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Hornopočernický zpravodaj – únor 2013

Kalendář akcí v Horních Počernicích v  únoru 2013únoru 2013

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Na titulní straně je fotografi e Romka Hanzlíka s názvem Zapomenuté kolo (účastník fotografi cké soutěže Horní Počernice mýma očima) 

do 31. 3.  VÝSTAVA VEČERNÍČKY NA CHVALSKÉM ZÁMKU (MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK) CHVALSKÝ ZÁMEK

do 3. 3.  PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ JARMILY KRÁLOVÉ  CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 2.  15.00 MATYLDA ZASAHUJE ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 2.  18.00 VÝSTAVA FOTOGRAFA BJÖRNA STEINZE A BEAUTIFUL STRANGE DREAM / PŘEKRÁSNÝ PODIVNÝ SEN DIVADLO H. POČERNICE 

6. 2.  14.00 BESEDA V KLUBOVNĚ   ÚMČ PRAHA 20

6. 2.  18.00 KLASIKOVÉ A JEJICH SOUČASNÍCI: KONCERT KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ  GALERIE 14, ČERNÝ MOST 

7. 2.  19.30 SVĚTÁCI    DIVADLO H. POČERNICE 

8. 2.  9.30 ŠÁTKOVÁNÍ NA ZÁDA MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058

8. 2.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY D. KALLMÜNZERA    SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ

8. 2.  18.30 NÁVRAT K BOHYNI – ŽENY V RYTMU SVÉHO CYKLU  MUM – RC, MEZILESÍ 2058

9. 2.  15.00 KUBULA A KUBA KUBIKULA  DIVADLO H. POČERNICE 

10. 2.  14.00 TRADIČNÍ MASOPUSTNÍ PRŮVOD HORNÍMI POČERNICEMI SRAZ PŘED ZŠ RATIBOŘICKÁ

10. 2.  17.00 TANEČNÍ AKADEMIE   DIVADLO H. POČERNICE

11. 2.  18.00 IV. HUDEBNÍ VEČER: TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY   SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ

13. 2.  19.30 ZOJČIN BYT    DIVADLO H. POČERNICE

14. 2.  18.00 1. SEMINÁŘ MAGIE, ENERGIE, INTUICE – BUĎME SVĚTLEM SAMI SOBĚ  MUM – RC, MEZILESÍ 2058

14. 2.  19.30 VEČER HUDBY A POEZIE, RENESANCE A BAROKA  DIVADLO H. POČERNICE

19. 2.  14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S ALENOU KADAVOU   CHVALSKÝ ZÁMEK

19. 2.  9.20 VYCHÁZKA PO STOPÁCH KRÁLE VÁCLAVA IV.  VYSOČANSKÉ NÁM., BUS 177

20. 2.  14.00 PŘEDNÁŠKA O ALZHEIMEROVĚ CHOROBĚ   ÚMČ PRAHA 20

20. 2.  19.30 FRANKIE & JOHNNY  DIVADLO H. POČERNICE

22. 2.  19.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA  DIVADLO H. POČERNICE

23. 2.  15.00 ČERTOVSKÝ MARIÁŠ DIVADLO H. POČERNICE

24. 2.  17.00 POHÁDKOVÁ NEDĚLE NA ZÁMKU S POPELKOU A VEČERNÍČKY CHVALSKÝ ZÁMEK

24. 2.  19.30 CAVEMAN    DIVADLO H. POČERNICE

27. 2.  15.00 BESEDA S FARÁŘEM M. KLOUBKEM O PRÁCI V MISIÍCH  ÚMČ PRAHA 20

27. 2.  18.30 KDO Z KOHO! ANEB POVÍDÁNÍ O DĚTSKÉM VZDORU   MUM – RC, MEZILESÍ 2058

28. 2.  18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY K. OCHMANOVÉ A TŘÍDY KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ K. BÁRTOVÉ SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ

28. 2.  18.00 2. SEMINÁŘ MAGIE, ENERGIE, INTUICE – BUĎME SVĚTLEM SAMI SOBĚ MUM – RC, MEZILESÍ 2058

28. 2.  19.30 TLUSTÝ PRASE   DIVADLO H. POČERNICE

6. 3.  14.00 PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA   ÚMČ PRAHA 20

6. 3.  18.30 OČKOVÁNÍ MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058 

7. 2.  18.00 SEMINÁŘ MAGIE, ENERGIE, INTUICE – BUĎME SVĚTLEM SAMI SOBĚ (3. DÍL) MUM – RC, MEZILESÍ 2058

8. 3.  9.00–12.00, 15.00–18.00 BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ MUM – RODINNÉ CENTRUM, MEZILESÍ 2058 

9. 3.  10.00–17.00 POHÁDKOVÁ SOBOTA NA ZÁMKU S RYTÍŘEM JANEM A VEČERNÍČKY CHVALSKÝ ZÁMEK

V úterý 19. února 2013 ve 14 hodin 
uvítáme na Chvalském zámku milého hosta, 
známou ilustrátorku a restaurátorku 
Alenu Kadavou – Grendysovou.

Během své práce restaurovala například šaty 
arcivévodkyně Žofi e Chotkové, které měla oble-
čené v době sarajevského atentátu, Řád Marie 

Terezie pro kancléře Kaunice nebo rukavici sv. Vojtěcha. Navíc 
maluje „léčivé obrázky“. Říká o nich: „Celé dny sedím u vyšíva-
cího rámu a vpíjím se do krásně barevných textilií s fantastickými 
dekory, fl itry a ozdůbkami, které naši předci vyráběli. To vše pře-

náším do svých obrázků. Vytvářím svět 
nadpozemské fantazie, místo, kde je 
každý šťastný, spokojený, kde nikoho nic 
netíží, nebolí a panuje jen a jen láska.“

Těšíme se na vás na Chvalském zámku!

Alena Kadavá pravi-
delně vystavuje na 
Chvalském zámku.

Srdečně vás zveme na Zámecké posezení
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Slovo starostky Prahy 20

Z DIÁŘE RADNICE

AKTUÁLNĚ
■  ROZPOČET

Zastupitelstvo MČ Praha 20 schválilo 
rozpočet na rok 2013, kde jsou inves-
tice ve výši 67 mil Kč především do 
základních a mateřských škol. Hlavní 
investicí je půdní vestavba ZŠ Ratibo-
řická, která měla původně stát 45 mil. 
Kč, ale po revizi projektové dokumen-
tace se nám částku podařilo snížit na 
21 mil. Kč. 

■  PŘÍSPĚVEK PRO MČ 

Podařilo se nám získat 1 milion Kč 
od společnosti Makro. 

■  KULATÝ STŮL 

Setkání u kulatého stolu, které původ-
ně probíhalo pouze s opozicí, jsem 
rozšířila o setkávání s předsedy komisí, 
abych od nich kromě zápisů získávala 
i náměty a názory. 

■  MYSLIVCI 

Na základě podnětu občanů, kteří 
měli obavu o svou bezpečnost v době 
pořádání honů v lokalitě K Berance, mě 
předseda mysliveckého sdružení ujistil, 
aby se občané ničeho neobávali, protože 
během honů jsou dodržována všechna 
bezpečnostní opatření. Přesto jsme se 
dohodli, že termíny honů budou s před-
stihem hlášeny na ÚMČ a bezpečnost při 
nich více zpřísněna. 

■  DŮM SLUŽEB

Za obrovský úspěch považuji, že se po 
dvaceti letech konečně podařilo bez-
úplatně získat do majetku Horních Po-
černic Dům služeb na Náchodské ulici, 
ve kterém sídlí také naše knihovna. 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových schválil tento převod před 
vánočními svátky. Po dvou letech inten-
zivních jednání a pádných argumentů 
jsme tedy konečně přesvědčili vedení 
tohoto úřadu, že by bylo nemorální, 
aby si Horní Počernice kupovaly objekt, 
který si občané v akci “Z” sami postavi-
li. /více na následující straně/

Hana Moravcová

Vážení spoluobčané,

od 26. ledna 2013 máme nového prezidenta České republiky Miloše Zemana. Mnozí jsou spokojeni, mnozí 
se naopak chytají za hlavu. Historicky první přímá volba prezidenta v dějinách českých zemí přesto ukáza-
la, že většina lidí ji ve svých myšlenkách či emocích prožívala velmi intenzivně. Důkazem je i vysoká účast 
hornopočernických občanů ve volbách. V prvním kole přišlo k urnám 69,25 % oprávněných voličů

a nejvíce hlasů (2 718) v Praze 20 získal Karel Schwarzenberg před Milošem Zemanem (1 740). Ve druhém kole hlasovalo 
v Horních Počernicích 58,09 % voličů (4 327 hlasů) pro Karla Schwarzenberga a 41,91 % (3 122 hlasů) pro Miloše Zemana.

V psychologii většiny Čechů při jejich rozhodování očividně nehrálo hlavní roli to, že prezident není ve skutečnosti absolutním 
vládcem. Přesto však z dějin víme, že se vyskytují chvíle, kdy na povaze osobnosti a jednání hlavy státu mnohdy záleží osud 
celého národa. Stejně jako si Masaryka spojujeme se založením i soumrakem první Československé republiky, Beneše s kon-
cem demokracie a nástupem komunistické diktatury, Svobodu s Pražským jarem a Husáka s normalizací, polistopadový režim 
si spojujeme s obdobím Havla a Klause: s prvním budování nové demokracie a období důvěry v celoevropskou spolupráci, 
s druhým prosazování ekonomické liberalizace, nacionalismu, euroskepse a čerstvě také nepochopitelnou amnestii, která byla 
pro mnohé z nás nepříjemným novoročním překvapením. 

Osvobodila osoby, které fi gurovaly ve velkých hospodářských kauzách, v tunelování bankovních domů a fi rem, neočekávaně 
i ty, kdo nestačili být odsouzeni. Tito zločinci připravili stát a občany o peníze, a možná se vyhnou i trestu. Lednová amnestie 
bude mít bohužel společensky demoralizující, až zhoubné následky. Tímto nezodpovědným rozhodnutím se vládní byrokracie 
dopustila právního experimentu na občanech, kteří žijí řádně a v souladu s právem. Propuštění tisíců pachatelů trestných činů 
demotivuje širokou veřejnost, stejně jako demotivuje policisty a státní zástupce, když vidí, jak marná byla jejich práce. Lidé, 
kteří stáli těsně před vynesením pravomocného rozsudku, jsou opět bezúhonní. 

O třetím období polistopadové historie jsme tedy před týdnem do 
určité míry rozhodli sami. Zvolili jsme člověka, po kterém se toto 
období může pojmenovat. Třeba k němu budeme kritičtější, pro-
tože jsme si ho sami zvolili; i v tom případě půjde o začátek nové 
epochy. Mnoho lidí se zcela svobodně rozhodlo, že je volba prezi-
denta nezajímá, podle nich nějaké tradice patrně nemají s mo-
derním světem mnoho společného. Pokud však hodlají nadále 
žít v této zemi, přinejmenším se mýlí. Změna smýšlení a chování 
české společnosti je nakonec zasáhne, jako to ukázalo období 
Klausova prezidentství s jeho gestem amnestie na rozloučenou.

Přejme tedy novému prezidentovi i sobě, ať je rozvážným 
prezidentem, jakého potřebují vláda, opozice, ale především 
občané této země. 

Hana Moravcová, starostka
Tříkrálové zpívání dětí z MŠ Chodovická na lednovém 
zasedání radních Foto Jaroslav Kočí jr.
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Z historie

S uvedenými nemovitostmi, byť ve vlast-
nictví státu, měly historicky vždy právo 
hospodařit místní orgány v Praze 9. Ob-
jekt č.p. 754 byl postaven jako investice 
MNV Horní Počernice v 70. letech minu-
lého století v akci „Z“. V 80. – 90. letech 
postupně s nemovitostmi hospodařily 
Komunální služby Horní Počernice, 
Obvodní podnik služeb Praha 9, ONV 
Praha 9 a UNIP Praha, s. p. Po zrušení 
s. p. UNIP Praha, jehož zakladatelem byl 
ONV Praha 9, usnesením Obvodní rady 
Prahy 9 ze dne 7. 5. 1990 a následné 
jeho likvidaci, přešly nemovitosti jako 
věci určené k další privatizaci státního 
majetku, a proto nepodléhající obecní 
restituci podle zákona č. 172/1991 Sb., 
defi nitivně na stát, konkrétně na Úřad 
pro zastupování státu ve věcech majet-
kových.
 
Rozšíření knihovny

“Podpora žádosti hl. m. Prahy vychá-
zela ze skutečnosti, že nemovitosti na 
Náchodské 754 jsou pro stát trvale 
nepotřebné. Stát je pro své účely neu-
žíval a pronajímal je za úplatu Městské 
části Praha 20, místní veřejné knihovně 
a v malém rozsahu dvěma soukromým 
subjektům. O převod nemovitostí jsme 
usilovali z důvodu jejich využití ve veřej-
ném zájmu. Máme nedostatek prostor 
pro potřeby ÚMČ a potřebujeme rozšířit 
knihovnu o studijní místnost s interne-
tovým připojením, čítárnu a informační 
centrum. S ohledem na počet obyvatel 
už místní knihovna několik let nespl-
ňuje parametry, které by měla mít, 
a jiný objekt pro knihovnu MČ Praha 
20 nemá. S ohledem na dynamický 
rozvoj Horních Počernic a s tím spojený 
rychlý nárůst počtu obyvatel je naším 
prioritním zájmem tuto organizaci 
nejen zachovat, ale co nejvíce rozšířit 
její činnost,” vysvětluje starostka Hana 
Moravcová, proč o bezúplatný převod 
obec léta usilovala.

Nízkoprahové centrum 
a aktivity seniorů

Kromě rozšíření knihovny a zřízení 
studovny chce Praha 20 otevřít v budově 
nízkoprahové centrum, jehož absence 
v Horních Počernicích je závažným pro-
blémem. Budova je svou polohou ideál-
ní také pro aktivity seniorů. “Považujeme 
za prospěšné a společensky důležité 
propojení těchto aktivit městské části. 
Budova na Náchodské 754 má ambice 
stát se centrem pro mimoškolní výchovu 
a vzdělávání dětí a mládeže v Horních 
Počernicích a může sloužit také k čin-
nostem v oblasti sociální a humanitární,” 
říká Hana Moravcová o dalších možnos-
tech využití nemovitostí, které splňují 
podmínky veřejného zájmu.
 
“V současné době jsme vzhledem 
k rozšiřujícím se aktivitám radnice 
směrem k veřejnosti a občanům Horních 
Počernic schopni celou budovu využívat 
tak, aby došlo k dodržení podmínek 
bezúplatného převodu dle zákona č. 
219/2000 Sb., o majetku České re-
publiky a jejím vystupování v právních 
vztazích. Současným nájemcům, kteří 
zde vyvíjejí komerční činnost, městská 
část vypoví pronájem s tím, že jim bude 

všemožně nápomocna při hledání 
náhradních prostor pro jejich provoz,” 
říká starostka Hana Moravcová. Je třeba 
připomenout, že Městská část Praha 
20 nedisponuje žádnými nemovitostmi 
ani pozemky pro případnou výstavbu 
podobné budovy, ve které by se mohly 
uskutečňovat uvedené služby a aktivity 
ve prospěch občanů Horních Počernic.
 
Jako vlastník je Městská část Praha 20 
také schopna zabezpečit výrazně lepší 
údržbu této nemovitosti. Budova musí 
v nejbližších letech projít kompletní re-
konstrukcí, zahrnující především výměnu 
oken, zateplení pláště budovy, opravu 
střechy a rekonstrukci vnitřních prostor. 
Do obsáhlého dokumentu s bohatou 
fotodokumentací, fi nanční rozvahou 
a plánovaným programem dalšího využi-
tí, který starostka připravila jako podklad 
pro všechna jednání, můžete nahléd-
nout i vy. Na požádání vám to rádi 
umožní na ÚMČ Praha 20. Bezúplatným 
převodem objektu Náchodská 754 
Horním Počernicím ušetří obec
ročně 414.288 Kč a tím získá značný 
příjem do svého rozpočtu.

Dana Mojžíšová 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
souhlasil s bezúplatným převodem objektu Náchodská 754 
Horním Počernicím
Se starostkou Hanou Moravcovou o historii budovy a nových plánech pro její využití

O navrácení nemovitosti Náchodská 754 se jednalo neuvěřitelných dvacet let. V roce 1991 rozhodlo Zastupitelstvo MČ Praha 
20 zahájit jednání o navrácení majetku, v roce 2003 převzal objekt do správy Úřad pro zastupování státu ve věcech majetko-
vých. Místní zastupitelstvo opakovaně přijalo usnesení týkající se bezúplatného převodu této nemovitosti, v roce 2004 pro-
běhlo také jednání o případném úplatném převodu objektu. V následujících letech došlo k upřesnění Sjednocení podmínek 
bezúplatných převodů dle zákona č. 219/2000 Sb. na kraje a obce. Ukázalo se, že Městská část Praha 20 je schopna tyto 
nové podmínky splnit v celém rozsahu a v roce 2010 proto začala s ÚZSVM znovu jednat o bezúplatném převodu. Na základě 
výše uvedených faktů proběhlo u primátora hl. m. Prahy MUDr. Bohuslava Svobody jednání společně se zástupci Ministerstva 
fi nancí ČR, kde se projednával postup hl. m. Prahy k uvedenému majetkovému kroku. Po řadě dalších jednání, které vedla 
starostka Hana Moravcová, souhlasil nakonec Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových s bezúplatným převodem 
nemovitostí do vlastnictví hl. m. Prahy a svěřením do správy Městské části Praha 20.“ 

Budova na Náchodské 754 je konečně ve vlastnictví Prahy 20 a čeká ji rozsáhlá rekonstrukce.
Foto Vladimír Mojžíš jr. 
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Dovolte mi, abych 
se s vámi poděli-
la o svoje dojmy 
z prvního měsíce na 
radnici. Když použiji 
sportovní terminolo-

gii, je to jako naskočit do druhého polo-
času zápasu. Nejste rozcvičení, zahřátí, 
ale zápas už běží a nejde zastavit. Víte 
jen, jaký je stav a na jakou bránu máte 
kopat. Před Vánocemi jsem nahradila 
odcházejícího radního Mgr. Viktora Šaro-
cha a od té doby musela vstřebat strašně 
moc informací, velmi rychle se zoriento-
vat ve všech případech a návrzích, abych 
mohla s čistým svědomím zvednout ruku 
pro to či ono. Je pro mě naprosto ne-
zbytné znát všechny potřebné informace, 

abych si mohla utvořit vlastní názor a pak 
se jednoznačně rozhodnout, co podpo-
řím. Moc děkuji starostce i všem radním, 
že mi trpělivě odpovídají na mé všetečné 
otázky. 

Často mě teď můžete vidět na dlouhých 
nedělních procházkách, kdy se chodím 
podívat, kde přesně je ten dům, o kte-
rém jsme mluvili, jak vypadá ta ulice, 
kde se má nebo naopak nemá jezdit, 
kde se bude nebo nebude stavět, kde 
má být přednost zprava a podobně. 
Musím se přiznat, že i když žiju v Po-
černicích dlouho, a zvlášť s kočárkem 
jsem prochodila každou ulici sem a tam, 
objevila jsem krásná místa, kde jsem 
ještě nikdy nebyla, např. kopec zvaný 

Baroňák. Hodně mi pomáhá také můj 
manžel, který se v Počernicích narodil 
a žije zde přes 50 let. A tak se stále učím 
spoustu nových věcí a řeším kromě 
větších problémů i ty menší.

Až budete číst tento článek, budu právě 
se svými páťáky na lyžařském výcviku 
v Krkonoších, a také už budeme znát 
jméno nového prezidenta. Doufám, že 
všechny změny, které nyní přicházejí, bu-
dou jenom změny k lepšímu. Slibuji vám, 
že jako jsem se vždycky snažila být co 
nejlepší učitelkou, teď se budu snažit být 
co nejlepší radní. Přeji vám hodně dobré 
nálady do dalších dní. 

Alena Šefčíková, radní

Odbor životního prostředí a dopravy 
ÚMČ Praha 20 upozorňuje chovatele 
včel na povinnost podávat oznámení 
o trvalém stanovišti (změně stanovi-
ště) včelstev a hromadného letu včel 
u příslušného obecního úřadu do 
konce února.

Tato povinnost vyplývá ze zákona 
č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči a o změně některých souvisejících 
zákonů § 51 odst. 8), podle kterého jsou 
chovatelé včel povinni oznámit místně 
příslušnému obecnímu úřadu údaje 
týkající se stanovišť včelstev a hromad-
ného letu včel a dále dle vyhlášky MZe 
č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, 
vodních organismů a dalších necílových 

organismů při použití přípravků na ochra-
nu rostlin § 6, podle které právnická nebo 
fyzická osoba, která je chovatelem včel, 
oznamuje písemně místně příslušnému 
obecnímu úřadu každoročně do konce 
února umístění trvalých stanovišť včel-
stev. Nové umístění stanovišť včelstev, 
včetně kočovných, chovatel včel ozna-
muje písemně obecnímu úřadu nejpoz-
ději pět dnů před jejich přemístěním. Po-
kud nové umístění nebude v zastavěné 
části obce, připojí chovatel jednoduchý 
situační náčrtek s označením stanoviště 
včelstev. Pokud není stanoviště včelstev 
umístěno v zastavěné části obce, označí 
se umístěním žlutého rovnostranného 
trojúhelníku o délce strany 1 m v horizon-
tální poloze.

Formulář Oznámení o trvalém stanovišti 
včelstev (změně stanoviště) a o hromad-
ném letu včel je k dispozici na Odboru 
životního prostředí a dopravy ÚMČ 
Praha 20, nová budova v ulici Jívanská 
č. p. 635, 1. poschodí dveře č. 212 nebo 
na www.pocernice.cz.

Ing. Magda Svojanovská
odbor životního prostředí a dopravy

Zubní ordinace 
na Náchodské má 
další nové lékaře

Zubní ordinace MUDr. Tzvetanov Mladen 
na adrese Náchodská 816 je posílena 
o další lékaře. Jsou jimi MUDr. Pavel 
Pavlov a MUDr. Valentina Grigorová, kteří 
v současné době přijímají nové pacienty. 
Telefon i ordinační doba jsou společné.
Tel.: 281 921 537, ordinační doba: 

Pondělí  8:00 –18:00 
Úterý  8:00 –18:00 
Středa  8:00 –18:00 
Čtvrtek  8:00 –18:00 
Pátek  8:00 –12:00

Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru 
sociálních věcí a školství

Poděkování sponzorům 
Vánoční show 2012

MČ Praha 20 děkuje sponzorům, kteří 
podpořili Vánoční show 2012 pro děti v Di-
vadle Horní Počernice: Coca-Cola HBC 
Česká republika s.r.o., EKIS s.r.o., FV Plast 
a.s., Nadace České pojišťovny, PREFA 
Aluminiumprodukte s.r.o., STROJSERVIS 
s.r.o. a UBM Klánovice s.r.o.

Omluva

V článku Chvála pečení (HPZ 1/2013) 
bylo chybně uvedeno jméno paní Kolá-
řové, které se tímto omlouváme.

Alena Šefcíková: Doufám, že všechny změny, které nyní 
přicházejí, budou změny k lepšímu

Oznámení trvalého stanoviště včelstev, změně stanoviště a hromadného letu včel
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Poslední novinky ve školství
Před dvěma lety došlo rozhodnutím 
ministerstva školství k tomu, že mzdové 
prostředky ve školství se začaly dělit do 
dvou kategorií – pedagog a nepeda-
gog. Snahy ředitelů škol všech stupňů 
poukázat na to, že v běžné praxi jde 
o nesmysl, byly marné. Dělení do kate-
gorií museli striktně dodržet. V některých 
školách tak na platy nepedagogů nezbý-
valo, jinde řešili opačný problém. Situa-
ce dnes? Dělení na kategorie je rozhod-
nutím stejného ministerstva zrušeno. 
V platnosti už je ale zase jiná novela. 

Tentokrát Zákona o rozpočtovém určení 
daní, kterou se ruší státní fi nanční 
příspěvek na školství. Byl poskytován 
obcím na částečnou úhradu provozních 
nákladů škol všech stupňů. Snad nám 
ani tato novela dlouho nevydrží. Na 
ministerském stole právě leží i téma 
úplného rušení základních škol prak-
tických. Podle všeho je řeší odborníci, 
kteří mají rozsáhlé pravomoci, ale jeden 
drobný problém. Do podobného typu 
školy zřejmě ještě ani nenakoukli.

Příběhy z praktických škol
Nedávno jsme s ředitelkou Alžbětou 
Cibochovou ze ZŠ praktické a speciální 
v Bártlově ulici a kolegou zastupitelem 
Janem Kotoučem, který schůzku inici-
oval, navštívili v senátním výboru pro 
vzdělávání, vědu, kulturu a lidská práva 
jeho předsedu PhDr. Marcela Chládka. 
Téma bylo nasnadě – rušení praktic-
kých škol a integrace všech jejich žáků 
do běžného typu škol. V době, kdy 
nejsou ve školství prostředky na platy 
speciálních pedagogů, asistentů ani 
na provozní náklady, působí podobná 

úvaha jako sci-fi . Senátor Chládek sám 
příznivcem rušení těchto škol není. Přál 
si proto, abychom připravili a představili 
dva příběhy dětí z počernické praktické 
a speciální školy, kterým tento typ vzdě-
lání pomohl a dal jim do života šanci. 
V dalším jednání senátního školského 
výboru a ministerstva mohou být cen-
ným argumentem. Ředitelka Cibochová 
zná za léta praxe spoustu podobných 
příběhů. Vybrat pouhé dva pro ni ne-
bylo složité. První je příběh šikovného 
kluka se specifi ckou poruchou učení. 
V běžné základní škole brzy nestačil, 
jeho prospěch se zhoršil, stal se terčem 
posměchu spolužáků. Záhy začal mít 
psychosomatické potíže, bolesti břicha, 
trpěl nevolnostmi a úzkostnými stavy. 
Přechod do praktické školy, kde je ve 
třídách malý počet dětí a přístup učitelů 
odpovídá jejich potřebám, mu vrátil 
radost ze života i sebevědomí. 

Další z našich příběhů je ještě markant-
nější. V jeho centru stojí pro změnu 
mladá žena. Svým příběhem staví 
na hlavu ministerské teorie o tom, že 
dětem, především ze sociálně znevý-
hodněného prostředí, brání systém 
praktických a speciálních škol v mož-
nosti dalšího vzdělávání. V běžné škole 
nestačila tempu. Přes pečlivou domácí 
přípravu výsledky nepřicházely. Naopak 
známky byly stále horší. „Vůbec jsem 
nestíhala,“ říká dnes. „A jak známo, 
dítě, které ve škole nestačí, má pro-
blém. V třídním kolektivu se z něho 
stává outsider. Přesně to se mi nakonec 
stalo. Na konci třetí třídy jsem byla 
psychicky úplně vyřízená.“

Šanci jí dal právě přechod do praktické 
školy. Laskavá péče, zázemí, čas, který 

potřebovala k tomu, aby mohla dozrát. 
Nakonec úspěšně zvládla maturitu na 
střední pedagogické škole i doplňu-
jící postgraduální studium speciální 
pedagogiky na Univerzitě Karlově. Dnes 
se věnuje milované profesi mezi dětmi 
a patří k nejlépe hodnoceným pedago-
gům. „Opravdu nerozumím vztahu, jaký 
zaujala současná vláda k speciálnímu 
školství,“ říká dnes. „V životě není rozho-
dující, co si kdo myslí, jak vypadá, nebo 
odkud pochází. Každý z nás si přeje být 
milován a uznáván takový, jaký je. Po-
kud rodina plní svou funkci dobře, může 
každý zvládnout start do života i život 
sám. Ovšem za předpokladu již zmíněné 
dobře fungující rodiny a systému, ve 
kterém žije. Není možné, aby se něco 
rušilo jen proto, že to někdo rozhodne 
a neseznámí se s fakty. Není diskrimina-
ce chodit do ZŠ praktické nebo po-
dobné instituce. Diskriminační jsou jen 
předsudky lidí. Prosím, nerušme něco, 
co funguje a pomáhá! Snažme se najít 
cestu, kde se budeme konečně navzá-
jem respektovat, uznávat a vnímat.“ 

Dobré zprávy existují 
V záplavě předchozích informací půso-
bí jako doušek živé vody třeba zpráva 
o tom, že sedmáci ze ZŠ Ratibořická 
vyrobili s paní učitelkou Žáčkovou na 
hodině výtvarné výchovy krásné dárky. 
Velkou radost jimi udělali zdravotně 
postiženým klientům Aktivačního centra 
v ZŠ Bártlova. Děti ze ZŠ Stoliňská se 
zase připravují na pokračování projektu 
Setkávání. Přeji vám všem stejně vstříc-
ný měsíc únor.

Mgr. Alena Štrobová, radní

Informace ze školství

Většina školáků v Horních Počernicích 
má jasno – „Ano!“ Skatepark uvádějí 
mezi přání i v dotazníku ke strategické-
mu plánu. Zastupitelstvo MČ Praha 20 
schválilo v roce 2012 na vybudování 
skateparku částku 2 mil. Kč, celkové 
náklady na jeho vybudování záleží na 
technickém řešení a mohou dosáh-
nout až 3,7 mil. Kč. Problém ale je najít 
vhodnou lokalitu. Původně zamýšlené 
umístění skateparku v místě dětského 
hřiště tzv. Dřeváku není možné, protože 
pozemky patří Pozemkovému fondu. 

Další navržená varianta je ve školském 
areálu vedle FZŠ Chodovická. 
(viz www.pocernice.cz – 
Strategický plán – umístění 
studie FZŠ Chodovická).

Třetí varianta je pozemek proti čerpací 
stanici poblíž ulice Ve Žlíbku.

Svůj názor nám můžeme sdělit na 
www.pocernice.cz, kde je v levé dolní 
straně webu umístěna hlasovací 
anketa – Chcete skatepark?

České školství je jako jízda na tobogánu. Ministerské vyhlášky stíhají jedna druhou, v novelách 
školského zákona se nevyznají už ani jejich předkladatelé. Co v létě platilo, je v zimě jinak. 
Ředitelé a učitelé našich škol si už z toho důvodu zaslouží upřímný obdiv. I při tak divoké jízdě 
totiž dokážou to vůbec nejdůležitější – dát dětem zázemí a kvalitní vzdělání. 

Anketa: Chcete skatepark?
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Náš nízkoprahový klub, provizorně umís-
těný v areálu fotbalového stadionu SC 
Xaverov, se úspěšně rozjíždí. V minulých 
dnech měli nejen jeho návštěvníci, ale 
především oba zdejší kontaktní pracovní-
ci Jirka a Jarka plné ruce práce. Monto-
vali nábytek, skládali fotbálek, přelézali 
krabice, stěhovali, připravovali stolní 
hry, instalovali hry do počítače. Mezitím 
stačili obejít všechny naše školy, pozvat 

děti do klubu a výhledově už naplánovat 
případné budoucí akce – například jarní 
taneční workshop věnovaný street dance. 
Klub už vzbudil i zájem dětí. Nejen těch, 
které právě hledají zajímavý způsob jak 
prožít odpoledne, ale i takových, které se 
z nějakého důvodu cítí být osamocené 
a řeší problémy ve škole nebo v rodině. 
Mají pocit, že se právě pro ně zrovna 
nikde nerýsuje pevný bod. Jsem upřímně 

ráda, že v Horních Počernicích už díky 
o.s. Neposeda pomyslný pevný bod děti 
v případě potřeby mohou najít. Stejně 
jako pohodově naladěné lidi připravené 
naslouchat. Následující řádky můžete 
brát jako pozvánku do klubu, který se 
zatím nachází v areálu SC Xaverov. Stojí 
za to tam zajít.

Mgr. Alena Štrobová, radní

V Ulici Božanovská 2098, vedle fotba-
lového stadionu Xaverov, v blízkosti 
autobusové zastávky Libošovická, je od 
října 2012 díky podpoře MČ Horní Po-
černice otevřeno Nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež (NZDM) zřizované 
o. s. Neposeda. Co to je? Nabízíme dě-
tem a mládeži bezplatnou, smysluplnou 
a bezpečnou alternativu pro volný čas 
s důrazem na navázání profesionálního 
vztahu důvěry s pracovníky. Mladí lidé 
v ideálním případě pracovníkům důvěřují 
a sdílí s nimi své problémy, které tak lze 
řešit dříve, než přerostou do nezvlada-
telných rozměrů. Pracovníci poskytují 
podporu, pomoc, informace, odkazují 
na další relevantní služby a umožňují 
mladým lidem lépe se orientovat ve 
vlastním životě i v síti služeb. Návštěv-
níci klubu mohou zůstat v anonymitě, 
vystupují zde pak pod přezdívkou nebo 
svým křestním jménem. Prostory klubu 
byly zpočátku velmi stroze vybaveny, 

a tak jsme působili 
do poloviny listopadu 
především v terénu, 
kde jsme o novém 
klubu informovali 
dospívající, kteří tráví 
svůj volný čas venku. 
Nízkoprahové zařízení 
jsme představili ve všech třídách 5. –  9. 
ročníků třech základních škol v Horních 
Počernicích. Část takto oslovených 
dospívajících začala nízkoprahový klub 
pozvolna navštěvovat. Klub je už plně 
vybaven, návštěvníci si u nás mohou 
zdarma zahrát stolní fotbálek, množství 
deskových her, šipky, vyzkoušet si různé 
kreativní činnosti, nové hry na nadupa-
ném PC, brouzdat po internetu nebo 
jen tak posedět. Program klubu, který 
není předem stanoven a vychází z přání 
a potřeb návštěvníků, spoluvytvářejí dva 
mladí pracovníci s VŠ vzděláním v pe-
dagogickém a sociálním směru. Ti také 

dohlížejí na dodržování minimálních 
pravidel v klubu, baví se s návštěvníky 
a refl ektují, jak se tu chovají.
Máte-li někoho blízkého ve věku 11 – 18 
let, dejte mu tento článek přečíst (ales-
poň tu část s nadupaným PC) a my ho 
moc rádi uvítáme v klubu, i kdyby přišel 
třeba jen na minutku nakouknout. Ote-
vřeno máme v pondělí, úterý a čtvrtek 
od 14 do 18 hodin. Ve středu od 13 do 
17 hodin jsme venku v terénu na mís-
tech, kde se scházejí mladí lidé.

Mgr. Jiří Mataj, DiS, vedoucí 
nízkoprahového zařízení pro děti 
a mládež v Horních Počernicích, 

Božanovská 2098

MVDr. Klára Bonková, zastupitelka 
a předsedkyně Komise sociálně zdra-
votní a protidrogové RMČ Praha 20:

Práce pracovníků nízkoprahových 
zařízení si velmi vážím. Je smutné, že je 
takových pracovišť zapotřebí stále víc. 
Bohužel doba je zlá, na děti mají rodiče 
stále méně času a škola vše nespraví. 
Tuto pomoc nevyhledávají pouze děti 
ze sociálně slabých rodin, a možná 
bychom se divili, koho v nízkoprahových 
klubech můžeme potkat. V dřívější době 
navštěvovali počerničtí nízkoprahový klub 
Jahoda na Černém Mostě. Tento klub 
si však místní začali teritoriálně chránit 
a Počerničáky ze svého rajonu vyhánějí. 
U zastávek MHD se shlukují partičky, kte-
ré monitorují pohyb přespolňáků a jsou 
připravené v případě potřeby zasáhnout. 
Jsem ráda, že máme v Horních Počerni-
cích klub vlastní a naše děti se už nemusí 
bát jít si pro pomoc. Pracovníci Nepose-
dy našli cestu k naší mládeži, pomáhají 
s výběrem správné životní cesty, poradí, 
ale hlavně poslouchají. Doufám, že se 
v Počernicích Neposeda zabydlí a získá 
si nejen své návštěvníky, ale i podporu 
obyvatel a sponzorů.

Mgr. Naďa Blesková, ředitelka 
ZŠ Spojenců a předsedkyně Komise 
pro sociálně právní ochranu dětí RMČ 
Praha 20:

Na naší škole ukončila 18. 1. svou in-
spekční činnost Česká školní inspekce. 
Samozřejmě zkontrolovala Preventivní 
program školy a jeho plnění v praxi. 
ČŠI velmi kladně hodnotila, že v naší 
městské části existuje nízkoprahový 
klub Neposeda, který umožňuje dospí-
vající mládeži scházet se s vrstevníky 
a hledat radu a pomoc těm, kteří ji 
potřebují. Naši páťáci si při vyučování 
prohlédli webové stránky Neposedy 
a klub navštívili spolu s učitelkou. Nyní 
je na nich, jak tuto nabídku využijí. 
Mám upřímnou radost z toho, že děti 
u nás v Horních Počernicích mají pro-
stor, kde mohou trávit volný čas a navíc 
tu najdou i pochopení a zázemí.

PhDr. Martin Březina, 
ředitel ZŠ Stoliňská 

Zcela nenápadně se podařila udělat 
velmi dobrá věc, vlastně nejen pro naše 
děti, ale pro celou MČ Praha 20. Listopa-
dovým otevřením nízkoprahového klubu 
Neposeda se podařilo podchytit děti, 
které z mnoha různých důvodů nena-
vštěvují mimoškolní aktivity, a děti, jejichž 
rodiče jsou v zaměstnání po celý den, 
často i velkou část večera. I když se jistě 
všechny školy snaží, některé děti se jim 
zaujmout nedaří. Ty pak jen vysedávají 
na lavičkách a nudí se. A od nudy je jen 
kousek k jednání, kterému se na školách 
snažíme mnoha programy předcházet. 
Nové nízkoprahové zařízení tyto děti 
úspěšně oslovilo, dalo jim možnost sejít 
se v pěkném prostředí, popovídat si 
s vrstevníky i odborníky a podílet se na 
dalším programu tzv. neorganizované 
mládeže. I po velmi krátké době fungo-
vání lze konstatovat, že naše děti o klub 
zájem mají. Jeho přínos v budoucnu jistě 
oceníme všichni. Úsilí vložené do dětí 
se vždy společnosti vrátí, byť se jedná 
o „běh na dlouhou trať“.

Na Xaverov nejen na fotbal
Nový klub Neposeda nabízí dětem zábavu i pomoc

Šipky, fotbálek i nadupané PC

Zaostřeno na nízkoprah
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Dny otevřených dveří v mateřských školách 
se uskuteční v následujících termínech:

26. 2. 2013  10:00 –11:00 a 15:00 –17:00 
v Mateřské škole U Rybníčku, Křovinovo nám. 115 

27. 2. 2013 10:00 –11:00 a 15:00 –17:00
v ZŠ a MŠ, budova Mateřské školy, Spojenců 2170 

28. 2. 2013 10:00 –11:00 a 15:00 –17:00
v Mateřské škole, Chodovická 1900 

Zápis do mateřských škol bude probíhat ve všech 
MŠ 12. a 13. března 2013 od 13 do 17 hodin.

Seznamy všech dětí, které se dostavily s rodiči k zápisu, budou 
následně projednány se zřizovatelem tak, aby byly vyloučeny 
možné duplicity zápisu a současně byly všechny mateřské 
školy kapacitně naplněny.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví 
podmínky pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní 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 
přesáhnout 3 měsíce. Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních 
Počernicích postupují při zápise do MŠ v souladu s Metodic-
kým pokynem pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
a dle kritérií, které stanovuje vždy ředitelka MŠ v návaznosti na 
doporučení zřizovatele.

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posled-
ním roce před zahájením školní docházky, tj. dosažení předškol-
ního věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna následujícího 
kalendářního roku s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích 
(děti narozené v období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008).

Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách na-
jdete na internetových stránkách www.pocernice.cz v rubrice 
Městská část - školy v městské části.

Helena Víchová, odbor sociálních věcí a školství

O rozvoji tvořivosti aneb dejte 
mi prostor, dospěláci!

Vzpomínám si na jeden zážitek z dětství. Bylo 
mi pět a ve školce jsme malovali na téma město 
v noci. Doma jsem barvy v kelímcích neměla, 
a tak si dodnes pamatuji, s jakým zaujetím jsem 
na A3 patlala různé odstíny modré. Ovšem do 

chvíle, kdy se mě paní učitelka ostře zeptala: Co to je?, aby poté 
došla pro kuchařku a za zády se mi obě tiše pošklebovaly. Zne-
jistěla jsem, že to asi není dobře, a práce mě přestala bavit.

Tvořivost je základní 
lidská aktivita a tvoři-
vými schopnostmi je 
obdařeno každé dítě. 
Předškolní období 
je považováno za 
nejpříznivější etapu 
pro jeho rozvoj. Co 
však kreativitu dětí 
rozhodně nerozvíjí, je 
nedostatek pochopení 
a podpory k reali-
zaci nápadů, autoritativní styl vedení, upjatý pracovní režim 
s přílišným důrazem na úklid a pořádek, lpění na zavedených 
způsobech práce, kritické hodnocení apod. S dětmi ve školce 
ráda vytvářím něco nového. Je více oblastí, kde se mohou 
realizovat. Velmi dobré možnosti pro rozvoj tvořivosti nám 
dávají estetické činnosti výtvarné, hudební a dramatické. Při 
tvořivém myšlení se uplatňuje zejména divergentní myšlení, to 
je myšlení různými směry, hledání řady odpovědí na otázky, 
kdy všechno je dobře. Opakem je myšlení konvergentní, kdy je 
jen jedna správná odpověď, např. že 1+1=2.

Zkušenost, kterou jsem uvedla v úvodu, je pro mne mementem. 
Uvědomuji si, že jsem s dětmi mně svěřenými podstatnou část 
dne a že tedy mohu mít i zásadní podíl na rozvoji jejich kreativi-
ty, která se uplatňuje v různých oblastech života člověka. Ráda 
bych ji nebrzdila a nezhášela plamínky v dětských očích.

Hana Nováková, učitelka MŠ Chodovická

O pátý ročník Školy nanečisto byl mezi 
rodiči budoucích školáků opravdu velký 
zájem i přesto, že tento školní zkušební 
týden probíhal v období největšího před-
vánočního shonu. Přihlášených 44 před-
školáčků bylo rozděleno do tří menších 
skupin a každá z nich měla vyučování 
v jiné třídě se svou učitelkou. Program 
všech skupin probíhal podle jednotného 
plánu, který byl průběžně přizpůso-
bován schopnostem a tempu v dané 
skupině. Obsahem plánu bylo mimo jiné 
i sledování a rozvíjení aspektů školní 
zralosti, např. vyjadřovací schopnosti se 
slovní zásobou, grafomotorika a zrakové 
schopnosti potřebné k nácviku čtení 
a psaní, početní a prostorové představy 
atd. Vše probíhalo formou hry, při níž 

jsme ale nezapomínali žáčkům přiblížit 
skutečné školní vyučování se vším všu-
dy. Během dvou pětadvacetiminutových 
bloků a jedné desetiminutové přestávky 
si děti vyzkoušely, jak udržet pozornost 
v hodině, hlásit se o slovo, vnímat a plnit 
pokyny dané učitelkou, práci frontální, 
skupinovou i samostatnou. Zvykaly si 
také na sebehodnocení a hodnocení 
druhých a to hlavně v pozitivním smyslu. 
Zažily, jak využívat přestávky k oddechu, 
popovídat si se sousedem či s vyučují-
cím a k přípravě na další činnost. Oba 
vyučovací bloky byly prokládány krát-
kými relaxačními činnostmi, jakými jsou 
pohybové hry se zpěvem a básničkami, 
jednoduché cviky nebo hra na divadlo.

Poslední den jsme 
čas po zkráceném 
vyučování slav-
nostně rozdali vysvědčení všem žáčkům 
za účasti jejich rodičů a vedení školy. Na 
závěrečném shromáždění děti obdržely 
drobné upomínkové dárečky, učitelky 
rodiče seznámily s poznatky o dětech 
a odpovídaly na dotazy.

Díky a nadšení, které v závěru děti i rodi-
če projevili vůči nám i škole, nás utvrdily, 
že 5. ročník Školy nanečisto byl velmi 
vydařený.

Mgr. Věra Forkertová, ZŠ Stoliňská

Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 srdečně zve 
rodiče s dětmi na dny otevřených dveří a zápis do mateřských 
škol v Horních Počernicích pro školní rok 2013/2014

Škola nanečisto v ZŠ Stoliňská 
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Počerničtí kluci zase hrají na Xaverově fotbal 

ŠESTÉ NOVOROČNÍ KOUPÁNÍ 
S PATNÁCTI OTUŽILCI

Na podzim roku 2012 začal opětovně 
žít, dýchat a pracovat fotbal v Horních 
Počernicích. K jeho znovuzrození došlo 
při změně majitele sportovního areálu na 
Chvalech, kde měl vždy fotbal výbornou 
základnu, a následné práci mnoha nad-
šenců, kterým nebylo jedno, že by se 
fotbal v Horních Počernicích hrát neměl. 
Během léta 2012 jsme dali dohromady 
starší a mladší přípravku. Jsou to kluci 
ročníků 2002 – 2003 (starší přípravka) 
a 2003 – 2006 (mladší přípravka). Přihlá-
sili jsme tři soutěže Pražského fotbalové-
ho svazu a od září začali trénovat. Díky 
vlně euforie se nám na začátku podařilo 
dát dohromady asi dvacet kluků a jedno 
děvče (Zoe Kvitová, jsi super!) z okolí 
a poté za podpory MÚ Horní Počernice 
a zástupců fotbalového klubu Slavia 
Praha, resp. Martina Vaniaka a Mirka 
Držmíška, proběhl nábor do fotbalového 

oddílu. Počet kluků se nám začal rozrůs-
tat. Posléze se i po Horních Počernicích 
rozkřiklo, že je fotbal zpět. Konají se 
turnaje, jezdí se na zápasy. V současné 
době máme skoro padesát kluků všech 
výše uvedených věkových skupin.

Pro kluky se pořádají turnaje, ten po-
slední se odehrál 20. října 2012 za účasti 
fotbalových klubů Slavie, Bohemians 
1905, Jablonce, Chrudimi a dalších. Tur-
naj měl velký úspěch, všichni přítomní 
si ho náramně pochvalovali a slíbili, že 
určitě dorazí i příště. A o to přece jde! 
Vlilo nám to další krev do žil a s ohledem 
na sílu ročníků mladších přípravek jsme 
vytvořili dvě skupiny mladších přípravek 
pod vedením Vaška Janduse a Karla 
Pitáka, hráče FK BAUMIT Jablonec. Na 
konci roku jsme pro mladé sportovce 
připravili Mikulášskou oslavu v restaura-
ci Bobr a poté malou rozlučku s rokem 
2012. Klukům se obě akce velmi líbily 
a to i s dárkem v podobě mikiny s fotba-
lovým logem SC Xaverov. Na všech bylo 
vidět, že je moc těší příslušnost k týmu, 
a věříme i v jejich další zápal do fotbalo-
vých bojů a tréninků. 

Rádi bychom poděkovali všem, kte-
ří nám vytvářejí podmínky k činnosti 
a podpoře fotbalu mládeže, není jim 
lhostejná skoro stoletá historie klubu 
(založen 1920) a jsou rádi, že kluci se 
mohou věnovat dobré věci, sportují 
a nesedí doma u počítačů. 

S ohledem na rozvoj klubu a další roz-
růstání mládežnických oddílů uvítáme 
v našich řadách trenéry z řad rodičů, tak 
i z řad počerničáků a bývalých „vlasten-
ců“ počernického fotbalu. 

Rovněž bychom rádi oslovili sponzory 
z řad podnikatelů a fi rem v Horních 
Počernicích a požádali je o podporu při 
rozvoji našeho mládežnického fotbalu, 
neboť pro naše občanské sdružení je 
velmi náročné provozovat tuto činnost 
bez pomoci sponzorů. Na oplátku nabí-
zíme možnost prezentace vašich fi rem 
ve sportovním areálu.

Nábor do oddílů všech ročníků od roku 
narození 2003 do ročníku 2008 potr-
vá i v průběhu sezóny a rádi uvítáme 
každého, kdo má zájem sportovat. Všem, 
kteří pamatují fotbal v naší městské části, 
děkujeme a zveme je na domácí utkání 
našich mladých fotbalistů. Termíny na-
jdou na www.scxaverov.estranky.cz. 

S dotazy se můžete obra-
cet na: 
scxaverov@seznam.cz 
nebo manažera sportov-
ního úseku SC Xaverov 
Horní Počernice Svatoplu-
ka Malinu, 
mobil: 731 427 480, mail: 
svatamalina@seznam.cz.

Jiří Šebek, vedoucí týmů

Letošní Nový rok byl slunečný a mrazivý. Hladina rybníku 
Koupaliště byla zamrzlá, a tak přišla nejprve ke slovu seke-
ra, aby byl vysekán otvor, kudy se do ledové vody (pou-
hých 2,5 °C) ponořili borci šestého Novoročního koupání. 
Patnáct otužilců a odvážlivců se za hlasitých a povzbudi-
vých projevů hojně přihlížejících diváků nakonec ponořilo 
do vody. Letošní koupání se také díky počasí a dobré 
náladě všech účastníků vydařilo. Těšíme se zase za rok.

Ing. Jaroslav Hněvkovský, autor textu i fotografi í
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Reakce na článek v HPZ 1/2013

Počátkem nového roku vyšel v HPZ 
č. 1 redakční článek s titulkem MČ 
Praha 20 jedná o vstupu do majetku 
TJ Sokol Horní Počernice. My, členové 
výboru TJ Sokol, jsme byli překvapeni 
nepodloženými informacemi o naší TJ, 
a proto reagujeme především fakty na 
tento článek.

Náročná rekonstrukce tenisového areálu 
po nešťastné události v červnu 2010 stá-
la TJ Sokol více peněz, než se původně 
předpokládalo. To navzdory faktu, že 
zde tenisté dobrovolně odpracovali přes 
tisíc hodin. Od září 2012 však plníme 
řádně splátkový režim úvěru od České 
spořitelny (800 tis. Kč na 5 let), budeme 
ho plnit bez obav i v dalších měsíčních 
splátkách (14,3 tis. Kč) až do úplného 
splacení. I zůstatek zmíněného závazku 
vůči fi rmě Sibera Systém za rekonstrukci 
kurtů činí k dnešnímu dni už jen 102 
tis. Kč. Na celé investici za 6,8 mil. Kč, 
která přinesla nejen radost tenistům, ale 
i zvýšila prestiž celé obce, se městská 
část Praha 20 nepodílela. Ani na základě 
žádosti naší TJ v říjnu 2012 o fi nanční 
pomoc k dofi nancování této rekonstruk-
ce i výstavby nové areálové kanalizační 
přípojky sokolovny ve Svépravicích 
městská část naší TJ fi nančně nepo-
mohla. To v situaci, kdy obdržela více 
než 1,5 milionu korun nových daňových 
výnosů z tzv. hazardu (včetně výnosu 
loterií, např. Sazky apod.), primárně 
určených k podpoře sportu.

Považujeme za nutné 
se vyjádřit a vysvětlit:

1. Citát starostky MČ: „Městská část ne-
může podle zákona investovat do cizího 
majetku.“ K tomu uvádíme, že neexistuje 
žádný zákon, který by omezil, zakázal 
obcím, městům či městským částem 
vkládat vlastní rozpočtové prostředky do 
fi nanční pomoci nestátním neziskovým 
zájmovým organizacím, které zajišťují 
dlouhodobě např. organizovanou spor-
tovní výchovu mládeže. Právě TJ Sokol 
Horní Počernice je takovou organizací, 
sdružující 600 členů v 10 sportovních 
oddílech s převažující zájmovou činností 
dětí a mládeže. Navíc spravuje majetek 
sloužící provozování sportu v hodnotě 
desítek milionů korun. Městská část Pra-
ha 20 jako každá jiná obec poskytovat fi -
nanční dotace – příspěvky k účelům m.j. 
i zvelebování majetku sloužícímu sportu 
může. O to tady šlo a stejně tak postu-
povala MČ i v minulosti, kdy poskytla 
TJ Sokol nejeden účelový investiční 

příspěvek, stejně tak postupuje hlavní 
město Praha, když naší TJ poskytlo m.j. 
grant na rekonstrukci tenisového areálu 
v letech 2011– 2012 v celkové výši 1,5 
mil. Kč, stejně tak postupují i další obce 
a města mimo Prahu.

2. Další citát starostky: „…aby se 
stala MČ Praha 20 garantem zachování 
sportu pro veřejnost v Horních Počerni-
cích…“ jen musíme konstatovat: TJ So-
kol vždy plnila a plní své základní úkoly 
jako garant sportu a tělovýchovy v obci, 
zájmové činnosti a mimoškolní výchovy 
dětí i volného přístupu veřejnosti na 
sportoviště.

3. „Dalším důvodem byly nevyjasně-
né fi nanční toky nákladů a výnosů,“ 
konstatuje redaktorka. K tomu uvádíme: 
TJ Sokol Horní Počernice vede řádně 
a předepsaným způsobem účetnictví, 
plní své informační, daňové, výkaznic-
ké i statistické povinnosti vůči státním 
orgánům i střešní organizaci Pražské 
tělovýchovné unii. Nad rámec těchto 
povinností podáváme pravidelně ÚMČ 
veškeré potřebné informace o činnosti 
i hospodaření TJ – to vše s výroční zprá-
vou, účetní uzávěrku, výkaz zisku a ztrát, 
informaci o stavu členské základny, příp. 
i podrobné jednorázové ekonomické in-
formace na vyžádání. Pokud by se měla 
stát TJ Sokol komerčním subjektem, 
muselo by se tak stát na základě kvalifi -
kovaného rozhodnutí valné hromady TJ.

4. K třetímu odstavci článku: V teniso-
vém areálu TJ Sokol vykonává trenér-
skou činnost skupina trenérů tenisu, 
vybraná ve výběrovém řízení. Jsou to 
převážně členové TJ Sokol a jejich svě-
řenci, děti a mládež, jsou také většinou 
členy TJ. Přesto trenéři platí TJ Sokol 
nájemné za použití tenisových kurtů 
ve stejné výši jako rekreační hostující 
tenisté. Ještě nikdy nebylo v TJ vybráno 
v tomto druhu příjmů tolik korun, jako 
v roce 2012. Není tedy pravdou, že 
veškeré příjmy z trenérské činnosti jdou 
ve prospěch této skupiny bez účasti TJ, 
nájemné je placeno na základě faktur 
včas a řádně.

5. TJ Sokol Horní Počernice není 
součástí České obce sokolské. Jsme 
občanské sdružení zaregistrované 
u Ministerstva vnitra ČR. Registrace TJ 
jako subjektu – občanského sdružení, 
je povinná u MV ČR včetně doložení 
stanov TJ. To je povinnost primární, pak 
teprve je možnost organizovat se ve 
střešní organizaci – ať už to bude Česká 
obec sokolská nebo jako v našem přípa-

dě Pražská tělovýchovná unie. Jen pro 
potvrzení tohoto stavu, který se z nezna-
losti věci redaktorce HPZ jaksi nezdá: 
90 % všech pražských tělovýchovných 
jednot s historickým názvem Sokol není 
sdruženo v České obci sokolské, nýbrž 
se dobrovolně přihlásilo ke členství 
v Pražské tělovýchovné unii.

6. Ke vzniku a existenci společnosti se 
sídlem v tenisovém areálu TJ Sokol. 
Udělení souhlasu k volbě sídla pro „spo-
lečnost“ v tenisovém areálu TJ schválil 
výbor TJ Sokol na podzim roku 2012. 
Schválil ho společnosti, která bude v si-
tuaci, kdy TJ Sokol nemá volné fi nanční 
prostředky k zainvestování výstavby 
přetlakové tenisové haly v areálu, sama 
a na základě projednávané nájemní 
smlouvy s TJ realizovat tuto výstavbu 
i její zimní provoz. Tato společnost také 
zajišťuje celou investiční přípravu této 
akce, proto vznikla a byl jí také udělen 
souhlas k volbě svého sídla. Takových 
tenisových hal jsou v ČR stovky a staví 
se pro udržení podmínek pro celoroční 
přípravu tenistů, dětí, mládeže i dospě-
lých i v zimě.

7. K záležitosti odkupu pohledávky 
od fi rmy Sibera systém uvádíme tyto 
skutečnosti: Představitelé MČ Praha 20 
ke konci loňského roku dvakrát navští-
vili jednání výboru TJ. Společně jsme 
hledali možnosti, jak TJ Sokol fi nančně 
pomoci – dotací, příspěvkem, použitím 
části daňových výnosů z tzv. hazardu 
nebo i půjčkou, perspektivně i vstupem 
obce do aktiv TJ. Ani v jednom případě 
nepadla ze strany MČ úvaha o odkou-
pení pohledávky od věřitele TJ Sokol 
– v tomto případě fi rmy Sibera Systém. 
Ještě před projednáním tohoto návrhu 
na zastupitelstvu Praha 20 dne 17. 12. 
2012 byla uzavřena smlouva o postou-
pení této pohledávky a také splacena 
v souladu s naším právním pořádkem 
– mezi postupitelem – fi rmou Sibera 
systém a postupníkem – třetí osobou. 
Zbylý zůstatek tohoto závazku, stejně 
tak měsíční splátky úvěru od České 
spořitelny se splácejí z výnosů tenisové-
ho oddílu TJ.

8. K předposlednímu odstavci článku 
uvádíme toto zásadní stanovisko: Nikdy 
nehrozilo, nehrozí ani nebude hrozit za 
okolností normálního života ve společ-
nosti žádné omezení možnosti sportová-
ní v tělovýchovných zařízeních TJ Sokol 
– jak v tenisovém areálu, tak v sokolov-
ně a na hřištích ve Svépravicích. Pro 
nikoho – ani pro členy, ani pro veřejnost, 
ani pro počernické děti v rámci školního 

MČ Praha 20 jedná o vstupu do majetku TJ Sokol Horní Počernice
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tělocviku. To i v situaci, kdy výše fi nanční 
podpory TJ od MČ každoročně klesá. 
Bude-li mezi MČ Praha 20 a TJ Sokol 
existovat standardní stav vzájemné spo-
lupráce, důvěry, úcty a ochoty hmotně 
podpořit ze zdrojů k tomu určených 
pravidelnou a celoroční činnost TJ, pak 
se představitelé obce nemusejí obávat, 
že se TJ Sokol dostane do neúnosné 
ekonomické ztráty.

Věříme, že podanými informacemi jsme 
pomohli k objasnění celé situace kolem 
TJ Sokol. 

Výbor TJ Sokol Horní Počernice

 
Odpověď starostky Hany Moravcové,
předsedkyně redakční rady HPZ

1. Městská část musí s veřejnými pro-
středky hospodařit řádně. Jedná se totiž 
o prostředky všech daňových poplat-
níků, a už z principu věci je investice 
do cizího soukromého majetku z mého 
pohledu nepřípustná a nemorální. Sokol 
jako občanské sdružení je totiž soukro-
mým subjektem a disponuje vlastním 
majetkem, jak je psáno. Vložením peněz 
do cizího majetku by mohl vzniknout 
precedens a způsobit, že také další sou-
kromé subjekty začnou MČ o veřejné 
prostředky žádat se zdůvodněním, že na 
ně mají stejné právo. MČ tedy může dle 
zákona poskytovat fi nanční dotace, ale 
pouze v rámci grantů, tak jak to učini-
lo hl. m. Praha. A právě z grantových 
prostředků MČ přiděluje tyto prostředky 
také pro TJ Sokol. Další MČ a obce po-
skytují provozní dotace do sportovních 
areálů a společností pouze v případě, že 
v nich mají majetkovou účast.
 
2. MČ by byla dobrým a spolehlivým ga-
rantem zachování sportu v Horních Po-
černicích. Pokud by se TJ Sokol dostala 
do fi nančních potíží, mohlo by opravdu 
dojít ke vstupu soukromého subjektu do 
společnosti, a jelikož každá soukromá 
společnost chce vydělávat, může zvýšit 
ceny za pronájem prostor a tím ohrozit 
dostupnost sportu pro širokou veřejnost. 
Vážím si práce každého, kdo se věnuje 
jakékoliv činnosti pro ostatní ve svém 
volném čase, zdarma nebo za minimální 
fi nanční odměnu, a vyprošuji si, aby 
mně bylo podsouváno, že jsem chtěla 
někoho urazit.

3. Co se týká účetnictví, dovolím si připo-
menout naši společnou schůzku vedení 
radnice a zástupců TJ Sokol, na níž jsme 
TJ Sokol požádali o předložení účetnictví. 
V momentě, kdy jakékoliv sdružení žádá 
o fi nanční pomoc z veřejných prostředků, 
myslím si, že na to má MČ oprávněný 
nárok. Jistě pan Liška nebude popírat, že 

on sám nebyl schopen vysvětlit některé 
položky, například kde jsou zaúčtovány 
příspěvky od členů apod. Moje úvaha, 
že by se Sokol mohl dostat do ekono-
mických problémů, není lichá a vyplývá 
právě z tohoto jednání. Ve chvíli, kdy 
nastane situace, že hrozí odpojení plynu 
do tělocvičny, protože TJ Sokol nemá 
uhrazenou fakturu, je nutné pracovat 
s aktuálními čísly, a to se v případě 
účetnictví TJ Sokol neděje. Považuji to za 
vážné ekonomické pochybení.

4. Informace o činnosti trenérů byla 
vedení radnice podána přímo panem 
Liškou. Bylo řečeno, že na tenisových 
kurtech a v zimě v tělocvičně si pro-
najímají tyto prostory trenéři za stejně 
zvýhodněné poplatky jako ostatní čle-
nové TJ Sokol, a příjem z této činnosti 
jde těmto trenérům. Tato informace 
překvapila i další členy výboru. Nevím, 
zda se p. Liška zmýlil, ale na webu Top 
Tennis Academy, kde jsou stejní trenéři 
uvedeni, je nabídka tenisových kurzů 
v tělocvičně Sokola za zimní období 
2767 Kč měsíčně za trénink 1× týdně 
a 5533 Kč za trénink 2 × týdně. Je zde 
také nabídka ostatních tenisových hal. 
Jedná se tedy pouze o děti, které jsou 
registrované v TJ Sokol Horní Počerni-
ce? Možná bychom se v tom lépe orien-
tovali, kdybychom dostávali ty správné 
a úplné informace.

5. Informace o tom, že TJ Sokol HP není 
součástí České obce sokolské, nebyla 
neznalostí pouze představitelů obce, 
ale většiny občanů, kteří nejsou členy 
TJ Sokol od dávné historie. Možná to 
bude pro p. Lišku jako předsedu Sokola 
překvapivé, ale nevěděli to ani někteří 
členové zdejšího Sokola.

6. Podle stanov Sokola zřejmě lze, aby 
výbor schválil umístění sídla jakémuko-
liv subjektu v rámci jeho nemovitostí. 
Podle mě by ale o tom měla rozhodovat 
valná hromada. Je to rozhodnutí pro 
tělovýchovnou jednotu závažné. Firma, 
která v rámci tenisového oddílu TJ Sokol 
Horní Počernice působí, vznikla 29. 
října 2012 a společníky této fi rmy jsou 
předseda tenisového oddílu a zároveň 
i jednatelem je místopředseda tenisové-
ho oddílu. Nabídka na pronájem celého 
tenisového areálu byla podle slov p. Liš-
ky 10.000 Kč měsíčně. Jelikož provozem 
přetlakové haly, která se užívá v zimním 
období, lze vygenerovat zisk cca 800 tis. 
Kč, neznám důvod, proč toto zařízení 
neprovozuje TJ Sokol. Pro uvedení 
konkrétních čísel: Příjmy v ceně 350 Kč 
za hodinu po dobu 28 týdnů mohou být 
1.440.000 Kč, výdaje za stejné období 
jsou 566.000 Kč. V těchto výdajích lze 
tedy úspěšně splácet případné investice 

za pořízení této haly a po ukončení splá-
tek může tato hala při její životnosti 8 let 
generovat čistý zisk po další čtyři roky. 
Vzhledem k tomu, že TJ Sokol disponu-
je nemovitým majetkem, není problém 
získat úvěr či leasing. TJ Sokol bohužel 
chybí ekonomická rozvaha a plánování 
výhledu do budoucna. Pokud by toto 
existovalo, jsem přesvědčena, že by 
představitelé Sokola došli ke stejnému 
závěru, tenisovou halu provozovali a trž-
by z tohoto provozu by byly zásadním 
příjmem do rozpočtu TJ Sokol. 

7. Rada MČ Praha 20 neodsouhlasila 
na svém jednání dotaci ani půjčku pro 
Sokol a rozhodla, že nejvhodnějším 
způsobem pomoci Sokolu je odkoupení 
pohledávky od fi rmy Sibera. Tato záleži-
tost byla s fi rmou projednána telefonicky 
v úterý 11. 12. 2012 s tím, že to majitel 
fi rmy ještě projedná se společníkem. 
Jelikož jsou ale procedurální záležitosti 
v hospodaření s veřejnými prostředky 
zdlouhavější, rozhodlo se vedení radnice 
pro následující postup: Ve čtvrtek 13. 12. 
zasedala rada a tento záměr schváli-
la. V pátek 14. 12. ale odkoupila tuto 
pohledávku soukromá osoba. Zvláštní 
souhra náhod. Bohužel p. Liška nepíše, 
kdo tuto pohledávku odkoupil. V obsahu 
zápisu výboru TJ Sokol, který obdržela 
redakce HPZ, a je to tedy veřejná infor-
mace, je zmíněno, že tuto pohledávku 
odkoupil předseda tenisového oddílu. 
To ale p. Liška věděl na jednání zastu-
pitelstva následující pondělí, a aniž by 
zastupitelům tuto konkrétní informaci 
sdělil, nechal nás záměr schválit. Jelikož 
jednáme o vstupu MČ do aktivit Sokola, 
a výbor TJ se na tom také shodl, mohlo 
být odkoupení pohledávky prvním 
fi nančním krokem tohoto záměru.

8. Zde bych mohla znovu citovat to, co 
je uvedeno v bodě 2, ale ještě se poza-
stavím nad výňatkem z nesmyslné věty 
„…bude-li mezi MČ a TJ Sokol existovat 
standardní stav vzájemné spolupráce, 
důvěry, úcty…“ Zodpovědně říkám, že 
od začátku změny vedení na radnici 
v roce 2010 o nic jiného neusilujeme 
a nežádáme.

Věřím, že jsme nejen členům Sokola ob-
jasnili celou situaci, kterou bychom rádi 
prezentovali na jejich valné hromadě, 
pokud na ni budeme pozváni.

Na závěr mi dovolte, abych reagovala 
na žádost p. Lišky o veřejnou omluvu. 
Článek v minulém čísle byl založen na 
faktech, která můžeme doložit. Nezve-
řejnili bychom nepravdivé informace či 
spekulace. A za pravdu není třeba se 
omlouvat.

Hana Moravcová, starostka 
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Program divadla v únoru 2013

POKLADNA

Předprodej vstupenek na březen 2013 bude zahájen v pokladně divadla 12. 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.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do 16.00.

REZERVACE

Internetové rezervace vstupenek jsou možné první den předprodeje od 18.00 
na www.divadlopocernice.cz a na e-mailové adrese: divadlo@pocernice.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 vytisknou v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.

PŘEHLED AKCÍ V ÚNORU:

Neděle 3. února v 15.00
MATYLDA ZASAHUJE ANEB 
POVÍDAČKY NAŠÍ KAČKY

Neděle 3. února v 18.00
VÝSTAVA FOTOGRAFA BJÖRNA 
STEINZE A BEAUTIFUL STRANGE 
DREAM / PŘEKRÁSNÝ PODIVNÝ SEN 

Čtvrtek 7. února v 19.30
SVĚTÁCI
  
Sobota 9. února v 15.00
KUBULA A KUBA KUBIKULA

Neděle 10. února v 17.00
TANEČNÍ AKADEMIE

Středa 13. února v 19.30
ZOJČIN BYT
  
Čtvrtek 14. února v 19.30
VEČER HUDBY A POEZIE 
renesance a baroka

Středa 20. února v 19.30
FRANKIE & JOHNNY

Pátek 22. února v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Sobota 23. února v 15.00
ČERTOVSKÝ MARIÁŠ

Neděle 24. února v 19.30
CAVEMAN   
 
Čtvrtek 28. února v 19.30
TLUSTÝ PRASE
   
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:

1. – 3. března
POPAD
Pražská oblastní přehlídka 
amatérských divadel

Neděle 3. února v 15.00
Hana Lamková

MATYLDA ZASAHUJE 
ANEB POVÍDAČKY NAŠÍ 
KAČKY

Divadelní agentura Praha

Činoherní pohádka podle známých Večer-
níčků, které nezapomenutelným způsobem 
namluvila Stella Zázvorková. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 3. února v 18.00 

BJÖRN STEINZ:
A BEAUTIFUL STRANGE 
DREAM / PŘEKRÁSNÝ 
PODIVNÝ SEN 

Vernisáž výstavy fotografi í z Jižní Koreje 
ve foyer divadla 

Čtvrtek 7. února v 19.30

SVĚTÁCI

DS Háta   VYPRODÁNO

Sobota 9. února v 15.00
Vladislav Vančura

KUBULA A KUBA KUBIKULA

Hálkovo městské divadlo Nymburk

Medvědář Kuba Kubikula chodil po světě 
se svým nezbedným a mlsným medvědem 
Kubulou dlouho, ale najednou už si s jeho 
zlobením opravdu nevěděl rady. A tak 
si vymyslel dobrácké medvědí strašidlo 
Barbuchu, aby mu pomohlo Kubulu zkrotit. 
Roztomilý příběh medvědáře a jeho med-
věda neztratil ani po letech nic ze svého 
kouzla, moudrosti a vtipu.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 10. února v 17.00

TANEČNÍ AKADEMIE

Jednotné vstupné 100 Kč

Středa 13. února v 19.30
Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT 
OBNOVENÁ 

PREMIÉRA
 

Divadelní soubor Právě začínáme
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Úprava a režie: Josef Hervert
Překlad: Alena Morávková
Hudba: Pavel Horák 

Tragická fraška o třech dějstvích
V jednom moskevském, proti pravidlům 
získaném bytě se ve dvacátých letech 
minulého století sejde podivuhodná společ-
nost lidí, o nichž lze říci, že jsou na útěku, 
a lidí místních. Společně dají dohromady 
módní salón, který, jak se ukáže, módním 
salónem není.
Hrají: Alexandra Vytlačilová, Milan Rutner, 
Barbora Jelínková, Filip Minařík, Ondřej 
Hrubeš, Aleš Balda, Šárka Hanušová, Milan 
Špale, Sabina Valová, Eva Bartoňová, Jiří 
Novotný, Lucie Hendrychová a Jana Povol-
ná. V roli sedmé dámy Josef Hervert j.h.
Vstupné 120, 100, 80

Čtvrtek 14. února v 19.30

VEČER HUDBY A POEZIE 

Poezie a hudba renesance a baroka
Herec Jan Šťastný se představí v poněkud 
nezvyklé roli – jako recitátor vážných i hu-
morných veršů, které se střídají s písněmi, 
áriemi a instrumentálními skladbami.

Autoři básní: Publius Ovidius Naso, 
William Shakespeare, Pedro Calderon 
de la Barca, Stanislav Kostka Neumann, 
Jaroslav Seifert aj.
Skladby renesančních a barokních skladate-
lů: Giulio Caccini, Giuseppe Tartini, Antonio 
Vivaldi, Georg Friedrich Händel a další.
Účinkují: Pavla Švestková – mezzosoprán
Jan Šťastný – umělecký přednes

Komorní soubor ATLANTIS COLLEGIUM
Jitka Jiříčková – housle
Jan Sládeček – violoncello
Vítězslav Podrazil – umělecký vedoucí, 
cembalo
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Středa 20. února v 19.30 VYPRODÁNO

Terrence McNally 
FRANKIE & JOHNNY 

Produkce: Divadlo v Rytířské

Pátek 22. února v 19.30

Hans Christian Andersen 
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

DS Právě začínáme

Režie: Alexandra Ptáčková a Michal Pivarči
Choreografi e: Karel Jinda
Hudební mix: Myko a Alexandra Ptáčková
Výprava: Magdalena Hůlová
Kostýmy: Karel Jinda
Technika: Tomáš Sýkora a Mirek Novák

Nové inscenační zpracování jednoho 
z nejkrásnějších pohádkových příběhů 
o dobrodružné cestě malé Gerdy, která 
díky své odvaze, vytrvalosti a lásce 
dokáže překonat všechny překážky, 
a vysvobodí milovaného Kaje z rukou 
Sněhové královny.
Inscenace kombinuje tradiční činohru s no-
vými jevištními postupy, hudbou a tancem.
Hrají: Markéta Čiperová, Karel Jinda, Ale-
xandra Ptáčková, Klára Šimicová, Ondra 
Hrubeš, Štěpán Sýkora, Petr Kříž, Jana 
Keilová, Klára Hajdinová, Michal Pivarči, 
Filip Minařík, Jiří Špaček, Bára Jelínková.
Hlasy nahráli: Bětka Holcová, Štěpán 
Sýkora, Jiří Vojta, Daniela Dongresová
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 23. února v 15.00
Dana Bartůňková

ČERTOVSKÝ MARIÁŠ

Divadlo Kompanyje

Výpravná činoherní pohádka a starém mlý-
ně, ve kterém řádí dvě uhádané čertice.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 24. února v 19.30
Rob Becker

CAVEMAN VYPRODÁNO

Produkce: Point1

Čtvrtek 28. února v 19.30
Neil Labute

TLUSTÝ PRASE  

Městské divadlo Mladá Boleslav

Režie: Petr Mikeska

Hořká komedie, jejímž hlavním nehr-
dinským hrdinou je mladý muž zamilo-
vaný do tlusté holky. Helena je mladá, 
chytrá, sympatická, zdánlivě ideální 
dívka, která má ale kila navíc. Časy, kdy 
ideálem byla Věstonická Venuše jsou 
dávno pryč, dneska se ve vzhledu žádá 
dokonalost po všech stránkách. A tak 
náš hrdina jen velmi obtížně odolává 
tlaku okolí, které se mu snaží vysvětlit, 
že to není nic pro něho. A přitom mu 
samozřejmě i závidí. Výborně napsaná 
komedie o podstatných věcech, s nimiž 
se denně setkáváme. 
Hrají: Alena Bazalová j.h., Petr Prokeš, 
Petra Nakládalová, Petr Mikeska
Vstupné 240, 220, 200 Kč

PŘIPRAVUJEME

Pátek 1. března, sobota 2. března, 
neděle 3. března

POPAD – Pražská 
oblastní přehlídka 
amatérských divadel

Pořádá Amatérská divadelní 
asociace Praha

Program přehlídky najdete na 
www.divadlopocernice.cz/program
Vstupné dobrovolné

Pátek 8. března v 19.30
Hans Christian Andersen 

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
DS Právě začínáme
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 10. března v 15.00
Kristina Herzinová na motivy pohádky 
Boženy Němcové
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O SLUNEČNÍKU, 
MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU

Mladá scéna Ústí nad Labem
Výpravná činoherní pohádka 
Příběh prince Vladana, který v nepří-
tomnosti rodičů provdá své tři sestry za 
krále Slunce, Měsíce a Větru, a sám se 
zamiluje do jejich sestry, hvězdy Večer-
nice, proslavil v sedmdesátých letech 
fi lm Václava Vorlíčka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 13. března
Jerry Mayer

LÁSKA NA TŘI

Režie: Gustav Skála
Překlad: Jiří Stach

Brilantní konverzační komedie uvádě-
ná Divadlem Metro v české premiéře.
Dva cestující ve vlaku, který se žene 
odporným ospalým ránem. Ona, žena na 
úrovni, psycholožka, on, životní tragéd, 
zcela neukotvená existence. Jediné, co je 
zdánlivě spojuje, je vášeň pro luštění kří-
žovek. Opravdu jen zdánlivě. Jak snadno 
a rychle se mohou během několika oka-
mžiků obrátit životní postoje, a jak zdánlivě 
neslučitelné může snadno splynout a vzá-
jemně se doplňovat vás přesvědčí herci 
Oldřich Vízner a Světlana Nálepková. 
Vstupné 260, 240, 220 Kč

Sobota 16. března v 15.00
Stanislav Tomek

DOROTKA A PENTLIČKA 
aneb NÁMLUVY 
VE MLÝNĚ

Právě začínáme
Režie: Stanislav Tomek
Jevištní a zvuková technika: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora
Kostýmy: Eva Bartoňová
Hudební spolupráce: Gábina Cincibusová, 
Kristýna Cincibusová
Výtvarník: Vladimír Vondruška
Technická spolupráce: Martin Pařízek

Komediální pohádkový příběh vypráví 
o Jeníkovi a Dorotce, kteří se mají rádi. 
Mlynář, otec Dorotky, však chce dceru 

bohatě provdat. Nejraději za syna boha-
tého statkáře, nebo dokonce za zámec-
kého písaře. Jeho plány překazí a mladé-
mu páru pomůže ke štěstí vodník, který 
navíc vytrestá nejen nemilované a zištné 
nápadníky, ale i tvrdohlavého mlynáře. 
Veselý příběh pobaví děti i rodiče.
Hrají: Ondřej Hrubeš, Kristýna Pařízková, Jan 
Vytlačil, Jana Sůvová, Eliška Králová, Michal 
Král, Petr Urban, Pavel Sůva, Petr Beneš.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 16. března v 19.30 

DOROTKA A PENTLIČKA 
aneb NÁMLUVY 
VE MLÝNĚ       

PREMIÉRA  
 
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 17. března v 16.00

FILMOVÝ FESTIVAL 
EXPEDIČNÍ KAMERA

Oslavte s námi odvahu a dobrodružství.
Čtyřhodinové promítání fi lmů o dobrodruž-
ství, divoké přírodě, o extrémních zážitcích 
a sportech. Přijďte zhlédnout fi lmy o lidech 
v situacích, do kterých se sami možná ani 
netoužíte dostat. 
Uvidíte fi lmy: Zabijácká krása, V kůži 
vlka po stopách Džingischána (2), Sibe-
rut, Sandstone (Pískaři) Príbehy tatran-
ských štítov, Halo effect, Foli (Rytmus), 
Cesta domů
Vstupné 80 Kč

Úterý 19. března v 19.30
Noel Coward

LÍBÁNKY aneb LÁSKA 
AŤ JDE K ČERTU

Produkce: Divadlo Palace
Režie: Petr Hruška

Dvojice bývalých manželů se po letech 
setkává v drahém francouzském ho-
telu, kam oba přijeli na svatební cestu 
se svými novými a mladšími partnery. 
Zápletka začíná v okamžiku, kdy bývalí 
manželé zjistí, kdo vlastně v sousedním 
pokoji tráví líbánky. Komedie je postave-
na na výborném textu Noela Cowarda, 
mistra svižných, někdy laskavých, jindy 
jedovatých dialogů, které gradují a místy 
práskají jako bič. Zaručují smích právě 
proto, že nejsou vymyšlené a vyumělko-
vané, ale odposlouchané ze života. 
Hrají: Jiří Langmajer, Ivana Jirešová / 
Klára Issová, Kristýna Frejová / Jitka 
Čvančarová/ Martina Preissová – Válko-
vá, Jan Teplý ml., /Michal Slaný
Vstupné 350, 320, 280 Kč

Sobota 23. března v 15.00

NA SALAŠI ZASE STRAŠÍ

Divadelní společnost 
Františka Kreuzmanna

Pohádkový příběh z Valašských hor
Půvabná, laskavá a hlavně humorná 
klauniáda, která pobaví nejen děti, ale 
i jejich rodiče.
Pojďte se s námi podívat na další 
dobrodružství Jury a Ondry, dvou bačů 
z valašské salaše, kteří se už dokázali 
vypořádat se zlým černokněžníkem 
i nebezpečným drakem. Ale ani teď to 
nebudou mít snadné. Kdo jim tentokrát 
nedopřeje klidu a pořádně je potrápí? 
Poradí si sami nebo jim opět pomůže 
jejich kamarádka Víla? Odpověď na vás 
čeká v naší pohádce. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 25. března v 19.30
Jiří Voskovec, Jan Werich, 
Burton Lane

ČOCHTAN VYPRAVUJE

Produkce: Divadelní společnost 
Josefa Dvořáka
Režie: Rudolf Fleischer, Josef Dvořák

Nestárnoucí muzikál Divotvorný hrnec 
v osobité úpravě nejslavnějšího českého 
představitele vodníků Josefa Dvořáka.
V komediálním příběhu, zasazeném do 
pomyslného jihoamerického státu Missi-
tucky, hraje vlastně hlavní roli hrnec plný 
zlata. Jihočech Josef Maršálek jej před 
odchodem z domova ukradne třeboň-
skému vodníkovi Čochtanovi v naivní 
víře, že díky němu v Americe snadno 
zbohatne a své jediné dceři Káče tak 
zajistí bezstarostný život. A protože 
zmíněný hrnec má navíc kouzelnou moc 
splnit tři přání, není tu nouze o překvapi-
vé dramatické zápletky. 
Hrají: Josef Dvořák, Karel Gult, Stani-
slava Topinková / Dagmar Schlehrová, 
Vlasta Kahovcová / Blanka Tůmová, 
Milan Duchek / Rostislav Trtík, Renata 
Krandová / Lambrini Chaciosová, Jiří Veit 
Vstupné 300, 270, 240 Kč
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Hlavní partner
Divadla Horní Počernice

PŘIPRAVUJEME:

Středa 3. dubna v 18.00

QUATTROM (popáté) 

Vernisáž výstavy obrazů, výtvarných 
objektů a grafi ky autorů Miroslava 
Kubového, Milana Myslivečka, Jiřího 
Mejstříka a Aleny Hořejší.

Dopolední představení zadaná 
pro školy a školky

Jednotné vstupné na divadelní předsta-
vení 50 Kč, pokud není uvedeno jinak.
Maminky s dětmi mohou představení 
navštívit po předchozí domluvě 
na tel. čísle: 281 920 326. 
Školy a školky mají při obsazování 
míst přednost.

Pondělí 4. 2. v 9.00

Pinocchio – Hravé divadlo Brno
Určeno pro předškoláky 
a 1. - 3. třídy ZŠ.

Úterý 12. 2. v 9.00

Kolotoč pohádek – Víťa Marčík junior
Určeno dětem z MŠ a 1. ročník ZŠ.

Středa 27. 2. 9.00 a 10.30

Pověsti české 
– divadelní agentura Susa
Určeno dětem z 1. stupně ZŠ.

Pondělí 4. 3. v 9.00

O Ježibabákovi – Divadlo D
Určeno dětem z MŠ a 1. - 2. ročník ZŠ.

Pátek 8. 3. v 9.00

Perníková chaloupka – Duha Polná
Určeno dětem z MŠ a 1. - 2. ročník ZŠ.

Úterý 12. 3. v 9.00 a 10.30

Jak malovali vajíčka – Divadlo Úsměv
Určeno dětem z MŠ.

Úterý 19. 3. v 9.00

Hurá, jaro je tady, aneb Velikonoce 
jsou za dveřmi – Divadlo Andromeda
Určeno pro předškoláky 
a 1. – 3. ročník ZŠ.

Čtvrtek 21. 3. v 8.15, 9.30 a 10.45

Velikonoce aneb jaro vítej 
– Umělecká agentura Petra Kubce 
Určeno dětem z 1. stupně ZŠ.

Pondělí 25. 3. v 9.00 a 10.30

Veselé Velikonoce 
– Liduščino Divadlo
Určeno dětem z MŠ a 1. – 3. třídy ZŠ.

Koncerty pro harfu (a nejen pro ni) patří už čtvrt století neodmyslitelně 
k předvánoční atmosféře Horních Počernic. Tentokrát jsme slyšeli krásnou 
hudbu v podání Jany Bouškové, Jiřího Bouška, Jiřího, Filipa a Davida Kubitových. 
Večerem provázela Libuše  Váchalová, jako host vystoupil český hudební skladatel 
a klavírista Vadim Petrov. 

Zpívání pod vánočním stromem v divadle 
v přírodě provázelo tentokrát deštivé 
počasí. Přesto si hornopočerničtí přišli 
popřát a zazpívat společně s Ditou 
Hořínkovou a jejím synem Filipem.
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Leden a prosinec jsou pro Chvalský zámek obdobím vel-
kých akcí, kdy zámek, nádvoří i Chvalská tvrz jsou plné 
lidí, a my jsme moc rádi za každé setkání s vámi. 

Vánoce jsme otevřeli adventními trhy 9. prosince, abychom 
je uctili a patřičně oslavili 24. prosince, kdy se na zámku 
konal tradiční živý betlém. Svátečně naladění návštěvníci 
proudili do zámku s celými rodinami, aby spatřili půvabnou 
Marii, dobrého Josefa a maličkého Ježíška v kočárovně 
a odnesli si betlémské světlo, jehož poselství nám jako 
každoročně doručili skauti. K narození Ježíška patří i živá 
zvířátka a tak především děti velmi vítaly možnost pohrát si 
se živými ovečkami, beránky a kůzlátky. Vánoční atmosféru 
umocňoval zpěv koled a písní dvou sborů – Ekumenického 
sboru hornopočernických církví pod vedením P. Firbase 
a kapely Boží nadělení pod vedením Z. Jurana. Otevřeny 
byly i všechny zámecké výstavy, takže hosté zámku přišli ke 
svým stromečkům naladěni dobře a svátečně.

Oblíbené zavírání Vánoc se také neslo v duchu rekordní 
návštěvnosti – velbloudi kráčející Chvalskou tvrzí ještě 
nikdy neviděli takové množství lidí pohromadě, dokon-
ce ani loni ne. Davy na nádvoří se spočítat nedaly, ale 
jen výstavy zámku ten den navštívilo 436 návštěvníků. 
Zavírání Vánoc – to je především klanění tří králů v kočá-
rovně. Tradiční dary, zlato, kadidlo a myrha, byly přine-
seny, písně zazpívány, velbloudi pohlazeni a odvedeni 
a křídový nápis K + M + B 2013 hlásal, že zavírání Vánoc 
proběhlo v nejlepším pořádku.

Děkujeme vám za hojnou účast na akcích Chvalského 
zámku a těšíme se na masopustní průvod, který se usku-
teční v neděli 10. února.

Za spolupráci na našich akcích děkujeme společenství 
Molechet v čele s Jiřím Stiborem, rodinnému centru MUM 
(Mariím: Lence Uhlířové, Radce Plaché a Jáje Brenkusové), 
Josefům (Tomáši Tökölymu a Michalovi Smetanovi), Ježíš-
kům (Adince Štikové, Vítkovi Plachému a Klaudince Brenku-
sové), panu Berouskovi z cirkusu Bernes za velbloudy, 
panu Glattovi za zvířátka a Městské policii Horní Počernice. 

Alexandra Kohoutová

Jak jsme otevřeli, 
oslavili a zavřeli 
Vánoce

Foto č.1, 2, 3
Blanka Musílková 
Foto č. 4, 5
Vladimír Mojžíš jr.
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Na Chvalském zámku se sešla v neděli 
20. ledna plejáda známých osobnos-
tí, aby slavnostně zahájila výstavu 
Večerníčky, jejímž hlavním partnerem 
je Centrum Černý Most. Děti i rodiče 
se setkali s výtvarníkem Jiřím Šalamou-
nem, který maxipsa nakreslil, s reži-
sérem jedné povídky Autopohádek 
Michalem Žabkou i s velmi oblíbeným 
hercem Josefem Dvořákem, který na 
děti mluvil jako maxipes Fík, Ája, nebo 
jako Bob a Bobek.

Výstavy Maxipes Fík a další tvorba 
Jiřího Šalamouna, Autopohádky a Krte-
ček aneb Zdeněk Miler dětem přilákaly 
pozornost dětí, jejich rodičů i široké ve-
řejnosti. Velký sál zámku, do posledního 
místečka zaplněný návštěvníky, pozdravi-
la a výstavu slavnostně zahájila ředitelka 
Alexandra Kohoutová, aby následně 
předala slovo všem vzácným hostům 
a náležitě je vyzpovídala. 

Výtvarník a ilustrátor, profesor Jiří Šala-
moun, vyprávěl o tom, jak Fíka nakreslil. 
Na otázku, jak se mohou z malých malířů 
stát ti velcí a uznávaní, odpověděl vtipně 
a lakonicky: „Zůstaňte malí.“ Režisér 
a přední výtvarník Michal Žabka dětem 
vysvětloval, jak to udělat, aby loutky 
ožily – tak jako se jim to podařilo ve velmi 
pěkném celovečerním fi lmu Autopohádky, 
jejichž první povídku režíroval Břetislav 
Pojar a spolupracovali na něm dále režisér 
František Váša, výtvarníci Pavel Koutský, 
Bára Dlouhá a režisér a výtvarník Jiří Pixa. 
Hostem slavnostního zahájení byl i Jakub 
Hora, ředitel Anifestu, festivalu animované 
tvorby. Loutky a fi lmové scenérie z Auto-
pohádek se těšily velkému zájmu malých 
i velkých návštěvníků.

Největší dětské ovace však přece jen 
sklidil herec Josef Dvořák, který dětem 
zahrál maxipsa Fíka, Áju, Boba i Bobka 
a vyprávěl, kterak vznikl hlas maxipsa. Lví 
podíl na vzniku huhňavého hlasu oblí-
beného Fíka mělo chvilkové nachlazení 
pana Dvořáka. Bylo vidět, že Josef Dvořák 
to s dětmi skutečně umí, o čemž svědčí 
nejen „hlasy“ Večerníčků, ale i celá řada 
pohádkových hastrmanů a oblíbené Malé 
televizní kabarety, na které zavzpomínali 
především rodiče dětí.

Vzácnou návštěvou nás poctila ředitelka 
Centra Černý Most Ing. Zdeňka Jakšić. 
Centrum Černý Most je hlavním partnerem 

výstavy a již podruhé podpořilo zámek 
a jeho výstavy pro děti. Paní ředitelka 
k partnerství s Chvalským zámkem říká: 
„Spolupráci s pohádkovou výstavou na 
Chvalském zámku nerealizujeme poprvé. 
Loni jsme se stali hlavními partnery výstavy 
Kuky se vrací na Chvalský zámek aneb 
Naposledy v Čechách, která prezentova-
la postavičky ze stejnojmenné pohádky. 
Aktivity pro rodiny s dětmi jsou jedním 
z hlavních pilířů strategie Centra Černý Most 
orientované na zákazníka, a tak nás velmi 
těší, že i letos můžeme v podpoře této akce 
pokračovat.“

Výstavě Večerníčky popřála mnoho úspě-
chů a krásným přáním, aby nám ze života 
nezmizely pohádky a abychom si je vždy 
uměli najít, radní pro kulturu a školství 
Mgr. Alena Štrobová. 

Následovalo vylosování celoročního 
vítěze soutěže O kouzelný plamínek víly 
Ohnivky, které se za rok 2012 zúčastnilo 
5 446 dětí. Ředitelka zámku před zraky 
všech přítomných vylosovala Anežku 
Šípovou z Prahy 9 – Hloubětína, která byla 
i výherkyní měsíce prosince. Anežka od 
nás získává celoroční volnou vstupenku 
na všechny výstavy Chvalského zámku 
a krásnou dětskou hru. 

Vítězové výtvarné soutěže O nejohnivější 
Ohnivku byli přítomni v hojném počtu 
a jistě je potěšilo, že jejich výkonům 
tleskal nejen plný sál zámku, víla Ohnivka, 
ale i pozvaní hosté, mezi nimiž byli i dva 
význační čeští výtvarníci. Kdoví, třeba na 
jejich místě budou za pár let i naši výherci...

Výstava je otevřena denně 
od 9 do 17 hod. až do 31. března 2013. 

Mgr. Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

Foto Ondřej Sedláček

Velká výstava Večerníčků 
na Chvalském zámku
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Masopust, Večerníčky 
a Popelka na Chvalském zámku

Jak říká víla Ohnivka, únor je měsíc ně-
kde mezi zimou a jarem. Ať už jsou dny 
zimně šedivé nebo sněhově bílé, u nás 
na zámku vládnou barvy, obrázky, loutky 
a hrdinové Večerníčků. Snažili jsme se, 
aby se výstava líbila dětem i dospělým, 
takže na své si přijde zrak i sluch, v Kr-
tečkově herně mohou děti plnit různé 
úkoly a hrát si. Průvodkyní v únoru bude 
Popelka, a pozor, provází jen v neděli 
24. února, kdy už se děti vrátí z jarních 
prázdnin. Těšíme se na vás také v nedě-
li 10. února při oblíbeném masopustním 
průvodu, který vyjde od ZŠ Ratibořická, 
aby dorazil na nádvoří Chvalského zám-
ku. Oprašte masky a pojďte se s námi 
veselit a rozsvítit zimní dny!

 
Do 31. 3. 2013 

Večerníčky na Chvalském zámku

Maxipes Fík a další tvorba Jiřího Šala-
mouna, Autopohádky a Krteček aneb 
Zdeněk Miler dětem

Ve výstavním prostoru prvního patra uvi-
díte obrázky maxipsa Fíka a další obrazy 
a ilustrace výtvarníka a ilustrátora Jiřího 
Šalamouna. Kromě oblíbeného Maxipsa 
a jeho kamarádky Áji vás zaujmou ilustra-
ce z knih a fi lmů, např. Pan Tau, Hlemýžď 
čili šnek, Poslední Mohykán, Pán ze San 
Francisca, Opilý kocour či Kaštanka. Děti 
si mohou také zalézt do „maxipsí“ boudy, 

pohrát si v ní a podívat se na pohádku 
Maxipes Fík a požárníci. 

Zároveň uvidíte animované postavičky 
z celovečerního fi lmu Autopohádky, který 
vznikl na základě knihy Jiřího Marka a na 
němž se podílel legendární režisér Břeti-
slav Pojar. Loutková výstava se bude líbit 
všem věkovým skupinám a také fi lmovým 
fanouškům. Nabízí čtrnáct fi lmových deko-
rací a desítky loutek z fi lmu Autopohádky. 
Naši hosté tak mohou navštívit pohádkové 
náměstí, kancelář pana účetního Pištory, 
stylovou zahradní restauraci či okresní 
silnici, kde se prohánějí „autopohádkové“ 
automobily. Na výstavě jsou zastoupeny 
loutky, dekorace a návrhy předního čes-
kého výtvarníka Michala Žabky, legen-
dárního Břetislava Pojara nebo jednoho 
z nejlepších českých animátorů Fáni 
Váši. V rámci doprovodné fotokolekce 
se setkáte s řadou zajímavých momentů 
z natáčení fi lmu a s fotografi emi Lucie Bílé, 
Viktora Preise či Ladislava Mrkvičky, kteří 
pohádkovým hrdinům propůjčili své hlasy.

Nádherné pískovcové sklepení zámku 
se proměnilo v interaktivní hernu pro děti 
s velkými obrázkovými panely Krtečka 
a jeho kamarádů. Výstavu Krteček aneb 
Zdeněk Miler dětem ocení menší i větší 
děti. Obrázkové panely mají rozměr až 
2×2 m a tvoří rozevřenou knihu, kde děti 
plní úkoly a hrají si. Všechny děti ocení, že 
si na výstavě mohou hrát – čekají vás in-
teraktivní hry u stolečků, na kobercových 
čtvercích a na polštářích. Hlavním partne-
rem výstavy je Centrum Černý Most.

 
Ne 10. 2. od 14 hod.

Masopustní průvod 

Tradiční masopustní průvod s veselými 
maskami vyráží ve 14 hod. od ZŠ Ratibo-
řická, navštíví paní starostku na Úřadě MČ 
a projde ulicí Mezilesí, kde vás čeká Cir-
kus MUM, a svou pouť zakončí na nádvoří 
Chvalského zámku. Na nádvoří budou 
vyhlášeny nejlepší masopustní masky 
a pozveme vás na zabijačkové hody 
v kočárovně. Můžete zároveň navštívit 
výstavu Večerníčky na Chvalském zámku. 
Pořádá Chvalský zámek, RC MUM, Skauti, 
společenství Molechet, DDM HP. Partne-
rem akce je Globus Černý Most.

Ne 24. 2. od 10 do 17 hod.

Pohádková neděle na zámku 
s Popelkou a Večerníčky

Komentovaná prohlídka na objednávku 
s krásnou a hodnou Popelkou, která prove-
de děti i rodiče celým zámkem a výstavou 
Večerníčky na Chvalském zámku (Maxipes 
Fík, Autopohádky a Krteček). Děti čekají 
úkoly, mimo jiné i hledání ztraceného 
střevíčku a cesta po tajemném schodišti. 
Nečekejte, zda se na vás dostane na mís-
tě. Objednejte se předem. Jedna prohlídka 
trvá 40 minut. Popelka provází vždy v celou 
hodinu od 10 do 17 hodin, poslední pro-
hlídka v 16 hodin. 
Rezervace a informace o ceně 
na tel.: 281 860 130 nebo 
infocentrum@chvalskyzamek.cz. 

 
Do Ne 3. 3. 2013

Prodejní výstava obrazů
Jarmila Králová: Obrazy

V galerii zámku najdete velmi oblíbené 
obrazy Jarmily Králové a absolventů 
kurzů jejího ateliéru J. K. Art. Autoři Ilona 
Neumannová, Helena Veverková, Helena 
Pěkná, Eva Ange a Josef Beraněc začali 
jako amatéři malovat v kurzech Jarmily 
Králové a dnes se věnují vlastní tvorbě. Ta 
jim přináší nový rozměr do života a jejich 
díla se díky chuti tvořit dají srovnávat s díly 
profesionálních malířů. Sama Jarmila 
Králová vytvořila designový systém obrazů 
Královské barevné čtverce a zabývá se 
především olejomalbou a akvarelem. 

Těšíme se na vás na Chvalském zámku.
Alexandra Kohoutová, ředitelka

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.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
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VÝHERKYNĚ SOUTĚŽEVÝHERKYNĚ SOUTĚŽE  O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY  ZA PROSINEC 2012ZA PROSINEC 2012VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA PROSINEC 2012

Milé děti, udělaly jste nám velkou radost! V prosinci od vás víla Ohnivka dostala druhý největší 
počet soutěžních kuponů za rok 2012. Z celkového počtu 561 soutěžních kuponů bylo jen 
8 odpovědí nesprávných a 553 správných.
Ředitelka zámku Alexandra Kohoutová vylosovala tentokrát holčičku, a to pětiletou Anežku Ší-
povou z Prahy 9 – Hloubětína. Anežka vyhrála nejen krásnou cenu, ale i prohlídku s princeznou 
Zlatovláskou a Večerníčky, na kterou pozvala i svou sestřičku Marušku. Prohlídka se oběma sleč-
nám líbila natolik, že jsou odhodlány soutěžit znovu, protože ještě neznají Popelku, Růženku, vílu 
Ohnivku a rytíře Jana, kteří rovněž na Chvalském zámku provázejí. Tutéž cenu můžete vyhrát i vy!
A jaká byla zvědavá otázka víly Ohnivky? Souvisela s výstavou Vánoce našich babiček. Víla se vás 
ptala: „Co zářilo nad jesličkami, kde se narodil Ježíšek?“ Správná odpověď zněla: hvězda betlémská. 
Přijďte se k nám podívat a hledat otázku, související s Večerníčky. Těšíme se.

Únor je měsíc někde mezi zimou a jarem, chladno fi čí odevšad a nikde žádný ohýnek. Možná proto přišel čas, kdy na vílu 
Ohnivku dolehla převeliká únava. Ohnivka chodila po sklepení a po své podzemní jeskyňce a víčka se jí klížila. Snažila se 
cvičit, marně. Tancovala, nepomohlo to. Malovala obrázky, ale pořád se jí oči zavíraly. Dokonce si dala kávu jako dospě-
láci, aby se vzpamatovala. Nic – už to nemohla vydržet. Doploužila se do postýlky s plamínkovými peřinkami, zavřela oči 
a slastně usnula zimním spánkem. Copak myslíte, děti, probudí ji jaro?

Dne 26. 11. 2012 jsme vyhlásili 
výtvarnou soutěž O nejohnivější vílu 
Ohnivku. Během měsíce a půl přišlo 
na zámek 109 obrázků. Malovaly děti 
z celé Prahy, obrázky zaslaly děti 
z Plzně, Libčic nad Vltavou, Davle, 
Nehvizd, Zelenče, ale i z Moravských 
Prus, jeden jsme dostali dokonce až 
ze Slovenska.

V pondělí 14. ledna zasedala komise, 
které předsedal akademický malíř Mgr. 
Martin Velíšek, autor výtvarné podoby 
víly Ohnivky z komiksu v HPZ. Dalšími 
členy komise byla ředitelka zámku Ale-
xandra Kohoutová a produkční Růžena 
Beránková. Komise neměla jednoduché 
rozhodování. Martin Velíšek hodnotil, 
jak děti Ohnivku pojaly, jak pracovaly 
s prostorem na papíře a jakou techniku 
použily. Všechny vítěze jsme pozvali 
na slavnostní předání cen v neděli 20. 
ledna, kdy jsme také otevírali výstavu 
Večerníčky. Výstavou je samozřejmě 
provázela víla Ohnivka.

I. kategorie (předškolní děti) 
Cena za nejvlasatější Ohnivku: 
Sandra Dynybylová, Nehvizdy a Jamuna 
Luisa Kobesová, Praha 9
Cena za nejohnivější Ohnivku: 
Petra Brenkusová, Horní Počernice 
a Jeroným Fortin, Praha 3
Cena za nejstrašidelnější Ohnivku: 
Aleš Zakouřil, Praha 4

II. kategorie (1. – 3. třída)
1. místo Rozálie Fialová, Újezd nad Lesy 
2. místo David Repacký, Horní Počerni-
ce a Marie Fortinová, Praha 3
3. místo Daniela Vejmolová, Moravské 
Prusy a Adam Pilc, Horní Počernice 
čestné uznání získala 
Róza Mlčochová, Praha 8

III. kategorie (4. – 6. třída)
1. místo Viktorie Sniegoňová, Plzeň 
a Jan Bohuněk, Horní Počernice
2. místo Tereza Sinkulová, Plzeň 
a Richard Krenar, Horní Počernice
3. místo Michaela Rennerová, Horní 
Počernice a Eliška Korandová, Horní 
Počernice

IV. kategorie (7. – 9. třída)
1. místo Daniela Jiroušková, 
Horní Počernice
2. místo Dona Pospíšilová, 
Horní Počernice
3. místo Evelína Ottomanská, Praha 2 
a Aljona Ivanova, Horní Počernice

Vzhledem k vysoké vyrovnanosti sou-
těže a skutečně mnoha krásným obráz-
kům víly Ohnivky jsme se rozhodli, že 
díla všech účastníků soutěže vystavíme 
v kočárovně Chvalského zámku od 
7. do 24. března. 

Děkujeme vám, naši malíři.
Mgr. Alexandra Kohoutová, 

ředitelka Chvalského zámku

Vyhodnocení výtvarné soutěže 
O nejohnivější Ohnivku 
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Velmi nás těší, že kalendář MČ Praha 
20 na rok 2013 se vám líbí, o čemž 
svědčí úspěšnost jeho prodeje a vaše 
příznivé ohlasy. Podstatnou měrou 
k tomu přispěly kvalitní a originální 
fotografi e účastníků loňské fotografi c-
ké soutěže, kteří se podívali na Horní 
Počernice svýma očima. 

Vzhledem k tomu, že talentovaných 
amatérských fotografů je u nás 
mnoho, rádi bychom je vyzvali k nové 
fotografi cké soutěži, v níž se na Horní 
Počernice můžete podívat zase jinak. 
Název soutěže Horní Počernice známé 
neznámé napovídá, že fotografovat 
můžete nejen známá a oblíbená místa 
naší městské části, ale i místa, která 
každý znát nemusí, ale vy je máte rádi. 
Vítáme fotografi e objektů, přírody, 
ale i záběry z kulturních, sportovních 
a dětských akcí, které se v naší měst-
ské části konají. 

Těšíme se na vaše fotografi e nejpozději 
do 19. května 2013. Novinkou je, že 
fotografovat mohou nejen dospělí, ale 
i děti, pro které ale vyhlásíme samostat-
nou soutěž až v březnovém HPZ.

Objevte nová místa a zapomenutá zá-
koutí, nebo se zkuste podívat na známá 
místa netradičním pohledem. Nejlepší 
fotografi e budou publikovány v ka-
lendáři MČ na rok 2014. Zúčastnit se 
může každý občan či příznivec Horních 
Počernic od 13 let. Tvůrci nejlepších 
fotografi í budou odměněni poukázkami 
do hypermarketu ve výši 3.000, 2.000 
a 1.000 Kč.

Další fotografi e budou použity do 
kalendáře na rok 2014, na titulní stranu 
Hornopočernického zpravodaje nebo 
pro další propagační účely Chvalského 
zámku a MČ Praha 20.

Fotografi e zasílejte ve formě odkazu ke 
stažení snímku přes úložný informační 
systém, např. uschovna.cz, letecka-
posta.cz apod., nebo přineste na CD/
DVD na recepci Chvalského zámku. 
Snímky musí být ke stažení v obvyklých 
formátech, např. jpeg, jpg, tif, raw nebo 
ZIP a v minimálním rozlišení 300 Dpi 
ve fi nálním rozměru 1:1, ve kterém se 
použijí, tj.velikost cca 5 MB. 
Fotografi e posílejte na e-mail: 
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.

Uveďte prosím: odkaz ke stažení foto-
grafi e, název fotografi e, jméno a pří-
jmení autora, adresu, kontaktní telefon 
a e-mail. Jeden autor může zaslat 
maximálně 15 fotografi í.

Uzávěrka soutěže je 19. května 2013.
Mgr. Alexandra Kohoutová, ředitelka 

Chvalského zámku

Zasláním odkazu ke stažení fotografi e 
poskytuje účastník soutěže bezúplatné, 
nevýhradní, územně a časově neomeze-
né oprávnění (licenci) k použití fotografi e 
v rámci veškerých propagačních aktivit 
MČ Praha 20 a Chvalského zámku.

Horní Počernice 
známé neznámé
Nová fotografi cká soutěž pro kalendář 
na rok 2014 má uzávěrku 19. května 2013 

Vláďa Kočička: Západ slunce nad nádražím, 
3. místo

Blanka Musílková: Xaverov, 3. místo Jan Kolář: Cesta do školy, 2. místoJaroslav Kubík: U starých rybníků, 1. místo

Nejúspěšnější fotografové 
loňského ročníku soutěže 
Horní Počernice mýma očima
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Vážení občané Horních Počernic, 
sousedé, kamarádi a přátelé,

dovolujeme si vás srdečně pozvat 

na 3. reprezentační ples 
webu ePOČERNICE, 

který se koná 
v sobotu 9. března 2013 
od 19 hodin v Domečku.

Přijďte společně s námi prožít krásný večer. 
K dobré náladě nám bude hrát výborná 

počernická kapela BUENO, 
o občerstvení se bude starat počernická 

cateringová fi rma Lautia.

Vstupenky si můžete rezervovat na e-mailu 
redakce@epocernice.cz.

Za organizátory vás srdečně zvou a těší se
Petr Rýpar a Zuzana Foglarová

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

a)  zajistit večerní program akce v době cca od 18.30 do 22 hod.
b)  zajistit moderátora/skupinu/klauna na odpolední program 

od 14 hod.
c)  zajistit ozvučení, osvětlení akce, v případě potřeby i pódium
d)  zajistit bezpečnostní ostrahu v počtu 30 osob během koná-

ní akce, tj. od 17 do 23 hod. (do předání areálu správě MČ 
Praha 20) a dále ostrahu v počtu 10 osob od 23 do 24 hod.

e)  zajistit ohňostroj v délce trvání 10 min.
f) předložit celkový rozpočet akce
g) předložit reference 

Uzávěrka přihlášek 22. 2. 2013 do 16.00 v písemné formě, 
v zalepené obálce s nápisem Čarodějnice 2013 – 
organizátor a nápisem NEOTVÍRAT na recepci Chvalského 
zámku, Na Chvalské tvrzi 857, 193 21 Praha 9. 

Přesné podmínky výběrového řízení na www.chvalskyzamek.cz 
či na e-mailu alexandra.kohoutova@chvalskyzamek.cz.

Ceník pronájmu stánků a ploch na akci Čarodějnice 2013 
a specifi kace prodejních míst na www.chvalskyzamek.cz

Nezbytnou podmínkou je písemná přihláška do 
28. 2. 2013, uzavření smlouvy a platba do 15. 3. 2013. 
Písemné přihlášky, uzavírání smluv a platby vyřízuje pou-
ze vedoucí recepce Chvalského zámku Andrea Špačková, 
e-mail: andrea.spackova@chvalskyzamek.cz, 
tel.: 281 860 130 a 774 500 550.

Alexandra Kohoutová

Výběrové řízení na organizátora kulturní akce 
Čarodějnice dne 30. 4. 2013 
Chvalský zámek vyhlašuje výběrové řízení na organizátora kulturní akce Čarodějnice 2013, která se koná 
dne 30. 4. 2012 od 14 do 22 hod. v prostoru Chvalské tvrze v Praze 20 – Horních Počernicích.
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1Centrum Černý Most obyvatelé 
Horních Počernic velmi dobře 

znají, patří mezi jejich hlavní a časté 
cíle nakupování i zábavy. Momentál-
ně probíhá přestavba CČM na jedno 
z největších nákupních center v ČR. 
V jaké fázi je nyní přestavba a kdy 
vlastně CČM v nové podobě otevře 
své brány?

Stavba nového centra pokročila do 
poslední fáze, a tak stále přibývá něco 
nového. V létě jsme otevřeli střešní par-
koviště s kapacitou téměř 500 míst. Zá-
roveň rozšiřujeme řady prodejen – a to 
jak módních, tak i například obchodů 
s nábytkem či kuchyňským vybavením. 
V červnu byla navíc CČM udělena certifi -
kace zelených budov BREEAM s hodno-
cením VERY GOOD, která potvrzuje náš 
závazek k ekologickému přístupu. Mys-
líme také na komfort návštěvníků centra 
a neustále se jim snažíme zpříjemňovat 
pobyt v našem centru. Již na sklonku 
roku jsme otevřeli zbrusu nové toalety 
s moderním designem a vylepšeným 
vybavením. Velmi se těšíme, až zákaz-
níkům představíme kompletní bohaté 
portfolio prodejen a služeb při otevření 
nového Centra Černý Most, které se 
uskuteční již v březnu.

2Chystáte v souvislosti s otevřením 
nějaké akce pro své zákazníky?

Pro zákazníky bude připraven speciální 
celodenní program, v rámci kterého si 
v centru užijí zábavu jak děti, tak i rodi-
če. Při openingu budeme návštěvníkům 
také rozdávat dárečky a výhodnými 
akčními nabídkami je přivítají i prodej-
ny nového Centra Černý Most. V tuto 
chvíli nemohu více prozradit, ale již brzy 
budete mít možnost dozvědět se další 
informace. Aktuální novinky můžete 
sledovat na našich webových stránkách 
www.centrumcernymost.cz 
nebo facebookovém profi lu 
www.facebook.com/centrumcernymost.cz. 

3Na jaké nové obchody 
a služby se můžeme těšit?

Řady prodejen se rozšiřují už v průběhu 
stavby – konkrétně jde o italského vý-
robce kožených kabelek a doplňků Car-
pisa, dále o H&D HOME DESIGN, tradič-
ní českou fi rmu s ratanovým i dřevěným 
nábytkem a dekoracemi či o oblíbenou 
Tescomu. S příchodem nového roku se 
některé ze značek přesunuly do nových 
prodejen nebo rozšířily své prostory, 
například populární stánek Fruitisimo. 

V novém Centru Černý Most bude za-
stoupeno mnoho dalších značek, které 
zákazníkům představíme při otevření 
v březnu. Některé z nich dokonce uve-
dou svoje první obchody v Praze, jako 
například francouzská velkoprodejna 
se sportovním sortimentem Decathlon 
nebo vinotéka WinePoint. V novém cen-
tru zákazníkům samozřejmě nabídneme 
v rámci inovativního přístupu i širší port-
folio služeb. Mohou se těšit například na 
relaxační zóny, které zajisté uvítají.

4Jak bude řešeno parkování 
a příjezd k novému CČM?

Nabídneme zákazníkům hned několik 
možností, kde zaparkovat svůj vůz. 
Už nyní mohou volit mezi parkovacím 
domem či zaparkovat na novém střeš-
ním parkovišti. Myslíme také na řidiče 
ekologicky šetrných vozidel, jimž jsou 
k dispozici všechna místa střešního 
parkoviště. Celková parkovací kapa-
cita po otevření nového Centra Černý 
Most dosáhne 3 300 míst a zákazníci 
se mohou těšit na komfortní parkování, 
které bude přímo propojeno s hlavními 
komunikacemi a nákupní zónou.
 

5A co občerstvení – restaurace 
a rychlé občerstvení, jaká bude 

jeho příští podoba?

Některé z restaurací v našem centru 
představí nové koncepty svých prode-
jen – učinil tak například už McDonald´s 
– ale do našeho food courtu přibydou 
i zcela nové restaurace a obchody s ob-
čerstvením.

6CČM je hlavním partnerem výstavy 
Večerníčky na Chvalském zámku. 

Jaké aktivity pro děti připravujete 
přímo v CČM?

Centrum Černý Most je rodinným 
nákupním centrem, proto jsou akce pro 
rodiny s dětmi jedním z hlavních pilířů 
strategie Centra Černý Most orientova-
né na zákazníka. Kromě zmiňovaného 
partnerství pohádkových výstav na 
Chvalském zámku, se v našem centru 
konají pravidelné workshopy pro děti – 
výtvarné pondělky a hravé středy. Každé 
pondělí si děti v Zábavním centru CČM 
mohou pod vedením zkušených lektorů 
vyzkoušet různé netradiční výtvarné 
techniky, každou druhou středu v mě-
síci mohou malí návštěvníci zhlédnout 
u infostánku v nákupním centru zábavná 
divadelní představení. Pořádáme také 
speciální víkendové akce pro rodiny 

s dětmi. Velký úspěch měla například 
edukačně-zábavná akce Zpátky do 
školy přes Safari v CČM.

7Co byste zdůraznila jako 
hlavní bonus či cíl vašeho 

nového Centra Černý Most?

Naše nové supraregionální nákupní 
centrum se bude rozkládat na ploše 
přes 82 000 m2 a zákazníkům nabídne 
3 300 parkovacích míst. Čeští zákazníci 
se mohou těšit na zcela nový pohled 
na nákupní centrum s širokou nabídkou 
atraktivních obchodů a unikátním de-
signem interiéru i exteriéru, který zajistí 
příjemnou a zábavnou atmosféru a zá-
roveň ekologický provoz. Návštěvníci 
centra si zde kromě nakupování budou 
moci také odpočinout, relaxovat a trávit 
zde čas se svou rodinou.

Za rozhovor děkuje 
Alexandra Kohoutová.

Stavba nového centra pokročila 
do poslední fáze
Otázky pro ředitelku Centra Černý Most Ing. Zdeňku Jakšić
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Nová výzva Nadačního fondu Šance 
na podporu vzdělávání a volnočasových 
aktivit dětí a mládeže má uzávěrku 
31. března 2013

Setkání pracovních 
skupin komunitního 
plánování sociálních 
služeb
Setkání pracovní skupiny 
rodina, děti a osoby ohrožené 
závislostmi se bude konat dne 
11. února 2013 v 17 hodin na 
ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, 
v kanceláři vedoucí odboru 
OSVŠ Ing. Moniky Brzkovské. 

Setkání pracovní skupiny senio-
ři a zdravotně postižení se bude 
konat dne 14. února 2013 ve 
14 hodin v zasedací místnosti 
ÚMČ Praha 20, Jívanská 635.

Pro případné podněty nebo dotazy mů-
žete kontaktovat koordinátorku komunit-
ního plánování Michaelu Vedralovou 
na e-mailové adrese 
michaela_vedralova@pocernice.cz, 
tel.: 271 071 774.

Srdečně vás zveme.

-aš-

Michalka na návštěvě v Horních Počernicích

Celkem čtyři výzvy určené na podporu 
lidem v nouzi vyhlásil během roku 2012 
počernický Nadační fond Šance a pod-
pořil 14 žádostí v celkové výši 50.755 Kč. 
„Všechny výzvy byly zaměřeny na děti 
a mládež,“ upřesnil předseda Nadační-
ho fondu Šance Ing. Petr Herian, „třetí 
a čtvrtá výzva se zaměřila na dvě témata. 
Kromě dětí byly cílené i na pomoc obča-
nům v produktivním věku, kteří se ocitli 
v sociálně tíživé situaci, a na seniory.“

Díky podpoře nadačního fondu Šance se 
mohly čtyři děti zúčastnit školy v přírodě. 
Šest dětí mohlo během prázdnin vyces-
tovat na letní tábor nebo se zúčastnit 
programu na příměstském táboře. Talen-
tované krasobruslařce příspěvek umožnil 

úhradu některých nákladů spojených 
s krasobruslením. Jedna dívka se může 
i nadále věnovat volnočasové aktivitě 
– jezdectví, dva studenti budou moci 
absolvovat jazykový kurz v zahraničí. „Na 
první pohled nejde o velké věci, jimž se 
věnují známé nadace,“ doplnil Ing. Petr 
Herian, „naším cílem je podporovat naše 
spoluobčany, kteří se ocitli v nezávidě-
níhodné situaci a nedosáhnou na jinou 
formu sociální podpory.“ 

Také v roce 2013 bude nadační fond 
podporovat konkrétní osoby či pro-
spěšné aktivity, které nemohou počítat 
s podporou z jiných zdrojů a jimž na-
dační příspěvek pomůže zmírnit bezú-
těšnou situaci, zlepší životní podmínky 

či usnadní jejich úsilí vlastními silami 
řešit mimořádně náročnou situaci. Jak 
říká stará moudrost, nejhorší je ztratit 
naději. Proto chce nadační fond svým 
dílem přispět k posílení vzájemné důvěry 
a vědomí, že v Horních Počernicích si lidé 
nejsou lhostejní. 

Nová grantová výzva s uzávěrkou 31. 
března 2013 je zaměřena na oblast Děti 
a mládež: podpora vzdělávání a volnoča-
sových aktivit. Šanci pomoci znevýhod-
něným spoluobčanům máte i vy. Sledujte 
webové stránky Nadačního fondu Šance 
www.nfsance.cz a podpořte jeho aktivity 
doporučením potřebných témat a jedinců 
třeba i fi nančním darem.

Dana Mojžíšová

Michalka Láníková z Holešova, pro 
kterou sbíráme po celé republice víčka 
od PET lahví, oslavila v polovině ledna 
šesté narozeniny. Cestou z pražské 
nemocnice byla s rodiči a bratrem na 
krátké návštěvě v rodině Milana Heriana, 
jednoho z koordinátorů sbírky. Manželé 
Láníkovi vyjádřili poděkování všem, kteří 
v Praze a konkrétně v Horních Počer-
nicích pomáhají jejich nemocné hol-
čičce. Michalka trpí metachromatickou 
leukodystrofi í a potřebuje stále víc léků, 
speciální stravu a pomůcky, které jsou 
drahé. V současné době musí Láníkovi 
pořídit speciálně upravenou autosedač-
ku a polohovací pomůcky – stabilo.

V době uzávěrky tohoto čísla eviduje 
Milan Herian přes 4.300 kg víček, což 

představuje fi nanční obnos ve výši 
cca 25.000 Kč.

Můžete i nadále pomáhat sbíráním víček, 
nebo poslat fi nanční částku Láníko-
vým na č. ú.: 125 630 647 / 0300 nebo 
na podúčet Nadace Konto Bariéry. Za 
poskytnutí fi nančních prostředků na účet 
vedený kontem Bariéry č. 777 777 222 
/ 0800 s číslem variabilního symbolu 
0751147419 lze na požádání vystavit 
potvrzení nebo smlouvu o poskytnutí 
fi nančních prostředků.

Více informace najdete na 
http://www.michalka-lanikova.cz/Michalka. 
Sbírka víček pro Michalku probíhá až do 
dubna 2013.

T+F DM 
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Posádka Sára Tkadlecová a Lucie Hálová 
se v sezóně 2012 zúčastnila celkem pat-
nácti závodů, z toho šestkrát reprezento-
vala Českou republiku na závodech v za-
hraničí. Dívky se zúčastnily závodu CECC 
2012 (Středoevropský pohár v Německu, 
Maďarsku a Polsku), závodily v Holandsku 
a na Mezinárodním mistrovství Německa. 
Pomyslným vrcholem sezóny pro ně byla 
účast na mistrovství Evropy ve francouz-
ském Carnacu, kde celkem čtrnáct dnů 
strávily tréninkem a hlavně závoděním 
na mořských vlnách a získaly vynikající 
zkušenosti.

A kterých výsledků v sezóně 2012 si Sára 
Tkadlecová nejvíce váží? „Především 
titulu mistryně České republiky lodní třídy 
Cadet v kategorii do 14 let. Mistrovství 
ČR probíhá první prázdninový víkend 
na Lipně, největší vodní ploše v ČR, 
v loděnici v Černé v Pošumaví,“ říká 
Sára, která je také mezinárodní mistryní 
Německa lodní třídy Cadet v kategorii do 
14 let a obsadila 2. místo v absolutním 
pořadí na German Open v lodní třídě 
Cadet, které se konalo v září loňského 
roku na jezeře Unteruckersee nedaleko 
Berlína. „O titul mistra Německa bojovalo 
celkem čtyřicet posádek, z nichž pět bylo 
z České republiky. Během tří závodních 
dnů odjely posádky 10 rozjížděk. Sáře 
a Lucii se výborně vedlo od prvního dne 
závodu, kdy byly v průběžném pořadí 
druhé a celkové druhé místo se jim poda-
řilo udržet až do závěru závodu,“ dodává 
Jitka Tkadlecová, maminka Sáry, která se 
ještě může pyšnit vtězstvím v sérii závodů 
Pohár České republiky v kategorii do 
14 let. Zahrnuje celkem šest závodů na 

vodních plochách Velké 
Dářko, Nové Mlýny, 
Nechranice a Lipno.

Posádka Zuzana Výcho-
vá a Tadeáš startovala 
v minulé sezóně na je-
denácti závodech. Je to 
nově vytvořená posád-
ka, takže Zuzka s Tade-
ášem především sbírali 
zkušenosti, získávali 
jistotu při ovládání lodi, 
učili se pravidla a závod-
ní taktiku.

„Nyní se oba připravují 
na novou sezónu. Zimní 
příprava zahrnuje přede-
vším zlepšování fyzické 

kondice v tělocvičně a teoretickou přípra-
vu se zkušenými dospělými závodníky, 
kteří je učí závodní taktiku a jachtařská 
pravidla, ovládání lodi apod. Věnují se 
také opravě plachetnice. Letošní sezónu 
zahájí už v březnu víkendovým soustře-
děním na plzeňském Boleváku,“ říká 
Jitka Tkadlecová, která oceňuje podporu 
obou mladých sportovců ze strany MČ 
Praha 20.

I když jsou sourozenci Sára a Tadeáš 
jachtaři tělem i duší, věnují se také jiným 
zálibám. Sára studuje druhým rokem 
na osmiletém gymnáziu a nejvíc ji baví 
fyzika, matematika a samozřejmě tělo-
cvik. Kromě jachtingu, kterému věnuje 
nejvíc času, ráda jezdí na raftu divokou 
vodu, učí se hrát na klarinet u Romana 
Kudly v hornopočernické ZUŠce a cvi-
čí taekwon-do. „Mou velkou láskou je 
mladá fenka Novoskotského retrívra 
Alma. Chodím s ní na výcvik poslušnosti 
a Agility a v létě jsme byli na táboře pro 
děti a psy. V zimě lyžuji na sjezdovkách, 
snowboardu i běžkách. Mám taky ráda 
koně, ale na ty už mi opravdu moc času 
nezbývá, jen týden o prázdninách,“ říká 
Sára, která má díky svým sportovním 
i školním aktivitám spoustu kamarádů.

Stejně jako u Sáry by také u mladšího 
Tadeáše pouhý výčet jeho dosavad-
ních aktivit vydal na pořádně dlouhý 
seznam. Tadeáš chodí do čtvrté třídy 
ZŠ Ratibořická, kde ho nejvíc zajímá 
matematika a dějepis, chodí zde i na 
kroužek šachu. „Odmalička stále počítá 
a rád řeší logické úlohy. V letošním 
ročníku Logické olympiády postoupil 

do krajského kola a skončil osmý. Hraje 
různé deskové hry a smart games, 
v hornopočernickém DDM navštěvuje 
kroužek společenských her a hla-
volamů, který výborně vede Zdeňka 
Horváthová. Tadeáš hraje na klavír 
u Daniela Kallmünzera a zpívá ve sboru 
Paleček u Zdeny Hejlíkové v místní 
ZUŠ,“ vypočítává Tadeášovy aktivity 
maminka Jitka. To ale není všechno. 
Stejně jako Sára je Tadeáš častým ná-
vštěvníkem počernické knihovny, stihne 
taekwon-do i volejbalovou přípravku, 
v zimě lyžuje. Rád chodí na procházky 
s Almou a stará se o morče. Ani on 
nemá o kamarády nouzi.

Dana Mojžíšová, 
foto archiv rodiny Tkadlecových

Úspěšná sezóna 2012 jachtařů 
Sáry a Tadeáše Tkadlecových
Sára (13 let) závodí už šestým rokem na plachetnici lodní třídy Cadet, určené pro děti 
a mládež do 17 let. Cadet je dvouposádková plachetnice, na níž Sára zastává pozici 
kormidelnice. Jako kosatnice s ní v minulé sezóně jezdila Lucie Hálová (9 let), která 
rovněž hájí barvy Jachtklubu Lázně Toušeň a závodit s ní bude i v letošní sezóně.

Pro Tadeáše (9 let) byla uplynulá sezóna třetí závodní na plachetnici Cadet v po-
zici kosatníka. V sezóně 2012 závodil v posádce s kormidelnicí Zuzanou Výcho-
vou (12 let) z jachtařského oddílu YC Neratovice a závodit s ní bude také letos.

Sára Tkadlecová (Jachtklub Toušeň), 
mistryně České republiky lodní třídy Cadet 
v kategorii do 14 let

Devítiletý Tadeáš závodí na plachetnici v pozici kosatníka.

Mezinárodní mistrovství Německa lodní 
třídy Cadet v Prenzlau. Cenu Sára převzala 
od starosty města Hendrika Sommera.
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Kellys Bike Ranch Team 
rekapituluje sezonu 2012
Počernický MTB tým znovu skvěle reprezentoval

“Tato sezona byla pro tým z Počer-
nic jako na houpačce. Bohužel se 
nám nevyhýbaly nemoci a zranění 
jako v sezonách minulých. I tak jsme 
na nových kolech Kellys, se kterými 
panovala obrovská spokojenost, zajeli 
hodně zajímavých výsledků,” hodnotí 
sezonu manažer Michal Douša.

Michal 
Bubílek 
obsadil na MTB ma-
ratonském ME Elite 
12. místo, v ČP pak 
v celkovém pořadí 
místo druhé. Vyhrál 
i pohárový závod v Ně-

mecku a skončil na celkovém 3. místě 
na MTB Trilogy. Ke konci sezony ho 
zradilo zdraví a na MS do Francie už 
neodcestoval.

Karel 
Hartl 
obhájil potřetí v řadě 
titul MR v maratonu 
v kategorii Masters 
a zvítězil v sérii mara-
tonů IVELO.CZ 2012. 
Bohužel vinou zranění 

v průběhu a na konci sezony se nemohl 
zúčastnit všech závodů ČP a tak bral 
letos pouze medaili bramborovou.

Petr 
Tatíček 
měl naopak vleklé 
zdravotní problémy 
napříč celou sezonou. 
Přesto zaznamenal 
řadu zajímavých 

výsledků a umístění. Celkové 4. místo 
na Sudetech v ČP, 2. místo absolutně 
v Podkrkonošském poháru, 3. místo 
v závodě Okolo Broumova. Dařilo se mu 
i v zahraničí, když získal 2. místo v Chor-
vatsku v 2. etapě tamní Terra Magicca.

Lucka 
Vlášková 
obsadila 2. místo 
v celkovém pořadí ČP 
v MTB maratonu a stej-
ně si vedla i v mezi-
národní MaratonMan 
Europe. Na Trilogy 

skončila celkově na 3. pozici. Vyhrála 
v Itálii populární HERO a dominovala 
v Rakousku na Salzkammergut Trophy.

Lenka 
Hartlová 
vyhrála sérii IVELO.cz 
a zaznamenala řadu 
kvalitních výsledků 
v Čechách, ale hlavně 
na Slovensku. 

Jana 
Kubáčová 
startovala na letošní 
Transalp, meziná-
rodním osmidenním 
závodě dvojic, kde 
nakonec obsadila 
11. místo v celkovém 

pořadí. Vyhrála Krále Šumavy a přidala 
další umístění v závodech, kdy se připra-
vovala na super těžký Transalp.

Bára 
Hanušová 
téměř celou sezonu vy-
nechala ze zdravotních 
důvodů, jen v závěru 
stihla pár závodů.

“V týmových soutěžích jsme domino-
vali na Sudetech a etapovém Trilogy. 
Druzí jsme byli na Pražské 50 mezi 
muži, děvčata stejný závod vyhrála. Ani 
ostatní nezaháleli. Roman Zvolský ve 
své kategorii vyhrál několik závodů, pár 
„beden“ přidali i ostatní: Michal Kohou-
tek, Jan Hašek, Michal Vlášek, Robert 
Vrkoč, Filip Koudelka, Nikola Barešo-
vá a Veronika Soliz Rudon. V celkovém 
účtování to bylo 51 × 1. místo, 26 × 2. 
místo a 39 × 3. místo. K tomu ještě 22 × 
podium,” shrnul na závěr Michal Douša.

Více informací na www.bikeranchteam.cz
Dana Mojžíšová, 

foto archiv počernického MTB týmu
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St 6. 2. v 18.00

Klasikové a jejich současníci
Koncert žáků klavírního oddělení
Galerie 14, Černý Most

Pá 8. 2. v 18.00

Koncert žáků klavírní třídy 
D. Kallmünzera
Sál ZUŠ

Po 11. 2. v 18.00

IV. Hudební večer
Tradiční koncert žáků školy
Sál ZUŠ

Čt 28. 2. v 18.00

Koncert žáků klavírní třídy 
K. Ochmanové a žáků třídy 
klávesových nástrojů 
K. Bártové
Sál ZUŠ

Pozvánka na únorové koncerty

Pěvecké sbory Cantabile se sbormistryní Marií Bachůrkovou a Mozaika pod vedením Zdeny 
Hejlíkové vystoupily na vánočním koncertě v Divadle Horní Počernice v prosinci 2012.

Pěvecký sbor Malíček zpíval před Vánocemi 
v obchodním domě IKEA.

POZVÁNKA
Výbor základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu 
v Horních Počernicích zve své členy 
zahrádkáře z osad a přátele 
na členskou schůzi, která se koná 

2. března 2013 ve 14 hodin 
v sále restaurace na Xaverově.

POZVÁNKA
Poděkování za Senior park

Nedávno jsme s manželem objevili Senior park vedle zdravotního střediska ve Lhot-
ské ulici a musím vám sdělit, že jsme nadšeni a udělalo nám to velkou radost. Loni 
jsme podobný viděli ve Španělsku a říkali si, jaká je škoda, že něco takového není 
také u nás. Sice je nám jen 30 let, ale moc nás cvičení bavilo. Podruhé jsme sem přišli 
i s rodiči, kteří si to užívali jako malé děti. Jen škoda, že bydlíme na opačném konci 
Počernic v Trebešovské, takže to máme celkem daleko. Doufáme, že časem postavíte 
ještě jeden takový park.

Také bychom vám chtěli sdělit, jak jsme rádi, že se rozrůstají a opravují dětské parky 
a Hřiště v Horních Počernicích, bohužel zase daleko od nás. Přesto máme radost ze 
zlepšení našeho okolí.

Ing. Lakomá
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Milí naši čtenáři,
momentálně jsme sice ponořeni do stati-
stických výkazů a bilancování loňského 
roku, ale při pohledu na čísla za rok 
2012 jsme spokojeni, a vděčíme tomu 
především vám, našim čtenářům. 
Vloni jsme zaznamenali 1.323 registro-
vaných čtenářů, z toho 491 dětských 
do 15 let. Přišlo k nám celkem 14.388 
návštěvníků a zaznamenali jsme 44.212 
výpůjček.
Váš zájem o knihy, program v knihovně 
a internet neovlivňuje ani skutečnost, že 
knihovna je nám už „těsná“. Nechci před-
bíhat, ale myslím, že se blýská na lepší 
časy. Po dlouhých letech a komplikova-
ných jednáních se vedení obce podařilo 
získat objekt, v němž sídlíme, do správy 
MČ Praha 20. Snad se tedy dočkáme 
rozšíření našich prostor.
S rozpočtem na nákup knih pro letošní 
rok jsme díky podpoře našeho zřizova-
tele také spokojeni. Snažíme se naku-
povat přímo od nakladatelů, abychom 
eliminovali narůstající ceny knih.
Děkujeme vám rovněž za to, že s kni-
hovnou komunikujete i prostřednictvím 
webu a upozorňujete nás na tituly knih, 
které vám v našem fondu chybí. 
V měsíci březnu, který již tradičně patří 
knihám a čtenářům, chceme vyhod-
notit naše nejpilnější z řad dospělých 
i mládeže. Měsíc knihy ukončíme Nocí 
s Andersenem, která se letos uskuteč-
ní 5. dubna.

Kalendárium 

3. 2. si připomeneme 
16 let od úmrtí 
Bohumila Hrabala, 
českého prozaika, jednoho 
z nejvýznamnějších a nej-
osobitějších spisovatelů 
druhé poloviny 20. století.

7. 2. uplyne 91 let od 
narození básníka Jana 
Skácela. Šéfredaktor mě-
síčníku Host do domu byl 
po roce 1969 komunisty 
vyňat z kulturního života 
a jeho básně byly vydává-
ny jako samizdaty. Básník 
s intenzivní poetikou, velmi ovlivněný 
tradicemi, vztahem k přírodě a lidem. 

13. 2. oslaví 65. naroze-
niny Daniela Fischerová, 
autorka rozhlasových her, 
fi lmových scénářů, poví-
dek, knih a učebnic. Od 
poloviny 70. let se věnuje 
také básnické a prozaické 
tvorbě pro děti. 

Michaela Zindelová,
Chantal Poullain 
Chantal Život na laně

Tato knížka není životopis, ale příběh 
o cestě česko-francouzské divadelní 
a fi lmové herečky, šansoniérky, prezi-
dentky Nadace Archa Chantal – Chantal 
Poullain. 
Neřeší vlastně svůj život, mluví spíš 
o výsledcích své dosavadní cesty 
s mnoha křižovatkami. Označuje ji za 
život na laně. Má odvahu riskovat jako 
provazochodec. Neohlíží se na to, jak je 
lano tenké, nebojí se balancování nebo 
nejistoty. A přitom dobře ví, že rovnová-
ha je vzácná.

Zoë Kleinová 
Kresby v prachu 

Mimořádně poutavý román Zoë Kleinové 
je především příběhem o lásce. 
Jeho hrdinka Page, archeoložka pů-
sobící v Izraeli, uposlechne hlasu své 
intuice a zahájí vykopávky pod domem 
manželského páru, kde se údajně zjevují 
duchové dvojice milenců. Přitom objeví 
svitek, který napsala záhadná Anatija, 
a rozhodne se předat její poselství světu, 
i když tím riskuje vlastní život.

Zia Allawayová 
Lia Leendertzová 
Jak vypěstovat 
prakticky cokoli

Velká výpravná publikace obsahuje stov-
ky spolehlivých projektů pro začáteční-
ky, inspirativní nové nápady pro zkušené 
pěstitele a praktické návody týkající se 
materiálu, rostlin, místa a vhodné doby, 
které zaručí úspěšný výsledek. 
Nechybí podrobné a srozumitelné po-
stupy, výstižné fotografi e a rady expertů 
z prestižní britské zahradnické společ-
nosti ani mnoho užitečných tipů pro 
velké i malé zahrady, od pěstování zele-
niny v květináčích na terase po vytvoření 
ohromujících květinových záhonů. 

Bernie S. Siegel 
Láska, medicína a zázraky

Bezpodmínečná láska je tím největ-
ším stimulantem imunitního systému. 
Taková je pravda: láska léčí. Výjimeč-
ným pacientům – pacientům, kteří mají 
odvahu milovat, těm, jež mají kuráž se 
podílet na svém uzdravení společně 
s lékaři, se stávají zázraky každý den. 
Bernie Siegel to dokládá na konkrét-
ních případech ze své dlouholeté 
lékařské praxe.

Noc s Andersenem se letos uskuteční 5. dubna.
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Termíny volných klubů pro děti, 
mládež a dospělé na 2. pololetí 

Účast na volných klubech je možná 
pouze po předchozí rezervaci na tel. 
čísle 281 925 264 a 605 700 772, 
na e-mailu farkasova@ddm-hp.cz, volfo-
va@ddm-hp.cz nebo v kanceláři DDM.
Uzávěrka rezervací je dva dny před 
konáním volného klubu.

Keramika pro mládež a dospělé

Čtvrtek 17:30 – 19:00 (1 × za 14 dní) 
Termíny: 14. 2., 28. 2.,14. 3., 11. 4., 
25. 4., 9. 5. a 23. 5. 2013
Cena klubu je 150 Kč včetně hlíny, 
glazury a výpalu.

Výtvarná řemesla pro mládež 
a dospělé každý měsíc v úterý 
od 17:30 do 19:30

12. 2. – Pedig – miska 150 Kč + dno 
19. 3. – Tiffany – 50 Kč + materiál
16. 4. – Tiffany – 50 Kč + materiál
14. 5. – FIMO – 50 Kč + materiál

DDM vyhlašuje výtvarnou soutěž 
Velikonoční zajíček

Soutěžit mohou děti v šesti kategoriích:
1. děti do 5ti let
2. děti 6 let
3. děti 7 let
4. děti 8 – 9 let
5. děti 10 – 11 let
6. děti 12 – 15 let

Práce je nutno opatřit jmenovkou a vě-
kem. Uzávěrka přijímání soutěžních 
prací je 7. března 2013 (pouze 1 práce 
od jednoho autora). Práce budou vysta-
vené od 18. 3. v prostorách DDM Horní 
Počernice a posuzované návštěvníky. 
Pro výherce máme připravené odměny.

Kurz vitráže technikou TIFFANY 
pro děti, mládež a dospělé

Sobota 2. 3. od 14:00 do 17:00 

Základem zpracování skla Tiffany tech-
nikou je způsob skládání a spojování 
kousků skla pomocí pájky do různých 
tvarů a vzorů. Tato technika umožňuje 
vytvářet dekorativní předměty, jako jsou 
Tiffany lampy, závěsné obrázky, zrcadla, 
vánoční ozdoby, hodiny, prostorové vý-
robky, originální drobné šperky. Barevné 
sklo se využívá i k vytváření mozaiky.
Naučíme se základy zpracovávání 
skleněných střepů od výběru vhodného 
motivu, přes jeho sestavení, vyřezání, 
obroušení jednotlivých střepů, lepení 
specielní páskou, cínování i patinování 
výsledného výrobku. K dispozici budou 
motivy, skleněné střepy, specielní řezáky 
na sklo a bruska, potřeby k cínování, 
bižuterní komponenty a kleště k dokon-
čení např. náušnic atd.
Na konci kurzu si absolventi odnesou 
vlastnoručně vyrobený šperk nebo obrá-
zek do okna.
Kurz trvá tři hodiny. 
Cena: 200 Kč + cena materiálu 

Nové výtvarné kroužky na 2. pololetí

Kresba a malba 
(temperová barva, koláž)

Středa 14:00 – 15:25 hod.
Pedagog Mgr. Jana Novotná 
Věk 7–12 let, cena: 1000 Kč

Kresba a malba, příprava 
na talentové zkoušky

Středa 16:30 – 17:55 hod.

Pedagog Mgr. Jana Novotná 
Věk 13 –15 let, cena: 1000 Kč

Jarní burza

Sobota 16. 3. 2013 od 10:00 do 13:00 

Zveme vás na burzu oblečení, spor-
tovního vybavení a hraček. Každý si 
prodává své zboží sám. Zajišťujeme 
prodejní místa bez poplatku, nutná je 
rezervace na tel.: 605 700 772, na adre-
se farkasova@ddm-hp.cz nebo osobně 
v kanceláři DDM.

Od nového roku DDM v novém

Na stěnách chodby DDM máme několik 
nových her, které dětem zpříjemní čekání 
na kroužek. Hned u vchodu si přečtěte čer-
stvé zprávy, na druhé straně na vás číhají 
loupežníci v rozvalinách zříceniny. Zkuste 
vyndat jednotlivé kameny z hradního zdiva 
a pak je zase vrátit zpět na správné místo. 
Uprostřed chodby porazte soupeře bystrou 
myslí a logickým uvažováním ve hře Pišk-
vorky, v zadní části chodby prověřte svou 
zručnost ve hrách Knedlík nebo Žížala. Až 
vás hraní unaví, posaďte se na nová poho-
dlná křesílka a odpočívejte. Přijďte si k nám 
do DDM zahrát i odpočinout.

Beatrice Bártová, DDM
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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: 75 720 584 – Barbora Zálohová, info@rcmum.cz, www.rcmum.cz

POSLEDNÍ 
VOLNÁ MÍSTA NA 
2. POLOLETÍ 2012/13
•  Výtvarka pro děti l. st. ZŠ: 

po 13.15–15.00
•  Yamaha Krůčky lll. (3,5–4,5 r): 

út 11.45–12.30
• Keramika pro děti: út 14.00–15.00
•  Keramika pro rodiče s dětmi: 

út 15.00–16.00
•  Pohybové hrátky pro rodiče s dětmi 

(12–18 m): čt 9.00–9.45 
•  Pohybové hrátky pro rodiče s dětmi 

(18–24 m): čt 10.00–10.45
•  AJ pro děti začátečníci: čt 15.30–16.30 

mírně pokročilí: čt 16.30–17.30
Zápisy osobně v MUMu či online na 
www.rcmum.cz.

PRÁCE A ŽIVOT 
V ROVNOVÁZE II.
RC MUM získalo podporu projektu 
PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE II. – ESF: 
Operační program Praha Adaptabilita, 
podpora vstupu na trh práce. Hodnotitelé 
ocenili projekt 91 body ze 100 a udělili tak 
projektu páté nejlepší místo v dané oblasti. 
Projekt bude realizován v letech 2013-14. 
Cílová skupina projektu jsou rodiče pečují-
cí o děti do 15 let na území Prahy. 

V rámci projektu vám nabídneme: 
coworkingové centrum, vznik dětské 
hlídací skupiny/fi remní školky, bilanční 
a pracovní diagnostiku, rekvalifi kační 
kurzy práce na PC, jazykové kurzy.

Zapište se na kurzy ZDARMA: 
• Bilanční diagnostika
•  Rekvalifi kační kurz GRAFIKA na 

PC (úvod do MS Windows - Word, 
Internet, vektorová a rastrová grafi ka – 
příprava reklamních materiálů v grafi c-
kých programech)

Kurzy jsou ZDARMA se zajištěnou 
péčí o děti. 

Přihlásit se můžete online 
na www.rcmum.cz, případně 
u Hanky: 775 720 585, 
hanka.schovancova@rcmum.cz.
Více info: Barbora Zálohová: 
775 720 584, barbora.zalohova@cmum.cz, 
www.rcmum.cz/rovnovaha

ZVEME VÁS
Na akce se přihlaste online 
na www.rcmum.cz, případně u Hanky: 
775 720 585, 
hanka.schovancova@rcmum.cz.

Šátkování na záda
8. 2. 9.30–12.00
Nebojte se nosit své batole na zádech. 
Kurz je určený pro děti cca od 6 měsíců, 
předpokládá základní zkušenosti s no-
šením v šátku. Ukázka ergonomických 
nosítek. Lektorka: Iva Gondeková. 
Cena 140 Kč

Návrat k Bohyni – ženy v rytmu 
svého cyklu
8. 2. 18.30–21.00
Seminář o ženských cyklických změ-
nách. Emoce, nálady, postoje, vnímaní... 
Jak důvěřovat všem změnám, kterými 
ženy neustále procházejí? Čím posílit 
vnitřní jistotu? Rozhovor s našimi vnitř-
ními ženami, necháme si od nich předat 
vzkazy, které nám mají být sděleny. 
Lektorka: Eva Femi Zemanová. 
Cena 250 Kč

Kdo z koho! Aneb povídání 
o dětském vzdoru
27. 2. 18.30–20.30
V jaké věku mluvíme o „dětském“ vzdo-
ru? Dá se mu předejít? Máme se o to 
vůbec snažit? Jak přistupovat k dítěti 
uprostřed afektu? Co můžeme ze své ro-
dičovské pozice ovlivnit a čemu je lépe 
nechat volný průběh? Lektorka: 
Iva Jungwirthová. Cena 200 Kč

Magie, energie, intuice – Buďme 
světlem sami sobě (prožitkový 
seminář) 
14. 2., 28. 2., 7. 3. a 14. 3. 
vždy 18.00–21.00
Jak komunikovat se svým hlasem 
intuice a naučit se s ním pracovat. Síla 
našich myšlenek, záměrů a postojů. Jak 
pracovat s energií. Magie čistá a pozitiv-
ní. Meditace, naše prožitky a nápovědy. 
Jednotlivé večery na sebe navazují, 
doporučujeme absolvovat všechny 
čtyři večery. Není to však podmínkou. 
Lektorka: Jitka Volná. Cena za večer 300 
Kč, cena za 4 večery 1200 Kč. Podrobný 
rozpis na www.rcmum.cz.

PRÁZDNINY v MUMu 
V době prázdnin máme v MUMu 
zavřeno.
1. 2. Pololetní prázdniny
18.–24. 2. Jarní prázdniny

PŘIPRAVUJEME
• 6. 3. 18.30–20.00 Očkování
•  8. 3. 9.00–12.00 + 15.00–18.00 a 9. 3. 

9.00–12.00 Burza dětského oblečení 
•  15. 3. 10.00–11.00 Léčivé účinky bylin 

a jejich využití v jarním období
•  23. 3. odpolední maškarní bál pro děti 

+ večerní ples pro dospělé
Lenka Frišová

Autorkou fotografi í je Gabriela Kutalová.
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Atletická přípravka v TJ Sokol 
Horní Počernice pokračuje

Oddíl sportovní 
gymnastiky a aerobiku

Do nového roku přejeme všem 
příznivcům atletiky mnoho úspěchů 
nejen na atletickém ovále a v tělo-
cvičně, ale také v osobním životě! 
Chtěli bychom rovněž poděkovat za 
váš zájem a věříme, že s námi vytrvá-
te i nadále. 

Po úspěšném prvním pololetí, kdy 
na naše tréninky chodilo přibližně 60 
dětí, o mladé atlety se staralo 6 trené-
rů, pokračujeme i v pololetí druhém. 
Děti, které již s námi trénují a budou 
pokračovat, se nemusí znovu přihla-

šovat, stačí přinést peníze za druhé pololetí do konce února na 
jakýkoliv trénink. Cena se nemění. 

Kvůli zkvalitnění tréninků jsme provedli drobné úpravy v rozvr-
hu, proto prosíme, abyste tomu věnovali pozornost. Čtvrteční 
trénink v sokolovně bude pouze pro starší. Mladším z této 
skupiny nabízíme trénink v úterý (Koníci) nebo středu (Lvíčata). 
Děkujeme za pochopení.

Noví zájemci můžou své přihlášky posílat na naši e-mailovou 
adresu: atletikahp@email.cz. Je možné si k nám přijít trénink 
kdykoliv vyzkoušet (dle rozvrhu tréninků, viz níže). Podrobnosti 
a rozpis tréninků najdete na našich webových stránkách: 
www.atletikahp.cz nebo vám informace rády poskytnou 
trenérky: A. Ondriášová, tel. 737 705 219 nebo J. Brenkusová, 
tel. 776 757 478. 

Rozpis tréninků na druhé pololetí 2012/2013:

únor – březen
út Koníci 15:30-16:30 ZŠ Chvaly (6–8 let)
út Tygři  18:00-19:00 ZŠ Ratibořická (9–11 let)
st Lvíčata 15:30-16:30 FZŠ Chodovická (6–8 let)
čt Tygři 15:30-16:30 Sokol, Chvalkovická ul. (9–11 let)

Duben – červen
út Koníci 16:00-17:00 atl. ovál FZŠ Chodovická (6–8 let)
út Tygři 17:00-18:30 atl. ovál FZŠ Chodovická (9–11 let)
st Lvíčata 16:00-17:00 atl. ovál FZŠ Chodovická (6–8 let)
čt Tygři 16:00-17:30 atl. ovál FZŠ Chodovická (9–11 let)

Mgr. Anna Ondriášová, oddíl atletiky

V sobotu 19. ledna 2013 se konal ve Všetatech Memoriál Jana Palacha. Z naše-
ho oddílu se zúčastnilo celkem 16 děvčat. Závodilo se v šesti kategoriích a naše 
gymnastky obsadily opět přední místa. 

Na stříbrný stupínek vyskočila v I. kategorii (ročník narození 2007 a mladší) 
Nikolka Kurfürstová, ve III. kategorii (roč. 2005) Anetka Kreibichová a ve VI. 
kategorii (roč. 2000 – 2001) Nicol Petříková. Ve stejné kategorii hezké 4. místo 
obsadila Nela Formanová. V páté kategorii se neztratila Lucie Zahradníčková – 
obsadila 6. příčku a v šesté kategorii byla Natálka Králová pátá. 

Lenka Barešová

Oddíl sportovní gymnastiky pořádá 
v neděli 3. února 2013 od 11 hodin 
v tělocvičně ZŠ Ratibořická

TRADIČNÍ ZÁVODY
• cvičení na kladině – Memoriál Ladislava Mládka
• cvičení na prostných – Memoriál Jeronýma Šafáře

Přijďte se podívat na skvělé výkony nejen našich gymnastek!
Na vaši účast se těší všichni trenéři a gymnastky našeho oddílu.

dka
Šafá

k!
dílu

SÁLEK SÁLEK SÁLEK SÁLEK TĚLOCVIČNA

PO DětskýAE 5–8
16.30–17.25

Dět. AE 9–12
 17.30–18.25

PILATES 
18.30–19.30

PILATES 
19.30–20.30

 AE BODY
19.00–20.00

ST DětskýAE 5-8
16.30–17.25

Dět. AE 9–12
17.30–18.25

PILATES 
18.30–19.30

PILATES 
19.30–20.30

AE
19.00–20.00

NE SLOW TONING
19.00–20.00
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V prosinci jsme měli v naší škole hodně 
aktivit. Zúčastnili jsme se projektu Šikula, do 
kterého se zapojili i někteří rodiče. Vznikly 
tak nádherné výrobky, které jsme vystavili 
v budově školy. Každoročně pořádáme 
v prosinci burzu hraček na podporu Fondu 
ohrožených dětí, která tentokrát vynesla 
částku 2.801 Kč. Také mezi nás zavítal mla-
dý umělec s hudebním programem, pak se 
konala mikulášská besídka a vánoční besíd-
ka. A potom už hurá na vánoční prázdniny!

Žáci ZŠ Spojenců

V prosinci proběhlo v ZŠ Stoliňská pečení vánočního cuk-
roví. Byli jsme velmi mile překvapeni zájmem dětí i rodičů. 
Do školní jídelny a výjimečně také do kuchyně se musely 
vměstnat více než dvě třetiny dětí prvního a druhého stup-
ně. Bylo milé, jak starší děti pomáhaly mladším. Netrvalo 
dlouho a školní budovu zalila vůně vanilkových rohlíčků 
a lineckého cukroví. Malí pekaři samozřejmě nešli domů 
s prázdnou, takže rodiče ocenili malý cukrářský příspěvek 
na vánoční stůl. Některé děti dokonce pomohly s úklidem 
a nádobím. Pro velký úspěch budeme akci opakovat. 

Jaroslava Hajná

Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří
V pondělí 17.12. 2012 se ve 14.00 hodin otevřely dveře FZŠ Chodovické pro všechny, kdo 
si chtěli prohlédnout vánočně vyzdobené prostory školy. Mladí průvodci z 8. a 9. tříd byli 
připraveni návštěvníky doprovodit při prohlídce školy a také odpovídat na jejich otázky.
Kromě spousty krásných a nápaditých dekorací žáků byly na chodbách i ve třídách 
připraveny k nahlédnutí i nejrůznější literární, přírodovědné i společenskovědní práce, 
prezentace a referáty. Ředitel školy podával informace o sportovních třídách a rodiče bu-
doucích prvňáčků měli možnost besedovat s vedením školy, výchovnou poradkyní i  uči-
telkami a  zeptat se jich 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 již tři roky dětem nabízí. Návštěvníky 
hodně zajímala třeba učebna informatiky, ve které mohli sledovat žáky 2. stupně při práci, 
ale pozornost 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. 
Pondělní odpoledne uteklo jako voda. V 17 hodin jsme se všichni rozcházeli s hez-
kým pocitem příjemně stráveného času. Děkuji všem, kolegům i žákům, za perfekt-
ní přípravu celé akce. 

Mgr. Jana Remešová, zástupce ředitele 

Konec roku na ZŠ Spojenců

Chvalské pečení

Vánoční Drážďany
Pan učitel Vojtek zorganizoval pro žáky 
7. – 9. tříd zájezd do Drážďan, který se 
uskutečnil ve středu 19. prosince. 
Výlet do Drážďan byl prostě super!
Po příjezdu do největšího města Saska 
jsme se přesunuli do dopravního muzea. 
Auta, letadla, lodě, mašinky - vše interak-
tivně, vyzkoušet si můžete dokonce i jízdu 
na invalidním vozíku. Následovala prohlíd-
ka Starého města, chrámu Frauen Kirche. 
A na závěr samozřejmě vánoční trhy! Měli 
jsme možnost opravdu důkladně si ověřit 
a procvičit svoje schopnosti konverzace 
v německém jazyce. Unavení, ale nadšení 
jsme se vraceli zpět do Prahy.

Tereza, žákyně 9.A, FZŠ Chodovická
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Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 otevírá ve školním 
roce 2013/2014 dvě třídy osmiletého studijního cyklu. Tato 
státní škola už 20 let poskytuje všeobecné střední vzdělání po-
třebné pro studium na vysoké škole. V letech 2011 a 2012 do-
sáhli naši studenti ve společné části maturitní zkoušky jednoho 
z nejlepších výsledků v celé ČR (metodika výpočtu: průměrná 
známka z výsledků všech dílčích zkoušek, zdroj: Centrum pro 
zjišťování výsledků vzdělání).

Přijímací zkoušky na naše gymnázium se budou konat 
ve dnech 22. 4. nebo 23. 4. 2013 na pracovišti v Horních 
Počernicích. Vybraní uchazeči budou studovat v budově 
gymnázia v Horních Počernicích nebo na detašovaném pra-
covišti na Černém Mostě. O umístění dětí rozhoduje vedení 
gymnázia, které bude přihlížet k místu bydliště.

Uchazeči budou přijímáni na základě písemné zkoušky prove-
dené formou testů společnosti SCIO z matematiky, českého 
jazyka a obecných studijních předpokladů. Informace o po-
době, obsahu a náročnosti testů lze získat na internetových 
stránkách společnosti www.scio.cz. 

Přihlášky ke studiu se podávají přímo na adresu Chodovická 
2250, Praha 9 – Horní Počernice, 193 00, nejpozději do 
15. 3. 2013. Zájemci o studium poté obdrží dopis s instrukce-
mi potřebnými k přijímacímu řízení. Další podrobnosti najdete 
na www.gymnchod.cz. Těšíme se na naše budoucí studenty 
a všem držíme palce.

Mgr. Zuzana Suchomelová, zástupce ředitele gymnázia

Ve školním časopise mohou všichni studenti publikovat své práce a vy-
jádřit své názory. Na našem gymnáziu vychází školní časopisy hned dva: 
Kompot na pracovišti v Horních Počernicích a Detašák na detašovaném 
pracovišti na Černém Mostě. Oba se probojovaly přes krajské kolo až 
do celostátního fi nále soutěže Školní časopis roku, kterou pořádá Aso-
ciace školních klubů ČR. Toto fi nále se konalo v Brně a zúčastnili se ho 
zástupci více než třiceti redakcí školních časopisů z celé republiky. Po 
dopoledních workshopech na různá témata, od cestování po staré řecké 
báje a pověsti, následovalo vyhlášení výsledků soutěže.

Hodnocení časopisů probíhalo v několika kategoriích, např. grafi ce a ob-
sahu. Ceny udílela odborná porota z řad spisovatelů, grafi ků i novinářů. 
Dvojice našich časopisů si letos odnášela domů hned dva diplomy. 
Časopis Detašák obsadil třetí místo v kategorii obsahu, Kompot získal 
čestné uznání poroty.

Hana Lukášová, oktáva A

Zimní pobyt s lyžováním v Albrechticích v Jizerských horách 
se uskutečnil začátkem ledna. Počasí nám příliš nepřálo, 
a místo zasněženého svahu se na nás po příjezdu smála 
zelená louka. Nakonec jsme ale lyžovali celý týden. Na 
vzdálenější Špičák by děti sice s lyžemi a v lyžařských botách 
samy nedošly, vše se ale vyřešilo uschováním lyžařských 
potřeb v půjčovně u vleku. Už v polovině týdne děti jezdily 
na vleku a zvládly základy lyžování. Velký dík patří rodičům, 
kteří jeli s námi a byli nám i dětem velkou oporou. Celý týden 
nás kromě lyžování provázel příběh sněhuláka Sněhošlápka, 
takže děti ani nepomyslely na nějaké stýskání. 

Učitelky MŠ Chodovická

Chcete studovat na gymnáziu?

Práce na školních 
časopisech se vyplatila

Zimní školka v přírodě 
v MŠ Chodovická

Žáci ZŠ 
nadělovali
Krásný vánoční dárek jiným dětem se prostřednictvím 
UNICEF rozhodli darovat žáci ze ZŠ Ratibořická. Z třídních 
fondů všech tříd uvolnili potřebnou částku a zakoupili a pro-
střednictvím UNICEF odeslali dvě jízdní kola. Budou předá-
na dětem, které to mají do školy příliš daleko a vzdálenost je 
hlavní překážkou na jejich cestě ke vzdělání. Není to poprvé, 
co se žáci naší školy rozhodli pomoci dětem, jejichž cesta 
za vzděláním není tak přímočará a jednoduchá. Odměnou 
je jim báječný pocit z pomoci někomu jinému. Ten je totiž 
k nezaplacení…

Napsala Mgr. Hana Žáčková.
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Studenti 
diskutovali 
se senátory
Studenti 3. a 4. ročníku SOŠ pro ad-
ministrativu EU navštívili horní komoru 
Parlamentu ČR. Na prohlídku Vald-
štejnského paláce se dostali díky po-
zvání senátora Miroslava Krejči, s nímž  
dlouze diskutovali a došlo samozřejmě 
i na volbu prezidenta. Ve stejné době 
natáčela v Senátu japonská televize 
rozhovor s Tomiem Okamurou, takže 
i s ním měli studenti možnost chvíli 
debatovat. Senátor slíbil, že naši školu 
navštíví, aby se studenti mohli zeptat 
na všechno, co je zajímá.

Adoptuj panenku 
s Unicef
V lednu jsme už potřetí podpořili projekt 
Unicef Adoptuj panenku, zachráníš dítě. 
Tentokrát jsme upekli perník, koláčky 
a pizzy a tyto dobroty pak prodávali ve 
škole spolužákům, učitelům a během 
dne otevřených dveří. Podařilo se nám 
vybrat více než 4.000 Kč, což nám 
umožní adoptovat sedm panenek. Kaž-
dá panenka představuje skutečné dítě, 
které bude v rámci očkovací kampaně 
v rozvojových zemích očkováno proti 
šesti hlavním smrtelným dětským choro-
bám. Velký dík patří studentům druhých 
ročníků, kteří akci připravili, ale samo-
zřejmě i těm, kteří na sbírku přispěli.

Den otevřených 
dveří 
Hned na začátku ledna jsme opět ote-
vřeli dveře návštěvníkům a zájemcům 
o studium. I tentokrát se k nám přišlo 
podívat několik desítek deváťáků. 
Studenti je provedli celou školou, ředitel 
Mgr. Roman Liška společně s pedagogy 
odpovídali na dotazy. Připraveno bylo 
také občerstvení, jehož zakoupením 
návštěvníci přispěli k charitativní akci 
Adoptuj panenku, zachráníš dítě!.Úno-
rový den otevřených dveří proběhne ve 
středu 6. února 2013 od 14 do 19 hodin. 
Jste srdečně zváni!

Němčináři 
v Regensburgu
V závěru roku navštívili studenti, kteří 
mají němčinu jako druhý cizí jazyk, 
bavorské město Regensburg. Prohlédli 
si nejznámější památky, např. nejstarší 
kamenný most v Evropě, katedrálu sva-
tého Petra, starou radnici nebo antickou 
bránu Porta Pretoria, nevynechali ale ani 
známý vánoční trh Christkindlmarkt. Bě-
hem rozchodu plnili studenti různé úko-
ly, aby si procvičili jazykové dovednosti, 
na závěr vyplnili kvíz o Regensburgu.

Exkurze 
do Poslanecké 
sněmovny 
Parlamentu ČR
Studenti prvního ročníku oboru provoz 
diplomatických služeb absolvovali 
exkurzi do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Po zhlédnutí krátkého 
fi lmu o českém parlamentu prošli 
s průvodcem prostorami, které dosud 
znali pouze z televize. Dokonce se do-
stali i na místa, kam návštěvníci běžně 
nechodí, a díky poutavému výkladu 
se dozvěděli o práci poslanců mnoho 
zajímavých informací.

Vánoční turnaj 
středních škol 
v psaní na 
klávesnici PC

Tradičního 
turnaje v rych-
lostním psaní 
na klávesnici 
PC se v pro-
sinci 2012 
zúčastnily 
téměř čtyři de-
sítky studentů 
jedenácti 
pražských 
středních škol. 
Naši školu 
reprezento-
valy Šárka 
Řezníčková 
a Anna Mo-

talová z P3C, Jiřina Sekalová a Olivie 
Zitová z P4A. Děvčata obsadila 9., 15., 
28. a 36. místo. Na 9. místo, kterým 
se může pochlubit Šárka Řezníčko-
vá, bylo letos potřeba 3.335 hrubých 
úhozů.

Autorkami příspěvků jsou učitelky 
Mgr. Petra Bergmannová, Mgr. Kateřina 
Chvojková, Bc. Hana Konvičková, 
Mgr. Petra Sečkařová a studentka 
M. Hladilová.
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STŘEDA 6. ÚNORA VE 14.00 

BESEDA V KLUBOVNĚ 

ÚTERÝ 19. ÚNORA VE 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ 
Hostem bude Alena Kadavá, ilustrátorka 
a restaurátorka 

STŘEDA 20. ÚNORA VE 14.00 

PŘEDNÁŠKA O ALZHEIMEROVĚ 
CHOROBĚ
s asistentkou Renatou Havlovou 
z Vinohradské nemocnice

STŘEDA 27. ÚNORA V 15.00

BESEDA S FARÁŘEM 
MGR. KLOUBKEM
o práci a zážitcích vojenského 
kaplana v misiích

STŘEDA 6. BŘEZNA VE 14.00

PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ 
POLICIE PRAHA
Klubovna: 
Hry, zážitky členů a krátké články

Za výbor ZO Senioři Horní Počernice 
Ilona Juklová a Libuše Frouzová

Kontaktní telefony: 721 002 992, 607 172 008

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V ÚNORU 2013 

NAŠI JUBILANTI V ÚNORU

SOMMER ALOIS
KOHOUTOVÁ MARIE
BAČA OLDŘICH
EISOVÁ MARKÉTA
LINKOVÁ ELIŠKA
KŘINKOVÁ VLASTA
NAUŠOVÁ MILADA
MOUDRÁ ZDEŇKA
ŠRÁMKOVÁ MILADA
VOTAVA BEDŘICH
ADAMCOVÁ VĚRA
DVOŘÁČEK KAREL
ČUPRUNOVOVÁ DANUŠKA
HŘIB OLDŘICH
MUSILOVÁ BEDŘIŠKA
LANGOVÁ JIŘINA
SROSTLÍKOVÁ JARMILA
KRYŠTOFOVÁ HANA
KULHAVÝ JOSEF

ŠERCOVÁ MILADA
KIRIAKOVOVÁ RŮŽENA
KUDRNOVÁ VĚRA
NOVÁK FRANTIŠEK
SMÍTKOVÁ ANTONIE
STRAKA VLADISLAV
ŠVARCOVÁ JANA
CEPÁKOVÁ ANNA
HELLEBRANDTOVÁ MILENA
HEMERLOVÁ HELENA
HOUSKA JAROSLAV
JAVŮRKOVÁ LIBUŠE
PĚKNICOVÁ MARIE
STRNADOVÁ EMILIE
SUKOVÁ ZUZANA
ŠTIPKOVÁ THERESIA
VONDRÁČKOVÁ MARIE
ČERMÁKOVÁ JIŘINA
JANOVSKÁ DAGMAR

KLICPEROVÁ MARIE
KOČOVÁ ZDENKA
KŘÍŽKOVÁ KVĚTA
MRÁZOVÁ ZDEŇKA
NOVÁK JAROSLAV
SCHLEISS ANTONÍN
SCHLEISSOVÁ MÁRIA
CAP VLADIMÍR
HOTĚK LUBOŠ
HOTĚK ZDENĚK
CHVOJKOVÁ KVĚTA
MAZUR PETR
NIGRIN OTAKAR
PROCHÁZKA ZDENĚK
ŠKVOROVÁ LUDMILA
ŠMÍDL MIROSLAV
ŠTOČEK MILAN
VAŇKOVÁ JAROSLAVA 

Vzpomínka na Jindřicha Mrkvičku
Dne 26. 2. 2013 uplyne rok od úmrtí mého 
muže JUDr. Jindřicha Mrkvičky, který nás 
opustil po dlouhé těžké nemoci ve věku 80 let.
Vzpomíná manželka Jaroslava s rodinou.

Vzpomínka na Josefku Palmovou
Dne 25. února 2010 zemřela naše milovaná maminka 
a babička Josefka Palmová. Nemůžeme zapomenout.
Rodina a Hanička

Carrier chladicí technika CZ s. r.o. 
hledá k okamžitému nástupu 
pracovníka/pracovnici na pozici

RECEPČNÍ
s pracovištěm v Praze 9, Horní Počernice

Náplň práce • příjem návštěv, pošty
  • spojování telefonických hovorů
  • zadávání přijatých faktur do systému SAP
  • další administrativní činnosti spojené s recepcí

Požadavky • komunikativní znalost AJ nutná
  • ukončené středoškolské vzdělání s maturitou
  • praxe min. 2 roky v obdobné pozici

V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete Váš profesní životopis na adresu 
vachova@carrier-cht.cz, nebo přímo volejte na tel.: 281 095 448. 
S Vašimi údaji bude zacházena důvěrně.
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Množství a kvalita vypěstovaných 
plodin v Karlínském okrese se staly 
dobrým základem pro vznik a násle-
dující rychlý růst hospodářského prů-
myslu. V hospodářském přehledu za 
okres v roce 1890 je k tomu uvedeno, 
že nejvýznamnější místo zde zaujímá 
cukrovarnictví.

Na katastru okresu tehdy působily 
čtyři velké cukrovary a to v Čakovicích, 
Vinoři, Vysočanech a ve Vodolce. Blízko 
hranic okresu pak ještě byly další, kam 
také byla cukrovka pro dopravní blízkost 
z produkce okresu ke zpracování dodá-
vána.Čakovický cukrovar byl tehdy nej-
větším cukrovarem v Čechách. Sestával 
ze dvou částí: v první byla v období řep-
né kampaně /září - leden/ zpracovávána 
cukrová řepa na surový cukr, ve druhé 
části byl surový cukr celoročně zpraco-
váván na bílý cukr v různé podobě, od 
homolí přes kostky až po cukr práškový. 
První část cukrovaru byla zprovozněna 
v roce 1851 a druhá v roce 1853 a jeho 
majitelem byl Filip, rytíř ze Schoellerů. 
Po mnoho let v cukrovaru působil vý-
značný cukrovarnický odborník Bedřich 
Agens a cukrovar byl školou k výchově 
dalších cukrovarníků i pro podnikatele 
v tomto oboru. Vyráběný cukr svoji kva-
litou získal světové uznání a byl vyvážen 
do Švýcarska, Itálie, Turecka a dalších 
zemí včetně Afriky.

Vysočanský cukrovar, jeden z nejstar-
ších v Čechách a třetí nejstarší v Ra-
kousku-Uhersku byl založen už v roce 
1835 otcem majitele Bedřicha Freye, 
rytíře z Freyenfelsu. Byl také prvním 
cukrovarem, v němž byla v roce 1863 
zavedena saturace cukrové šťávy, 
která způsobila převrat v cukrovarnictví. 
Vynález nesl název Saturace Frey–Jelín-
kova. Cukrovar zpracovával řepu pouze 
na surový cukr.Vodolský cukrovar byl 
druhým nejstarším cukrovarem, založe-
ným také v roce 1835 baronem Riese ze 
Stallburgu. V kruzích odborníků byl po-
zoruhodný tím, že zde byly prováděny 
pokusy s difuzí a výrobou spodia z kostí. 
Cukrovar zpracovával řepu také pouze 
na surový cukr.

Vinořský cukrovar, nejmladší z nich, 
byl založen roku 1870 jako akciový 
rolnický cukrovar. Byl moderním cukro-
varem účelně zařízeným a vybaveným 
všemi novými technologiemi v cukro-
varnictví ověřenými. Překonával proto 
šťastně vyskytující se hospodářské 
krize při zpracování cukrové řepy na 
surový cukr.

Pro pěstitele cukrovky z našich obcí 
zřizoval cukrovar čakovický a později 
vinořský v období řepné kampaně fi liální 
váhu k odběru řepy a její dopravu do 
cukrovaru. V roce 1890 byla průměrná 
cena za 1 q cukrovky 1,10 zlatých při 
cukernatosti 17–23 %.

Sladovnický ječmen

Výroba kvalitního sladovnického ječme-
ne vytvořila příznivé podmínky k rozvoji 
pivovarnictví. V rámci karlínského okresu 
se v roce 1890 vařilo pivo ještě v osmi 
pivovarech: Libeňský, který patřil anglic-
ké společnosti, Pakoměřický trojský, 

Dolnopočernický, Kbelský, Libeňský 
obce pražské, Klecanský, Vysočanský 
a Vdolský. V tomto roce se již pivo ne-
vařilo v pivovaru ve Zdibech a v našich 
Chvalech, kde byl pivovar založen už za 
působení Jezuitů. Výroba piva v uvede-
ných osmi pivovarech se pohybovala 
ročně okolo 140 tisíc hektolitrů. V pře-
počtu na jednoho obyvatele karlínského 
okresu to představuje 226 litrů za rok, 
nebo 6/10 litru na den, což byl velmi 
příznivý poměr.

Lihovarnictví

Protože pěstování brambor s využitím 
k výrobě lihu v karlínském okrese i jeho 
okolí ustoupilo pěstování cukrovky, 
postupně v okrese zaniklo i značně roz-
větvené lihovarnictví. V roce 1890 zbyl 
poslední lihovar Františka X. Bronche 
v Libni, patřící k největším v Čechách, 
avšak vyrábějící líh nikoliv z brambor, 

ale pouze z melasy. Rozsah výroby lihu 
v tomto lihovaru je dokládán odvodem 
roční daně, která v roce 1890 dosáhla 
hodnoty 1 milionu zlatých. Hospodářský 
přínos pro okres je kladně hodnocen 
ještě produkcí výborného hnojiva z od-
padků zpracovávané melasy. 

Mlynářství

Přes téměř 18 tisíc tun vyráběných 
obilovin ročně nestačilo podnítit rozvoj 
mlynářství v karlínském okrese co do 
významnosti hospodářské. Bylo tomu 
také snad proto, že v blízkosti se nachá-
zely historické velké mlýny na vltavském 
toku. V roce 1890 zůstávaly v provozu 
v karlínském okrese už jen vodní mlýny 
v Hloubětíně, Kyjích, Chvalech, Čako-
vicích, Vodochodech a v Přemýšlení. 
Větší význam měl jen mlýn s pekárnou 
V. Farksase v Hloubětíně na potoce 
Rokytka. Na Chvalech se mlýn nacházel 
pod rybníkem, jehož vody přes mlýn od-
tékaly spolu se svépravickým potokem 
dále až do Rokytky. Vdova po Antonínu 
Rybovi, chvalském mlynáři, darovala 
roku 1859 dva tisíce zlatých ve stříbře 
na zhotovení prvních zvonů o váze 
tisíc a pět set kg do zvonice kostela 
sv. Ludmily ve Chvalech. Dalších 700 
zlatých pak věnovala ještě na přestavbu 
zvonové věže pro zavěšení tak těžkých 
zvonů v roce 1875.

V roce 1908 už nefunkční mlýn zakou-
pila Církev bratrská ze Žižkova a zřídila 
zde útulek pro opuštěné děti.
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Zemědělství

Čakovický cukrovar byl na přelomu 19. a 20. století největším cukrovarem v Čechách.
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Komunikace

Pro život obcí a hospodaření karlínské-
ho okresu byly také důležité podmínky 
vzájemného propojení komunikacemi. 
K porovnání se současností dnešní není 
nezajímavé hodnocení situace prove-
dené v roce 1890: „Středem okresu 
karlínského je vedena od hlavního 
města severně přes Libeň, Kobylisy 
a Zdiby státní silnice k Velvarům, od níž 
za Zdiby odbočuje křídlo přes Líbezníce 
na Mělník. Od Libně směrem seve-
rovýchodním vede státní silnice přes 
Vysočany, Kbely a Vinoř k Brandýsu nad 
Labem tzv. mladoboleslavská, od které 
za Libní směrem východním odbočuje 
státní silnice přes Hloubětín, Chvaly, 
Horní Počernice k Nehvizdům, Mochovu 
dále do Poděbrad. Přes jižní část okresu 
vede od Prahy státní silnice přes Žižkov 
na Hrdlořezy, Kyje, Hostovice, Dolní Po-
černice k Úvalům a dále na Český Brod. 
I když jsou tyto komunikace udržovány 
v dobrém stavu, nevyhovují zcela potře-
bám, protože jmenovitě v částech mezi 
Chabry a Zdiby a za Hrdlořezy k Dolním 
Počernicím mají tak příkrá stoupání, že 
pouze s velkými obtížemi bývá překo-
náváno a v zimním období bývá i zcela 
znemožněno naloženým povozům 
projeti. Okresní výbor podal proto c. k. 
místodržitelství žádost o zjednání nápra-
vy těchto vad sjízdnosti. Délka státních 
silnic na katastru okresu je 65,3 km. 

Základním spojením mezi obcemi 
v okresu jsou pak silnice okresní. Jejich 
délka je 71,9 km a náklady na jejich udr-
žování v roce 1890 činily 19.169 zlatých 
a 80 krejcarů. Pečovalo o ně 19 cestářů 
pod dohledem technického znalce. 

Tuto dopravní síť doplňují velmi četné 
cesty obecní, udržované obcemi ve 
většině případů v dobrém stavu. Pouze 
okrajově je zmíněna železnice vedená 
severním směrem z Prahy k Turnovu a Li-
berci, severozápadní trať vedoucí k Lysé 
nad Labem a jihovýchodní vedoucí na 
Kolín. Pro vzdálenost řady obcí ke stani-
cím je železnice hodnocena bez výhod 
pro ně. O dalším opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes, kronikář

V roce 1908 zakoupila už nefunkční mlýn na Chvalech Církev bratrská 
a zřídila zde útulek pro opuštěné děti.
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ČISTÍRNA ODĚVŮ
V SEKEŘICKÉ ULICI 21
V HORNÍCH POČERNICÍCH
VÁM STÁLE NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY.

PO – PÁ: 8 – 12, 14 – 18 hod.

TĚŠÍ SE NA VÁS
HELENA ŠVARCOVÁ A KOL.
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BROUŠENÍ NOŽŮ A NŮŽEK
BAZAR UL. NÁCHODSKÁ 

U ZASTÁVKY LUKAVECKÁ. 
TEL.: 773 337 907

TOPENÁŘ INSTALATÉR SVÁŘEČ
ODBORNÁ MONTÁŽ VČ. REVIZÍ 
A TLAK. ZKOUŠEK 775 961 432

HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE 
HORNÍ POČERNICE 
A OKOLÍ 724 560 201

HLEDÁM SKLAD, PROSTORY 
K ULOŽENÍ STAR. NÁBYTKU.

SKLAD, STODOLA ATD.
724 560 201

INTUITIVNÍ TANEC, CVIČENÍ
PRO PÁNEV. DNO: 603 101 514

PANÍ NA HLÍDÁNÍ? 
VÝPOMOC V DOMÁCNOSTI? TEL. 

603 101 514

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ, AUDIT, 

EK. PORADENSTVÍ 
(ZA ROZUMNÉ CENY)

WWW.UCETNICTVI-MIKULAS.CZ
TEL: 602 395 677

HÁJEK – ZEDNÍK – MALÍŘ 
PROVÁDÍM VEŠKERÉ ZEDNICKÉ, 

MALÍŘSKÉ, OBKLADAČSKÉ, 
PODLAHÁŘSKÉ A BOURACÍ 

PRÁCE. ODVOZ SUTI ZAJIŠTĚN. 
REKONSTRUKCE BYTŮ, DOMŮ, 

NEBYTOVÝCH PROSTORŮ. 
777 670 326

PROVÁDÍME MALÍŘSKÉ 
A NATĚRAČSKÉ PRÁCE 724 249 986

CHŮVA PRO VAŠE DÍTĚ – 
UČITELKA V DŮCHODU 

605 783 885

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 

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY-ZŠ, SŠ, 
PŘÍPRAVA KE ZKOUŠKÁM. 

TEL.: 602 350 055 

VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 
POZŮSTALOSTI, SKLEP. ODVOZ 
STARÉHO NÁBYTKU AJ ODPADU 

K LIKVIDACI. TEL. 777 227 840

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ. 
SK. AM, A1, A, B, KONDIČNÍ JÍZDY. 

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ 
E-MAIL: 

LUDVIK@AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ 
TEL.: 603 418 333, 281 920 134

HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE 
V HP. TEL.: 603 418 333 !!! 

KOUPÍM BYT 3+KK A VĚTŠÍ V HP. 
TEL.: 776 666 323

NOVĚ V RC PERLA PORADCE 
PRO VÝŽIVU

WWW.MASAZE-PERLA.CZ 
INFO TEL.: 702 415 116.
14. 2. 2013 OD 16 HODIN 
ZDARMA MĚŘENÍ TUKU 

HLEDÁM KE KOUPI ROD. DŮM 
ČI POZEMEK K BYDLENÍ 
V HOR. POČERNICÍCH.

NEJSEM RK. 
MAIL: HOPOA@SEZNAM.CZ 

TEL.: 731 707 850
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