci 
slavnostního otevření výstavy Komiks 
čtyřlístek a Igráčci. Výherci budou včas 
pozváni na slavnostní vyhlášení.

těšíme se na vaše komiksové příběhy a pře-
jeme příjemnou a tvůrčí práci! 

Alexandra Kohoutová 
ředitelka Chvalského zámku

Výtvarná soutěž O nejlepší komiks 
aneb vystavujte na zámku společně se čtyřlístkem 



24 – 25

Očekávali jsme, že v v sobotu 18. ledna na 
zahájení výstavy Ať žijí strašidla! bude-
me mít plno. Ale že jen během sobotního 
odpoledne dorazí 568 lidí, to překvapilo 
i nás. Rodiče s dětmi nalákala nejen výji-
mečně povedená výstava plná strašidel, 
víl, skřítků a interaktivních her, ale také 
pestrý doprovodný program. Děti vítala 
opravdová živá strašidla, po zámku se 
procházel kat plzeňský a ve velkém sále se 
hrálo divadélko s písničkami. A živo bude 
po celou dobu konání výstavy.

kdo přišel v sobotu na zámek již krátce 
po 13. hodině, nestačil se divit. v prvním 
patře totiž strašidla ožila a hrála si s dětmi! 
úspěch sklidila čertice, kat, vodník i krásný 
zelený drak. pak strašidla děti pozvala na 
doprovodný program a mohli jsme začít. 

na úvod svátečního odpoledne proběhlo 
vyhodnocení dvou soutěží. nejprve ředitelka 
zámku vylosovala absolutního celoročního 
vítěze v soutěži O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky. soutěž spočívá v tom, že děti hledají 
po celý rok v zámeckých prostorách zvědavé 
otázky naší víly a hledají na ně odpověď. za 
rok 2013 se soutěže zúčastnilo celkem 4 709 
dětí, z nichž vzešlo 12 měsíčních výherců. 
štěstěna se usmála na pětiletého Jáchyma 
Jabůrka z Prahy 10 – Dubče, který získal 
obrovskou stavebnici merkur a celoroční vstu-
penku na všechny zámecké výstavy. Jáchymo-
vi blahopřejeme a těšíme se na další vítěze!

následovalo vyhodnocení výtvarné soutěže 
pro dětské kolektivy O nejlepší zámecké 
strašidlo, vílu či skřítka, jejíž výsledky si 
můžete přečíst na s. 27. předávání věcných 
cen, jimiž byly stavebnice merkur a další 
ceny od chvalského zámku, se zúčastnila 
i hornopočernická výtvarnice a ilustrátorka 
Věra tataro, autorka nové víly ohnivky 
a členka odborné komise této soutěže. 
soutěž měla nebývale vysokou úroveň 
a skutečnost, že se jí zúčastnilo 98 dětských 
kolektivů (skupina čítala minimálně 3-4 
členy) mluví za vše. obrázky a výtvarné 
objekty vytvořené dětmi budou zdobit 
zámecké chodby až do zakončení výstavy.

děti už netrpělivě čekaly na pohádkovou 
školu s katem plzeňským a opravdu to bylo 
pro odvážné a nebojácné! kat byl přísný, 
důrazný a hravý a s dětmi prováděl pořádné 
lotroviny! po pohádkové škole vystřídaly kata 
dva vodníci, kteří dětem hráli divadélko Vod-
nická pohádka, zpívali a vyprávěli si s nimi. 
kočovné muzeum strašidel z plzně se zkrátka 
snažilo a dětské publikum bylo nadšeno.

výstava ať žijí strašidla! bude plná života 
i po celý únor, březen, trvá do 6. dubna a je 
otevřena denně od 9 do 17 hodin. v prv-
ním patře projdete strašidelnou stezkou, 
zahrajete si interaktivní hry, uslyšíte hromy 
blesky a uvidíte strašidelná strašidla v život-
ní a nadživotní velikosti. ve sklepení ucítíte 
nádhernou vůni živého lesa, neboť skřítci 
a víly vítězslavy klimtové se ukryli v lesních 

domečcích a vy je můžete hledat. čeká vás 
zde i nebe a peklo skřítků a víl, můžete si 
taky omalovat strašidelné omalovánky.

a pozor, kdo chce vidět, jak ožívají 
strašidla v noci, jak svítí a fosforeskují, 
nenechte si ujít Strašidelnou noc na 
zámku v sobotu 15. února mezi 19. a 22. 
hodinou. O pohádkovém víkendu na vás 
čeká Popelka a rytíř Jan ze Chval.

těší se na vás všechna strašidla a pohádko-
vé bytosti na chvalském zámku!

Alexandra Kohoutová 
ředitelka Chvalského zámku

Jak se Chvalský zámek proměnil na strašidelný
aneb slavnostní zahájení výstavy ať žijí strašidla!

Foto Ondřej Sedláček
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Praha a Horní Počernice v proměnách
Nová fotografická soutěž pro kalendář na rok 2015
Nápad vytvořit na Chvalském zámku 
kalendář pro MČ Praha 20 z fotografií 
občanů a příznivců Horních Počernic 
doznal takové obliby, že nás čeká už třetí 
ročník fotografické soutěže, z níž vzejdou 
fotografie pro kalendář MČ Praha 20 na 
rok 2015. Těší nás mnoho příznivých ohla-
sů a úspěšný prodej kalendáře s vašimi 
fotografiemi.
Chvalský zámek ve spolupráci s MČ Praha 
20 vyhlašuje novou fotografickou soutěž 
pro kalendář na rok 2015 na téma Praha 
a Horní Počernice v proměnách. 

úroveň fotografií je stále vyšší a je stále těž-
ší vybrat ty nejlepší. amatérští fotografové 
často dosahují téměř profesionálních kvalit. 
snažíme se proto využít i ty fotografie, které 
nevyhrály, například na titulních stranách 
hornopočernického zpravodaje.

nové téma fotografické soutěže zní Praha 
a Horní Počernice v proměnách. snažili jsme 
se tentokrát zohlednit horní počernice jako 
součást prahy. v roce 2014 si totiž připomí-
náme již 40 let od připojení horních počer-
nic k hlavnímu městu. vaše fotografie tedy 
mohou zachycovat opět známá i neznámá 
místa z horních počernic, současnost 
i minulost, fotografie z nejrůznějších akcí, 
z přírody ale můžete putovat dál po celé 
praze, neboť naše město je opravdu krásné. 

Zúčastnit se může každý 
občan či příznivec Hor-
ních Počernic od 13 let. 
tvůrci nejlepších fotografií 
budou odměněni poukáz-
kami do hornbachu:
1. cena 3.000 kč
2. cena 2.000 kč
3. cena 1.000 kč
zasláním odkazu ke stažení 
fotografie poskytuje účast-
ník soutěže bezúplatné, 
nevýhradní, územně a ča-
sově neomezené oprávnění 
(licenci) k použití fotografie 
v rámci veškerých propa-
gačních aktivit mč praha 20 
a chvalského zámku.

Fotografie zasílejte ve formě 
odkazu ke stažení snímku 
přes úložný informační systém (např. 
uschovna.cz, leteckaposta.cz apod.) nebo 
přineste na cd/dvd na recepci chvalského 
zámku. snímky musejí být ke stažení v ob-
vyklých souborových formátech (např. jpeg, 
jpg, tif, raw, v balíčku zip) v minimálním 
rozlišení 300 dpi ve finálním rozměru (1:1), 
ve kterém se použijí (velikost cca 2 mb). 

e-mail: ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.

uveďte odkaz ke stažení fotografie – název 
fotografie – jméno a příjmení autora – adre-
su – kontaktní telefon a e-mail. Jeden autor 
může zaslat maximálně 15 fotografií.

Uzávěrka soutěže je 16. května 2014.

těšíme se na vaše fotografie i na přípravu 
a práci na kalendáři na rok 2015.

Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku

martina Kekrtová: Pouť (vítězná fotografie loňské soutěže)

čarodějnice 2014 
Výběrové řízení na organizátora akce 

chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora  
kulturní akce „čarodějnice 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 nápi-
sem 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 specifikace prodejních míst  
jsou od 15. 1. 2014 k dispozici  
na vyžádání na e-mailu  
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz. 

Nezbytnou podmínkou je písemná přihláš-
ka do 28. 2. 2014, uzavření smlouvy a plat-
ba do 15. 3. 2014. Informace o pronájmech, 
cenách, písemné přihlášky, uzavírání smluv 
a platby vyřizuje vedoucí recepce Chvalské-
ho zámku Andrea Špačková,  
e-mail: andrea.spackova@chvalskyzamek.cz,  
tel.: 281 860 130 a 774 500 550.
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O nejlepší zámecké strašidlo, vílu či skřítka 
Vyhodnocení výtvarné soutěže
V říjnu 2013 vyhlásil Chvalský zámek 
výtvarnou soutěž O nejlepší zámecké 
strašidlo, vílu či skřítka, která byla určena 
dětským kolektivům. Recepce a kanceláře 
Chvalského zámku byly doslova zaplaveny 
strašidly, vílami a skřítky v nejrůznějších 
podobách. Přihlásilo se celkem 98 dětských 
kolektivů z Prahy, Horních Počernic, 
Prahy-východu, Kladna i z nejvzdálenějších 
Moravských Prus na jižní Moravě. 

dne 8. ledna 2014 se konalo zasedání 
pětičlenné komise v čele s akademickým 
malířem mgr. martinem velíškem a ilustrá-
torkou a malířkou věrou tataro. dalšími čle-
ny komise byla ředitelka chvalského zámku 
alexandra kohoutová, kurátor výstav 
ondřej sedláček a produkční rozka berán-
ková. práce dětí zaplnily dva zámecké sály 
a porota měla velkou a odpovědnou práci 
s hodnocením. posuzována byla originalita 
strašidel, nápaditost i technika zpracování, 
rozpětí dětské fantazie a způsob práce 
dětského kolektivu. vyhodnoceno a odmě-
něno bylo celkem 19 výtvarných kolektivů. 
komise nakonec dospěla ke vzácné shodě 
a níže si můžete přečíst výsledek. zástupci 
vítězných kolektivů se svými učiteli či rodiči 
byli pozvání na slavnostní předání věcných 
cen, které se konalo 18. ledna u příleži-
tosti slavnostního otevření výstavy ať žijí 
strašidla! od tohoto dne až do 6. dubna 
2014 budou práce všech účastníků soutěže 
zdobit zámecké chodby.

za organizaci soutěže a přípravu všech 
materiálů velmi děkuji rozce beránkové 
za realizaci výstavy ať žijí strašidla! ondřeji 
sedláčkovi. největší poděkování však patří 
všem dětem a jejich učitelům a rodičům, 
kteří je k výtvarné práci vedou a inspirují. 

Alexandra Kohoutová,  
ředitelka Chvalského zámku

malba / KRESba / KOlÁž
I. kategorie (předškolní děti)
1. místo: bez názvu / kolektiv autorů:  
Eliška Kalinová, Veronika Vlčková, 
barborka Suchá (kroužek výtvarka pro 
nejmenší, ddm horní počernice)
2. místo: strašidlo se strašidelným  
pytlem / kolektiv autorů:  
adriana mátlová, Filip Šebek, Viktor 
brůžek, Klára Nováková, bára Šebestová, 
Kateřina Dokoupilová (kurz šikula, ateliér 
mš sibřina, dobročovice)

II. kategorie (1. – 5. třída)
1. místo: požírač noční oblohy / kolektiv: 
Eva Klesňáková, alžběta Nováková, 
aneta Egerová, Evgenija melnyk (zuš 
olešská, praha 10)
2. místo: ohnivé strašidlo neboli ohnivus 
okulárus a hvězdičková víla / kolektiv: 
anna Plzáková, Nela Krejčí, Johana See-
manová (zuš olešská, praha 10)

3. místo: svět víl a skřítků / kolektiv: 
marie čtyroká, aneta Desatová, lucie Erle-
bachová, agáta Jarochová, Jakub Jelínek, 
Karolína Jelínková, Ema Krummerová, 
lucie Pumannová, Hugo čížek (šikovné 
ručičky. klub slunečnice, o. s., praha 18)

III. kategorie (6. – 9. třída)
1. místo: drak bazilišek / kolektiv autorů: 
Ondřej Folberger, michal Komárek, 
Jakub Koštíř, Koucký Jakub (gymnázium 
chodovická, praha 9)
2. místo: drak / kolektiv autorů: Petra 
miškovičová, Hana Vajsejtlová, anna 
Podrazká, Eliška Volencová (studenti pri-
my a2, gymnázium chodovická, praha 9)
3. místo: drak safira / kolektiv autorů: 
Ema Zemanová, Petr Jermář, bohdana 
Vayda, Ela Zemanová, Irena gottwaldová 
(zuš olešská, praha 10)

Zvláštní cena odborné poroty  
za autorskou knihu:
kniha víl, strašidel a skřítků / kolektiv auto-
rů: žáci VI. a, ZŠ Stoliňská, Praha 9

tROJROZměRNý ObJEKt
I. kategorie (předškolní děti)
1. místo: kolektiv autorů: 
sourozenci Jabůrkovi (praha 10 – dubeč)
2. místo: strašidelný zámek 
kolektiv autorů: žirafy a želvičky (mŠ Praha 
10 – Hostivař, trhanovské nám. 7)

II. kategorie (1. – 5. třída)
1. místo: mumiočlověk prasovitý strašidel-
ný a pérovací / kolektiv autorů: 
Daniel Dvořák, Šimon mikolášek, mor-
timer-Hampson metthew Oliver, Štěpán 
Vincenc (zuš ratibořická)
2. místo: chvalozpěv zámecký / kolektiv 
autorů: adéla bubeníková, Veronika 
bartošová, anna Komrsková, tereza 
Kukrálová, Sophie maleňáková, marie 
mourková, Kateřina tatarová, Justýna 
tůmová, Pavel čtyroký (výtvarný ateliér, 
klub slunečnice, o. s., praha 18)
3. místo: bez názvu / kolektiv autorů: 
školní družina ZŠ a mŠ ústavní,  
Praha 8 – bohnice

III. kategorie (žáci 6. – 9. třídy)
1. místo: skřítek procházející zdí / kolektiv 
autorů: barbora Pospíšilová, anna Peko-
vá, alexandra Reljičová, Stefani Ivanova 
(gymnázium chodovická, praha 9)
2. místo: víla chvalka / kolektiv autorů: 
andrea Poláčková, Jana Podroužková, 
Špitálská michaela (kurz šik slečny, ateliér 
mš sibřina, dobročovice)
3. místo: strašidlo ze zámecké kuchyně 
/ kolektiv autorů: Jakub majdl, barbora 
Ševčíková, Nikola Vilfová (žáci 9. a, zš 
ratibořická, praha 9)

Zvláštní cena za transformaci 
tématu do současnosti:
kFc strašák / kolektiv autorů: Vít Kulíšek, 
Julie Zdráhalová, anna žemličková, 
michaela Klusáčková (studenti sekundy b, 
gymnázium chodovická, detašované pra-
coviště vybíralova, praha 9 – černý most)

Zvláštní cena Chvalského zámku 
za soubor strašidelných rarášků:
počerničtí rarášci / kolektiv autorů: R. Za-
vřel, t. Pařízek, a. činková, b. Kocourová 
(žáci 7. b, Fzš chodovická, praha 9)
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V tomto čísle zpravodaje 
bychom vás velice rádi 
seznámili s našimi kroužky, 
které jsou zaměřené na 
informační a komunikační 
technologie. Vybírat si u nás 
můžete např. z těchto kroužků:
3D grafika – Petr Dürrhammer
3d grafika v populárním programu blender 
(www.blender3d.cz – česká podpora pro-
gramu) je vynikající alternativou pro dnešní 
zábavu žáků, hraní her. učí se zde orientaci 
v prostoru, modelují podle předlohy svých 
hrdinů, zkouší své první animace a ty pak 
renderují (tvoří obrázek pomocí počítačo-
vého modelu). kroužek je určen pro děti od 
dvanácti let z důvodu rozvoje abstraktního 
myšlení, zapamatování si mnoha zkratek 
a zdravé kompetice žáků, komu co jde a na 
co přišel. program blender je lokalizován 
v anglickém jazyce, takže aniž by to žáci 
věděli, učí se nová slovíčka z cizího jazyka.

tvorba počítačových her -  
Vladimír Pešta
v průběhu výuky kroužku tvorba počíta-
čových her se pracuje v programu game 
maker 8.1 lite (www.yoyogames.com/
studio - oficiální stránky programu), který je 
distribuován k volnému používání. během 
výuky se děti postupně učí základní tvorbě 
hry (textury, objekty a vztahy mezi nimi 
a základy ikonického programování). nej-
větší odměnou pro děti zpravidla bývá, že 
si mohou zahrát hru, kterou si sami vytvoří. 
nakonec zkoušíme i metody správného 
prezentování před celým kroužkem. každý 
žák následně dostane individuální zpětnou 
vazbu, jež mu pomůže v dalším prezento-
vání např. na zš či sš. 

Počítačová grafika –  
Vladimír Pešta
počítačová grafika děti učí teoretickému 
základu dělení grafiky (bitmapová a vektoro-
vá) a jeho praktickému využití. hlavní důraz 
je kladen na část praktickou. Vektorovou 
grafiku tvoříme společně v programu Corel 
Draw (www.corel.com/cz/ - oficiální stránky 
programu), kde společně tvoříme plakáty, 
loga pro firmy či webové stránky apod. další 
částí je tvorba a úprava bitmapové grafiky 
(retušování fotografií, technické specifika 
formátů atd.), zde využíváme open-source 
program gimp (www.gimp.org – oficiální 
stránky programu). není tedy problém, aby 
žák v programu pracoval i na svém domácím 
počítači. součástí kroužku je i fotografování 
s různými druhy fotoaparátů, které jsou na 
výuku k dispozici.

Programování – martin Hejhal
v kroužku programování se snažíme budovat 
kreativní, algoritmické myšlení. žáci se tedy 
v průběhu roku naučí porozumět, vytvářet 
a pracovat s vývojovými diagramy, které 
posléze aplikují při zápisu algoritmů v progra-
movacím jazyce c++, konkrétněji v progra-
movací prostředí dev-c++ (www.bloodshed.
net/dev - oficiální stránky programu). žáci 
jsou vedeni k technikám inovace zdrojového 
kódu a v neposlední řadě k jeho přehledosti. 
kroužek je určen pro věkovou kategorii od 10 
let. uplatnění po absolvování tohoto kroužku 
je mnohé (programování webových aplikací, 
aplikací do chytrých telefonů, operačních 
systémů, her a mnohé další).

E-learningové prostředí moodle
od školního roku 2013/2014 je pro děti, 
rodiče a pedagogy k dispozici e-learningové 
prostředí moodle (docs.moodle.org/archive/
cs/co_je_moodle – bližší popis tohoto 
nástroje). nebojte se, děti pořád na kroužky 
dochází a učitelé samozřejmě také. v prostře-
dí moodle učitelé vytváří dětem kurzy, které 
využíváme především jako podporu prezenč-
ního („klasického“) studia. hlavním důvodem 
realizace tohoto projektu bylo vytvořit pro 
žáky, rodiče a pedagogy prostředí („sociální 
síť“), v němž by mohli svobodně (a zároveň 
zabezpečeně) komunikovat, sdílet materiály 
z výuky, doplňovat výuku potřebnou teorií, 
posílat si mezi sebou zajímavá videa, odkazy 
atd. další výhodou je, že odpadává často 
nepřehledná e-mailová korespondence 
a nahrazuje jí tento moderní systém. mohlo 
by se zdát, že toto prostředí budou využívat 
pouze učitelé informačních technologií, ale 
opak je pravdou. moodle byl úspěšně apliko-
ván i v hudebních, jazykových, vzdělávacích 
a tanečních kroužcích a jeho oblíbenost 
u nás stále roste. tento projekt není však jen 
mojí zásluhou, lví podíl zcela jistě má kolega 
tomáš Petera, kterému bych alespoň touto 
cestou chtěl poděkovat, a nesmíme zapomí-
nat na ředitelku Zdeňku Horváthovou, která 
projekt hned od začátku plně podporovala. 
pokud byste se chtěli o tomto prostředí do-
zvědět více, velmi rád vaše dotazy zodpovím 
na e-mailové adrese simecek@ddm-hp.cz.

Karel Šimeček

v následujících měsících můžete také na-
vštívit naše tvůrčí dílničky, a to konkrétně:

Výtvarné dílny- ŘEmESla:
v úterý (1x za měsíc)  
od 18:00 do 20:30 hodin. 
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 - 2. pol.
čtvrtek 18:15 - 19:40 hodin (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. čísle 281 925 264 
a 605 700 772

letní příměstské tábory budou probíhat 
v těchto termínech: 
7. - 11. 7. 2014 - vedoucí hanka volfová 
a lenka štanglerová 
14. - 18. 7. - vedoucí lenka škorpilová 
a míša neitzelová 
21. - 25. 7. - vedoucí lenka škorpilová 
a míša neitzelová 
28. - 1. 8. - vedoucí hanka volfová a lenka 
štanglerová 

místa si rezervujte vždy u hlavního vedoucí-
ho daného tábora. 
tábora se mohou zúčastnit děti od 7 (tedy 
děti, které již absolvovaly první třídu zš) do 
12 let. cena tábora (jeden týden bez jídla)  
je 800 kč.

Ukázka hry Pong od žáků DDm (první 
komerčně známá počítačová hra), kroužek 
tvorba počítačových her

Příklad programu, který vypisuje pouze  
prvočísla - kroužek Programování

model automobilu vytvořený při výuce  
3D grafiky

Dominik Procházka –  práce z kroužku  
Počítačová grafika
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Hledáte práci? Chcete podnikat? Přemýšlí-
te, jak si přivydělat na mateřské? Usnadní-
me vám první krok...

Všechny kurzy jsou ZDARMA se zajištěnou 
péčí o děti.

Pátek 14. 2. 9.30–12.00 
Jak založit živnost: Daňové přiznání 
daňové přiznání, sociální a zdravotní pojiš-
tění malých podnikatelů. praktické rady pro 
zdanění příjmů za rok 2013.
zdarma. 

úterý 16.00 –17.30
Francouzština
poslední volná místa v kurzu pro začáteční-
ky s lektorkou Janou Jelínkovou 

Potřebujete pracovat a nemáte hlídá-
ní dětí? zkuste coworkingové centrum 
Mumraj, www.ccmumraj.cz

více:  
klara.hlavackova@rcmum.cz, 776 002 296
www.rcmum.cz/rovnovaha

aktivity patří do projektu práce a ži-
vot v rovnováze ii. projekt je finančně 
podpořen z evropského sociálního fondu 
a státního rozpočtu čr v rámci operačního 
programu praha - adaptabilita. kurzy jsou 
zdarma se zajištěnou péčí o děti. mumraj 
dle ceníku. 

ZVEmE VÁS
Středa 5. 2. 11.15–11.45 
Divadýlko:  
aničky lesní dobrodružství
vstupní 40 kč/rodina 

Sobota 8. 2. 9.00–11.00 
Volná montessori herna 
„… vidím a zapomenu, slyším a zapama-
tuji si, udělám a pochopím…“ pomůcky 
a aktivity, které je možno využívat i v domá-
cím prostředí. není třeba se hlásit předem. 
vstup 100 kč/dítě další 50 kč. 

čtvrtek 13. 2. a 20. 2. 10.30–12.30 
Správná manipulace s miminkem 
kurzovné 900 kč za oba kurzy, 2. rodič 
(nebo babička) zdarma. nutné absolvovat 
oba kurzy. přijďte si prakticky zkusit, jak 
s miminkem správně manipulovat, jak jej 
držet jinak než ve svislé poloze. co dělat, 
aby co nejméně plakalo a netrápily ho 
bolesti bříška a mnoho dalšího. kurz je 
vhodný pro těhotné a rodiče s dětmi do 4. 
měsíce věku.

Doplňující zápisy na II. pol. 2013/14 
přihlásít se můžete on-line nebo: 
hanka.schovancova@rcmum.cz 

Poslední volná místa: 
Francouzština pro dospělé 
pilates s hlídáním dětí 

angličtina pro děti 
keramika pro rodiče s dětmi 
keramika pro děti 
yamaha krůčky (2,5-3,5 roku) dopol. 
yamaha krůčky (3-4,5 roku) odpol. 
montessori inspirace pro rodiče  
s dětmi od cca 2 let 
pohybové a výtvarné hrátky pro rodiče 
s dětmi 2-3 roky 

Po, út, st a pá 8.30–12.00 
školička s prvky montessori od 2,5 let pří-
prava pro děti před nástupem do mš, 
200 kč/den 

Připravujeme: 

7.–8. 3.  Jarní burza dětského oblečení 
29. 3.  Jarní maškarní bály pro děti 
29. 3.  tančírna pro dospělé

Barbora Zálohová, RC MUM

mUm – Rodinné centrum
mezilesí 2058, Praha – Horní Počernice
Nízká budova mezi dvěma věžáky, zast. busu Chvaly nebo libošovická
tel.: 281 926 727 (po–pá 9–12, út 15–18)
mobil: 775 720 584 – barbora Zálohová info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

mUm školička

Divadýlko pro nejmenší v RC mUmautor fotografií: gabriela Kutalová
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Historie dávná i nedávná – 67 
Události ve školství
další významnou událostí v rozvoji našich 
škol bylo rozšíření na třetí třídu. v horních 
počernicích a čertousích se tak stalo roku 
1833 provizorním uspořádáním stávají-
cích prostor školy a později pronájmem 
další místnosti. toto provizorium trvalo až 
do výstavby a otevření nové školní budo-
vy v roce 1895. počínaje školním rokem 
1906/07 bylo škole povoleno otevřít také 
čtvrtou postupnou třídu.

v roce 1901 umožnila přestavba ve ch-
valech zvětšit plochy tříd, a pronájmem 
další místnosti mimo školní budovu byl 
vytvořen předpoklad povolení třetí třídy 
od září 1908. další rozvoj školy zastavila 
světová válka. velká přestavba školy se 
tak uskutečnila až v roce 1923, kdy se po 
přístavbě poschodí rozšířil počet tříd pro 
povolení otevřít i třídu čtvrtou od září 
tohoto roku.

rychlý nárůst obyvatel ve všech třech 
původních obcích však nejen rychle 
naplnil kapacity škol v obou obcích, ale 
zvýšil i potřebu řešit u nás otevření školy 
měšťanské.

pro přeplněnost tříd ve chvalské škole 
nařídil okresní školní výbor praha venkov 
v srpnu 1931 zřídit při škole u první až 
třetí třídy také třídy zatímní a přiškolené 
obci svépravice postarat se pro tyto třídy 
o vlastní učebny. po úpravě pronajatých 
místností ve vile paní rosenkrancové bylo 
tak 1. 11. 1931 zahájeno vlastní vyučování 
přímo v přiškolené obci. zastupitelstvo 
svépravic se v roce 1933 rozhodlo pro 
výstavbu vlastní školy. podle projektu  
J. Frühaufa postavila školu za 567.995 kč 
firma v. suk z prahy. vyučování v ní bylo 
zahájeno 2. září 1934. správcem školy 
a po roce řídícím učitelem byl jmenován 
antonín Jelínek.

obec horní počernice pro zřízení měšťan-
ské školy formou poboček školy měšťan-
ské v kyjích vytvořila předpoklady uvolně-
ním tříd stávající základní školy po jejich 
přemístění do náhradních pronajatých 
prostor. pobočky tří ročníků byly otevřeny 
pro školní rok 1936/37. pro otevření vlast-
ní měšťanské školy dala zemská školní 
rada podmínku vlastní budovy. předáním 
budovy základní školy v dnešní bártlově 
ulici byla podmínka splněna od září 1939.

podmínky pro vlastní měšťanskou školu 
ve chvalech byly řešeny přístavbou školy 
v roce 1937, provedené stavitelem J. hou-
žvičkou ze satalic za 553.300 kč. prvního 
září tohoto roku také formou poboček 
měšťanské školy v kyjích bylo ve třech 
třídách zahájeno vyučování. samostatná 

měšťanská škola byla schválena od  
1. září 1938, kdy třídy školy počernické 
byly pobočkami pro tento rok.

nastalé období okupace a 2. světové 
války přinášelo v průběhu plynoucích let 
mnohá omezení a deformace výkladu 
dějinných skutečností včetně častého 
přerušování vyučování apod. odvaha 
a vlastenectví učitelů lámalo největší 
hroty namířené do myslí žáků. přes snahy 
a záměr nedošlo u nás také k otevření 
německé školy pro přistěhované německé 
obyvatelstvo.

velkou událostí ve školství po ukončení 
války byly změny dle školské reformy 
vydané v roce 1953. změna platného 
systému vzdělávání spočívala ve sloučení 
pětitřídních základních škol se školami 
středními v jedinou osmiletou střední 
školu a dále v ustavení výběrových škol 
jedenáctiletých. v roce 1956 byla osmiletá 
škola v horních počernicích změněna na 
školu jedenáctiletou s otevřením deváté 
třídy z rozhodnutí středočeského knv. 
v roce 1959 byly na škole první maturitní 
zkoušky.

to byla radostná událost, která překryla 
tu nešťastnou ze soboty 21. února toho 
roku, kdy v ranních hodinách vznikl požár 
ve škole chvalské. přes rychlý zásah hasičů 
způsobil mnoho škod.

druhou radostnou a pro společenství 
původních obcí mimořádně významnou 
událostí tak bylo otevření nově vybudova-
né školy ve dvořákově, dnešní ratibořické 
ulici 1. září 1959. byla to první velká inves-
tiční akce, jejíž realizací se předpokládalo 
vyřešení potřebné kapacity školních 
prostor nejméně do roku 2000. prvním 
ředitelem nové školy se stal gustav 
schuster. následující rok byla zprovozně-
na školní kuchyně s jídelnou, učebny školy 
mateřské a učebna pro žáky školy zvláštní. 
chybějící tělocvična byla škole k užívání 
předána k 1. 9. 1965.

neradostnou událostí pak bylo, že v roce 
1968 skončila maturitním ročníkem 
střední škola. stalo se tak proto, že tehdy 
platné směrnice pro působnost střední 
školy vyžadovala, aby u každé její třídy 
byla jedna nebo více poboček. pro splnění 
tohoto požadavku nebyl u nás ani dosta-
tek žáků, ani další potřebné učebny.

výstavba prvního sídliště bytových 
domů v oblasti chval vyvolala potřebu 
urychleného vybudování nových kapacit 
učebních prostor, aby nemuselo dojít ke 
směnnému vyučování. při nedostatku 

přídělových investičních prostředků bylo 
v roce 1983 nalezeno řešení v demolici 
zchátralých zemědělských objektů v sou-
sedství stávající chvalské školy s využitím 
jejího zázemí pro vybudování učeben 
z montovaných dílců typu chanos, které 
umožnilo zahájit zde výuku už 1. září 
1984. i přes tisíce brigádnických hodin 
dosáhly náklady 5,3 mil. kč.

po zkušenostech z minulých let byl 
vyvinut tlak, aby před dostavbou nové 
sídlištní bytové výstavby v jihovýchodní 
části byla s předstihem zprovozněna 
potřebná kapacita školy. nová 24 třídní 
škola v chodovické ulici byla v plném 
rozsahu otevřena k 1. září 1987. ani tato 
další velká událost v rozvoji školství u nás 
nebyla poslední. další následovala 9. srp-
na 1999 zahájením výstavby nové školy 
ve chvalech po likvidaci nevyhovujících 
učeben z montovaných dílců. otevření 
nové školní budovy se konalo 31. srpna 
2000. k zahájení školního roku 2002/03 se 
ve své dlouhé existenci konečně dočkala 
vlastní tělocvičny. celkové náklady na 
školu s tělocvičnou přesáhly 70 milionů 
korun.

o dalších událostech opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes, kronikář

Škola v bártlově ulici
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čt 6. 2. v 19.00, sál ZUŠ 
Koncert žáků klavírní třídy D. Kallmünzera

Pá 7. 2. v 15.30, sál ZUŠ 
Koncert žáků klavírní třídy m. čermákové

Pá 7. 2. v 17.00, sál ZUŠ 
Koncert žáků klavírní třídy E. belchikové

Po 10. 2. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert klavírního oddělení

Po 17. 2. v 18.00, sál ZUŠ
V. Hudební večer - tradiční koncert žáků školy

Koncerty ZUŠ v únoru 2014

Hornopočernický big band koncertoval 9. ledna v české lípě.

žáci z houslové třídy K. Vacka tomáš Suchomel Ondřej čermák

Koncert big bandů
ve čtvrtek 9. ledna se big band horní počernice zúčastnil společného 
koncertu v zuš česká lípa, který nesl název večer s Jazzovou Farmou. 
v programu se postupně představily tři orchestry – apple saxes zuš 
liberec, Jabloňová, big band zuš horní počernice a Jazzová farma zuš 
česká lípa. celý koncert se posluchačům velmi líbil a každý z orchestrů 
musel zahrát přídavek.

Národní soutěž ZUŠ čR
žáci klavírního, smyčcového a kytarového oddělení se 
opět připravují na národní soutěž základních uměleckých 
škol, kterou každý rok vyhlašuje mšmt čr. pro jednotlivé 
nástroje se soutěž opakuje jednou za tři roky.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ



32Hornopočernický zpravodaj – únor 2014

Vánoční turnaj na 
FZŠ Chodovické
poslední čtvrtek před vánocemi jsme věno-
vali sportu. první stupeň si zahrál netradiční 
vybíjenou a žáci 2. stupně si to rozdali ve 
futsale. do turnaje se aktivně zapojili i uči-
telé. nastupovali jako členové jednotlivých 
dětských týmů na vybíjenou a ve futsale 
dokonce sestavili svůj vlastní tým.

důležité byly nejen výsledky jednotli-
vých zápasů, ale také příprava. soutěžící 
měli kostýmy, aby na první pohled vynikl 
jejich třídní duch, fanoušci skandovali 
s transparenty, výskali a tleskali. atmosféra 
byla fantastická! děti byly hrou naprosto 
pohlceny a také jsme je řádně ocenili nejen 
za umístění v turnaji, ale odměnu si odnesly 
i za hru fair-play, nejsympatičtější tým, 
estetický dojem a nejlepší fanoušky.

druhý stupeň sjednotil svůj tým barva-
mi a originálním názvem. v turnaji hrály 
týmy banáni, profi fotbalisté, turbo-šneci, 
ale i yoda řád, rychlé šípy (učitelský tým), 
znojmo, Fc nekopnem si, chupa-chupa 
a slonovina v kopačkách. nezklamali ani 
fanoušci. závěr byl strhující, semifinále 
a finálový rozstřel rozhodly penalty.

organizátoři tímto děkují všem zúčastně-
ným a doufají, že v dalším roce proběhne 
druhý neméně úspěšný ročník zdařilého 
turnaje v netradiční vybíjené a futsalu. 
sportu zdar!

Poznáváme svět 
kolem sebe
Jak těžké to mají lidé, kteří se narodili se 
smyslovou vadou, si vyzkoušeli žáci 1. b. 
deváťáci pro ně připravili soutěž, ve které 
si zkusili se zavázanýma očima hmatem po-
znávat předměty, jídla podle chuti a běžné 
zvuky, které nás obklopují. nejšikovnější 
byly magdalénka se šárkou, ale malou 
sladkou odměnu si zasloužili všichni. v této 
hře totiž nebylo nejdůležitější zvítězit, ale 
uvědomit si, jak to mají někteří těžké.

Den otevřených 
dveří
ve středu 11. prosince se otevřely dveře 
Fzš chodovické pro všechny, kteří chtěli 
nahlédnout do výuky tříd a prohlédnout si 
vánočně vyzdobené prostory školy. šikovní 
pomocníci z 8. a 9. tříd návštěvníky prová-
zeli při prohlídce školy a také odpovídali na 
otázky.

kromě mnoha krásných a nápaditých 
dekorací žáků byly na chodbách i ve třídách 
připraveny k nahlédnutí i nejrůznější 
literární, přírodovědné i společenskověd-
ní práce, prezentace a referáty. ředitel 
školy s vyučujícími tv na 2. stupni podával 
informace o sportovních třídách a rodiče 
budoucích prvňáčků měli možnost besedo-
vat s vedením školy, výchovnou poradkyní 
i učitelkami, zeptat se na všechno, co je 
zajímalo v souvislosti se zápisem do 1. 
tříd a se zahájením školní docházky jejich 
ratolestí. získali také podrobné informace 
o novém typu psacího písma commenia 
script, jehož výuku škola už čtyři roky 
dětem nabízí. návštěvníky hodně zajímala 
třeba učebna informatiky, ve které mohli 
sledovat žáky 2. stupně při práci, ale pozor-
nost upoutala i ukázka činnosti výtvarného 
kroužku. na chodbách bylo slyšet koledy, 
kterými v rámci předvánočního zpívání 
přispívaly k příjemné atmosféře celé akce 
děti z 1. stupně. milým a chutným bonusem 
pro všechny bylo i malé občerstvení, které 
vlastnoručně připravila děvčata z druhého 
stupně ve školní cvičné kuchyňce. 

pondělí uteklo jako voda. 

děkujeme všem kolegům i žákům za per-
fektní přípravu celé akce. 

Vedení FZŠ Chodovická
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modernizujeme 
výuku

střední odborná škola pro administrativu 
evropské unie disponuje od 19. prosin-
ce nejmodernějším videokonferenčním 
systémem lifesize express, které umožňuje 
propojit se s našimi partnerskými školami 
na slovensku a ve švédsku a sdílet s nimi 
zkušenosti a nejmodernější výukové meto-
dy. videokonference bude rovněž využívá-
na pro výuku studentů s handicapem nebo 
dočasně zdravotně indisponovaných.
v rámci modernizace výuky jsme začali ve 
výuce informačních technologií využí-
vat také programovatelnou robotickou 
stavebnici lego mindstorms. studenti se 
tak hravou formou seznámí se základy 
programování a algoritmizace.

Návštěva 
z radnice
na pozvání ředitele školy romana lišky 
navštívila naši školu radní prahy 20 alena 
štrobová. v doprovodu ředitele a zástupky-
ně školy pavly maršíkové si školu prohlédla 
a s vedením školy pak jednala o další mož-
nosti spolupráce. hlavním tématem diskuze 
bylo vybudování víceúčelové sportovní 
haly v areálu školy.

Olympiáda 
v německém 
jazyce

začátkem ledna proběhlo v soš pro 
administrativu evropské unie školní kolo 
olympiády v německém jazyce. na 1. místě 
se umístila martina ptáčková ze třídy p2b, 
na 2. místě ondřej kaločay a na 3. místě 
dominika kefurtová (oba z p3a). martina 
ptáčková a ondřej kaločay budou naši ško-
lu reprezentovat v okresním kole. vítězům 
gratulujeme.

Potřetí jsme 
přivítali uchazeče 
o studium
první středa v měsíci je až do března v naší 
škole návštěvním dnem. vedení školy a stu-
denti všech oborů byli k dispozici zájem-
cům o studium a jejich rodičům. návštěv-
níky provedli školou, s činností domova 
mládeže je seznámily vychovatelky.

Příští den otevřených dveří se uskuteční 
ve středu 5. února od 14.00 do 19.00.

žijme zdravě!
studenti tříd p1c a a2a se zúčastnili sou-
těže smart life, zdravý životní styl, která je 
určena pro studenty středních škol z celé 
české republiky. Jejím cílem je zvýšit pozor-
nost mladých lidí v problematice hodnoty 
zdraví pro současný i budoucí život.
celá soutěž probíhala on-line na internetu 
a zadávání úkolů bylo realizováno pro-
střednictvím e-mailu. součástí hodnocení 
bylo deset jednootázkových minikvízů, 
které byly doplněny závěrečným kvízem 
vycházejícím z přehledných manuálů zamě-
řených na zdravý životní styl. společný úkol 
spočíval v přípravě dokumentu, který měl 
pomocí libovolného kreativního zpraco-
vání představit, co si studenti představují 
pod pojmem smart life. mohlo jít o krátké 
video, o koláž ze stylizovaných fotografií, 
reportáž o cestě ke zdravému životnímu 
stylu nebo o dokument života před a po. 
kreativitě se meze nekladly a hodnocen byl 
především nápad a finální zpracování. třída 
a2a se umístila jistě i díky svému velmi ná-
paditému videu na skvělém čtvrtém místě. 
gratulujeme!

Příspěvky zaslali Ivana Nováková, Jitka Chomová, 
Petra Bergmannová, Vitaliy Grygorskyy a Ondřej 
Kaločay.
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Občanské sdružení M’am’aloca zve na zá-
žitkový den s počítači a moderními tech-
nologiemi každého, komu je víc než 50 let 
a má zájem učit se nové věci. Akce se koná 
13. 2. 2014 v Praze na adrese Radlická 
50, 250 metrů od stanice metra Anděl, 
výstup směr Na Knížecí. Seznámíme zde 
zájemce velmi lehkou formou s užiteč-
ností internetu, programy na zpracování 
fotek, tablety, chytrými telefony atd. 
Ukážeme vám na konkrétních příkladech, 
že internet i moderní technologie vám 
mohou výrazně ulehčit i zpříjemnit život, 
že jsou především praktickou pomůckou 
a zdrojem zábavy a že ostych při potýkání 
se s nimi je zbytečný. 

ukážeme vám, jak se dají různé progra-
my nebo tzv. chytré přístroje jednoduše 
ovládat a používat, ochotně odpovíme na 

vaše otázky. během zážitkového dne nám 
při tom budou pomáhat zkušení pracov-
níci z různých organizací, které se věnují 
aktivnímu stárnutí a vzdělávání v oblasti 
informačních a komunikačních techno-
logií. akce je bezplatná a zahrnuje menší 
občerstvení.
v případě zájmu se registrujte  
na tel. 723 345 766 nebo e-mailu:  
tereza.sichova@mamaloca.cz.  
počet míst je omezen.

zážitkový den bude ukázkou našich dlou-
hodobějších aktivit v této oblasti. za hlavní 
smysl našeho snažení považujeme větší za-
pojení starších generací do společenského 
dění. počítačové kluby provozujeme pod 
značkou život online. na webových strán-
kách www.zivotonline.cz najdete užitečné 
informace a rady o práci s pc, programy, 

internetem atd. vše v podobě stručných 
a výstižných manuálů např. o tom, jaký 
hardware si pořídit nebo jak se bezpečně 
chovat na internetu.

pod značkou život online budeme i do 
budoucna zakládat podobná počítačová 
centra po celé republice, v nejbližší době 
zejména v praze a středočeském kraji. 

zážitkový den se uskuteční v rámci pro-
jektu přenos znalostí v oblasti e-inkluze 
osob starších 50 let na trhu práce, který je 
financován z evropského sociálního fondu 
prostřednictvím operačního programu 
lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního 
rozpočtu české republiky. 

Tereza Šíchová, projektová asistentka

Občanské sdružení m’am’aloca pořádá 
zážitkový den s počítači a moderními 
technologiemi

během hlučných oslav konce roku nejeden 
pejskař politoval vyděšené psy. národní re-
gistr měl o těchto svátcích rekordní nárůst 
hlášení ztracených zvířat a někteří majitelé 
dodnes hledají své mazlíčky marně. 

Jak si počínat, když se ztratí pes? pokud se 
ztratí v místech, která nezná (zejména v lese 
na stopě za zvěří), je nejlepší počkat na 
místě, pes se většinou vrátí. majitelům ale 
většinou dojde trpělivost a z místa předčas-
ně odejdou. pokud opravdu musíte odejít, 
nechte na místě nějaký svršek a pak toto 
místo pravidelně kontrolujte. 

další častou chybou je otálení s ohlášením 
ztráty. ihned telefonicky informujte policii 
o ztrátě zvířete. zavolejte do okolních 
útulků, dejte zprávu na facebook a na web. 
poproste obec o zveřejnění v místním 
rozhlase a na webových stránkách. 

horní počernice jsou na okraji prahy, takže 
je třeba informovat nejen útulek v troji, 

protože okolní obce mají často smlouvy 
s jinými útulky, například v lysé nad labem, 
kolíně, poděbradech i jinde. Jejich kompletní 
seznam najdete na www.utulky.estranky.cz. 

využijte k hledání internet. uveďte vždy, 
kdy a kde se pes ztratil, jestli je tetovaný, 
čipovaný, jaký měl obojek, pokud máte, 
doplňte i fotkou, lidé mají především 
vizuální paměť. v případě, že má psa u sebe 
soukromý nálezce, je to nutné. a pokud 
vám psa někdo zcizil, mohou ho poznat 
třeba sousedé. 

nejefektivnější je výlep letáčků v okolí, na 
ty se lidi nejčastěji ozývají. pokud máte, 
doplňte je fotkou psa. 

pokud byl pes tetovaný, nahlaste ztrátu 
plemenné knize pro případ, že ho někdo 
bude hledat, nebo by si ho chtěl přisvojit 
a získat od nich duplikát průkazu původu. 
pokud máte psa čipovaného, nahlaste 
ztrátu národnímu registru. 

pokud vám psa někdo ukradl, ani tehdy ne-
zoufejte, pes může opět zloději i po letech 
utéci a pak se objevit kdekoliv, občas tedy 
sledujte útulky, případně záchranné stránky 
na pomoc určitému plemeni v nouzi, kde 
útulky sledují za vás a přidávají nálezy a psy 
k adopci na své weby. 

 co však dělat, pokud najdete toulavého 
psa? správně byste měli zavolat městskou 
policii k odchytu, případně odchytovou 
službu útulku v troji, pes však v té době 
může být již dávno pryč. 

Dana Bočková 

Jak si počínat, když se ztratí pes?

Dne 16. 1. 2014 přivítala naše škola ve Stoliňské 
starostku mč Praha 20 Hanu moravcovou. 

přišla ocenit nejúspěšnější výtvarníky za kresby, které 
úmč použije pro novoroční blahopřání úmč. z de-
vátého ročníku to byl matyáš vosecký a z druhého 
ročníku míša mrvíková. obě děti obdržely hodnotné 
ceny, které je jistě budou motivovat k další výtvarné 
činnosti.

Martin Březina

Volat můžete  na číslo 156.
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ZŠ Ratibořická získala mezinárodní titul Ekoškola
Naše škola je do 
programu Ekoškola 
zapojena už několik 
let. Tento meziná-
rodní program, 
kterého se v České 
republice účastní 
kolem 300 škol, 
učí děti kladnému 
vztahu k životnímu 
prostředí. Koordiná-

torem programu Ekoškola v České republi-
ce je Sdružení Tereza, které maximálně 
napomáhá zapojeným školám splnit sedm 
kroků k získání titulu. I my jsme těchto 
sedm kroků museli splnit:

1. založili jsme ekotým, který  
je složen ze žáků 5. až 9. tříd.

2. zpracovali jsme  
analýzu školy.

3.  sestavili jsme plán, který zahrnuje 
všechny činnosti, akce nebo změny 
v naší škole.

4. průběžně monitorujeme a vyhodno-
cujeme plnění plánu

5. evvo se vyučuje téměř ve všech 
předmětech

6.  pravidelně informujeme o aktivitě 
dětí a o různých akcích na webových 
stránkách či v hornopočernickém 
zpravodaji

7.  sestavili jsme celoškolní ekokodex-
-soubor pravidel, která jsme v rámci 
školy schopni dodržovat.

ve středu 27. listopadu přišel ten nejočeká-
vanější den, kdy na naši školu dorazili dva 
členové sdružení tereza marie krausová 
a Jan smrčka. měli za úkol posoudit, zda 
jsme splnili všechny podmínky k udělení ti-
tulu. ekotým a vlastně celá škola byli napja-
tí, jak to všechno dopadne. ale věřili jsme 
si, vždyť jsme tomu věnovali maximum. po 
celodenním auditu jsme si mohli vydech-
nout, že už máme kontrolu za sebou. 
a teď už jenom zbývalo čekat na rozhodnu-

tí, jak to všechno dopadlo. za 14 dní přišel 
našemu ekotýmu dopis, který obsahoval 
to úžasné sdělení, že jsme získali titul 
ekoškola. Jsme hrdí, že se jako jediná škola 
v horních počernicích můžeme pyšnit tímto 
titulem. 

díky za spolupráci a podporu.
Jana Jeřábková

Dopravní  
výchova  
na ZŠ  
Stoliňská 
v polovině ledna navštívili naši školu 
zástupci dopravní policie, aby si s dětmi 
povídali o nebezpečí provozu na komunika-
cích a bezpečném přecházení vozovky. žáci 
prvního stupně si mohli vyzkoušet i různé 
dopravní situace, které se mohou v provozu 
vyskytnout. měli by se naučit znát a re-
spektovat základní pravidla bezpečného 
chování, aby předešli možným zraněním 
a nehodám. v rámci povinné školní do-
cházky je dopravní výchova zařazena do 
různých učebních předmětů. uvědomuje-
me si, jak je důležité zaměřit se na dopravní 
výchovu už od 1. ročníku. 

Lucie Svozilová 

Občanské sdružení Chvalská škola 
při ZŠ Stoliňská zve všechny děti 
a rodiče na tradiční

DětSKý  
KaRNEVal
v sobotu 15. 2. 2014  
od 14 do 17 hodin 
ve školní tělocvičně

Veselý program s klaunem,  
chutné občerstvení  
Vstupné dobrovolné

těšíme se na vaše veselé masky!
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v rámci předmětu výchova demokratické-
ho občana v projektu občan navštěvovala 
část třídy kvarty b na gymnáziu horní 
počernice, detašované pracoviště ve vybíra-
lově ulici, dům sociálních služeb v praze 14 
na černém mostě, v bojčenkově ulici. každé 
pondělí od 21. října 2013 se pětice z nás 
vydávala za seniory. 

během první návštěvy nás paní ředitelka 
pokorná provedla a seznámila s tímto 
centrem. oceňovali jsme jeho čistotu 
a vybavenost a velice jsme si po celou dobu 
vážili velmi milého přijetí ze strany místních 
sociálních pracovnic.

zpočátku jsme nevěděli, jestli lidé, kteří 
zde žijí, si budou ochotni s námi povídat 
nebo hrát hry. brzy se však ukázalo, že jsou 
rádi, že za nimi přijde i někdo jiný než jen 
členové jejich rodiny.

při dalších návštěvách jsme většinou po-
máhali při přípravě her, nejčastěji jsme se 
seniory hráli kuželky. někdo z nás zapisoval 
skóre, jiný kuželky zvedal a další podával 
míček. senioři byli velmi soutěživí a všichni 
se snažili vyhrát. na konci jsme vyhlásili vý-

sledky a dokonce jsme se i divili, jak velkých 
úspěchů soutěžící dosáhli. 

po několika setkáních bylo zřejmé, že si nás 
již lidé pamatují, protože v listopadu nám 
již přišla otevřít paní k. a bylo na ní vidět, že 
se na nás těší.

v prosinci jsme pro důchodce i pracovnice 
domova připravili mikulášskou besídku.
přestrojili jsme se za anděly a čertíky, vzali 
s sebou hudební nástroje, noty a malé 
dárečky, které jsme ve volném čase vyro-
bili. měli jsme radost, že si s námi diváci 
zazpívali vánoční koledy a že se besídky zú-
častnilo tolik posluchačů, kteří nás odměnili 
potleskem.

dovolte, milí čtenáři, abychom se s vámi 
podělili o své zážitky.
naše první pocity byly velmi smíšené. 
těšili jsme se na novou zkušenost, ale 
zároveň jsme se obávali, co nás čeká. 
postupně však bariéry mizely. sociální 
pracovnice nám sdělila, že jsou velice rádi, 
že je navštěvujeme a připravujeme s nimi 
program různých her. také jsme zjistili, 
že mají senioři radost, že se o ně zajímají 

mladí lidé jako my. každá návštěva trvala 
většinou kolem hodiny. paní ředitelka byla 
překvapená, že s námi senioři setrvávají 
takovou dobu. bylo vidět, že mají radost ze 
zpestření a vyplnění volného času. 

díky projektu občan jsme si vyzkoušeli, 
jaké to je spolupracovat se seniory. poznali 
jsme, že práce sociálních pracovnic v do-
mově důchodců není vůbec jednoduchá. 
seznámili jsme se s novými lidmi, kteří nás 
různým způsobem obohatili. Jsme moc 
rádi, že jsme si vybrali právě toto téma a po-
mohli potřebným. mnoho z nás bude určitě 
v návštěvách domova seniorů pokračovat.

Klára Žáková, Aneta Budzanowská, kvarta B 
Gymnázium Horní Počernice 

detašované pracoviště – Praha 14,  
Vybíralova ulice

Návštěvy Domu sociálních služeb
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„závodů, na nichž se naši svěřenci prosadili, 
bylo opravdu mnoho, a těžko bych je zde 
všechny vyjmenoval,“ říká michal douša, kte-
rý tým vede společně s bývalým reprezen-
tantem luborem tesařem. „těší nás, že jsme 
se začali prosazovat nejen doma v čechách, 
ale i na závodech v zahraničí. tam jsme letos 
vybojovali stupně vítězů na maratonských 
závodech v itálii, slovensku, rakousku, ně-
mecku, chorvatsku a v polsku,“ dodává. zde 
je tedy přehled nejvýznamnějších úspěchů 
kellys bike ranch teamu:

michal bubílek se propracoval do reprezen-
tace a startoval na me (20. místo) i na ms (44. 
místo) mezi evropskou i světovou špičkou. 
karel hartl mohl závod na me masters (nad 30 
let) vyhrát, ale neopravitelný defekt dva kilo-
metry před cílem ho o titul připravil. Jel v čele 
s náskokem několika minut a do cíle musel 
nakonec s kolem doběhnout. naštěstí to stihl 
ještě na bronzové pozici. lucie vlášková letos 
hodně bojovala se svalem na noze a závodila 

jen necelou polovinu sezony. i tak obsadila 3. 
místo v celkovém pořadí série maraton man 
europe a vyhrála populární sella rondo hero 
v itálii mezi nejlepšími amatérkami. ota zima 
byl na bronzovém stupínku v chorvatské 
poreči. michal bubílek v německém poháru 
mitteldeutchland cupu bral 1. 2. a 4. místo. 
na domácím poli pak přidali další pěkné vý-
sledky nikola barešová, veronika soliz rudon, 
barča hanušová, veronika dorrová, ota zima, 
roman zvolský, michal vlášek, robert vrkoč, 
honza hašek a michal kohoutek. 

v domácím prostředí to pak byly vítězství 
na eleven maraton příchovice, podralsko, 
brdy, půchov, rožnov, rožomberok, Jičínské 
50 a dalších. vítězství v týmových soutěžích 
na specialized rallye sudety a pražské 50. 

„celkový účet za sezonu je padesátkrát 1. 
místo, šestadvacetkrát 2. místo a pětadva-
cetkrát místo třetí. když k tomu ještě při-
čteme, kolikrát naši závodníci a závodnice 

celkově vystoupili na podium, dostaneme 
se k číslu 173,“ uzavírá michal douša výčet 
úspěchů svých svěřenců z kellys bike 
ranch teamu. zároveň děkuje také spon-
zorům, bez kterých by opravdu závodit 
nemohli. 
 
více na www.bikeranchteam.cz 

-dm- 

KEllyS bike Ranch team hodnotí sezonu 2013 
Titul Mistr republiky, vítězství a druhé místo v ČP v MTB maratonu, bronzový stupínek na ME Masters 
v Rakousku a mnoho dalších umístění na stupních vítězů má za loňskou sezonu na svém účtu počernický 
cyklistický oddíl. 

michal bubílek po dojezdu do cíle závodu čP 
v maratonu Extrem bike most

michal bubílek se znovu prosadil do reprezentace čR. Počernický tým vítězí na prestižním Specialized Rallye Sudety  
(zleva m. bubílek, K. Hartl, O. Zima).

Otužilci absolvovali sedmé Novoroční koupání
nový rok 2014, 11.00, rybník koupaliště a počasí téměř listopadové. to byl rámec sedmého novoročního koupání. příbuzní a pejskaři na pro-
cházce hlasitě povzbuzovali odvážlivce, kteří se tak jako každý rok ponořili do rybníka pokrytého slabou vrstvičkou ledu z minulých mrazů. 
horký čaj pro otužilce, dobrá nálada přihlížejících a příjemné novoroční dopoledne. všichni si slíbili, že se za rok na koupaliště zase vrátí.

Jaroslav Hněvkovský
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všechna utkání byla pro naše basketbalisty náročná, ale dvě 
z nich byla svým způsobem unikátní. Jednalo se o druhé utkání 
proti sokolu žižkov, které dospělo do prodloužení. lepší kondice 
počernických hráčů slavila zasloužený úspěch. v utkání proti tesle 
pardubice jsme konečně dosáhli na vítězství i v neděli. vyrovnané 
utkání zdramatizoval soupeř patnácti body v řadě (těsně před kon-
cem první poloviny). situace vypadala hrozivě. druhá polovina byla 
ve znamení boje o každý míč. domácí hráči nakonec v dramatické 
koncovce vyhráli o bod. k výborné atmosféře velkou měrou přispěli 
diváci, kteří nepřestali povzbuzovat i v nejtěžších chvílích.

přehled utkání:
sokol h. počernice - sokol žižkov 87:73 
sokol žižkov - sokol h. počernice 88:95 
sokol h. počernice - bk přelouč 89:58 
sokol h. počernice - tesla pardubice 77:76

Srdečně vás zveme na další domácí utkání do haly  
ve Chvalkovické ulici. Přijďte nás povzbudit!

8. 2. 2014 15:45  sokol h. počernice - bc benešov
9. 2. 2014 9:45  sokol h. počernice - bk tábor 

Stanislav Ptáček 

Druhá liga našim  
basketbalistům svědčí
Basketbalisté Horních Počernic se mohou pochlubit vynikajícími výsledky při své 
premiéře v druhé lize. Vyhráli čtyři utkání za sebou a probojovali se na průběžné páté 
místo v tabulce druhé ligy. 

běhej, skákej, házej rád, atletem se můžeš stát!
úspěšně jsme se odpíchli z prvního pololetí 
a startujeme do druhého. časy a místa 
tréninků zůstávají, platí to i pro úterní ve-
černí cvičení v tělocvičně ratibořická. nyní 
čekáme na moderní atletické pomůcky pro 
děti, které jsme měli možnost vyzkoušet na 
letním příměstském táboře. 

Rádi u nás přivítáme nové děti, které 
mají rády pohyb. pro mladší skupinu (1. 
a 2. třída zš) máme volná místa ve čtvrtek 
od 15.30 do 16.30 v sokolovně v Chval-
kovické ulici. pro starší děti (3. - 5. třída zš) 
máme volno v úterý od 15.30 do 16.30 
také v sokolovně. 

podrobnější informace, kontakty a fotogra-
fie najdete na www.atletikahp.cz.

do února přejeme všem dětem i jejich 
rodičům dobrou náladu.

Jaroslava Brenkusová
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aE bODy pomáhá zvyšovat fyzickou kondi-
ci a zpevňovat a tvarovat zejména problé-
mové partie těla.
PIlatES cvičení rozvíjí koordinaci, sílu, rov-
nováhu, flexibilitu a dýchání. propracovává 
zádové, břišní a hýžďové svalstvo svaly jako 
základ správného držení těla.
SlOw tONINg je intenzivní cvičení na 
pomalou hudbu, zaměřené na posílení 

a protažení celého těla. vychází z prvnků 
pilates, jógy a klasického baletu.
PORt DE bRaS je fitness program sestave-
ný na protažení svalů, posílení celého těla, 
dodání ladnosti, radosti z pohybu.
DaE DětSKý aERObIK pro děvčata 5-8 
a 9-12 let. cvičení pro všechna děvčata za-
měřené zejména na všestranný rozvoj těla. 

rády mezi sebou přivítáme nové tváře.  

těší se na vás lektorky ae ratibořická.

kontakt:  
776 659 901, martinadoskocilova@centrum.cz,  
aerobik-ratiboricka.komplexis.cz

pro počernické gymnastky začal nový 
rok 2014 úspěšně. v sobotu 18. ledna se 
konal ve všetatech memoriál Jana palacha. 
závodilo se v šesti věkových kategoriích na 
kladině (nejmladší na lavičce) a v prostných, 
celkový počet závodnic byl 171, náš oddíl 
reprezentovalo celkem 25 cvičenek. Nej-
vyšší stupínek v nejstarší kategorii patřil 
Nicol Petříkové (trenérky v. augustová 
a hubáčková).

na třetí stupínek vystoupily a bronzovou 
medaili si odvezly hned čtyři gymnastky 
v dalších kategoriích: lucie Zahradníčková 
(trenéři muhr, Formanová, spitzerová), ane-
ta Kreibichová, Nikola Kurfürstová (tr. 
augustová, hubáčková) a barbora měšťán-
ková (tr. sýkorová, m. augustová). tři čtvrtá 
místa obsadily anna černická a lucie Ho-
ráková (tr. augustová, hubáčková) a laura 
bohatová (tr. rosendorfová, šotolová). za 

zmínku stojí i páté místo Elišky linkové 
(tr. sýkorová, m. augustová).
děvčatům gratulujeme, děkujeme za repre-
zentaci a přejeme hodně dalších úspěchů 
v tomto roce!

Za celý oddíl Lenka Barešová,  
předsedkyně

SPORtOVNí gymNaStIKa a aERObIK
V novém roce stojíme opět na stupních vítězů

Všetaty, mladší kategorie Všetaty, starší kategorie

Ve druhém pololetí zveme všechny, kdo chtějí udělat něco pro své tělo i duši, 
na naše hodiny v Ratibořické tělocvičně. 
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Chvalský zámek Vás srdečně  zve na akci

POHÁDKOVÁ
 SOBOTA
na zámku 

Komentovaná prohlídka výstavy Ať žijí strašidla! s milou Popelkou 
v plesových šatech. Uvidíte všechny výstavy, celý zámek, 
dozvíte se o zvycích skřítků a strašidel a zasoutěžíte si.

Prohlídka trvá 40 min., začíná vždy v celou hodinu.

Objednávky času prohlídky a informace o ceně: 
tel. 281 860 130 nebo infocentrum@chvalskyzamek.cz

Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 - Horní Počernice,

 
s Popelkou

skřítky a strašidly

15. února 2014 
od 10 - 17 hodin

w
w
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Chvalský zámek    srdečně zve na akci

Pohádková 
neděle 

Objednávky času prohlídky 
a informace o ceně: 281 860 130 
nebo infocentrum@chvalskyzamek.cz

S RYTÍŘEM
JANEM ZE CHVAL 
strašidly a skřítky

Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9 - Horní Počernice    www.chvalskyzamek.cz

 

Komentovaná prohlídka 
zámku a výstavy Ať žijí strašidla! 

s udatným rytířem Janem ze Chval 
v brnění. 

Rytíř zapůjčí meč i varkoč, 
provede rytířské školení a dozvíte se 

mnohé o zvycích strašidel a skřítků.

Trvání prohlídky 40 minut, začátek vždy v celou hodinu.

od 10 – 17 hodin

16. února 2014
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VŮZ JAKO BONUSWWW.KONHEFR.CZ

NÍZKOENERGETICKÉ 
BYTY IHNED 
K NASTĚHOVÁNÍK NASTĚHOVÁNÍK NASTĚHOVÁNÍ

hornopocernicky_zpravodaj_184x131_ok.indd   1 23.1.2014   14:17:33
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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



42 – 43

inzerce

HORNOPOČERNICKÝ ZPRAVODAJ
MČ Praha 20, Ročník 62., únor 2014
/vychází měsíčně, kromě letních prázdnin/
VYDAVATEL: Úřad MČ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy pod 
číslem MK ČR E 12559
IČO: 240 192
REDAKCE: Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857, Praha 9, 193 21
Tel.: 281 860 130, e-mail: hpzpravodaj@gmail.com
www.pocernice.cz
REDAKTORKA: 
Dana Mojžíšová, e-mail: dana.mojzisova@seznam.cz

REDAKČNÍ RADA: Hana Moravcová (předseda),
Dana Mojžíšová (zástupce), Jana Jelínková,  
Alexandra Kohoutová, Pavel Wild,  
Alena Štrobová, Alexandra Janáčková,  
Zuzana Foglarová, Jan Kotouč, Martin Drlička,  
Tomáš Kádner, Alena Naidrová, Daniel Kardoš
TECHNICKÁ REDAKCE A GRAFICKÁ ÚPRAVA:
Roman Krejčí, Studio 66
Není-li uvedeno jinak, fotografie pořídila redakce.
PŘÍJEM INZERCE: 
po, st, pá: 9 – 11 a 14 – 16 hod., jinak po telefonické 
domluvě na tel.: 281 860 130,  
andrea.spackova@chvalskyzamek.cz 

Uzávěrka tohoto čísla: 17. 1. 2014
Uzávěrka příštího čísla: 14. 2. 2014
Příjem inzerce do dalšího čísla do 14. 2. 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)

veterinární středisko 
hotel čertouzy u rybníka

opět v plném rozsahu obnovuJe 
svou činnost

KOmINICtVí NěmEC 
opravy, čištění, revize, 

t.: 775 132 921

vyklízení-stěhování. vyklízení bytů, 
pozůstalostí. sklepů. 

odvoz starého nábytku k likvidaci. 
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

odhady nemovitostí a proJekty 
provede rychle 

soudní znalec ing. smetana.
tel.: 281 924 588, 602 970 835

účetnictví, daně, poradenství, 
ekonomika 

(za rozumné ceny) 
e-mail: milan.mikulas@cz 

tel.: 602 395 677

kácení a řez rizikových stromů.  
tel.: 606 527 091

nabízím pomoc s Jednorázovým
i pravidelným úklidem, popř.
vyžehlím, nakoupím, uvařím.

tel.: 721 343 893 

počítače, tiskárny, sítě 
prodeJ, servis., správa
WWW.alFacomcz.com

tel.: 603 862 702

instalatérské a topenářské
práce, svářeč s odbornou 

kvaliFikací, tlakové a revizní 
zkoušky. kvalita a spolehlivost.

tel.: 775 961 432
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 z Horních Počernic

                                 Bydlím zde sVámi

nabízím

Zavolejte mi a já přijedu za Vámi

proDej – velmi luxusního
RD, Domkovská,
Horní Počernice

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

Vrchlabská, Kbely

proDej nového bytu
4+kk/108m2,

Domínská ul., Újezd nad Lesy

proDej bytu 3+kk/B 69m2

po rekonstrukci, ul. Třebešovská,
Horní Počernice

proDej cihlového bytu 4+kk
86m2, po rekonstrukci na klíč,
Novolhotská, Újezd nad Lesy

proDej RD 3+1/G 93m2

s novou střechou,
ul. Josefa Němce, Běchovice

pronájem - obchodní
prostory 103m2, Náchodská

ulice, Horní Počernice

prodáno

Vaše
nemovitost
mohla být

i zde.

prodáno

prodáno


