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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  březnu 2013březnu 2013

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.
Na titulní straně je fotografi e z únorového masopustního průvodu. Foto: Blanka Musílková a Vladimír Mojžíš jr. 

do 31. 3.  VÝSTAVA VEČERNÍČKY: MAXIPES FÍK, AUTOPOHÁDKY A KRTEČEK CHVALSKÝ ZÁMEK

1.– 3. 3.   POPAD – PRAŽSKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL  DIVADLO H. POČERNICE

4. 3.   18.00  KONCERT ŽÁKŮ ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30

5. 3.  17.00  Z LESŮ, VOD A STRÁNÍ: VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ OLAFA DEUTSCHE CHVALSKÝ ZÁMEK

5. 3.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ TŘÍD DECHOVÝCH NÁSTROJŮ  SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30 

6. 3.   14.00  BESEDA NAD KRONIKOU S KRONIKÁŘEM HUBERTEM ANTESEM  ÚMČ PRAHA 20

6. 3.  14.00–19.00  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SOŠ PRO ADNINISTRATIVU EU, LIPÍ 1911

6. 3.  18.30–20.00  OČKOVÁNÍ  RC MUM, MEZILESÍ 2058

7.– 24. 3.   VÝSTAVA DĚTSKÉ SOUTĚŽE O NEJOHNIVĚJŠÍ OHNIVKU  KOČÁROVNA, CHVALSKÝ ZÁMEK

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

8. 3.   19.30  SNĚHOVÁ KRÁLOVNA  DIVADLO H. POČERNICE

9. 3.   9.00–12.00  BURZA DĚTSKÉHO OBLEČENÍ   RC MUM, MEZILESÍ 2058

9. 3.   10.00–17.00  POHÁDKOVÁ SOBOTA S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL A VEČERNÍČKY CHVALSKÝ ZÁMEK

9. 3.  19.00  3. REPREZENTAČNÍ PLES WEBU EPOCERNICE KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

10. 3.  15.00  O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU  DIVADLO H. POČERNICE

12. 3.  14.00  ZÁMECKÉ POSEZENÍ: POCTA SAMURAJSKÉMU MEČI  CHVALSKÝ ZÁMEK

13. 3.  19.30  LÁSKA NA TŘI   DIVADLO H. POČERNICE

14. 3.  17.00  PŘEDNÁŠKA PAVLA BENDY: VELIKONOČNÍ OSTROV  CÍRKEV ČS HUSITSKÁ, NÁCHODSKÁ 171

14. 3.  18.00–21.00  SEMINÁŘ MAGIE, ENERGIE, INTUICE (3. DÍL)  RC MUM, MEZILESÍ 2058

15. 3.  10.00–11.00  LÉČIVÉ ÚČINKY BYLIN A JEJICH VYUŽITÍ V JARNÍM OBDOBÍ RC MUM, MEZILESÍ 2058

15. 3.  19.00  17. PLES KLUBU PODNIKATELŮ V RESTAURACI SEZÓNA  HOTEL CHVALSKÁ TVRZ

16. 3.  10.00–17.00  POHÁDKOVÁ SOBOTA SE ŠÍPKOVOU RŮŽENKOU A VEČERNÍČKY CHVALSKÝ ZÁMEK

16. 3.  10.00–13.00  JARNÍ BURZA OBLEČENÍ, SPORTOVNÍHO VYBAVENÍ A HRAČEK DDM, RATIBOŘICKÁ 1899/30 

16. 3.  15.00 a 19.30  DOROTKA A PENTLIČKA ANEB NÁMLUVY VE MLÝNĚ  DIVADLO H. POČERNICE

17. 3.  16.00  FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA  DIVADLO H. POČERNICE

18. 3.  18.00  V. HUDEBNÍ VEČER: TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30

19. 3.  19.30  LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ JDE K ČERTU  DIVADLO H. POČERNICE

20. 3.  15.00 PŘEDNÁŠKA: PRVNÍ POMOC A OBRANA PŘI NAPADENÍ ÚTOČNÍKEM ÚMČ PRAHA 20

20. 3.  18.30–20.30  PROČ JSOU NEMOCNÉ DĚTI NEMOCNÉ  RC MUM, MEZILESÍ 2058

21.– 23. 3.  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V MŠ U DRÁČKA SPOJENCŮ 2170/44

21. 3.  18.00–21.00  SEMINÁŘ MAGIE, ENERGIE, INTUICE (4. DÍL)  RC MUM, MEZILESÍ 2058

21. 3.  19.00  KONCERT MÍLY ČECHA A SKUPINY CON BRIO DIAKONIE ECM, KŘOVINOVO NÁM. 11/16

22. 3.  11.00  DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU - VEŘEJNÁ GENERÁLKA  DIVADLO H. POČERNICE

23. 3.  10.00–12.00  POHÁDKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

23. 3.  14.00  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE SPCCH HORNÍ POČERNICE SOKOLOVNA, CHVALKOVICKÁ UL.

23. 3.  15.00  O VÍLE KVĚTINCE  DIVADLO H. POČERNICE

23. 3.  15.00–17.00  POHÁDKOVÝ MAŠKARNÍ BÁL PRO DĚTI KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

23. 3.  19.30  DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU – I. PREMIÉRA  DIVADLO H. POČERNICE

23. 3.  20.00  JARNÍ PLES PRO DOSPĚLÉ  KS DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322/12

24. 3.  15.00  POČERNICKÉ KUŘE  ALEJ V JEŘICKÉ

25. 3.  18.00  KONCERT FLÉTNOVÉ A KLAVÍRNÍ TŘÍDY  SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/30 

25. 3.  19.30  ČOCHTAN VYPRAVUJE  DIVADLO H. POČERNICE

26. 3.  17.00  UMĚNÍ A ŘEMESLO: VERNISÁŽ VÝSTAVY SŠ UMĚLECKÉ A ŘEMESLNÉ   CHVALSKÝ ZÁMEK

26. 3.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ KLARINETOVÉ TŘÍDY R. KUDLY SÁL ZUŠ, RATIBOŘICKÁ 1899/3

26. 3.  19.30  DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU - II. PREMIÉRA  DIVADLO H. POČERNICE

27. 3.  14.00  VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO SENIOŘI   CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 4.  14.00  LETEM SVĚTEM: BESEDA O OSUDU PRVNÍCH AFROAMERIČANŮ  ÚMČ PRAHA 20

3. 4.  18.00  QUATTROM - VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ, VÝTVARNÝCH OBJEKTŮ A GRAFIKY DIVADLO H. POČERNICE

6. 4.  15.00 JAK SE ŽILO V HORNÍCH POČERNICÍCH: VERNISÁŽ VÝSTAVY O HISTORII HORNÍCH POČERNIC CHVALSKÝ ZÁMEK

od 6. 4.  POHÁDKOVÁ PŮDA VE SKLEPENÍ ZÁMKU: VÝSTAVA LOUTEK   CHVALSKÝ ZÁMEK
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Slovo starostky

Z DIÁŘE RADNICE
■   VEŘEJNÉ SLYŠENÍ 

O ČERTOUSÍCH
Proběhlo veřejné slyšení s občany, týkají-
cí se výstavby bytových domů Čertousy. 
Všechny připomínky byly zapsány a bu-
dou zahrnuty do smlouvy s investorem.

■  PŘEDNÁŠKA O ŘEŠENÍ 
KONFLIKTŮ

Na Chvalském zámku jste mohli vy-
slechnout přednášku s názvem: Chcete 
se dozvědět více o konfl iktu? Víte, co je 
mediace a kdy jí využít? Jelikož se jedna-
lo o velmi zajímavou prezentaci s ná-
slednou diskusí, věřím, že příště přijde 
ještě více posluchačů, protože vzhledem 
k současné situaci v naší společnosti 
jsou tato témata velmi aktuální.

AKTUÁLNĚ
■  IT PROJEKT NA ROZVOJ SLUŽEB 
Na Magistrát hl. m. Prahy jsme podali 
projekt Rozvoj ICT služeb na MČ Praha 

20, jehož spuštěním by mělo dojít k vy-
lepšení služeb pro občany, k usnadnění 
a zrychlení jejich komunikace s úřa-
dem, ke zlepšení dostupnosti informací 
a zvýšení úrovně informační podpory.

■  DĚTSKÁ VÝTVARNÁ SOUTĚŽ 
MÁ SVÉ VÍTĚZE

Porota vyhodnotila výtvarnou soutěž na 
téma zima a Vánoce, které se zúčastnily 
děti našich mateřských a základních 
škol. Děkujeme všem dětem za krásné 
obrázky, které uvidí návštěvníci Chvalské-
ho zámku na připravované výstavě, ale 
budou také použity například na vánoční 
přání. Ofi ciální výsledky soutěže vyhlásí-
me a vítěze odměníme začátkem března.

CO PLÁNUJEME
■  POLYFUNKČNÍ DŮM 

NA CHVALSKÉ TVRZI
Během rekonstrukce domu, který stojí 
vpravo při vjezdu do areálu Chvalské 
tvrze, se Rada MČ Praha 20 rozhodla pro 

změnu jeho využití. Původní záměr byl 
vybudovat zde čtyři byty, ale po posou-
zení stávající situace rada rozhodla, že 
v přízemí tohoto domu vzniknou dvě 
ordinace lékařů. Uvažujeme o praktickém 
lékaři pro dospělé a jednom specialistovi, 
protože v naší městské části chybí např. 
alergolog nebo kožní lékař. 

■  OBČANÉ NECHTĚJÍ 
SKATEPARK

Na webových stránkách úřadu se mohli 
naši občané zúčastnit ankety, zda chtějí 
v Horních Počernicích skatepark. Celkem 
hlasovalo 2070 občanů, z nichž 40 % 
projekt podpořilo a 55 % s ním nesouhla-
sí. Úřad městské části Praha 20 obdržel 
na toto téma také spoustu e-mailů s jed-
noznačně negativní reakcí na výstavbu 
skateparku.
Pište nám, vaše názory jsou pro nás 
důležité a pomáhají nám při rozhodo-
vání. Děkujeme vám za každý názor, 
nápad nebo připomínku.

Hana Moravcová

Vážení a milí hornopočerničtí spoluobčané,

únorové dny byly v našem městě hlavně ve znamení zimy a sněhu, i když pro některé naše školáky představo-
valy hlavně stres z pololetního vysvědčení. Bez ohledu na studijní výsledky se většina našich dětí a jejich rodičů 
těšila na týden vytouženého volna, a protože sněhové podmínky byly v době prázdnin ideální, doufám, že jste 
strávili se svými dětmi alespoň několik dnů na horách, jako se to po dlouhé době podařilo mně. 

Kromě každodenních pracovních povinností, výjimečného odpočinku a občasného odklízení sněhu jsme 
ale mohli prožít také několik milých akcí, k nimž patří například letošní masopust. Jsem moc ráda, že se v naší obci podařilo před 
jedenácti lety obnovit tradici masopustních průvodů. Také letos panovala dobrá nálada už při jeho přípravách a následné veselí 
s vepřovými hody na Chvalském zámku by jen těžko hledalo v akcích z posledních měsíců konkurenci.

Pokud mohu mluvit za všechny, kteří se na přípravách a programu podíleli, velmi mile mě překvapil velký zájem našich občanů 
i lidí ze sousedních obcí a vzdálených míst. Celková účast v průvodu, z nichž většina představovala krásné maškary, byla letos 
i přes velmi sychravé počasí překvapivá, jen před radnici přišla více než stovka lidí. K rekordnímu zájmu o celou akci nepochybně 
přispěl také program na Chvalském zámku s rozsáhlými výstavami hlavně pro děti, jak si můžete podrobně přečíst uvnitř toho-
to čísla HPZ. Je dobře, že se nám daří vytrhnout lidi z běžné denní rutiny, zapojit je do společenského dění a vykouzlit na jejich 
tvářích úsměv či výraz spokojenosti. Moje poděkování patří všem, kteří se na letošním masopustu podíleli nejen organizačně nebo 
sponzorsky, ale hlavně svou účastí a dobrou náladou.

Popeleční středou jsme vstoupili do postní doby, která je přípravou na Velikonoce. S jejich tematikou je také spojena řada akcí, na 
které vás v Hornopočernickém zpravodaji rádi zveme. Čtěte pozorně nejen v programu Domu dětí a mládeže nebo Rodinného centra 
MUM, Horní Počernice vám nabízejí daleko více. Nezapomeňte, že předvelikonoční období poskytuje také prostor pro přípravu duchovní, 
kdy je více než kdy jindy třeba pomoci těm, kteří to nejvíce potřebují. V této souvislosti připomenu třeba Počernické kuře, oblíbené dětské 
odpoledne v aleji Jeřické ulice. Letos se uskuteční v neděli 24. 3. od 15 do 17 hodin, opět v rámci celostátní akce Pomozte dětem.

Přeji vám všem klidné prožití doby postní a zážitek radosti z toho, že velikonoční poselství jde stále dějinami, které by bylo 
škoda přehlédnout. Až budeme - nebo aspoň někteří z nás - slavit velikonoční svátky, snažme se využít tohoto času k přeladění od 
starostí všedního dne k něčemu, co má smysl pro nás všechny. Snažme se nabrat síly a pozitivní energii k tomu, abychom nere-
zignovali před jedinečnou šancí zlepšovat alespoň o malý kousíček naše soužití v Horních Počernicích, kde společně žijeme.

Hana Moravcová, starostka

Ještě poslední únorový víkend 
byly Horní Počernice opět 
pod přívalem sněhu. Zda 
jsou ulice sjízdné a chodníky 
schůdné, zjišťovala redakční 
malamutka Růža v doprovodu 
fotografa Vládi Mojžíše. 
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Umění do škol

Výtvarná soutěž v rámci projektu Umění 
do škol, na které se podílí naše městská 
část spolu se společností GG art cent-
rum s.r.o., je na našich školách už vyhlá-
šena. Děti mají určitě výtvarných nápadů 
plné hlavy. Nejlepší z nich bude iniciovat 
tvorbu sochy, která ozdobí areál Chval-
ské tvrze. Karel Matura z GG art centrum 
s.r.o. má pro naše školáky i paní učitelky 
výtvarné výchovy další dobrou zprávu. 
„Spolu se Svobodnou asociací umělců 
jsme se rozhodli, že z vítězných prací 
v soutěži vybereme nejen vítězný návrh 
pro záměr tvorby sochy, ale dalších 
pět prací školáků z Horních Počernic 
pošleme do prestižní mezinárodní soutě-
že,“ říká. „Doufám proto, že se zapojí 
co nejvíce dětí a soutěž si patřičně užijí. 
A hlavně doufám, že je výtvarná práce 
v životním směřování posune blíže 
k umění. Najdou v umělecké tvorbě tře-
ba směr své budoucí profese. Úplně ale 
postačí, když pro sebe umění dokážou 
objevit,“ říká Karel Matura.

Dům umění ve špejcharu 
i pro školáky 

Ateliér Fiala se v budově špejcharu 
v Chvalské tvrzi úspěšně zabydluje. Re-
staurátorský ateliér je v provozu, galerie 
a výstavní sál jsou zatím ve fázi příprav. 
Nový nájemce budovy David Fiala citlivě 

upravuje vnitřní interiéry, v budoucnu 
plánuje opravit i její venkovní vzhled 
tak, aby zapadala do zrenovovaného 
okolí. „Přáli jsme si, aby náš ateliér sídlil 
v historické budově, v dosahu veřejnosti 
a v krásném prostředí,“ říká. „Všechny 
tyto požadavky se nám ve špejcharu 
splnily. Budova je krásná, barokní a dou-
fáme, že díky našemu záměru kulturního 
využití i ožije. Chceme prezentovat nejen 
naši práci, ale nabídneme prostory pro 
výstavy i malým výtvarníkům z počer-
nických škol. V případě zájmu právě tak 
rádi předvedeme v rámci hodin výtvarné 
výchovy školákům přímo tady u nás 
ukázky práce restaurátorského ateliéru. 
Všichni návštěvníci budou v Domě umě-
ní od 1. května 2013 vítáni. Těšíme se na 
každého z vás. Naše potěšení bude o to 
větší, pokud zájem o umění a naši práci 
projeví i mladší věkové kategorie.“

Hudební večery, street dance 
a sportovní střelba v SKP HoPo

Mám radost, že komunitní život v Hor-
ních Počernicích se úspěšně rozvíjí. 
Více se setkáváme a o dobré nápady 
není nouze. Před pár dny jsme s ředi-
telkou Domu dětí a mládeže Zdeňkou 
Horváthovou navštívily Středisko křes-
ťanské pomoci na Křovinově náměstí. 
Řeč byla o možnostech spolupráce. 
Naše DDM skvěle vyplňuje prostor pro 
volnočasové aktivity dětí. Roste počet 

kroužků i dětí, kterých sem dochází už 
906! Prostory jim logicky nestačí. Akční 
paní ředitelka a tým jejích kolegů by 
s přehledem zaplnili menší O2 Arénu 
a mrzí je, pokud musí nabídky nových, 
atraktivních kroužků právě z prosto-
rových důvodů odmítat. V SKP HoPo 
nám vyšli s vlídností vstříc. Nejen že 
našli místnost pro taneční hodiny street 
dance, které vede Šahen Chačatrjan, 
ale pro DDM se zde objevila i místa pro 
plánované kroužky sportovní střelby 
a nabídka pro plánovaný příměstský let-
ní tábor. Děti by si na příměsťáku mohly 
v zahradě dokonce postavit stany! Rýsu-
jí se také společné projekty s nízkopra-
hovým klubem o.s. Neposeda. 

„Rádi bychom se Horním Počernicím 
více otevřeli,“ říká ředitel SKP HoPo 
Roman Čepelák. „Náš areál je velice 
příjemný. V nové „hudebně“ například 
plánujeme zajímavé hudební večery 
určené pro veřejnost, mohou tu zkoušet 
kapely, máme u nás ale i fotbalové hřiš-
tě, velkou zahradu, kde brzy nainstalu-
jeme lezeckou stěnu. Nabízíme prostory 
pro nejrůznější aktivity dětí i pro komerč-
ní využití. Rádi bychom se stali dalším 
z inspirativních bodů života obyvatel 
Horních Počernic. Místem, kam každý 
z nich rád zavítá.

Mgr. Alena Štrobová, radní

Plošným zrušením těchto škol by všech-
ny děti byly integrovány a vzdělávány 
v základních školách běžného typu bez 
ohledu na jejich potřeby a postižení. 
Tuto myšlenku prosazuje hlavně vládní 
zmocněnkyně pro lidská práva Monika 
Šimůnková poté, co štrasburský soud 
vyhověl rozhodnutí v romské otázce.
Tento krok by ale romskou otázku 
v žádném případě neřešil, navíc by 
poškodil vzdělávání ostatních žáků, 
včetně integrovaných.Veřejné slyšení 
vedl senátor a stínový ministr školství 
PhDr. Marcel Chládek, který uznal, že 
rušení základních škol praktických by 
bylo katastrofou, protože jejich role je 

v současné době v našem vzděláva-
cím systému nezastupitelná. V tomto 
duchu vystoupila v diskusi se svým 
příspěvkem i naše radní Alena Štrobo-
vá. Situaci zhodnotila a vyjádřila svůj 
názor na to, že vládní úředníci se snaží 
zrušit školy, které ve skutečnosti dávají 
dětem šanci. Respektují jejich různé 
vzdělávací potřeby a jsou jejich jedinou 
nadějí pro plnohodnotný život. Uvedla 
i dva konkrétní příběhy dětí z Horních 
Počernic, kterým praktická základní ško-
la pomohla úspěšně vstoupit do života. 
Po projevu Aleny Štrobové následoval 
velký potlesk, někteří senátoři a diváci 
dokonce povstali.

Celá situace není dosud vyřešená 
a bude se dále projednávat na úrovni 
vlády, ministerstva školství a odborníků 
z praxe, nikoli pouze mezi neziskovými 
organizacemi, které situaci škol dobře 
neznají. Za naši i ostatní počernické 
školy bych ráda poděkovala všem třem 
zúčastněným za zájem o situaci v sou-
časném školství a především o mladou 
generaci.

Mgr. Alžběta Cibochová, ředitelka ZŠ 
praktické a speciální Bártlova

Informace ze školství
Měsíc březen se nese nejen v duchu přicházejícího jara, ale ve školství zcela prozaicky znamená 
i ukončené zápisy do škol a v závěru měsíce i do školek. Dnes už víme, že pro prvňáčky se v září 
2013 v našich školách otevře celkem 8 tříd – dvě v ZŠ Stoliňská, tři v ZŠ Ratibořická, dvě v FZŠ 
Chodovická a jedna v ZŠ Spojenců. Zamíří do nich celkem 220 dětí, jejichž konečný počet se 
může ještě měnit do konce května, kdy bude správní řízení ukončeno.

Zástupci školské komise z Horních Počernic v Senátu
Radní pro školství a sociální oblast Mgr. Alena Štrobová, zastupitel Jan Kotouč, ředitel ZŠ Stoliňská 
PhDr. Martin Březina a Mgr. Alžběta Cibochová navštívili 4. února Senát Parlamentu ČR. Předmě-
tem veřejného slyšení, které se tu konalo, byla petice za zachování základních škol praktických 
a podepsalo ji přes 76.300 lidí. Petice byla protestem proti vládní strategii, která chtěla řešit pro-
blém nízké vzdělanosti Romů zrušením základních škol praktických do roku 2015. 
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Každý má právo žít v prostředí, které je příznivé pro jeho 
zdraví a pohodu. Právě z toho důvodu jsme pro vás v rámci 
komunitního plánování připravili anketu „Bezbariérové Počer-
nice“. K tomu, abychom naplánovali, jaké typy různých úprav 
veřejných budov, chodníků, přechodů a dalších máme do 
plánu zařadit, potřebujeme vaši pomoc. Víte přece nejlépe, co 
vás zlobí, co se má udělat nejdříve a co ještě nějakou dobu 
vydržíte. Věnujte, prosím, proto svůj čas vyplnění tiskopisu an-
kety, který odevzdáte do 15. 3. 2013 na recepce budov ÚMČ, 
Jívanská č. 647 nebo č. 635.

Výsledky ankety budou použity také při zpracovávání konkrét-
ních akčních plánů na jednotlivá období v rámci strategického 
plánování. Zároveň poslouží jako podklad pro žádosti o fi nanč-
ní pomoc na realizaci jednotlivých úprav budov úřadu v rámci 
různých dotačních výzev (např. bezbariérový přístup v budově 
Jívanská 647). Věříme, že společným úsilím dosáhneme „Bez-
bariérových Počernic“.

Hana Moravcová, starostka

Bezbariérové Počernice

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 20 
VYHLAŠUJE V RÁMCI ZJIŠŤOVÁNÍ POTŘEB OBČANŮ 
ANKETU K PROJEKTU BEZBARIÉROVÉ HORNÍ POČERNICE

Cílovou skupinou projektu Bezbariérové Počernice jsou 
nejen rodiče dětí do tří let, kteří cestují s kočárkem, zdravotně 
handicapovaní, vozíčkáři, nevidomí a neslyšící, ale i senioři 
a osoby, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou dobu, 
např. po úrazu.

Jaké bariéry vám v Horních Počernicích vadí? 
Jaké bariéry vnímáte jako překážku? 
Uveďte konkrétní místo, ulici a překážku:

a) na komunikacích a veřejných plochách (úprava povrchu, 
výškové rozdíly, šikmé rampy, chodníky, obrubníky, přechody, 
vstupy do budov, plošiny apod.) 

…………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………

b) ve vnitřních prostorách veřejných budov (schody, výtahy, 
podlaha, dveře, WC, informační zařízení apod.) 

…………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

c) oblast dopravy (nástupiště, odstavné plochy, nevhodná 
parkoviště, jiné překážky apod.) 

…………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………..
………………………………………………………………………… 

d) jiné bariéry ve městě a problémy (uveďte jaké)

…………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

Jaká technická nebo stavební opatření bezbariérové trasy 
nebo konkrétního místa, by měla být podle vás provedena co 
nejdříve?

…………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………

Jaké instituce a zařízení (banky, úřady, školy, restaurace, 
zdravotnická a kulturní zařízení, sportoviště apod.) jsou podle 
vašeho názoru nejnavštěvovanější nebo strategické z pohledu 
cílové skupiny?

………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………… 

Pokud patříte mezi cílovou skupinu, popište jednu nebo více 
tras, které nejčastěji využíváte.
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY JSOU NEPOVINNÉ, SLOUŽÍ POUZE 
KE STATISTICKÉMU ZPRACOVÁNÍ:

Bydlíte v Horních Počernicích?  ANO NE 

Jak dlouho v Horních Počernicích žijete? ………………………

Jste MUŽ ŽENA Kolik je vám let? ……………………

Patříte v současné době mezi rodiče dětí do tří let věku, kteří 
cestují s kočárkem, osoby zdravotně handicapované, seniory, 
nebo osoby, jejichž pohyblivost je omezena na přechodnou 
dobu (např. po úrazu)? 

ANO NE

Pokud ano, do jaké skupiny byste se zařadil(a)?

• Osoba doprovázející dítě v kočárku nebo dítě do tří let
• Osoba s pohybovým postižením
• Osoba se zrakovým postižením
• Osoba se sluchovým postižením
• Senior
• Jiná, výše neuvedená skupina …………………………………

Děkujeme vám za vyplnění a odevzdání ankety.
Vedení ÚMČ Praha 20
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A kde zůstal zdravý rozum?
Je to informace, která vás přinejmenším 
zarazí. Mladá dívka s mentálním postiže-
ním, která využívá sociální službu v naší 
městské části, je rozhodnutím posud-
kové komise České správy sociálního 
zabezpečení prohlášena za zdravou. 
Znamená to, že jako zdravý člověk je 
schopna postarat se sama o sebe a její 
rodina ztrácí příspěvek na péči o osobu 
se zdravotním postižením. Dívka je tedy 
pohledem výše uvedených institucí v po-
hodě. Žádný problém, nástrahy všední-
ho života s přehledem zvládne. Zajede 
městskou hromadnou dopravou tam, 
kam potřebuje. Navštíví lékaře a probere 
s ním, co ji zrovna trápí. Nakoupí si, uva-
ří, při troše štěstí i do zaměstnání bude 
chodit. Má dokonalý přehled o čase, 
penězích i službách. Pokud potřebuje, 
zavolá si o pomoc mobilním telefonem. 
Zvládne veškeré právní úkony. Může 
uzavřít půjčku na libovolnou částku. 
Může získat úvěr a koupit si byt nebo 
exotickou dovolenou. Jde volit svého 
prezidenta v přímé volbě. Stejně jako 
poslance a zastupitele. 

Ve skutečnosti musí o dotyčnou dívenku 
někdo celý den pečovat. Je jí úplně jedno, 
jestli autobus, do kterého nastoupila, končí 
na Černém Mostě nebo v Berlíně. Takové 
rozlišovací schopnosti nemá. Z toho dů-
vodu v něm nikdy nemůže cestovat sama. 
Hluku na ulici se bojí, raději má hudbu. 
S cizími lidmi se dává do řeči. Jejich jména 
si ale nikdy nezapamatuje. Byla by však 
schopna je kamkoli doprovodit. Stejně 
jako jim půjčit svůj občanský průkaz. Ob-
chod s potravinami je pro ni zážitek. Je ba-
revný, veselý a mají tam spoustu bonbónů, 
které si můžete libovolně nabrat. A mobil? 
Zvláštní záležitost, daleko lepší je třeba 
píšťalka nebo bubínek… Mimochodem, 
prezidenta už dívenka se svou rodinou vo-
lit byla. Volbu měla jasnou. Když jsem se jí 
ptala, jaké jméno dala maminka do obálky, 
nemohla si vzpomenout! Nakonec se 
po nápovědách z okolí rozzářila a špitla: 
„nó… toho Žbirku!“

Už v době přípravy sociální reformy naše 
vedoucí Odboru sociálních věcí a školství 
Ing. Monika Brzkovská upozorňovala 

úředníky ministerstva práce a sociálních 
věcí na to, že materiál je nepřipravený 
a navrhovaná řešení nekompetentní. 
V tomto duchu jsme jednaly s paní 
starostkou Moravcovou i s náměstkem 
bývalého ministra Drábka. Spolu s Ing. 
Brzkovskou jsme z toho důvodu také 
před časem navštívily jednání Sociálního 
výboru Parlamentu ČR a upozornily na 
zásadní pochybení v materiálu. Z naší 
strany šlo bohužel jen o zbytečnou ztrátu 
energie. Skarty jedou, reforma byla přija-
ta. Náš příběh je jedním z jejích konkrét-
ních výsledků. Budu se samozřejmě ptát 
na příslušném úřadu práce, který musel 
vydat posudek, stejně jako komise České 
správy sociálního zabezpečení a MPSV. 
Budu se ptát, jací odborníci a jakým způ-
sobem takto rozhodují? Na jednu otázku 
si ale můžeme už dnes odpovědět sami: 
Kde při tom všem zůstal zdravý rozum?

Mgr. Alena Štrobová, radní

Unikátní fotografi i ledňáčka říčního nám poslala paní Eva Kotová. Krásného plaché-
ho ptáčka se jí podařilo vyfotografovat z okna svého pokoje v Bethesdě, domově pro 
seniory na Chvalech. Ledňáčci se v České republice vyskytují ojediněle a žijí pouze 
v blízkosti mírně tekoucích a opravdu čistých vod, jsou tedy bioindikátory čisté vody. 
Pro nás je to dobrá zpráva, že v areálu chvalského Léčebně rehabilitačního střediska 
je voda tak čistá, že se zde vyskytuje dokonce i tento velmi ohrožený druh. Je to 
důkazem toho, že investice do ochrany životního prostředí se opravdu vyplatí. 

-dm-

Srdečně vás zveme na Zámecké posezení
V úterý 12. března 2013 od 14 hodin se na Chvalském zámku uskuteční 
poněkud netradiční Zámecké posezení, kde můžete vidět exponáty z uni-
kátní výstavy

Pocta samurajskému meči.

Pocházejí z galerie Bušidó a ze soukromých sbírek. Prezentace bude do-
plněna poutavým vyprávěním o japonské kultuře, kde právě meč hraje od 
nepaměti významnou 
roli. V závěru setkání 
uvidíte na zámeckém 
nádvoří i japonský 
meč v akci.

Těšíme se na vás.

Do areálu LRS na Chvalech zavítal ledňáček

středa 6. března, 14.00
BESEDA NAD KRONIKOU 
s Ing. Hubertem Antesem  

úterý 12. března, 14.00
ZÁMECKÉ POSEZENÍ 
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
a exponáty z unikátní výstavy
Pocta samurajskému meči

úterý 19. března
VYCHÁZKA Po stopách 
krále Václava IV.
sraz v 9.20 na Vysočanském 
náměstí, BUS 177 směr Harfa, 
odjezd v 9.33
Vede Zdena Černá 

středa 20. března v 15.00
První pomoc a obrana 
při napadení útočníkem
Útvar Prevence Městské 
Policie Praha 

středa 27. března, 14.00
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
na Chvalském zámku
Prosíme o účast všech členů ZO 
Senioři    

středa 3. dubna ve 14.00
LETEM SVĚTEM
Beseda o osudu prvních 
afroameričanů s Ing. Františkem 
Šonkou

Ilona Juklová a Libuše Frouzová,
výbor ZO Senioři Horní Počernice

Tel.: 721 002 992, 607 172 008

PROGRAM ZO SENIOŘI 
V BŘEZNU 2013 
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V pátek 22. 3. 2013 od 8.00 do 14.00 
bude prováděno blokové čištění sídliště 
I. Mezilesí a sídl. II. Lhotská, včetně při-
lehlých ulic - Libošovická, Běchorská /viz. 
situace v levé části mapky/. V pátek 29. 
3. 2013 od 8.00 do 14.00 bude provádě-
no blokové čištění sídliště III. Pavlišovská, 
včetně přilehlých ulic U Jeslí, Ruprech-
tická, Ratibořická, Komárovská a Chodo-
vická /viz. situace v pravé části mapky/. 
Další komunikace v obci budou čištěny 
v druhé polovině března a v průběhu 
dubna. Všechny čištěné úseky s parkují-
cími vozidly budou označeny dopravními 
značkami. Žádáme majitele vozidel, aby 
svou kázní přispěli k zajištění řádného 
úklidu komunikací po zimním období.

Přistavení kontejnerů na bioodpad 
Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m. 
Prahy budou v naší městské části přistaveny na určená místa 
kontejnery na bioodpad (listí, větve, tráva). U kontejneru bude 
dozor, který zajistí pouze ukládání bioodpadu. Kontejnery budou 
přistaveny vždy v neděli od 9.00 do12.00 na těchto místech: 

14. 4.  parkoviště u křižovatky Mezilesí (Běchorská za čerpací 
stanicí Benzina) a Ratibořická (u odbočky k DDM a ZUŠ) 

28. 4.  křižovatka Jeřická x Chvalkovická (u barevných 
kontejnerů na tříděný odpad a Křovinovo náměstí 

Po naplnění budou kontejnery odvezeny a přistaveny další.

Kolaudace kanalizace
Kolaudace dokončené kanalizace v ulicích Chvalkovické, 
Jeřické, Domkovské (úsek nad Jeřickou), Podůlší, Všelipské, 
V Dílcích, Na Pozorce, Zájezdní a Kramolné proběhla 12. února 
2013. Majitelé přilehlých nemovitostí se budou moci napojit na 
kanalizaci po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, tedy 
asi v první polovině března 2013. 

Přesné datum oznámíme majitelům nemovitostí sdělením 
do poštovních schránek každého domu.

Jaroslav Píša, 
vedoucí odboru místního hospodářství

Blokové čištění na sídlišti I. Mezilesí a sídl. II. Lhotská se uskuteční v pátek 22. 3. 2013 
od 8.00 do 14.00, na sídlišti III. Pavlišovská v pátek 29. 3. 2013 od 8.00 do 14.00.

Blokové čištění komunikací 

Stížnost občanů z ulice V Slavětíně

O kácení dřevin rostoucích mimo les
Na základě častých dotazů občanů ve 
věci novely vyhlášky č. 395/1992  Sb., 
která je prováděcím právním předpisem 
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, konkrétně ve věci po-
volování kácení ovocných stromů /podle 
které je kromě jiného navrhované, že 
není nutné povolení ke kácení ovocných 
stromů/, sdělujeme následující:

K návrhu vyhlášky bylo ukončeno podá-
vání připomínek, ty však nebyly dosud 
vypořádány. Uvedená vyhláška zatím 

v platnost nevstoupila. Samotný návrh 
vyhlášky v závěrečném ustanovení před-
pokládá nabytí účinnosti k 1. dubnu 2013 
(tento termín je však třeba brát za čistě 
orientační). Pro úplnost dodáváme, že 
připravovaný právní předpis není pouhou 
novelizací stávající vyhlášky č. 395/1992 
Sb., ale návrhem samostatného právního 
předpisu upravujícího podmínky povolo-
vání kácení dřevin rostoucích mimo les.

V současnosti se kácení ovocných stro-
mů řídí podle stávajících předpisů, tzn., 

že pokud chcete kácet ovocný strom 
na vlastní zahradě a má obvod kmene 
měřený ve výšce130 cm nad zemí víc než 
80 cm, pak vlastník pozemku, nájemce 
nebo jiný oprávněný uživatel se souhla-
sem vlastníka pozemku, na kterém tyto 
dřeviny rostou, podává žádost o povolení 
ke kácení k příslušnému orgánu ochrany 
přírody, kterým je odbor životního pro-
středí a dopravy ÚMČ Praha 20.

Ing. Magda Svojanovská, odbor ŽPD

Obyvatelé ulice V Slavětíně se obrátili 
na ÚMČ Praha 20 s následujícími dota-
zy: Kdy bude tato komunikace stabilně 
zpevněna? Kdy se bude v této lokalitě 
budovat kanalizace? Jedná ÚMČ Praha 
20 s Ředitelstvím silnic a dálnic o po-
stavení dostatečně vysoké protihlukové 
stěny ve směru k bytové zástavbě?
Odpovídají Jaroslav Píša 
a Ing. Zdeněk Vavruška, 
vedoucí OMH a OHSaI Praha 20:

Zpevnění komunikace úzce souvisí 
s budováním kanalizace, která je priori-
tou naší městské části. V minulém roce 
došlo ke změně záměru ve způsobu 
odkanalizování oblasti V Slavětíně a Ve 
Žlíbku. Původní návrh počítal s napoje-

ním v oblasti Svépravic a trasou podél 
dálnice D 11. Investorem této nákladné 
stavby mělo být hlavní město Praha.

MČ Praha 20 uplatnila v rámci předložené-
ho investičího záměru zástavby lokality, již-
ně od obytného souboru Canaba směrem 
k rychlostní komunikaci D 11, požadavek 
na uzavření smlouvy o spolupráci mezi 
investorem, tj. společností A Energy s.r.o. 
a MČ Praha 20, řešící odkanalizování stá-
vající zástavby V Slavětíně do lokální ČOV, 
která je součástí předloženého investičního 
záměru. Bez uzavření této smlouvy, která 
bude řešit jak vlastní provedení kanalizace  
V Slavětíně, včetně zajištění odpovídající 
kapacity ČOV, tak i kompletní rekonstrukci 
všech komunikací dotčených výstavbou 

této kanalizace, nebude vydán souhlas MČ 
Praha 20 k projektové dokumentaci inves-
tičního záměru společnosti A Energy  s.r.o. 
pro projednání v územním řízení.

Jsme si vědomi, že stávající komunika-
ce V Slavětíně je nevyhovující, vozovka 
nemá dostatečnou konstrukci, není 
řádně odvodněna a zejména v zimním 
období se po průjezdu těžkých ná-
kladních vozidel tvoří díry, ale je naší 
maximální snahou udržet komunikaci ve 
sjízdném stavu. V jarních měsících bude 
provedena nová konstrukce v nejhorším 
místě při vjezdu z ulice Ve Žlíbku po ulici 
V Slavětíně v délce asi 50 metrů. Povr-
chy v dalším úseku budou opraveny.
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Obtěžování kouřem z komínů rodinných domů
V poslední době se množí stížnosti a pod-
něty ve věci obtěžování kouřem a zápa-
chem z komínů rodinných domů. K uve-
deným podnětům sdělujeme občanům, 
že v kontrole nedovoleného spalování 
materiálů či odpadů v rodinných domech 
má Úřad městské části Praha 20 i podle 
nového zákona na ochranu ovzduší č. 
201/2012 Sb. velmi omezené kompeten-
ce. Bez souhlasu majitele nelze do domu 
vstupovat ani občana legitimovat, stejně 
tak zjišťovat, čím ve svém kotli topí. Lze 
pouze dle tzv. Ringelmannovy stupnice 
změřit tmavost kouře, pokud kouř viditelně 
vychází z komína. Metoda podle Ringel-
manna je založena na porovnání tmavosti 
kouřové vlečky s odpovídajícím stupněm 
Ringelmannovy stupnice lidským zrakem. 
Tmavost zbarvení kouřové vlečky přibližně 
odpovídá koncentraci sazí, popílku a jiných 
částic. Měření tmavosti kouře podle této 
metody provádí pozorovatel ze vzdálenosti 
150 až 400 m od pozorovaného komína. 
Při spalování paliv nesmí být odcházející 
kouř tmavší než 2. stupeň při měření a hod-
nocení Ringelmannovou stupnicí. Po dobu 
roztápění zařízení ze studeného stavu (v tr-
vání maximálně 30 minut), pokud pasport 

kotle nestanoví jinak, může tmavost kouře 
dostoupit až do úrovně stupně 3. Pomůcka 
na měření obsahuje bílý karton s výseky 
pro pozorování dýmu a s poli obsahujícími 
Ringelmannovy stupně šedi.

Co tedy dělat, pokud vás váš soused ob-
šťastňuje nepříjemným kouřem z komína? 
Zkuste nejprve cestu komunikace a do-
mluvy. Slušně, ale rázně jej upozorněte, 
že vás kouř obtěžuje a že dotyčný zřejmě 
porušuje zákon. Záleží samozřejmě na 
vzájemných vztazích se sousedy. Pokud 
jsou na bodu mrazu, nezbývá než se 
obrátit na úřady.

Úřadem příslušným k řešení problematiky 
lokálních topenišť je úřad městské části. 
Ten má ale kompetence v ochraně ovzdu-
ší omezené, jak je uvedeno výše. Problé-
mem je v současné době fakt, že pokud 
se jedná o spalovací zdroj v soukromém 
objektu (tedy ten, který neslouží k pod-
nikatelským účelům, např. v rodinném 
domku), nemůže si případnou kontrolu 
spalovacího zdroje přímo na místě úřad 
vynutit a je odkázán na ochotu majitele. 
Majitel kontrolu nemusí povolit, a pokud 

bude požadovat, aby byla ohlášena 
předem, může se na ni připravit. Většinou 
tak jediným důkazem je kouř vycházející 
z komína a jeho tmavost. Není na škodu, 
když sami občané kouř zdokumentují 
například pomocí fotoaparátu.

Obrátit se můžete také na Městskou poli-
cii. Ta by měla věc zjistit, vyšetřit a předat 
k dořešení příslušnému úřadu. Důležité je 
však přivolat policii v době, kdy je možné 
tento přestupek očividně zjistit, tedy 
v době, kdy kouř vychází z komína. 

Ing. Miroslav Horyna, vedoucí odboru 
životního prostředí a dopravy 

Aktuální informace z Klubu 
podnikatelů Horní Počernice
V minulých číslech našeho Hornopočernického Zpravodaje jsme vás informovali o ak-
tivitách Klubu podnikatelů, který sdružuje malé i větší podnikatelské subjekty působící 
v naší městské části. Klub podnikatelů společně s paní ředitelkou Základní speciální 
školy Bártlova Mgr. Cibochovou a Úřadem Městské části Praha 20 - Horní Počernice 
velmi aktivně pokračuje na přípravách výstavby Respitního centra, které  bude sloužit 
dětem se zdravotním handicapem a jejich rodinám. Na tento projekt již bylo zřízeno 

speciální konto Charita u KB 
č. ú. 107-4092580257/0100, 
na kterém je už 50 tisíc Kč. 
Podrobnější informace spo-
lečně s vizualizací projektu 
Respitního centra vám přine-
seme v některém z následují-
cích čísel Zpravodaje.

Další informace o činnosti 
Klubu podnikatelů může-
te získat na internetových 
stránkách www.kphp.cz nebo 
v pravidelném Bulletinu, který 
náš klub rozesílá e-mailem 
podnikatelským subjek-
tům v Horních Počernicích 
a okolí. Pokud máte zájem 
o zasílání aktuálních infor-
mací, neváhejte se přihlásit 
na internetových stránkách 
klubu. Dne 15. 3. 2013 se 
uskuteční už tradiční 17. ples 
Klubu podnikatelů, na který 
tímto srdečně zveme všech-
ny občany Horních Počernic 
a přátele z okolí.

Miloš Smolík

Dotaz Jany Hájkové:

Žádám o vyjádření, jakým způsobem je 
řešeno parkovací stání pro návštěvníky 
nově vznikajícího polyfunkčního domu 
Na Kopečku s ohledem na povinnost za-
jistit toto stání veřejně přístupné (vyhláš-
ka č. 26/1999 Sb. hl. m. Čl. 10 odst. 3). 
Kde jsou tato veřejně přístupná místa pro 
návštěvníky umístěna a v jakém počtu?

Jaké vysvětlení má odbor výstavby ke sku-
tečnosti, že v době vydání souhlasného 
rozhodnutí ke stavbě polyfunkčního domu 
Na Kopečku (13. 9. 2011) nebyl povolen 
nový chodník ani příjezdová komunikace 
a tím nebyl zajištěn vjezd do objektu? 

Odpověď Richarda Měšťana, vedoucího 
odboru výstavby a územního rozvoje 
ÚMČ Praha 20:

Projekt Polyfunkčního domu Na Kopečku 
řeší parkování pouze v rámci suterénu 
tohoto objektu. Jedná se o celkem 18 par-
kovacích stání, z toho dvě pro návštěvníky 
bytů by měla být ve smyslu vyhlášky č. 
26/1999 Sb. HMP veřejně přístupná. 

Součástí projektu byl vždy příjezd a pří-
stup do objektu. Některé části předmětné 
stavby však podle názoru odvolacího 
orgánu měl projednávat speciální staveb-
ní úřad, nikoli obecný. Odbor výstavby 
a územního rozvoje tak tento názor při 
novém projednání stavby respektoval.

Parkování u nového 
polyfunkčního 
domu Na Kopečku
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Co vás trápí nebo naopak těší?

Tma ve Svépravicích trvá

Flexibilní formy práce v teorii a praxi

Začátkem roku 2013 opět proběhlo další 
jednání se zástupci společnosti Česká 
Nemovitostní, vstřícný postoj k problé-
mu zaujal i magistrát, a tak to vypadalo, 
že nic nebude bránit tomu, aby naši 
občané v lokalitě ulice Zárybnická mohli 
opět bezpečně a při veřejném osvětlení 
chodit do svých domovů. Jenže všechno 
je jinak: z postoje zástupce společnosti 
České Nemovitostní jsem mírně řečeno 
velmi rozladěna. Místo toho, aby s vdě-
kem přijali vstřícný postoj naší radnice, 
která za ně řeší jejich problém, protože 
neměli uzavřenu smlouvu budoucí s ma-
gistrátem, začala si tato společnost klást 
fi nanční podmínky a dokonce požadují 
náhradu za vzniklou škodu! S tako-
vým postojem zásadně nesouhlasíme, 
nesouhlasí ani magistrát, a radnice bude 
také v tomto smyslu nadále postupovat. 

Abyste si udělali lepší představu, nabízím 
vám ukázku z poslední korespondence:

“Vážená paní starostko, kolega… mě in-
formoval o závěrech schůzky, kterou jste 
společně absolvovali, a já nemám důvod 
na jím navrženém řešení nic měnit. Do-
mnívám se, že uvedená částka je odpoví-
dající tomu, co jsme již museli marně 
uhradit z našich zdrojů a co by nám mělo 
být ze strany MHMP (popř. MČ Praha 
20) kompenzováno, neboť z naší strany 
nedošlo k porušení dohod či stávajících 
zvyklostí ani v nejmenším, ba právě 
naopak, jsme to my, kdo byl naprosto 
bezprecedentním rozhodnutím a změnou 
stanoviska magistrátu poškozen.”

Vezmeme tedy toto břemeno na MČ 
a zatížíme si tím vlastní rozpočet, do kte-

rého se nám jistě shánějí peníze daleko 
hůře, než developerům, kteří inkasují 
tučné příjmy z prodeje pozemků. Co 
k tomu dodat? Jen znovu zopakovat, že 
je i vinou minulého vedení radnice, že 
nedokázalo zákonnými postupy zajistit, 
aby se někteří investoři nechovali v Hor-
ních Počernicích s takovou arogancí 
vůči svým klientům. Je smutné, že minu-
lá radnice nedokázala naše občany před 
takovými společnostmi ochránit.

Hana Moravcová

Myslím si, že by v Hornopočernickém 
zpravodaji (HPZ) mělo zaznívat méně 
vzájemného osočování některých občanů 
a naopak by se mohlo více upozorňovat 
na existující „ostrůvky pozitivní deviace“, 
kterých v Horních Počernicích určitě není 
málo. Rád bych se v tomto článku zamě-
řil na činnost občanského sdružení MUM 
– Rodinné centrum (MUM). Při návštěvě 
ÚMČ Praha 20 mě zaujala volně ležící 
publikace Flexibilní formy práce – teorie 
a praxe, vydaná MUMem. O praktickou 
podporu fl exibilních forem práce (FFP) 
zejména ve vztahu k ženám se zajímám 
delší dobu a zatím jsem nenarazil na tak 
souhrnné a zajímavě podané informace 
o typech FFP, jejich přínosech nebo na-
opak praktických překážkách jejich zavá-
dění včetně ilustrativních statistik a grafů. 
Nezanedbatelným přínosem publikace je 
komparace situace v ČR a SRN. Vyplývá 
z ní například, že si německá společnost 
(a zaměstnavatelé zejména) daleko více 
uvědomují potřebu podpory žen při sla-
ďování jejich profesního a soukromého 
života. 

V publikaci mě dále vedle odborných, 
ale zajímavě podaných informací zaujalo 
několik inspirativních a pravdivých citátů, 
např.: „Abychom mohli hýbat světem, 
musíme nejprve pohnout sami sebou.” 
„Kdo chce, hledá způsoby, kdo nechce, 
hledá důvody.“ „Neodsuzujte od začátku 
výsledek, třeba vás překvapí,“ atd. 
V ČR oproti jiným, např. jihoevropským 
státům, mají ženy v přístupu ke vzdě-
lání vytvořeny rodinami i státem slušné 

podmínky, míra jejich emancipace je ve 
srovnání s jinými státy vysoká. Bohužel 
jsme však v rámci EU země s nejvyšší 
mírou znehodnocení investic do vzděla-
nosti žen při jejich pomateřském návratu 
do pracovního procesu. I v 21. století 
lze s jistotou prohlásit, že ženy jsou na 
pracovním trhu v ČR diskriminovány. 
Průměrná výše platu žen je o dost nižší 
než u mužů. Při snaze o získání zaměst-
nání jsou mnohé absolventky odmítány, 
neboť u nich „hrozí riziko“ mateřství. 
Žena, která si „dovolí“ otěhotnět se 
mnohdy nemůže na své původní místo 
vrátit či jí zaměstnavatelem nejsou vy-
tvořeny podmínky pro práci na zkrácený 
úvazek nebo práci z domova (tam kde 
to povaha práce umožňuje). Uchází-li se 
matka dětí o zaměstnání, je pro změnu 
v podezření, že s ní bude těžké poříze-
ní, neboť bude v případě nemoci dětí 
muset zůstat doma. Paradoxní je, že ve 
věku, kdy by po padesátce žena mohla 
konečně nerušeně zúročit své znalosti 
a zkušenosti, je pro zaměstnavatele 
příliš stará nebo odchází dle stávající le-
gislativy do starobního důchodu o dost 
dříve než muž (starobní věk se však 
bude postupně sjednocovat). Ženy mají 
přitom nižší starobní důchod, byť porodi-
ly další „daňové poplatníky“ a dožívají se 
v průměru o dost vyššího věku (cca 78 
let, muži cca 72 let). 

Coby zástupce zaměstnanců na svém 
pracovišti v rámci kolektivního vyjed-
návání navrhuji a prosazuji zřízení tzv. 
dětské skupiny (byť se z pedagogic-

kého hlediska nejedná o ideální model 
hlídání dětí), zavedení pružné pracovní 
doby nebo indispozičního volna, jehož 
čerpáním nad rámec dovolené by 
zaměstnankyně mohla vyřešit některé 
nenadálé absence zapříčiněné hlídáním 
dětí (pokud by nebylo možné využít 
ošetřovné, dříve ošetřování člena rodi-
ny). Nevidím nic špatného na zavedení 
různých kvót pro ženy, které momen-
tálně prosazují vyspělé země v rámci 
EU. Ženy mají v pracovním procesu 
jednoznačně horší startovací čáru, 
proto by měly být činěny kroky k jejich 
skutečnému zrovnoprávnění. 

Z vlastní praxe mohu jen potvrdit 
správnost závěrů a tvrzení uváděných 
v publikaci vydané MUMem. Jedná 
se o materiál, který budu rád a často 
používat. Považuji za důležité zdůraznit, 
že publikace byla částečně hrazena 
dotacemi Evropského sociálního fondu, 
takové využití evropských dotací je 
přínosné. Každý měsíc si se zájmem čtu 
v Hornopočernickém zpravodaji o akti-
vitách či seminářích MUMu. Myslím, že 
se i nad rámec Prahy jedná o ojedinělý 
a užitečný projekt, který má smysl, že-
nám aktivně pomáhá a občané Horních 
Počernic na něj mohou být právem hrdí. 
Za to se sluší paní Barboře Zálohové 
a jejím spolupracovnicím či spolupra-
covníkům poděkovat.

Dalibor Fadrný                            
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Někteří občané si stěžují, že máme v Horních 
Počernicích tvrdou vodu a vodní kámen se jim 
usazuje např. ve varných konvicích nebo ve 
vodovodních bateriích. Nechali jsme tedy zjis-
tit, jakou mají Počernice vodu a vyžádali si sta-
novisko PVK. Kvalita pitné vody musí splňovat 
požadavky vyhlášky 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah 
a četnost její kontroly. Pro tvrdost vody je zde 
uvedena doporučená hodnota 2–3,5 mmol/l 
s poznámkou, že doporučená hodnota jako 
optimální koncentrace je stanovena z hlediska 
zdravotního, nikoliv technického. Ze zdravot-
ního hlediska je preferována voda s vyšším 
obsahem Ca a Mg.

Dle posledního provedeného rozboru 
vzorku pitné vody odebraného 27. 11. 
2012 v Horních Počernicích je aktuální 
tvrdost vody 2,81 mmol/l, což je v relaci 
s hodnotou uvedenou na webu PVK, a.s. 
http://www.pvk.cz/tvrdost-vody.html. Zde 
je uvedeno, že průměrná hodnota tvrdosti 
vody v roce 2012 pro Horní Počernice byla 

2,69 mmol/ a vodu lze tedy hodnotit jako 
tvrdou. Voda s tvrdostí cca 2,8 mmol/l je 
ale zcela v pořádku a splňuje požadavky 
na pitnou vodu.

MČ Horní Počernice je zásobována vodou 
z ÚV Káraný tzv. káranskými řady přímo, 
tedy bez dalšího míchání s vodou z jiného 
zdroje. Většinový podíl káranské vody 
je získáván z podzemí a proto má vyšší 
tvrdost vody než voda získávaná úpravou 
vody povrchové. To je však obecná vlast-
nost podzemní vody. Nelze tedy hovořit 
o vadě v kvalitě dodávané vody a z toho 
důvodu tak není relevantní hovořit o nápra-
vě současného stavu.

Pitná voda je dodávána čerpací stanicí v ulici 
Češovská. Není technicky možné zajistit 
plnohodnotný způsob zásobování MČ Horní 
Počernice jiným způsobem. Existující pro-
pojení Horních Počernic a Černého Mostu, 
který je zásobován gravitačně z VDJ Kozinec 
vodou želivskou, je možné využít pouze jako 

havarijní zásobování jednoho ze jmenova-
ných spotřebišť, ale v žádném případě k tr-
valému plnohodnotnému zásobování pitnou 
vodou. Důvodem jsou tlakové poměry, kdy 
pro Horní Počernice je kóta tlakové čáry 
VDJ Kozinec málo a kóta tlakové čáry ČS 
Horní Počernice je pro Černý Most mnoho. 
Naposledy jsme toto propojení úspěšně 
využili při havárii vodovodního řadu DN800 
před Vánocemi, kdy z Horních Počernic byl 
zásobován právě Černý Most. Bylo to ovšem 
za cenu snížení kóty výtlaku ČS Češovská, 
takže někteří odběratelé pocítili snížení tlaku 
dodávané pitné vody. Na druhou stranu jsme 
dokázali zásobovat v předvánočním čase 
cca 30 tisíc obyvatel sídliště Černý Most.

Závěrem lze tedy konstatovat, že sice 
máme vodu tvrdou, ale zdravou. 

Hana Moravcová

Voda v Horních Počernicích je sice tvrdá, 
ale dobrá a kvalitní!

Městská část Praha 20 zahájila zkušební provoz komunitní kompostárny 

Informace o likvidaci černé skládky v ulici Tlustého
Černé skládky odpadů, tedy lokality, na 
kterých jsou po určitou dobu nezákonně 
uloženy odpady různých druhů, zpravidla 
bez znalosti osoby, která je zde uložila, jsou 
problémem v mnoha obcích České repub-
liky. Nevyhnuly se ani Horním Počernicím, 
konkrétně ulici Tlustého, kde se usídlili bez-
domovci a dělali zde nepořádek. Toho využili 

někteří občané a začali zde odkládat odpad. 
Jak to v této lokalitě vypadalo, můžete vidět 
na fotografi ích. Je více než obtížné nebo 
prakticky nemožné následně zjistit osoby od-
povědné za takové chování, takže městská 
část musela opět vynaložit nemalé prostřed-
ky, aby nechala uklidit po nezodpovědných 
lidech. Možná to znáte: Někdy s nadšením 

začneme s úklidem, ale pak vidíme, že 
soused dál hází papíry a chodí přes trávník. 
Leckdo si pak řekne, má vůbec smysl něco 
uklízet? Rozhodně ano. Starejme se o pro-
středí, kde žijeme. Chceme přece všichni 
bydlet v uklizené obci.

Hana Moravcová

Kompostárna se nachází v lokalitě bývalého 
Bőhmova zahradnictví v ulici Božanovské za 
dálnicí D11. Záměrem zřízení kompostárny 
se začala MČ Praha 20 zabývat na dopo-
ručení komise životního prostředí v roce 
2007. Po vypracování technicko-ekonomické 
studie pro nakládání s bioodpadem byla 
jako nejvhodnější alternativa zvolena komu-
nitní kompostárna, která zpracovává pouze 
odpad z městské zeleně na území MČ Praha 
20 a odpad ze zeleně převzatý od občanů ze 
sběrného dvora v Horních Počernicích. Takto 
nedochází ke zvýšení dopravního zatížení 
v naší městské části. 

V roce 2010 jsme podali žádost o dota-
ci z fondu EU na vybudování komunitní 
kompostárny v rámci Operačního programu 
Životní prostředí. Vlastní realizace stavební 
části (zpevněná plocha) a dodávka tech-
nologických zařízení (traktor, překopávač, 
biodrtič a mísič) proběhla v letech 2011–
2012 na základě uzavřených smluv vzešlých 
z výběrových řízení. Celkové náklady na 
zprovoznění komunitní kompostárny dosáhly 
výše 9.310.918 Kč a získaná dotace předsta-
vuje částku 7.687.628 Kč. 

Pro zajištění dostatečné manipulační plochy 
pro přípravu a skladování naváženého i zpra-
covaného materiálu byla smluvně zajištěna 
další přilehlá plocha o výměře 3.000 m2, 
kterou bezplatně poskytla rodina Špačkova. 
Zkušební provoz bude probíhat do 30. 6. 
2013, v zimním období od 16. 11. do 31. 3 
bude provoz kompostárny omezen a prová-
děna pouze nutná manipulace se zakládkou. 

V současné době funguje na území hl. m. 
Prahy pouze jediné stabilní sběrné místo 
biologických odpadů - deponie v Malešicích. 
Toto zařízení slouží pouze jako sběrné místo 
a vlastní likvidace bioodpadu se provádí mimo 
hl. m. Prahu. Naše komunitní kompostárna je 
prvním realizovaným projektem svého druhu 

na zkvalitnění životního prostředí a předcháze-
ní vzniku odpadů na území hl. m. Prahy. 

Rada MČ Praha 20 schválila bezplatné 
poskytnutí zeleného kompostu, který je 
výsledným produktem kompostování, obča-
nům MČ Praha 20 v množství 0,5m3 na číslo 
popisné za kalendářní rok. Výdej je stanoven 
na každou středu od 8 do 12 hodin v době 
provozu kompostárny. V období hlavní sezóny 
zahrádkářů bude od 1. 5. 2013 do 15. 6. 2013 
a od 1. 9. 2013 do 15. 10. 2013 navíc vydáván 
kompost i v sobotu od 8 do 12 hodin. Provoz 
kompostárny zajišťuje Odbor místního hospo-
dářství ÚMČ Praha 20 Horní Počernice. 

Jaroslav Píša, vedoucí OMH
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Blahopřání Anně Vrběcké
Dne 8. března 2013 oslaví paní Anna Vrběcká 91. 
narozeniny. Celá rodina jí tímto chce vyslovit velké 
díky za vše, co pro ni za svůj život udělala, a do dalších 
let jí popřát hodně zdraví a životního elánu.

Milí přátelé, 

zdravím vás jménem naší organizace 
svazu postižených civilizačními choro-
bami v Horních Počernicích. 

Přeji vám hezky prožitý rok 2013 ve 
zdraví a v pohodě. Členové naší orga-
nizace se scházejí každé úterý od 14 
hodin v zasedací místnosti MÚ v Jívan-
ské ulici č. 635. Pořádáme besedy se 
zdravotní a kulturní tématikou, chodíme 
do kina a divadla, na vycházky po Praze 
a blízkém okolí, zveme jubilanty na po-
sezení, 6. června pojedeme na hrad Kost 
a do Sobotky. Jednou za měsíc pro nás 
pořádá radní Alena Štrobová posezení 
na zámku se známou osobností. 

Výroční členská schůze se uskuteční 23. 
3. v sokolovně ve Chvalkovické ulici od 
14.00 s tombolou a pohoštěním. Pokud 
máte zájem mezi nás chodit, jste vítáni. 

Přeji ještě jednou vše dobré, 
hlavně zdraví.

Za výbor SPCCH Horní Počernice 
Zdeňka Jaklová, předsedkyně

Za Josefem Hlavou
Dne 7. února 2013 opustil tento svět 
pan Josef Hlava ze Chval. Zemřel ve 
věku 91 let. Vzpomeňme na tohoto 
dobrého a úctyhodného muže, který 
celý život prožil právě na Chvalech, 
kde se také v domě u Šplechnerů 
narodil. Byl velkým pozorovatelem 
veškerého dění ve světě – v tom 
velkém i v tom místním. Dokázal se 
vyjádřit ke všem problémům lidského 
života, politiku nevyjímaje. Trefně, 
klidně a nenápadně se ve svých 
komentářích dostat na kloub každé 
záležitosti. Na druhé straně ale uměl 
i nad lecčíms mávnout rukou v jakési 
marnosti počínání lidí prostých, kteří 
málokdy mohou konání těch výše 
postavených změnit. Upřímně se zají-
mal o dění v obci, zvláště byl potěšen 
v letech, kdy se podařilo završit úsilí 

o obnovu Chvalského zámku. Celý 
život měl Chvalský zámek před očima 
ze svého domku. Rád vzpomínal, 
jaké měli jako kluci na Chvalech, 
v zámku a okolí či dokonce v pod-
zemních chodbách, eldorádo.
Hudba byla jeho celoživotní láskou 
a rád vzpomínal, jak „dělávali“ mu-
ziku v nedaleké hospodě. Vychoval 
dva syny, měl rád svoje vnoučata 
i pravnoučata. Kromě rodiny se 
s ním přišla naposledy rozloučit 
i spousta chvalských spoluobčanů. 
Zvláště milá slova jedné z vnuček při 
posledním rozloučení v kostele Sv. 
Ludmily na Chvalech byla oprav-
dovým vyznáním lásky k dědečkovi 
a nejkrásnější tečkou za dlouhým 
a poctivým životem pana Josefa 
Hlavy. Čest jeho památce!

Bc. Ivan Liška

Zemřel Josef Hlava, nejstarší občan Chval
Dne 7. února 2013 zemřel ve věku 91 let pan Josef Hlava, nejstarší občan Chval a člověk, který 
byl po celý život se svým domovem bytostně spjatý. Ještě nedávno se velmi aktivně podílel na 
přípravě publikace, která vyšla u příležitosti 225. výročí založení chvalské školy. Přispěl do ní 
rodinnými fotografi emi i cennými vzpomínkami, protože život celé jeho rodiny byl po několik 
generací spjatý s oblastí Chval a následně Horních Počernic. Pan Hlava byl chvalským rodá-
kem a patriotem v tom nejlepším slova smyslu. Do nejmenších detailů znal místní historii, byl to 
člověk, který svůj domov skutečně miloval. Čest jeho památce!

Za Radu MČ Praha 20 a redakční radu HPZ Hana Moravcová
Za pedagogy a žáky ZŠ Stoliňská PhDr. Martin Březina, ředitel školy  

NAŠI JUBILANTI V BŘEZNU

BAJEROVÁ BOŽENA
NAAROVÁ ANNA
VRBĚCKÁ ANNA
KRESTA OLDŘICH
PROCHÁZKA JIŘÍ
ČERMÁK JAROSLAV
LANG JOSEF
MARKOVIČOVÁ DOROTA
MELICHAROVÁ MILOSLAVA
NĚMCOVÁ RŮŽENA
ČERNÁ MARUŠE
KLÍR LADISLAV
KRATKOVÁ MÁRIA
PLÍŠEK JAN
SVIČINOVÁ ANNA
HOUDKOVÁ VĚRA
BRYCHTA JAROSLAV

KOŠÍK JAROSLAV
LUKEŠOVÁ VĚRA
PŠÁD JOSEF
DUDIAKOVÁ ZDEŇKA
DVOŘÁK FELIX OTAKAR
FLÍČKOVÁ HANA
VANĚK SLAVOJ
HELLEBRANDT JAROSLAV
KUBÍČKOVÁ MARTA
NOVÁKOVÁ MILOSLAVA
ROSENDORF ANTONÍN
ROUŠAR MILAN
ŠTĚPÁNKOVÁ RUDOLFA
HADRAVOVÁ ALBÍNA
HANUŠ JIŘÍ
JAKLOVÁ EMILIE
PAČESOVÁ VĚRA

WARAUS PAVEL
FIALKOVÁ ZDEŇKA
PITTNER JOSEF
ŠRYTR JIŘÍ
VRKOČOVÁ MIROSLAVA
BRYCHTOVÁ ALENA
JŮNOVÁ JAROSLAVA
MATUŠŮ ALENA
VOLIANSKÝ ALEXANDR
WERTHEIMOVÁ MARIE
DENKOVÁ VLASTA
HAVRÁNKOVÁ LUDMILA
CHLAD KAREL
JANDA ZDENĚK
NOVOSÁD JOSEF
TOMÁŠKOVÁ ALICE
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Program divadla v březnu 2013

POKLADNA

Předprodej vstupenek na duben 2013 zahájíme v pokladně divadla 12. března 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

do18.00 a hodinu před začátkem všech představení pro veřejnost.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně od 10.00 do16.00.

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 vytisknout v pohodlí domova.
Internetový prodej spouštíme první den předprodeje v 18.00.

PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ

Pátek 1. března - neděle 3. března
POPAD – PRAŽSKÁ OBLASTNÍ 
PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH DIVADEL

Pondělí 4. 3. v 9.00 a 10.30
O JEŽIBABÁKOVI

Pátek 8. 3. v 9.00
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

Pátek 8. března v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Neděle 10. března v 15.00
O SLUNEČNÍKU, MĚSÍČNÍKU 
A VĚTRNÍKU

Úterý 12. 3. v 9.00 a 10.30
JAK MALOVALI VAJÍČKA 

Středa 13. března v 19.30
LÁSKA NA TŘI

Sobota 16. března v 15.00 a v 19.30 
DOROTKA A PENTLIČKA ANEB 
NÁMLUVY VE MLÝNĚ

Neděle 17. března v 16.00
FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ 
KAMERA

Úterý 19. 3. v 9.00
HURÁ JARO JE TADY ANEB 
VELIKONOCE JSOU ZA DVEŘMI 

Úterý 19. března v 19.30
LÍBÁNKY ANEB LÁSKA AŤ 
JDE K ČERTU

Čtvrtek 21. 3. v 8.15, 9.30 a 10.45
VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ  

Pátek 22. března v 11.00
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU

Sobota 23. března v 15.00
O VÍLE KVĚTINCE

Sobota 23. března v 19.30
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU

Pondělí 25. 3. v 9.00 a 10.30
VESELÉ VELIKONOCE PONDĚLÍ 

25. března v 19.30
ČOCHTAN VYPRAVUJE

Úterý 26. března v 19.30
DRUHÁ SMRT JOHANKY Z ARKU

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

POPAD – Pražská oblastní 
přehlídka amatérských divadel

Pořádá Amatérská divadelní 
asociace Praha

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

Pátek 8. března 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 novými jevištními postupy, hudbou 
a tancem.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 10. března v 15.00
Kristina Herzinová na motivy pohádky 
Boženy Němcové

O SLUNEČNÍKU, 
MĚSÍČNÍKU A VĚTRNÍKU

Mladá scéna Ústí nad Labem

Výpravná činoherní pohádka
Příběh prince Vladana, který v nepřítom-
nosti rodičů provdá své tři sestry za krále 
Slunce, Měsíce a Větru, a sám se zamiluje 
do jejich sestry hvězdy Večernice, prosla-
vil v 70. letech fi lm Václava Vorlíčka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Středa 13. března v 19.30
Jerry Mayer

LÁSKA NA TŘI

Režie: Gustav Skála
Překlad: Jiří Stach
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Brilantní konverzační komedie uváděná 
Divadlem Metro v české premiéře.
Dva cestující ve vlaku, který se žene 
odporným ospalým ránem. Ona je žena 
na úrovni a psycholožka, on životní 
tragéd a zcela neukotvená existence. 
Jediné, co je zdánlivě spojuje, je vášeň 
pro luštění křížovek. Jak snadno a rychle 
se mohou během několika okamžiků 
obrátit životní postoje, jak zdánlivě ne-
slučitelné 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 No-
vák, 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, chce ale dce-
ru bohatě provdat, nejraději za syna 
bohatého statkáře nebo dokonce za 
zámeckého písaře. Jeho plány překa-
zí a mladému páru pomůže ke štěstí 
vodník, který navíc vytrestá nemilované 
a zištné nápadníky i tvrdohlavého mly-
náře. 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 divoké 
přírodě, extrémních zážitcích a sportech. 
Přijďte na fi lmy o lidech v situacích, do 
kterých se sami možná ani netoužíte 
dostat: Zabijácká krása, V kůži vlka po 

stopách Džingischána (2), Siberut, Sand-
stone (Pískaři), Príbehy tatranských štítov, 
Halo effect, Foli (Rytmus) a Cesta domů
Vstupné 80 Kč

Úterý 19. března v 19.30
Noel Coward VYPRODÁNO

LÍBÁNKY aneb LÁSKA 
AŤ JDE K ČERTU

Produkce: Divadlo Palace

Pátek 22. března v 11.00
Stefan Canev VEŘEJNÁ GENERÁLKA

VYPRODÁNO

DRUHÁ SMRT 
JOHANKY Z ARKU

Produkce: 
Golden Archer Productions s.r.o.

Sobota 23. března v 15.00

O VÍLE KVĚTINCE

Divadlo Kukadlo

Hudební výpravná pohádka o tom, 
co se stalo na louce a kterak všichni
broučci kopretinám pomáhali.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 23. března
v 19.30  I. PREMIÉRA

Úterý 26. března
 v 19.30  II. PREMIÉRA

    
Stefan Canev

DRUHÁ SMRT 
JOHANKY Z ARKU 

Produkce: 
Golden Archer Productions s.r.o.

Režie: Světlana Lazarová

Foto: Björn Steinz

Lidová legenda s tragikomickými prvky 
o netradiční “repríze“ posledních hodin  
slavné bojovnice Johanky. Potřebujeme 
hrdinství pro náš život a za jakoukoliv 
cenu? Žanetě, potulné herečce a rebel-
ce se nabízí příležitost volby: plazit se 

a žít, nebo neplazit se a zemřít. K převtě-
lení Žanety v Johanku vynakládají 
veškeré své úsilí Bůh a Kat.
Hrají: Vilma Cibulková, 
Ladislav Mrkvička, Stanislav Lehký
Vstupné 260, 230, 200 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

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.
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Všichni z Quattrom jsou i členy Tvůrčí 
skupiny, která vznikla před více než 
30 lety při Útvaru hlavního architekta 
hlavního hl. m Prahy (nyní Útvar rozvoje 
hl. m. Prahy), kde pracují nebo praco-
vali v různých profesích. Tvůrčí skupina 
má za sebou už 16 výstav v dvouletých 
intervalech. Samotná skupina Quattrom 
vystavuje společně popáté. Obsah 
i forma jejich děl je velmi rozdílná, ale 
právě velká rozdílnost všechny přitahu-
je a stala se jejich příznivě přijímanou 
charakteristikou.
Více informací o autorech 
na následující straně.

Sobota 6. dubna v 15.00

O MLSNÉ PRINCEZNĚ

Liduščino divadlo

Princezna Vanilka má mlsný jazýček, 
který ji dovede až k ježibabě do perníko-
vé chaloupky v lese. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 7. dubna v 19.30
Milan Kopecký

DVEŘE aneb PANE, 
VY JSTE NÁHODA!

Produkce: Divadlo Palace

Úsměvná konverzační komedie o naději, 
pro kterou není podstatný věk a kterou 
nemohou zastavit ani zamčené dveře 
od bytu. 
Hrají: Jitka Smutná, Jan Hartl, Jana Stry-
ková / Tereza Nekudová
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Středa 10. dubna v 19.30

MŮŽU K TOBĚ?

Divadlo Artur

Režie: Miroslav Oupic a Jindra Kriegel

Děj situační komedie se odehrává na 
dvou odlišných místech – v psychiatrické 
ordinaci a v místním bistru, které slouží 
jako její čekárna. S humorem a ironií řeší 
zamotané mezilidské vztahy a civilizační 
problémy, které naši předci vůbec neznali.  
Hrají: Filip Blažek, LukášLangmajer, Micha-
ela Kuklová, Jindra Kriegel, Barbora Mott-

lová, VěraVodičková, Veronika Nová, Jana 
Pidrmanová, Petr Jablonský, MiroslavŠimů-
nek, Vanda Károlyi, Klára Jandová
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Neděle 14. dubna v 15.00

KOCOUR V BOTÁCH

Hálkovo městské divadlo Nymburk

Autor a režie: Adolf Toman
Klasická činoherní pohádka o mlynář 
a jeho třech synech, oslovi a kocourovi. 

Čtvrtek 18. dubna v 19.30
Aldo Nicolaj

MYDLIBABA A TY DRUHÉ 
aneb TŘIKRÁT 
DO ČERNÉHO

Produkce: Divadlo v Řeznické
Režie: Jaromír Pleskot

Hra italského dramatika Alda Nicolaje, 
autora známých komedií, vypráví tři žen-
ské příběhy. První představuje divákům 
čistotnou vězenkyni Francesku, přezdí-
vanou Mydlibaba, která lidem prokazuje 
tak dlouho dobro, až se jí za to dostane 
zasloužené odměny. Druhý příběh je zpo-
vědí nevěsty, kterou oklamal podvodník, 
ve třetím příběhu nahlédneme do života 
temperamentní sexy vdovy v nejlepších 
letech. V hodinovém představení exceluje 
herečka Luba Skořepová. 
Vstupné 160, 140, 120 Kč

Sobota 20. dubna v 15.00
Podle námětu Boženy Němcové

O BODŘÍKOVI

Divadlo No Kakabus

Příběh o moudrosti, přátelství a o tom, že 
i ten kdo je starý, má na světě svoje místo.
Ovčácký pes Bodřík celý život věrně slou-
žil svému pánovi, hlídal celé hospodářství 
a chránil ovečky, aby je nesežral zlý vlk…

Úterý 23. dubna v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU 
V NOCI

Právě začínáme

Režie: Klára Šimicová, Iva Ptáčková

Starý mládenec Manuel pravidelně 
chodí ke hrobu své matky, povídá si s ní 
a každý týden jí líčí, co nového se mu 
přihodilo. Když jí jednoho dne oznámí, 
že se konečně chystá oženit, očekává 
ho po návratu domů neuvěřitelné pře-
kvapení. Energická matka se mu znovu 
začne plést do života.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 27. dubna v 18.00
John Murell

POSLEDNÍ LÉTO SARAH 
BERNHARDT

DS Právě začínáme

Režie: Vladimír Stoklasa

Komediálně laděná hra ze života Sáry 
Bernhardtové je oslavou talentu, nezkrot-
né vitality a také doby, kdy ještě byl čas 
prožívat krásno. Skvělá herečka Sára 
Bernhardtová se svým způsobem života 
stala legendou. V herecky náročném 
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Hlavní partner
Divadla Horní Počernice

představení roli Sáry a roli mírně podivín-
ského tajemníka Pitua bravurně zvládají 
Jana Keilová a Dáda Stoklasa.

Představení bylo v roce 2008 nomino-
váno na Národní přehlídku amatérské-
ho divadla.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Poslední léto Sarah Bernhardt
Foto: archiv divadla

Poděkování
Jménem Divadelního sdružení v Hor-
ních Počernicích z celého srdce děkuji 
všem pracovníkům místního sběrného 
dvora za jejich ochotu a pomoc při vý-
pravě ochotnických divadelních před-
stavení. Bez jejich vstřícnosti, s jakou 
pro nás schovávají zajímavé předměty 
a materiály použitelné k výrobě deko-
rací nebo kostýmů, by mnohé naše hry 
měly nepoměrně chudší výpravu, nebo 
by byly pro naše amatérské divadlo 
fi nančně neúnosné.
Velice také děkujeme všem přátelům 
a občanům Horních Počernic, kteří nám 
věci na tyto účely věnují. Velmi si vážíme 
každé podpory a rádi ji využijeme.
Ještě jednou vřelý dík vám všem.

Eva Bartoňová

QUATTROM

Ve středu 3. dubna v 18.00 se ve foyer 
Divadla Horní Počernice uskuteční 
vernisáž výstavy obrazů, výtvarných 
objektů a grafi ky autorů Miroslava 
Kubového, Milana Myslivečka, Jiřího 
Mejstříka a Aleny Hořejší s názvem 
QUATTROM (popáté). 

Jiří Mejstřík

Motto: Každá věc má svůj půvab, jde 
jen o to jej najít a využít. Takové hledání 
bývá leckdy napínavé, ale vždycky moc 
fajn, i když výsledek nemusí být nic extra. 
Doporučuji vám – zkuste to také!

Strýček Tom 
s červeným nosem

Jeho tvorba vychází 
z různých shromáž-
děných drobností 
a artefaktů, které 
nás obklopují. Vy-

tváří z nich zajímavé prostorové kom-
pozice a drobné objekty, které nazývá 
oživlými smeťáky a popelnicemi. Zákla-
dem jeho tvorby jsou námětové nebo 
materiálové série, které, byť oplývají 
značnou dávkou odlehčení, přesto od-
kazují na každodenní současná témata.

Alena Hořejší

Motto: Není potřeba slov, když existují 
barvy, světlo a pohyb.

Ve své výtvarné práci se zaměřuje velmi 
často na fi gurální kresbu. Pomocí origi-
nálních pohybových kreseb zachycuje 
dynamické okamžiky v tanci a hudbě. 
Dalšími tématy v její malířské tvorbě jsou 
barevné expresivní krajiny a portréty. 

Milan Mysliveček

Krédo: Zelená a modrá 
je pro mne dost dobrá.

Krajina

Dlouhodobě se zaměřuje na práci 
z oboru heraldiky a typografi e, tvoří 
osobní a obecní znaky a akcidenční 
tisky (novoročenky, plakáty, kalendáře, 
grafi cké úpravy knih a výstav). Je milov-
níkem české krajiny, kterou příležitostně 
zachycuje na svých obrazech. Maluje je 
po vstřebání všech dojmů pokud možno 
v den odjezdu, kdy celá rodina balí. 

Miroslav Kubový

Motto: Maluji absurdno a společenské 
jevy, někdy je to totéž.

Města věží

Věnuje se kresbě a malbě, jeho obrazy 
vycházejí z dob dávno minulých nebo 
vzdálených a jsou konfrontovány s pro-
blémy současnými. Velmi často jeho ob-
razy vytvářejí cykly s příběhem. Díla jsou 
syrovým surreálním odrazem aktuálního 
společenského prostředí a vztahů. 
Nejčastějšími technikami je malba na 
hedvábí, kresba tužkou a olejomalba.

Bc. Hana Čížková, ředitelka divadla

Sólistka
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Stefana Caneva proslavila nejen jeho 
básnická a dramatická tvorba, ale přede-
vším rozsáhlá poema Bulharské kroniky, do 
níž zahrnuje dalekosáhlé historické etapy 
své země. V zahraničí často překládaného 
a hraného autora téma historie vzrušuje 
odedávna, ať jde o dějiny vlastní země nebo 
- jako v tomto případě - o francouzský syžet 
v dramatu Druhá smrt Johanky z Arku, které 
napsal pod dojmem revolučních událostí ve 
východním bloku v roce 1990. Jak je u Ste-
fana Caneva obvyklé, obrací se také v této 
hře k historickým metaforám a postavám, 
reinterpretuje pro ně zásadní myšlenky, 
které vztahuje k současné situaci, a hledá 
tak odpovědi na stále aktuální otázky: Co se 
děje s důstojností člověka? Jak dlouho ještě 
budeme zneužívat moc? Poučíme se vůbec 
někdy z minulosti, abychom neopakovali 
stále stejné chyby?

“K divadlu jsem měla díky rodičům vždycky 
velmi blízko už od dětství. Studovala jsem 
odbornou divadelní školu v Plovdivu, 
kde jsme se kromě klasického herectví 
postupně seznamovali také s režií, scéno-
grafi í, produkcí a také s přípravou fi lmovou. 
V osmdesátých letech jsem se dostala do 
Prahy a v roce 1991 absolvovala FAMU. 
Už během studia jsem se ale věnovala 
dramaturgicky a režijně také černému 
divadlu,“ říká o svých začátcích v Praze 
Světlana Lazarová.“ Právě během studií 
v Praze zastihla Světlanu i změna režimu, 
založila zde rodinu a rozhodla se v naší zemi 
zůstat. Od roku 1996 se věnuje především 
tvorbě dokumentárních fi lmů a seriálů, píše 
scénáře, učí scenáristiku a fi lmovou tvorbu 
na SOŠ sdělovací techniky v Praze.

Stefan Canev patřil k bulharskému disentu 
a komunisté ho vyhnali ze Sofi e do Plo-
vdivu; Světlana ho už znala, navíc odtud 
pochází. Jeho hru Druhá smrt Johanky 
z Arku poprvé četla v roce 1995 a moc se 
jí líbila. Od té doby myslela nejen na to, 
že ji přeloží do češtiny, ale že se jí musí 
hlouběji zabývat. ”S překladem to dopadlo 

dobře, pomohla mi tchýně, pak jsem ale 
hru odložila, protože psaní scénářů pro 
dokumentární a hranou tvorbu, spoluprá-
ce s televizí a v produkční společnosti, 
kterou jsme založili společně s manželem 
Allanem Lazarovem, mně zabírala tolik 
času, že na divadlo už nezbýval prostor,” 
vysvětluje. “Přesto jsem myšlenku na di-
vadelní inscenaci celá léta nosila v hlavě, 
a jak už to bývá, napomohl tomu osud. 
Při jednom rozhovoru s Vilmou v loňském 
roce jsem se o Johance zmínila. Okamžitě 
projevila zájem, hru si přečetla a nadšeně 
mi oznámila, jak se jí líbí, a taky se hned 
zeptala, kdy začneme zkoušet. Úplně 
jsem se lekla! 

Od tohoto dne jsme žily společnou myšlen-
kou na realizaci. Představa, kde budeme 
zkoušet a kdo ztvární další dvě postavy 
Boha a Kata, nebyla ze začátku jasná. 
Podařilo se angažovat Ladislava Mrkvičku 
a Stanislava Lehkého, s nimiž je skvělá 
spolupráce. Mám  pocit radosti a nebojím 
se říct i štěstí, že tyto tři osobnosti a mistři 
divadelního kumštu -  Vilma Cibulková, 
Ladislav Mrkvička a Stanislav Lehký mě 
provázejí na cestě k Johance. Začínali jsme 
čtenými zkouškami, rozbory hry a debata-
mi o scéně v literární kavárně Montmartre 
v Řetězové, pak přišla vstřícná nabídka od 
ředitelky hornopočernického divadla Hanky 
Čížkové, abychom zkoušeli zde. Z toho 
jsme všichni měli obrovskou radost, vždyť 
Vilma i já v Horních Počernicích žijeme, cítí-
me se tu doma, a oba pánové to sem také 
nemají daleko. Navíc se herci shodují v tom, 
že zdejší divadlo nabízí po všech stránkách 
jedny z nejlepších podmínek v Praze.”

Autorem metaforické scény je Jakub Vinklář. 
Přišel s nápadem vytvořit iluzi vězení, 
v němž se celá inscenace odehrává, pomocí 
sítí. To se ale z fi nančního hlediska ukázalo 
dost náročné. “Zase mi pomohl osud, ten-
tokrát v osobě Jany Jíšové, výtvarnice a mé 
bývalé kolegyně od fi lmu, která paličkuje 
nádherné krajky a představte si, plete sítě! 
Dostali jsme je darem od Janičky v potřeb-
ném množství. Ostatní jsme vymysleli tak, 
aby se scéna mohla rychle postavit, nebyli 
jsme závislí na divadelních tazích a mohli 
hrát prakticky kdekoliv. Scénickou hudbu 
složil mladý a velmi talentovaný muzikant 
Matěj Vašíček, na návrhu a realizaci kostý-
mů se podílely s citem a elegancí vytvarnice 
Josefi na Garaiová a Nina Klestilová.“

Napětí před blížící se premiérou stoupá. 
Zkoušky ale probíhají podle plánu a reži-

sérka je spokojená. Na uvedení inscenace 
Druhá smrt Johanky z Arku myslela Světla-
na podvědomě mnoho let a nyní je téměř 
u cíle. Jak sama říká, je to pro ni obrovská 
výzva a s postavou Johanky se v mnohém 
ztotožňuje. “Všechny tři postavy je možné 
vidět jako jedinou bytost. Johanka je po-
dobenstvím o rozpolcenosti člověka, jehož 
součástí jsou jak Bůh tak i Kat, ale zároveň 
o jeho svobodné vůli se rozhodnout. Záleží 
jen na každém z nás, jak se v dané životní 
situaci rozhodneme. K tomu je však třeba 
duchovně dorůst, a to je někdy dlouhá 
cesta. Poslední slovo a moment rozhodnutí, 
pro co se nakonec obětovat, je na každém 
z nás. Proto Canev nechává Johanku po-
druhé zemřít. Myslím, že tohle podobenství 
neseme v sobě všichni.”

Disputace Jany a Boha vyznívají v inscena-
ci v plné síle a naléhavosti. Jsou autorovou 
zprávou o člověku a jeho postojích k si-
tuacím v dlouhé a tragické historii lidstva, 
exponuje v ní atmosféru totalitních režimů 
i válečných utrpení dvacátého století. Vše 
je součástí krutého divadla, v němž jsou 
rozdány rozličné a mnohdy nečekané role. 
A nad tím vším údiv Boha, proč všech-
no nefunguje tak, jak to přece dokonale 
vymyslel. Hra Druhá smrt Johanky z Arku 
není tedy pouhou zprávou o umučení ženy, 
která až “do plamenů“ hraje roli dávno 
mrtvé Johanky, ale především o tom, jaké 
role jsme na sebe někdy schopni brát, 
abychom se nebránili zlu.

Dana Mojžíšová
Foto Björn Steinz

Světlana Lazarová: 
V životě na sebe bereme různé role.
Inscenace Druhá smrt Johanky z Arku je dlouholetou výzvou 
pro fi lmovou režisérku
V sobotu 23. března uvede Divadlo Horní Počernice premiéru hry bulharského dramatika Stefana Caneva Druhá smrt Johanky 
z Arku. Do češtiny ji před sedmnácti lety přeložila režisérka Světlana Lazarová, kterou u nás známe spíše z tvorby fi lmové a doku-
mentární. Myšlenkou na inscenaci Canevovy hry, která je v anotaci označována jako “ideová legenda s tragikomickými prvky”, se 
zabývá už dlouho. Její představa ale začala dostávat konkrétnější podobu až v loňském roce při natáčení dokumentu o herečce 
Vilmě Cibulkové. Setkání s Vilmou bylo pro ni vzácné. Našly hodně společného ve vnímání života a umění, a tak se přirozeně 
vydaly na cestu ztvárnění Johanky. Premiéra představení pod režijním vedením Světlany Lazarové a v hvězdném obsazení: Vilma 
Cibulková, Ladislav Mrkvička a Stanislav Lehký se uskuteční v sobotu 23. března 2013.
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Z Ratibořické k radnici

Průvod se shromáždil u ZŠ Ratibořic-
ká, kde bylo možné si půjčit masku od 
Společenství Molechet. Návštěvníkům ve 
veselých maskách se moc líbila drožka 
s koňmi, které profesionálně vedl pan Kro-
czek z Xaverova, jeho paní a dva jezdci na 
koních ze spřátelených Dolních Počernic. 
O vedení průvodu se postarali Jiří Stibor 
ze Společenství Molechet a skauti.

První zastávka byla před radnicí, kde do-
šlo k nepředvídané události. Lední med-
věd vtrhl do foyeru úřadu, kde ukradl ma-
sopustní právo a vydával se za starostu. 
Maškary ale medvěda za svého starostu 
neuznaly, zbrojnoši mu vytrhli masopustní 
právo a potleskem přivítali starostku Hanu 
Moravcovou, která právo slavnostně uděli-
la vedoucímu průvodu. Masky pak kráčely 
ulicí Mezilesí dál směrem k zámku. 

Premiéra Cirkusu MUM

Další zastávka byla na hřišti u seniorparku, 
kde měl svou úspěšnou premiéru Cirkus 
MUM. Principálka Bára Zálohová ve stříbr-
ném kloboučku moderovala dění, prova-
zochodkyně, klauni i artistky z Rodinného 
centra MUM předváděli své umění, které si 
mohli vyzkoušet i dětští návštěvníci. Mezi 
nejoblíbenější disciplíny se zařadila origi-
nální a bezpečná chůze po laně na zemi. 
Cirkus MUM jednoznačně zabodoval!

Hody a veselí 
na Chvalském zámku

Na Chvalské tvrzi maškary pozdravily 
radního Richarda Stáru před restaurací 
Sezóna, která Chvalskému zámku velmi 
pomohla s přípravou občerstvení. Pan 
radní připil maškarám na zdraví a připojil 
se k průvodu na Chvalský zámek. Před 
vraty zámku uvítala návštěvníky veselá 

víla Ohnivka a zakrátko následoval výběr 
nejlepších dětských masek. Nádherné ke-
ramické medaile vyrobily děti z DDM Horní 
Počernice, jimž za jejich zdařilá díla děkují 
organizátoři a obdarované masky. 

Potom už začaly masopustní hody. 
Výtečné zabíjačkové pochoutky naklá-
dala návštěvníkům na talíře starostka 
Hana Moravcová s Andreou Špačkovou. 
Jelítka, jitrnice, tlačenku i prejt věnoval 
jako každoročně hlavní sponzor našeho 
masopustu Hypermarket Globus Černý 
Most, chutné koblihy jsme dostali z Pe-
kařství Moravec. 

Děkujeme všem, kteří se na 
letošním masopustu podíleli.

Akci organizovali: Chvalský zámek, Spo-
lečenství Molechet, RC MUM, hornopo-
černičtí Skauti, pan Kroczek z Xaverova, 
Restaurace Sezóna a hotel Chvalská tvrz, 
DDM Horní Počernice a Městská Policie. 
Hlavní sponzor: Hypermarket Globus Čer-
ný Most, sponzor Pekařství Moravec 

Mgr. Alexandra Kohoutová, 
ředitelka zámku

Foto: Blanka Musílková, 
Hana Kočí a Vladimír Mojžíš

Masopustní průvod na Chvalský zámek 
aneb Jak se medvěd vydával za starostu
Masopustní průvod se konal v Horních Počernicích už pojedenácté, ale letos poprvé s některými zvláštnostmi a pikantnostmi. 
Masopust byl veselý a hojně navštívený a na jeho organizaci se podílely nejen počernické organizace a spolky, ale také 
strážníci Městské policie, bez jejichž skvělé asistence by nemohl průvod bezpečně projít celou obcí.

Alexandra Kohoutová a Jiří Stibor

Masopustní právo bránili zbrojnoši.Masopustní průvod míří na zámek.

První zastávka maškar před radnicí Která z maškar bude mít u poroty největší úspěch?
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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

Březen – na zámek vlezem aneb 
rytíř Jan, Šípková Růženka, 
výstava obrázků víly Ohnivky 
a naposledy Večerníčky

Březen je měsíc, kdy máte poslední 
možnost vidět výstavu Večerníčky 
na Chvalském zámku. Čekají na vás 
obrázky maxipsa Fíka, loutky z Auto-
pohádek a především nejoblíbenější 
část výstavy – velká Krtečkova herna 
v zámeckém sklepení, kde si děti 
mohou hrát a plnit úkoly, jak dlouho 
chtějí. Navíc jsme v kočárovně zámku 
vystavili všech 109 obrázků víly Ohniv-
ky, které nakreslili účastníci soutěže 
O nejohnivější vílu Ohnivku. Pohád-
kovými průvodci budou tentokrát rytíř 
Jan ze Chval (9. 3.) a princezna Šíp-
ková Růženka (16. 3.), vydejte se tedy 
za výstavou třeba v jejich doprovodu. 
Dospělé potěší dvě netradiční výstavy 
v galerii – poutavé fotografi e přírody 
od Olafa Deutsche a velmi zdařilá díla 
žáků Střední umělecké a řemeslné 
školy z Prahy 5.

Do 31. 3. 2013 

Večerníčky na Chvalském zámku

Maxipes Fík a další tvorba Jiřího 
Šalamouna, Autopohádky a Krteček 
aneb Zdeněk Miler dětem

Obrázky Jiřího Šalamouna, to není jen 
maxipes Fík a holčička Ája, ale i další 
ilustrace z fi lmů a knih, například Pan Tau, 
Hlemýžď čili šnek, Poslední Mohykán či 
Kaštanka. Děti si mohou zalézt do maxipsí 
boudy, pohrát si 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 slavný režisér Břetislav 
Pojar. Loutková výstava nabízí čtrnáct 
fi lmových dekorací a desítky loutek z fi lmu 
Autopohádky. Navštívíte pohádkové ná-
městí, kancelář účetního Pištory, stylovou 

zahradní restauraci či okresní silnici, kde 
se prohánějí autopohádkové automobily. 
Na výstavě jsou zastoupeny loutky, deko-
race a návrhy předního českého výtvarní-
ka Michala Žabky, legendárního 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 e-
mi Lucie Bílé, Viktora Preise či Ladislava 
Mrkvičky, kteří pohádkovým hrdinům 
propůjčili své hlasy.

Pískovcové sklepení zámku se proměnilo 
v interaktivní hernu pro děti s velkými 
obrázkovými panely Krtečka a jeho kama-
rádů. Panely tvoří rozevřenou knihu, kde 
děti plní úkoly a hrají si. Čekají na ně také 
interaktivní hry u stolečků, na kobercových 
čtvercích a polštářích. 

Hlavním partnerem výstavy 
je Centrum Černý Most.

Od So 7. do ne 24. 3. v kočárovně

Výstava dětských obrázků 
ze soutěže O nejohnivější Ohnivku

V zámecké kočárovně vystavujeme všech 
109 nádherných obrázků naší ohnivé víly, 
jak je namalovaly malé i velké děti.

So 9. 3. od 10.00 do 17.00

Pohádková sobota na zámku 
s rytířem Janem ze Chval 
a Večerníčky

Pohádková sobota na Chvalském zámku 
s opravdovým rytířem Janem ze Chval 
v plné zbroji. Rytíř Jan je obeznámen 
s veškerým rytířským uměním, ale zároveň 
vás provede výstavou Večerníčky na 
Chvalském zámku. Rytířské školení a za-
půjčení meče jsou samozřejmostí. 
Objednejte se předem. Jedna prohlídka 
trvá 40 minut, rytíř provází vždy v celou 
hodinu od 10 do 17 hodin, poslední 
prohlídka začíná v 16 hodin. Rezervace 
a informace o ceně na tel: 281 860 130 
nebo infocentrum@chvalskyzamek.cz. 

So 16. 3. od 10 do 17 hod.
Pohádková sobota na zámku se 
Šípkovou Růženkou a Večerníčky

Komentovaná prohlídka na objednáv-
ku s půvabnou princeznou Šípkovou 
Růženkou, která provede děti i rodiče 
celým zámkem a výstavou Večerníčky 
na Chvalském zámku. Děti čekají úkoly, 
tajemný vstup na zámeckou půdu a cesta 
po tajném schodišti. 
Objednejte se předem. Jedna prohlídka 
trvá 40 minut, princezna provází vždy v ce-
lou hodinu od 10 do 17 hodin, poslední 
prohlídka začíná v 16 hodin. Rezervace 
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VÝHERKYNĚ SOUTĚŽEVÝHERKYNĚ SOUTĚŽE  O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKYO KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY  ZA LEDEN 2013ZA LEDEN 2013VÝHERKYNĚ SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA LEDEN 2013

Milé děti, v lednu jste k nám na zámek chodily ještě na vánoční výstavu, ale už jste se radovaly 
z nové výstavy Večerníčky na Chvalském zámku (Maxipes Fík, Autopohádky a Krteček), kterou 
u nás můžete vidět až do konce března. Výherkyní za leden 2013 je devítiletá slečna Ema 
Hammerová z Prahy 4. Kromě hezké věcné ceny vyhrála Ema prohlídku se Šípkovou Růženkou.

Otázka víly Ohnivky se tentokrát týkala zámeckých salonků a zněla: Kolik oken má salonek, který 
má na stropě obrázky? Správná odpověď zněla: čtyři. Soutěže se zúčastnilo 485 dětí a pouze tři 
odpovědi byly nesprávné. Vítězce gratulujeme!

Pojďte s námi soutěžit dál, třeba se příště usměje štěstí právě na vás.

Jak víte, Ohnivka v zimě usnula tvrdým spánkem a pochrupovala tak, až se to v zámeckém sklepení rozléhalo. Když ji 
děti našly, snažily se ohnivou vílu probudit, volaly na ni, ale nic. Foukaly jí na víčka, ale víla Ohnivka spala dál. Dokonce 
jí přinesly budík, který jí drnčel přímo u vílí hlavy, ale marně. Najednou pronikly zámeckým oknem do sklepení první jarní 
paprsky a sluníčko polechtalo spící vílu pod nosem. Ozvalo se mohutné kýchnutí, ohnivá víla si promnula oči a usmála se. 
Probudilo ji jaro a ona se zase rozhořela.

a informace o ceně na tel.: 281 860 130 
nebo infocentrum@chvalskyzamek.cz. 

Út 5. 3. – ne 31. 3. 
Vernisáž v út 5. 3. v 17.00

Z lesů, vod a strání
Výstava fotografi í Olafa Deutsche

Olaf Deutsch se fotografování věnuje více 
než 35 let. Působivé fotografi e přírody si 
vás získají atmosférou zachycených pr-
chavých okamžiků, emocemi, hrou barev 
a rozmanitými náladami. 

Út 26. 3. – čt 25. 4.
Vernisáž v út 26. 3. v 17.00

Umění a řemeslo
Výstava Střední školy umělecké 
a řemeslné

Výstava prací žáků Střední školy umělec-
ké a řemeslné, která poskytuje odborné 
vzdělávání v dřevozpracujících umělec-
kých, nábytkářských a jim příbuzných 
profesích. Uvidíte práce žáků, kteří studují 
obory truhlář, čalouník - dekoratér, umě-
lecký truhlář, umělecký řezbář a umělecký 
kovář, zámečník a pasíř. 

PŘIPRAVUJEME NA DUBEN 2013

So 6. 4. – ne 26. 5.
Slavnostní zahájení v so 6. 4. v 15.00

Jak se žilo v Horních Počernicích 

Výstava fotografi í, dokumentů a zajíma-
vostí ze starší i novější historie Horních Po-
černic a života v nich. Stále ještě můžete 
k naší výstavě přispět. Volejte 281 911 004 
nebo 281 860 130 Ondřeji Sedláčkovi.

Od so 6. 4. do 16. 6.

Pohádková půda 
ve sklepení zámku 

Výstava loutek a tajemství staré půdy 
z celovečerního fi lmu Na půdě se bude 
líbit dětem i dospělým. Už jste někdy viděli 
půdu ve sklepení? Pokud ne, zavítejte na 
Chvalský zámek.

Těšíme se na vás. 
Alexandra Kohoutová, ředitelka
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Chvalský zámek ve spolupráci s MČ 
Praha 20 vyhlašuje novou fotografi ckou 
soutěž pro kalendář na rok 2014 na 
téma Horní Počernice známé neznámé. 
Objevte nová místa, zapomenutá zákoutí 
nebo se zkuste podívat na známá místa 
z netradičních úhlů pohledu. Nejlepší fo-
tografi e budou publikovány v kalendáři 
MČ na rok 2014. Zúčastnit se může kaž-
dý občan či příznivec Horních Počernic 
od 13 let. Pro děti do 12 let je vyhlášena 
samostatná soutěž viz níže.
Tvůrci nejlepších tří fotografi í budou 

odměněni poukázkami do hypermarketu 
v ceně 3.000, 2.000 a 1.000 Kč. Další foto-
grafi e budou použity pro kalendář na rok 
2014, na titulní stranu Hornopočernického 
zpravodaje a pro další propagační účely 
Chvalského zámku nebo MČ Praha 20.
Fotografi e zasílejte ve formě odkazu ke 
stažení snímku přes úložný informační 
systém (např. uschovna.cz, leteckapo-
sta.cz apod.) nebo přineste na CD/DVD 
na recepci Chvalského zámku. Snímky 
musejí být ke stažení v obvyklých sou-
borových formátech (jpeg, jpg, tif, raw, 

v balíčku ZIP) v minimálním rozlišení 300 
Dpi ve fi nálním rozměru (1:1), ve kterém 
se použijí (velikost cca 5 MB). E-mailová 
adresa, na niž budou fotografi e zasílány: 
ruzena.berankova@chvalskyzamek.cz.
Uveďte prosím: odkaz ke stažení 
fotografi e – název fotografi e – jméno 
a příjmení autora – adresu – kontaktní te-
lefon a e-mail. Jeden autor může zaslat 
maximálně 15 fotografi í. 
Těšíme se na vaše fotografi e.

Milé děti, líbí se vám v Horních Počernicích? Umíte se kolem 
sebe pozorně dívat? Podělte se s námi o své fotografi cké úlov-
ky z Horních Počernic a zapojte se do soutěže. Soutěží se ve 
dvou kategoriích: 6 – 9 let a 10 – 12 let.

Tvůrci nejlepších fotografi í získají věcné ceny a komentovanou 
prohlídku zámku. Vítězné fotografi e zveřejníme ve stolním 
kalendáři Horních Počernic na rok 2014 a v Hornopočernickém 
zpravodaji. Jeden autor může zaslat max. 5 fotografi í. Uzávěrka 

soutěže je 19. května 2013. Pro doručení fotografi í platí stejné 
podmínky jako v soutěži pro dospělé. 

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

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

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

Fotografi e pro vaši ispiraci (zleva) Anna Wilinská – Obzory, Josef Řezáč – Čertousy, Marek Brunner – Autobus

Horní Počernice známé neznámé – fotografi cká soutěž pro děti
Chvalský zámek vyhlašuje fotografi ckou soutěž také pro děti

Alexandra Kohoutová: Rekordmanem je výstava Večerníčky 
Během dvou let stoupla návštěvnost Chvalského zámku o 96 %, tržby o 212 %
Po dvou letech od posledních komunálních voleb v roce 2010 se podařilo to, co bylo cílem nového vedení radnice: zlepšit 
využití Chvalského zámku a více ho otevřít veřejnosti. Nová koncepce ředitelky Kohoutové zněla: otevřít zámek především 
dětem, jejich rodičům a prarodičům, nabízet zajímavé akce, výstavy a společenská setkání, výrazně zvýšit návštěvnost 
a snažit se o to, aby se o hornopočernickém zámku vědělo nejen v nejbližším okolí či Praze. Od 1. 10. 2011 hospodařil 
Chvalský zámek už jako samostatná příspěvková organizace. Čísla hovoří jasně a ukazují, že se tady hospodaří dobře. 

 „V roce 2012 jsme přivítali celkem 
21.493 návštěvníků, což je o 96 % více 
než v roce 2010 (10.940 návštěvníků) 
a o 28,5 % než v roce 2011 (16.730 
návštěvníků). Je také důležité říct, že 
naše příspěvková organizace vznikla už 
1. 10. 2011, takže na vyšší návštěvnosti 
roku 2011 jsme se už výrazně podíleli,” 
říká ředitelka Chvalského zámku Mgr. 
Alexandra Kohoutová. 
Co se týká tržeb za vstupné, v roce 2012 
činila 921.840 Kč a je o 212 % vyšší než 

v roce 2010 a o 113 % vyšší než v roce 
2011. Přitom v roce 2012 nedošlo ke 
zvýšení vstupného a tento trend pokra-
čuje i v letošním roce. „Nejúspěšnějším 
dnem v celé historii zámku byl letošní 
2. únor, kdy k nám během jednoho dne 
zavítalo 664 návštěvníků, a celková 
denní tržba činila 28.150 Kč. Přilákala je 
výstava Večerníčky na Chvalském zám-
ku, která je otevřena až do 31. března,” 
dodává spokojeně Kohoutová, kterou 
výsledky jejího snažení velmi těší, stejně 

jako všechny, kteří se na tomto úspě-
chu podílejí. „Ráda bych poděkovala 
všem návštěvníkům Chvalského zámku 
za jejich přízeň a věrnost. Moc dobře 
si uvědomujeme, že bez jejich zájmu 
bychom takového úspěchu nedosáhli. 
Děkujeme a těšíme se na setkání u nás,” 
dodává. 

Dana Mojžíšová
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Po 4. 3. v 18.00, sál ZUŠ 
KONCERT ŽÁKŮ ODDĚLENÍ DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

Út 5. 3. v 18.00, sál ZU
KONCERT ŽÁKŮ TŘÍD DECHOVÝCH NÁSTROJŮ 
T. KRÁLOVÉ A A. TRIEBENEKLOVÉ 

Po 18. 3. v 18.00, sál ZUŠ
V. HUDEBNÍ VEČER, TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY

Po 25. 3. v 18.00, sál ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY Z. BANDÚROVÉ 
A ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY M. ČERMÁKOVÉ

Út 26. 3. v 18.00, sál ZUŠ 
KONCERT ŽÁKŮ KLARINETOVÉ TŘÍDY R. KUDLY

Pozvánka na březnové koncerty

Barbora Kolrosová

Kristýna Rychlá, Martin Klaudis a Šárka Svobodová

Tobiáš Wágner

Národní soutěže žáků 
ZUŠ České republiky
Letos se naši žáci a studenti opět zúčastní 
národních soutěží, které vyhlašuje MŠMT 
ČR. V lednu se konala školní kola soutěží 
ve hře na akordeon, v komorní hře s pře-
vahou smyčcových nástrojů a v komorní 
hře s převahou dechových nástrojů. Do 
krajských kol těchto soutěží postupují čtyři 
hráči na akordeon, komorní soubor s pře-
vahou smyčcových nástrojů a devět ko-
morních souborů s převahou dechových 
nástrojů. Krajská kola se konají v průběhu 
měsíců března a dubna. Všem soutěžícím 
držíme palce.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Církev československá husitská 
farní úřad CČsH – Praha Horní Počernice
zve na přednášku Pavla Bendy na téma
 

VELIKONOČNÍ OSTROV
ve čtvrtek 14. března v 17.00
ve sboru Církve 
československé husitské 
na Náchodské ulici 171.

Pavel Benda bude vyprávět své 
zážitky o ztraceném ostrůvku 
v Tichém oceánu, kde vznikla 
jedna z nejpodivuhodnějších 
kultur světa. Součástí přednášky 
je promítání fotografi í z cesty. 
Informace o naší náboženské 
obci najdete na www.husitepocernice.cz.
Těšíme se na vás.
Eva Cudlínová, NO CČSH Horní Počernice

Velikonoce ve sboru Církve československé husitské, 
sbor Karla Farského
Náchodská 171/382 www.husitepocernice.cz 
28. března v 17.00 Zelený čtvrtek – bohoslužba s Večeří Páně
29. března v 17.00 Velký pátek – pašijové čtení
31. března v 9.00 Hod Boží velikonoční – bohoslužba

Láska je silnější než nenávist, zvítězila!
A k tomuto vítězství lásky se můžeme přidat.

Zveme všechny děti 
do aleje v Jeřické ulici

24. 3. od 15.00 
na 
POČERNICKÉ
KUŘE



Hornopočernický zpravodaj – březen 2013

VELIKONOČNÍ 
DÍLNIČKY A VÝSTAVA 
V DDM 

V sobotu 23. 3. 2013 od 10:00 do 
17:00 hodin jsme pro vás opět připra-
vili velikonoční dílničky.
Můžete si vyrobit veselé jarní fi gurky, 
naučíme vás, jak ozdobit vejce vosko-
vou technikou (1 - 2 vyfouklá vejce si 
přineste) a jak uplést pomlázku, můžete 
si ozdobit věnec nebo vyrobit jinou 
velikonoční dekoraci, která přinese do 
vašich domovů jarní atmosféru. Chy-
bět nebudou ani originální velikonoční 
přáníčka a prodej drobností. Na chodbě 
bude instalována výstava dětských prací 
z našich výtvarných kroužků a soutěž-
ní práce soutěže Velikonoční zajíček. 
Vyhlášení výsledků a předání cen bude 
v 16:30. Všichni jste srdečně zváni.

JARNÍ BURZA
Sobota 16. 3. od 10:00 do 13:00
Zveme vás na Jarní burzu oblečení, 
sportovního vybavení a hraček. Každý 
si prodává své zboží sám. Zajišťujeme 
prodejní místa rezervací bez poplatku.  
Nutná rezervace na tel. 605 700 772 
nebo na adrese farkasova@ddm-hp.
cz, případně osobně v kanceláři DDM.
Přijďte si k nám nakoupit nebo prodat! 

DĚTSKÝ LETNÍ 
HUDEBNÍ TÁBOR
11. 8. – 20. 8. 2013
Zveme všechny děti i ty, které nehrají na 
žádný hudební nástroj. Čekají na vás hry 
v přírodě, soutěže, táboráky, diskotéky 
a hlavně kamarádi. Pojedeme do Horní 
Sytové. Cena tábora zatím není stano-
vena přesně. (max. 3.850 Kč). Karel 
Šimeček jako hlavní vedoucí, Hana 
Farkašová zdravotník a Kuba Mrzena 
s Katkou Levovou

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ 
TÁBORY
Příchod do budovy DDM 
od 8:00 do 9:00.
Program probíhá od 9:00 do 15:30. 
V 16:00 odchod z budovy.
Jídlo a pití na celý den (v budově je 
možnost uložení jídla v ledničce a ohřátí 
v mikrovlnné troubě). V ceně tábora je 
vstupné na výstavy, do muzea 
a na akce. Přihlašovat se můžete 
na tel. 281 925 264 a 605 700 772, 
na e-mailech: volfova@ddm-hp.cz 
a skorpilova@ddm-hp.cz, 
farkasova@ddm-hp.cz.

8. 7. – 12. 7. – Žabákova cesta do fantazie
děti od 1. třídy do 12 let, cena: 700 Kč, 
(dle grantu 500 Kč)
Hlavní vedoucí: Hanka Volfová

15. 7. – 19. 7. – Madagaskar (celotábo-
rová hra inspirovaná oblíbeným fi lmem)
děti od 1. třídy do 12 let, cena: 700 
Kč/500 Kč dle grantu, 
hlavní vedoucí: Lenka Škorpilová  

22. 7. – 26. 7. – 5 divů Prahy a okolí
děti od 1. třídy do 12 let, cena: 700 Kč 

(v případě získání grantu 500 Kč), 
hlavní vedoucí: Lenka Škorpilová  

29. 7. – 2. 8. – Cestujeme s Žabákem
děti od 1. třídy do 12 let, cena 700 Kč 
(v případě získání grantu 500 Kč)
Hlavní vedoucí: Hanka Volfová 

5. 8 – 9. 8. – Výtvarné hrátky
děti od 9 let, cena 700 Kč (v případě 
získání grantu 500 Kč) + 200 Kč (pedig), 
hlavní vedoucí: Hanka Volfová

Bc. Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM
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Milí naši čtenáři,

celý svět překvapila zpráva o rezignaci 
papeže Benedikta XVI. Bez ohledu na 
příslušnost, oddanost, respekt či despekt 
ke katolické církvi, bez ohledu na speku-
lace kolem papežova odstoupení, nutí 
toto rozhodnutí k zamyšlení. Přiznání sobě 
i světu, že už nemá dost sil, aby zastával 
tento úřad, je projevem síly charakteru, 
pokory a vnitřní svobody. Za sedm let své-
ho působení dal světu hodně duchovního 
nejen ve svém poselství, ale i v literatuře.
V naší knihovně máme k dispozici násle-
dující tituly: Věřit, doufat, milovat, Můj ži-
vot, Evropa: Její základy dnes a zítra, Ježíš 
Nazaretský 2., Velké postavy středověké 
církve, Úvod do křesťanství, Georg Ratzin-
ger: Můj bratr papež, P. Seewald: Joseph 
kardinál Ratzinger – Benedikt XVI.

Březen v knihovně
V měsíci březnu věnujeme každoroč-
ně větší pozornost našim čtenářům. 
Chystáme setkání s našimi nejvěrnějšími 
a chceme jim za jejich letitou přízeň po-
děkovat. Pro vás, kteří cestu do knihov-
ny teprve plánujete, nabízíme během 
celého měsíce bezplatnou registraci.

Konec března patří každoročně našim dět-
ským čtenářům. Letošní jubilejní desátý 
ročník Noci s Andersenem se uskuteční 
v pátek 5. dubna. V tento den bude 
knihovna pro veřejnost uzavřena. Neza-
pomeňte se včas přihlásit, přihlášky jsou 
k dispozici v dětském oddělení u kolegyně 
Jany Kaletové. Přednost mají čtenáři, kteří 
budou na NsA poprvé. Děti čeká bohatý 
program a nocování v knihovně. 
Více informací v knihovně a na našich 
webových stránkách
www.knihovnapocernice.cz

Těšíme se na vás.

Kalendárium 

František Langer

* 3. 3. 1888, Praha
† 2. 8. 1965, Praha

Dramatik, prozaik, divadelní, literární a vý-
tvarný kritik, publicista, autor loutkových 
her a próz pro děti

František Langer patřil k předním předsta-
vitelům takzvané čapkovské generace. Byl 
blízkým přítelem bratří Čapků i například F. 
Šrámka, stálým hostem schůzek pátečníků 
a ve své tvorbě se programově řídil hlavním 
krédem svých pragmatických druhů: osla-
va obyčejného života a prostého člověka.

Georg Ratzinger 
Můj bratr papež

Rozhovor s Michaelem 
Hesemannem
Nikdo nezná papeže 
Benedikta XVI. lépe 
než jeho bratr Georg. 
V obsáhlém rozhovoru 
vypráví o dětství a mlá-
dí, které spolu strávili 
v několika bavorských 
maloměstech, když 
tatínek, povoláním po-
licista, musel poměrně 
často měnit působi-
ště. Hovoří o nástupu nacismu a společném 
povolání obou chlapců ke kněžství, o létech 
hnědé totality strávených v semináři i o prvních 
kněžských létech v nově budovaném pováleč-
ném Německu. Zatímco Georg se později dal 
na dráhu církevní hudby, jeho bratr Joseph byl 
skvělým teologem a záhy se stal profesorem 
a jednou ze zářivých hvězd německé předkon-
cilní a koncilní teologie a později intelektuální 
oporou papeže Jana Pavla II. Hlavní důraz 
knihy spočívá na popisu toho, co předcházelo 
Ratzingerovu jmenování kardinálem a papežem, 
přičemž právě válečná léta jsou nejzajímavější 
částí knihy. Kniha je psána pro zájemce o život 
a dílo papeže Benedikta XVI.

Forrest Carter 
Odvedu vás do Sierry Madre

Apače zná v Česku 
každý prostřednic-
tvím knih Karla Maye. 
Román z pera Forresta 
Cartera je ovšem idylic-
kému líčení nekonečně 
vzdálen. Životaběh 
náčelníka Apačů 
Geronima a jeho boj za 
svobodu svého kmene 
vypráví s nesentimen-
tální syrovostí, je to 
příběh plný krutosti, 
lsti, naděje a porážek. 

Tomáš Bísek
Ohledávání. Doma, 
ve Skotsku a zase doma 

Autor ohledává život tá-
záním a shledáváním, 
v čem je jeho pravdi-
vost, spravedlivost, 
pokojnost. Po ukonče-
ní studia komerčního 
inženýrství je přiveden 
ke studiu bohosloví, 
které zakončuje rokem 
v New Yorku. Po ná-
vratu z USA s cejchem 
špiona začíná povolání 
evangelického faráře 
v Telecím na Vysočině. 
Společně s manželkou a čtyřmi dětmi svádí 
zápas s represivními metodami normalizace. 
Po ztrátě státního souhlasu k farářské službě 
pracuje jako lesní dělník. Nakonec je rodina 
v policejní akci Asanace donucena k vystě-
hování. Ve Skotsku pokračuje ve farářské 
službě a přijímá Velkou Británii za svou druhou 
domovinu. Přesto se navrací do Čech a pokra-
čuje jako farář v evangelickém sboru v Praze 
na Spořilově. Spolu se sborem vyslyší výzvu 
k sdílení života s obyvateli azylového domu 
na Jižním Městě a prožívá bolestně svévolné 
ukončení jeho práce rozhodnutím představitelů 
Jižního Města. Navzdory tomu hodnotí společný 
čas jako mimořádný dar.

Carl Frode Tiller
Kroužení

David ztratil paměť. 
Prostřednictvím 
inzerátu v novinách 
vyzve všechny, kdo ho 
znají, aby se mu po-
kusili vrátit vzpomínky. 
Ozvou se tři lidé z jeho 
minulosti - kamarád 
z mládí, nevlastní otec 
a bývalá přítelkyně. 
Začnou se rýsovat 
tři verze jeho života. 
Každá je jiná a více než 
o Davidovi vypoví-
dá o svém vlastním 
pisateli. Všechny tři románové perspektivy jsou 
silně ovlivněny mezními situacemi, ve kterých se 
lidé z Davidovy minulosti právě nacházejí. Tiller 
mistrně zachycuje patologii rodinných vztahů, 
destruktivní partnerskou komunikaci i pocity 
vyhoření, tak bolestně známé limity současného 
života. Za román Kroužení autor obdržel Cenu 
Evropské unie za literaturu.
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V hospodářském přehledu karlínského 
okresu v roce 1890 jsou majetkové a da-
ňové poměry popsány takto: Z pozem-
kového majetku připadá více než jedna 
třetina na statky zapsané v zemských 
deskách. Všech rolnických usedlostí 
bylo v karlínském okrese celkem 1528. 
Na jednu katastrální obec tak v průměru 
připadá 32 usedlostí různé velikosti, která 
je posuzována podle výše platby pozem-
kové daně. Situaci v našich původních 
obcích ukazuje následující přehled place-
ní daně ve zlatých /viz tab. 1/.

Největší daň v okresu ve zlatých odvá-
děl Václav Battista z Bohnic 1.149, 44. 
Z velkostatků v našich původních obcích 
odváděl Leopold Záborský z Čertous 1 
001, 57, Antonín Doležal ze Chval 700, 01 
, František V. Veselý z Čertous 681, 03 , 
Anna hraběnka Meraviglia z H. Počernic 
628, 43, Josef Nolč z H. Počernic 380,89 
a Karel Ferdinandi z H. Počernic 281,85. 
Z obecních pozemků pak H. Počernice 
a Čertousy 97,02, Chvaly 69, 24 a Své-
pravice s Xaverovem 67, 32 zlatých.

Vydání přehledu k jubilejní výstavě v roce 
1891 bylo výsledkem úsilí Hospodářské-
ho spolku okresu. Na závěr využitých in-
formací z něj také několik o tomto spolku.

Ustavující valné shromáždění jeho vzniku 
se konalo 23. 12. 1861, kdy se za členy 
přihlásilo prvních 75 rolníků. Za prvního 
předsedu byl zvolen Ervin hrabě Nostic, 
za místopředsedu Josef Hlaváček vikář 
z Vinoře a za jednatele Josef Kučera 
docent chemie na polytechnickém ústavu 
v Praze a současně redaktor Pokroku 
hospodářského.

Již následující rok se valné hromady 
zúčastnilo přes 300 rolníků. Za nového 
předsedu byl zvolen Dr. Rudolf kníže 
Thurn-Taxis. Roku 1879 byl za předsedu 
zvolen Josef Hofmann statkář z Vysočan.

V roce 1879 byl zvolen člen výboru Josef 
Stára z Radonic, který v roce 1882 dopo-
ručil valné hromadě přijmout za čestného 
člena knížete Karla Schwarcenberka.

V roce 1887 vstoupili do hospodářského 
spolku téměř všichni učitelé působící 
v okrese a spolek tak získal důležitého 
činitele na poli vzdělávacím. V roce 1888 
před konáním valné hromady dne 24. 
června byla uskutečněna exkurze po 
jihovýchodní části okresu. O sedmé ho-
dině ranní vyjelo z Vysočan 30 vozů přes 
Hloubětín, Kyje, Dolní Počernice, Chvaly, 
Horní Počernice, Čertousy a Radonice do 
Vinoře. Cestou bylo navštíveno několik 
dvorů, u nás pana F. V. Veselého v Čer-
tousích.

Členy hospodářského spolku byli v roce 
1890 z našich původních obcí tito 
občané: Bendl Josef – rolník ze Chval, 
Blažek Alois – statkář z Horních Počernic, 
Brabec Alois – učitel na chvalské škole, 
Černý František – ředitel chvalské školy, 
Černý Gotthard – řídící učitel hornopočer-
nické školy, Fišl Moric – nájemce dvora 
ve Chvalech, Franc Jan – statkář ze 
Svépravic, Havlík Karel – učitel školy hor-
nopočernické, Janda František – statkář 
ze Chval, Kupr František – obchodník na 
Chvalech, Němeček Antonín a Němeček 
Jan – statkáři ze Svépravic, Rypáček 
Rudolf – učitel ze chvalské školy, Raišner 
Josef a Řehák Jan – statkáři ze Svépra-
vic, Smolík Václav – učitel z hornpočer-
nické školy, Somer Antonín – statkář 
z H. Počernic, Šplechner Václav – ob-
chodník ve Chvalech, Stárek Václav 
– živnostník ze Chval, Suchánek Vác-
lav – hostinský v H. Počernicích, Sus 
Josef – statkář v H. Počernicích, Uzel Jan 
a Uzel Josef – statkáři v H. Počernicích, 
F. V. Veselý – majitel poplužního dvora 
v Čertousích, Vodička Václav – statkář na 
Chvalech a Zdeborský Leopold – majitel 
dvora v Čertousích.

Na jubilejní zemské výstavě v roce 1891 
se svými výrobky z našich hospodářů 
zůčastnil František V. Veselý pšenicí 
v zrně odrůdy Přesivka česká s hekto-
litrovou váhou 80 kg, ječmenem v zrně 
odrůd Kinner Chevalier a Juvel, brambory 
odrůd Magnum Bonum a Čertovky a jím 
sepsanou pamětní knihou obcí Čertousy 
a Horní Počernice.

Protože hospodářský rozvoj je úzce spo-
jen také s rozvojem počtu obyvatel a po-
čtu domů na závěr alespoň malý přehled 
vývoje k roku 1890 v našich původních 
obcích a tehdejšího okresu karlínského 
jako celku /viz tab. 2/. 

Karlínský okres a začlenění našich obcí 
do něj bylo zrušeno k 1. červnu 1927.

O dalším dění opět v pokračování.
Ing. Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná 57

Zemědělství

tab. 1

Obec Počet usedlostí platících pozemkovou daň Celkem

Více 201 151 101 51 od 1
než - - - - do
250 250 200 150 100 50

H. Počernice a Čertousy 5 2 2 4 10 84 107

Chvaly 1 - 2 3 4 42  52

Svépravice a Xaverov - - 1 1 5 18  25

Okres celkem 44 31 63 105 166 1119  1528

tab. 2

Obec rok

1843 1857 1869 1880 1890
domů  obyv. domů obyv. domů obyv. domů  obyv. domů obyv.

H. Počernice a Čertousy 95 735   114 864 114 940 135 1055 128 1090 

Chvaly 58 491   67 551 73 620 76 630 78 697

Svépravice a Xaverov 24 143   25 126 25 150 24 183 24 151

Celkem 177 1369   206 1541 212 1710 235 1868 230 1938

Okres celkem 2469 20274 2682 35074 2910 40746 3351 52653 3673 61877 
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Oddíl sportovní gymnastiky a aerobiku 
Výsledky Memoriálu L. Mládka a J. Šafáře
V úvodu bych ráda připomněla oba pány, 
na jejichž počest gymnastky závodí. Ja-
roslav Mládek podporoval oddíl gymnas-
tiky v jeho začátcích především fi nančně, 
Jeroným Šafář byl aktivním gymnastou 
a dlouholetým předsedou našeho oddílu.

Závody se konaly v neděli 3. února 
a zúčastnilo se ho pouze 24 závodnic. 
Z mimopočernických zde byla jen děv-
čata z TJ Bohemians Praha a z TJ Sokol 
Kladno. Přesto se bylo na co dívat, děv-
čata předvedla opravdu obdivuhodné 
výkony ve dvou kategoriích.

V I. kategorii se na kladině podělily 
závodnice ze všech tří zúčastněných 
jednot o medailové pozice. Zvítězila 
Michaela Farabauerová z TJ Bohemians, 
stříbrná byla naše Natálka Králová a třetí 
Kateřina Libovická z TJ Sokol Kladno. 
Na prostných si zlatou medaili vybojova-
la naše Lucie Zahradníčková, na druhý 
stupínek si vyskočila Michaela Fara-
bauerová a třetí stupínek obsadily naše 
dvě závodnice Natálka Králová a Anička 
Černická.

Ve II. kategorii na kladině patřily stupně 
vítězů jen počernickým gymnastkám. 
Zlatá byla Veronika Švábová, stříbrná Ni-
col Petříková a bronzová Nela Formano-
vá. Trofeje z prostných získaly dvě naše 
gymnastky Denisa Hošková a Veronika 
Švábová, na třetím místě se umístila 
Anna Pekarčíková z TJ Bohemians.

Mgr. Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu

Naše závodniceZlato na kladině získala 
Veronika Švábová. 

Vítězky fi nále v prostných Denisa 
Hošková a Lucie Zahradníčková 

NEZTRÁCEJTE 
SVŮJ VOLNÝ 
ČAS HLEDÁNÍM
Chcete vědět všechny čerstvé novinky 
o otevření Centra Černý Most? 
Tyto informace a mnoho dalších naleznete 
na naší facebookové stránce.

A jestli chcete mít všechny informace hezky 
po ruce, můžete si naši aplikaci zadarmo 
stáhnout přímo do svého chytrého telefonu.

•  Informace o slevách a výprodejích

• Aktuální nabídky kaváren,   

 restaurací a obchodů

•  Soutěže a program pro celou rodinu

• Pracovní příležitosti

• Kolotoč štěstí

• Originální FB aplikace
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Počerničtí kluci zase hrají na Xaverově fotbal 
Počerničtí kluci vstupují do jarní fotba-
lové soutěže. Koncem února vrcholily 
poslední přípravy a ladění formy před 
zahájením jarní části mistrovských 
utkání Pražského fotbalového svazu. 
Naši kluci se na ně už moc těší a chtějí 
svou hrou potěšit nejen sami sebe, ale 
i vás, které si touto cestou dovolujeme 
na utkání do areálu sportovního centra 

pozvat. Každé povzbuzení bude našim 
klukům zapotřebí. Chtějí vám ukázat, 
jak se pečlivě na jarní sezonu se svými 
trenéry připravovali, a přejí si, aby doká-
zali zúročit 5. místo z halového turnaje 
v Jablonci. Mezi elitními ligovými kluby, 
jakými jsou Jablonec, Liberec, Sparta, 
Teplice, Bohemians 1905 a další se 
rozhodně neztratili. 

Více informací najdete na webu 
www.scxaverov.estranky.cz a na 
stránkách Pražského fotbalového svazu. 
Přijďte na Xaverov držet palce našim 
klukům!
Svatopluk Malina, sportovní manažer SC 
Xaverov Horní Počernice
Kontakt: 731 427 480, 
e-mail: svatamalina@seznam.cz

ROZLOSOVÁNÍ PŘÍPRAVKY – JARO 2013
DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ HOSTÉ

STARŠÍ PŘÍPRAVKA

7. 4.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice  Čechie Uhříněves
13. 4.  SO  15.30  SK Slavia Praha - dívky  SC Xaverov Horní Počernice
21. 4.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice  TJ Točná
26. 4.  PÁ  17.00  Viktoria Štěrboholy  SC Xaverov Horní Počernice
5. 5.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice  SK Horní Měcholupy „B“
12. 5.  NE  15.15  PSK Union  SC Xaverov Horní Počernice
19. 5.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice  SK Střešovice 1911“B“
26. 5.  NE  15.00  Čechie Dubeč  SC Xaverov Horní Počernice
02. 6.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice  Spartak Hrdlořezy

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA B

24. 3.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice B  SK Nusle
7. 4.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice B  SK Sparta Krč
12. 4.  PÁ  17.00  AFK Olympia Šeberov  SC Xaverov Horní Počernice B
21. 4.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice B  Čechie Dubeč
26. 4.  PÁ  16.30  FC Čechie Uhříněves  SC Xaverov Horní Počernice B
5. 5.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice B  PSK Union Praha
12. 5.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice B  SK Čechie Smíchov
17. 5.  PÁ  16.00  SK Horní Měcholupy  SC Xaverov Horní Počernice B
26. 5.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice B  SK Uhelné sklady
1. 6.  SO  8.30  AFK Union Žižkov A SC Xaverov  Horní Počernice B
9. 6.  NE  15.00  AFK Slavoj Podolí  SC Xaverov Horní Počernice B

MLADŠÍ PŘÍPRAVKA A

7. 4.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice A  AFK Union Žižkov B
13. 4.  SO  13.30  SK Ďáblice  SC Xaverov Horní Počernice A
21. 4.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice A  Slavoj Suchdol
17. 4.  SO  13.45  SK Střešovice 1911 A  SC Xaverov Horní Počernice A
5. 5.  NE  10.00  SC Xaverov Horní Počernice A  Březiněves
8. 5.  ST  9.00  SK Třeboradice B  SC Xaverov Horní Počernice A
19. 5.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice A  Avia Čakovice
24. 5.  PÁ  17.00  Sokol Vinoř  SC Xaverov Horní Počernice A
2. 6.  NE  11.15  SC Xaverov Horní Počernice A  Slovan Bohnice
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Na závěr prvního školního pololetí 
a zároveň jednoho tréninkového období 
pořádáme pro děti turnaj v přehazova-
né a volejbalu. Pod vysokou sítí sehrají 
první zápasy v přehazované šesti až 
osmileté děti z kurzu Malý Skippy, po 
nich nastupují už ostřílení borci z kurzů 
Velký Skippy a Volejbal. V poslední části 

turnaje překvapují starší dívky a chlapci 
z Volejbalu pro pokročilé svými výborný-
mi výkony ve hře smíšených dvojic. Za 
mohutné podpory rodičů, sourozenců 
a kamarádů všichni předvádějí, co se na 
tréninku naučili.

Lenka Malá, Studio Salute

Studio Salute a neděle 
s přehazovanou 
a volejbalem

Vítězové nejstarší a nejprestižnější kategorie turnaje

Spoustu podobných herních situací zachytila 
naše fotografka Zuzanka Držmíšková.
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Letošní zima byla jako na houpačce. Na 
Vánoce a v první polovině ledna sněhu 
poskrovnu, potom zase až moc, na 
konci ledna zapršelo a bylo po sněhu. 
Naše třída 5. B sledovala předpověď 
počasí velmi nervózně, protože hned 
po vysvědčení jsme jeli na lyžařský 
výcvik. Kufry a tašky byly zabalené, lyže 
připravené v předsíni, ale sníh mizel 
před očima. V Krkonoších bylo ale nád-
herně. Na sjezdovkách sníh zůstal, na-
padl další a dokonce se na nás usmálo 
i sluníčko. V penzionu Jívka u Trutnova 
se o nás starali náramně. Dopoled-
ne nás skibusem vozili na oblíbenou 
sjezdovku v Radvanicích, odpoledne do 
areálu v Petříkovicích. Oddychový den 
jsme strávili v bazénu v Trutnově a od-
poledne na bowlingu. Na závěr pobytu 
jsme uspořádali opravdový obří slalom. 
Dokázali ho sjet i ti, kteří na začátku 
týdne stáli na lyžích poprvé.

Alena Šefčíková 

Páťáci na horách

Gymnázium slaví v letošním roce 20. výročí od svého založení dne 1. 9. 1993. 
Při této příležitosti bude 29. 5. 2013 v 10.30 v budově školy uspořádána 
malá slavnost s odhalením pamětního tabla. Od 14.00 do 18.00 budou dveře 
gymnázia otevřeny pro širokou veřejnost a zvláště pro bývalé absolventy 
k přátelskému setkání. Ve vzpomínání je možné dále pokračovat v přilehlých 
restauracích v Horních Počernicích (rezervace jsou zřejmě nezbytné).

Více než půl tisícovce svých absolventů přejeme dobrou zábavu v kruhu 
kamarádů z mládí.

vedení gymnázia

20 let gymnázia 1993 – 2013 
a den otevřených dveří

Hledání absolutně bezpečné šifry

Trestní 
právo se 
soudkyní 
v ZŠ Stoliňská
Dne 21. 1. 2013 se uskutečnila 
přednáška s diskuzí pro osmé třídy 
s předsedkyní Okresního soudu v Ná-
chodě JUDr. Olgou Galovou na téma 
trestní právo. Celou přednášku žáci 
pozorně poslouchali a kladli dotazy. 
Olga Galová nejprve vysvětlila teorii, 
kterou následně doplnila konkrétní-
mi příklady, jejichž prostřednictvím 
žáci velmi dobře porozuměli danému 
problému. Děti velmi překvapilo, že 
nejsou zcela beztrestní i v případě, že 
jim ještě nebylo patnáct let. Přednáška 
měla trvat hodinu, ale díky četným do-
tazům se protáhla na dvě. Ani po jejím 
skončení nespěchali žáci výjimečně 
na oběd, ale o všem ještě diskutovali 
v soukromí. Děkujeme Olze Galové za 
čas, kterým nám věnovala. 

Mgr. Magdaléna Galová 

Možnost poslat tajnou právu tak, aby 
se dostala nevyzrazená nebo jakkoli 
upravená do správných a pověřených 
rukou, je odvěký problém. Existuje 
několik způsobů, ale snad nejúčinnější 
je metoda šifrování. A právě šifrovaná 
komunikace zajistila mnohokrát běh his-
torických událostí takovými směry, které 
pak významně změnily dějiny.

Dovědět se více a získat přehled v této 
oblasti nám pomohl Mgr. Pavel Vondruš-
ka, specialista na procesy bezpečnosti 
a rozvoj PKI ze společnosti Telefónica 
Czech Republic, a.s.

Obsahem přednášky byl kryptologic-
ko-historický pohled na vývoj šifer, od 

jednoduché záměny přes její neustálé 
zlepšování z hlediska odolnosti vůči 
statistické analýze (homofonní šifra, no-
menklátor, kódové knihy) až k poznání, 
že tato cesta k bezpečné šifře nevede. 

Dále jsme společně sledovali cesty 
polyalfabetické šifry přes periodické šifry 
až k Vernamově šifře, která při zajištění 
určitých předpokladů prokazatelně 
absolutně bezpečná je (Schanonova 
teorie informace). Přestože tyto pojmy 
znějí velice odborně a náročně, studenti 
získali informace a přehled z oboru 
srozumitelnou a především zajímavou 
formou. V rámci přednášky byli sezná-
meni také s historickými materiály, např. 
elektromechanický model Enigmy, ori-

ginální šifrovací pravítka české armády 
z roku 1960, fotodokumentace prvého 
poválečného šifrátoru ŠD-2, bakalářské 
práce věnované analýze šifrátorů atd.

Ing. Dana Siegelová, 
vyučující informatiky
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Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří
Nebojte se češtiny! Čeština, to nejsou jen zrádná pravidla pravopisu. V běžném životě 
využijeme i schopnosti, které procvičují žáci při výrazném přednesu básně českého či 
světového básníka. Znamená to nejdříve trénovat paměť, přiměřeně hlasitou a srozumitel-
nou výslovnost, prokázat porozumění textu, správně zvolit melodii a tempo řeči, přízvuky, 
důraz i pauzy. A pak už jen vypořádat se s trémou a vystoupit před posluchači.

Ve školním kole recitační soutěže žáků 6. ročníků se nejlépe dařilo B. Slabé a K. Prováz-
kové, N. Čeňkové a D. Novákové, L. Michalů a J. Havelkovi z 6. A). V 6. B jsme nejvíce 
tleskali P. Půtovi, A. Synecké, T. Pařízkovi, A. Činkové, D. Stiborové a N. Šipkové.

V lednu nám herec Víťa Marčík v hornopočernickém divadle předvedl, jak úžasně lze 
zahrát pohádku Zlatovláska. Sledovali jsme bedlivě jeho techniku, zapojení diváků, kostý-
my i rekvizity, abychom naše poznatky využili při dramatizace textu nějaké známé české 
pohádky nebo pověsti. 

Mgr. Anna Vavřincová

Když se podaří, co se dařit má
Lyžařský výcvikový kurz se letos našim 
sedmákům opravdu podařil. Krkonoše je 
vítaly čerstvě napadaným sněhem a pod ve-
dením svých instruktorů se s chutí pustili do 
výcviku. I ti, kteří stáli na lyžích poprvé, zvládli 
během výcvikového týdne základy lyžování 
tak, že se mohli stejně jako ti zkušenější 
lyžaři pustit i na sjezdovku vyšší obtížnosti. 
Dvě odpoledne mohly děti využít k výcviku 

na běžkách, dvě tréninkové jednotky byly věnovány také snowboardingu. Všichni také bez 
problémů absolvovali závěrečný závod jednotlivců ve slalomu.

Sportování na sněhu bylo doplněno dalšími aktivitami. V rámci večerního programu byly 
pro děti připraveny zajímavé přednášky a besedy se členy Horské služby nebo instruktory 
lyžování. 

Mgr. Jiřina Lišková

Správná trefa
V rámci programu školní družiny proběhla tradiční akce pod názvem Správná trefa. V malé 
i velké tělocvičně se družinové děti účastnily různých soutěží, které prověřovaly přesnost 
jejich mušky. Závodilo se v hodu kroužkem na cíl nebo v hodu bačkorou na koš. 

Masopustní týden družině
Únor jsme v naší školní družině zahájili ma-
sopustním týdnem a s dětmi si o této tradici 
a jejím významu povídali a četli. Každý den 
v týdnu byl tematicky zaměřen - pondělí bylo 
Dnem barev a děti jednotlivých oddělení přišly 
oblečené v barvě své družiny. Úterý se stalo 
Dnem brýlí, kdy děti vytvářely veselé brýle 
z papíru. Středa se změnila v Den klobouků 
a čepic, někdo vyráběl klobouk, někdo kšiltov-
ku opět v barvě své družiny. Čtvrtek byl Dnem 

hraček. Každý si mohl přinést do družiny svou nejoblíbenější hračku, pochlubit se s ní 
ostatním dětem a také ji všem krátce představit. Celý týden vyvrcholil v pátek tradič-
ním družinovým masopustním karnevalem. Veselý rej pestrých masek provázel tanec 
a zajímavé soutěže, ve kterých mohly děti vyhrát věcné ceny a různé dobrůtky.

Vychovatelky školní družiny
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SOŠ v soutěži o nejlepší střední škola roku
Střední odborná škola pro administrativu Evropské unie se prostřednictvím svých současných i bý-
valých žáků zapojila do soutěže Nejlepší střední škola roku, kterou pořádala Česká studentská unie. 
Cílem bylo vytvořit žebříček škol na základě hodnocení studentů a absolventů. Mezi 125 pražskými 
školami jsme obsadili skvělé čtvrté místo. Vážíme si toho, jak naši žáci pohlížejí na svoji alma mater.

Darja Annicchiarico uspěla v soutěži 
s názvem Zažij chemii
Začátkem roku vyhlásil Unipetrol prostřednictvím svých stránek www.zazijchemii.
cz soutěž pro studenty o nejzajímavější fotografi i vztahující se k tomuto oboru. Darja 
Annicchiarico ze třetího ročníku naší školy uspěla mezi čtyřmi desítkami konkurentů 
a ve fi nálovém kole získala téměř dva tisíce hlasů od návštěvníků webu. Darja dostala 
od Unipetrolu čtečku knih a pro školu stavebnici atomů a molekul v hodnotě patnácti 
tisíc korun, která je názornou pomůckou při výuce v hodinách chemie. Výhru převzali 
v pátek 15. února od zástupců tiskového oddělení Unipetrolu Mikuláše Dudy a Jana 
Fryče ředitel školy Mgr. Roman Liška a jeho zástupkyně Mgr. Šárka Flašíková. Darja 
se bohužel slavnostního předání zúčastnit nemohla, ale děkujeme jí za vzornou repre-
zentaci školy a Unipetrolu za učební pomůcky.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Den vysvědčení, byť jen pololetního, ne-
bývá dnem nejoblíbenějším ani mezi na-
šimi studenty. Když ale přímo do školy 
přijedou herci z LiStOVáNí a předvedou 
pravou cooking show, to už i ten nejčer-
nější den získává o dost světlejší barvy. 
Lukáš Hejlík, Alan Novotný a kuchařka 
Kristýna nám zvedli náladu a ještě nás 
poučili.

Když herci z LiStOVáNí navštívili naši 
školu poprvé, proLiStOVali bestseller 
Ekonomie dobra a zla a přivezli s sebou 
dokonce i Tomáše Sedláčka. Podruhé 
jsme měli šanci vidět Gottland od Mari-

usze Szczygieła,  nyní to byla kuchařka 
s názvem U nás v Evropě. Moderátor 
cooking show Lukáš Hejlík postupně 
prostřednictvím svého kolegy představil 
celou řadu národů, zosobněných Ala-
nem Novotným v roli třinácti evropských 
tatínků. Celé představení bylo zakon-
čeno kvízem. Každý z pěti účastníků 
soutěže mohl vyhrát porci pravého eu-
roguláše, který během pořadu připravila 
Kristýna.  Chutnal výborně. 

Ing. Jana Macháčková, 
učitelka odborných předmětů

Další úspěšný den 
otevřených dveří
První únorovou středu otevřela naše škola 
dveře všem zájemcům o studium někte-
rého z oborů. Jarní počasí přilákalo téměř 
stovku návštěvníků. Stalo se tradicí, že role 
průvodců se ujímají naši studenti, ale po 
celou dobu je všem uchazečům k dispo-
zici také vedení školy. Návštěvníci nejprve 
zhlédli nový fi lm o škole a potom se mohli 
na vlastní oči přesvědčit, že je opravdu 
krásná a moderní. O atmosféře a kvalitě 
výuky vyprávěli studenti, takže zájemci 
získali skutečně ucelený obraz o studiu.
Poslední příležitost projít otevřenými 
dveřmi mají uchazeči o studium ve 
středu 6. března 2013 mezi 14 a 19 
hodinou. 
Pokud máte zájem o návštěvu v jiném 
termínu, volejte na tel.: 281 012 711. 
Jste srdečně zváni!

Mgr. Petra Bergmannová

SOŠ pro administrativu EU spolupracuje 
s vysokými školami na přípravě budou-
cích učitelů ekonomických předmětů. 

V posledních letech absolvovali svou 
pedagogickou praxi v naší škole studenti 
učitelství odborných předmětů z VŠE 
v Praze, pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové či ekonomické fakulty 
Vysoké školy báňské v Ostravě. Při své 
praxi navštěvují především hodiny eko-
nomiky, účetnictví či veřejných fi nancí, 
poté si samostatně vyzkoušejí výuku pod 
vedením našich učitelů. 

Jsme rádi, že si budoucí učitelé vybírají 
pro svou pedagogickou praxi právě naši 
školu. Považujeme tuto přípravu za velmi 
důležitou a prospěšnou pro obě strany.

Ing. Jana Macháčková, 
předseda předmětové komise 

ekonomických předmětů

LiStOVáNí kuchařkou?

Spolupracujeme 
s vysokými školami

Letošní lyžařský výcvikový 
kurz prvních ročníků proběhl 
ve dvou lednových turnusech 
v Harrachově.
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Lentilkový den
Den pololetního zúčtování je na naší 
škole již několik let spojen s barvami 
a převleky dětí i dospělých. 

I když v krabičkách lentilek najdeme 
jen sedm barev, naše třídy jsou daleko 
barevnější. Letos jsme si povšimli, že 
jednotlivým třídám nestačí jen to, aby se 
sladily do jedné barvy. Stále častěji volí 
žáci nápadité převleky, stylové doplňky 
a vtipné masky.

Po úvodním focení v tělocvičně se vy-
tvořila družstva, která soutěžila v nápa-
ditých disciplínách, a to nejen o lentilky.  
Právě zde se ukázalo, že se spolu 
různobarevná družstva menších i větších 
žáků domluví a dokážou spolupracovat. 

Velmi se osvědčili také pomocníci z řad 
deváťáků, kteří po boku pedagogického 
sboru dohlíželi na soutěžení v duchu fair 
play. Věříme, že právě Lentilkový den 
přičaruje úsměv na tváři i těm, kteří si 
domů na vysvědčení neodnášejí pouze 
samé jedničky.

Bibliobus
Středa je na naší škole pravidelně vy-
hrazena pro knížky. V časovém rozmezí 
od 10 hod. do 12:30 hod. k nám každou 
středu již rok přijíždí autobus plný 
detektivek, románů, scifi  příběhů a třeba 
i pohádek. Žáci 4. až 9. tříd si již navykli 
na možnost vypůjčit si na měsíc knihy, 
které pak mohou vrátit i na jiné pobočce 
městské knihovny. Pan knihovník velmi 
ochotně pomůže s výběrem povinné 
četby nebo jen s knížkou pro volné chví-
le. A ještě jedna zajímavost: 

V měsíci březnu k nám zavítá Oskar. Kdo 
to je? Tak to je zatím překvapení, které 
odhalíme v příštím čísle. 

autor textu i fotografi í: 
Mgr. Jana Jeřábková

Krmítka
V hodinách Pracovních činností s p. uč. 
Petrem Měšťanem vyráběli naši sedmáci 
krmítka pro ptáčky. Nejprve si pečlivě 
vše promysleli, připravili materiál a už 
začali řezat, pilovat a sestavovat jednotli-
vé díly. Z jejich usilovné práce vznikla tři 
ptačí krmítka. 

Děvčata z 8. B dostala velmi důležitý 
úkol, a to vybrat vhodné místo a krmítka 
přidělat. Což se jim za pomoci pana 
učitele Měšťana podařilo. O krmítka se 
starají děti z družiny, které jim pravidelně 
přinášejí krmivo, které jsme dostali od 
místního úřadu. A tak se nyní rádi kou-
káme ze školních oken, jak je u krmítek 
velmi živo. 

Nezapomenutelným se pro některé žáky 
8. a 9. tříd ZŠ Ratibořická stalo pondělí 
11. 2., kdy se konala vernisáž výstavy je-
jich výtvarných prací v útulném prostředí 
kavárny Vesmírna pod názvem Někdo 
se dívá.

Žáci zahájili výstavu společně se 
svými rodiči, babičkami a dědečky, ale 
slavnostní okamžiky si nenechaly ujít 
také některé z učitelek v čele s ředitel-
kou Mgr. Janou Neudertovou. Úvodní 
slova pronesla kurátorka výstavy Mgr. 
Dana Benešová - Trčková, potěšení nad 
výbornou úrovní sugestivních obrázků 
zvířecích očí vyjádřila Mgr. Hana Žáčko-
vá, pod jejímž vedením práce vznikaly. 
K příjemné atmosféře večera přispěl 
vynikajícím hudebním vystoupením Eric 
Eberhart, žák 6. třídy, který zahrál v do-
provodu pianina na housle.

Slavnostní chvilky pondělního večera 
nelze vrátit, ale chcete-li si příjemně po-

sedět u kávy a být u toho zcela netradič-
ně pozorováni a podrobně zkoumáni ně-
kolika páry kočičích, ještěřích či žabích 
očí, jste srdečně zváni! Výstava potrvá 
do 10. 3. Je tedy dostatek času zajít si 
v rámci rodinné procházky do Vesmírny 
a obdivovat práce žáků ZŠ Ratibořická, 
stojí za to!

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela 
výjimečnou akci, uvádíme jména autorů 
všech vystavených prací:  Stanislav Spi-
tzer, Terezie Zimmelová, Michael Kadlec, 
Jiří Zeman, Jan Kubš, Jiří Hormandl,   
Lucie Bendlová, Vendula Kubíková, 
Petra Šédová, Jaroslav Spitzer, Matyáš 
Koranda, Ondřej Kosař, Veronika Pokor-
ná, Vojtěch Eberhart, Kristýna Kosařo-
vá, Terezie Třísková, Adéla Mrštinová, 
Veronika  Švábová, Veronika Juklová 
a Dominik Hanuš.

Mgr. Hana Žáčková

Vesmírné setkání
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Středisko křesťanské pomoci 
Horní Počernice 

srdečně zve
21. března 2013 v 19.00 

na koncert

Míly Čecha 
a skupiny Con Brio 

s povídáním o kávě.

Součástí programu bude 
ochutnávka kávy z džezvy.

Účast potvrďte na 
email: svehla@skphopo.cz

Vstupné dobrovolné

Diakonie ECM, 
Křovinovo náměstí 11/16, Praha 9

Na jednom školení jsem se dozvěděla, 
že přibližně 80 % informací získaných 
klasickým vyučováním zapomeneme. 
Toto číslo mi vyrazilo dech. 

Prožitkové učení zapamatovatelnost 
informací výrazně zvyšuje. Proto se je 
snažíme aplikovat zvláště v předškolní vý-
chově. Na základě myšlenky „otevřít ško-

lu světu“ jsme 
začali školku 
zaplňovat 
přírodními ma-
teriály a zvát 
zajímavé lidi, 
kteří výuku 
ledačíms obo-
hatili. Pěkné, 
ale ještě to 
není ono.

Naše aktuální snaha by se dala shrnout 
do myšlenky „vyjít ze školky do světa“

Máme téměř roční zkušenost s tzv. 
„terénními středami“ kdy za každého po-
časí vyrážíme s dětmi na celé dopoled-
ne mimo budovu MŠ. Kromě výrazného 
zlepšení samostatnosti, vytrvalosti ba 
i zodpovědnosti dětí máme také krásné 
zážitky z výletů a exkurzí.

Nedávno jsme navštívili kamenictví 
Obelisk ve Svépravicích. Po předběžné 
dohodě mohlo sedmnáct zvědavých 
dětí projít dílny, kde na vlastní oči viděly 
zpracování kamene rukama doved-
ných řemeslníků. Nejvíce děti zaujala 
řezačka kamene s vodním chlazením 
a systémem odtokových kanálků (viz. 
obrázek šestileté Báry). Překvapilo je, že 
se z kamene kromě schodů dá vyrobit 
i hlaďoučká koule, šachové fi gurky i velká 
socha koně. Největší radost si ale odnesly 
v batůžku domů - páni kameníci nám 
na rozloučenou nařezali ze zbytkových 
mramorů pěkné kostičky. To byl poklad! 
Děkujeme zaměstnancům kamenictví 
Obelisk za milou vstřícnost a děkujeme 
zároveň i všem  ostatním spoluobčanům 
Horních Počernic, kteří nám při našem 
objevování skutečného světa vycházejí 
s úsměvem vstříc.

Ani tři kufry názorných pomůcek nena-
hradí jednu cílenou vycházku.

A přitom stačí jen otevřít dveře a s chutí 
vyrazit...

KateřinaTrutnovská, 
učitelka MŠ Chodovická

Broučci v kamenictví

Dolnopočernický rodinný klub 
Veselý čertík zve rodiče a děti 
z Horních Počernic

Nabízíme zajímavou nabídku kroužků 
a kurzů pro děti, např. Yamaha Class, 
Montessori, cvičení a říkadla, výtvar-
né a hudební kroužky, jógu pro děti 
a dospělé, angličtinu pro děti a dospě-
lé, kurz roztleskávaček Cheerleaders, 
cvičení pro těhotné, atd. Jako bonus 
pro každého účastníka našich kroužků 
nabízíme volný vstup do herny v den ko-
nání lekce. Velkým lákadlem pro rodiny 
z Prahy 9 a okolních městských částí 

se stal Velký počernický karneval, 
který jsme organizovali společ-
ně s restaurací Léta Páně. Děti 
i rodiče přišli v krásných maskách 
a kostýmech a vytvořili nezapome-
nutelnou atmosféru plnou radosti, 
smíchu a dobré nálady. V březnu 
jsme pro vás a vaše děti připra-
vili další zajímavé akce, z nichž 
vyzdvihneme zejména Filmový bál 
aneb děti v akci (9. 3.), Beauty Day 
(12. 3.), Večerní tvoření pro mamin-
ky - Velikonoční dekorace (12. 3.),  
Košíkování (27. 3.) a Bazárek dět-
ského oblečení a hraček (24. 3.). 

Těšíme se na vás v rodinném klubu 
Veselý čertík v Dolních Počernicích. 

Více informací na www.veselycertik.cz 
nebo na facebooku/Veselý čertík, o.s.
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Počasí v září se vydařilo, a proto jsme 
mohli většinu času trávit na naší krásné 
školní zahradě. Někteří jsme si podzimní 
měsíce zpříjemňovali výlety do přírody, 
odkud jsme si nosili nejen košíky hub, 
ale i krásné zážitky. Mateřská škola 
je plná šikovných dětí, a tak naši malí 
umělci, kteří už vědí, co jsou prkna 
co znamenají svět, vystoupili na plese 

seniorů a sklidili veliký potlesk. Překulil 
se měsíc, den se zkrátil a školní zahrada 
ožila už druhým podzimním Dýňohra-
ním. Všichni posilněni dobrotami, ať už 
domácími či koupenými, se pustili do 
plnění různých úkolů a jiných tvořivých 
aktivit. Děti tak strávily veselé odpoledne 
se svými rodiči a neminula je ani odmě-
na. Čas adventní nám jako každý rok 
příjemně krátili čert s Mikulášem. Letos 
za námi přijel Mikuláš v kočáru a nechy-
běla ani čertovská družina na divokých 
koních. Další řádění čertů čekalo na děti 
v tělocvičně, kde studenti počernického 
gymnázia předvedli zábavný program. 
Do skutečného pekla v Příbrami se vy-
pravili jen nejstatečnější naši předškolá-
ci. Místo tradičních vánočních besídek si 
rodiče s dětmi užili odpoledne v duchu 
vánočních zvyků a tradic. Nechybělo ani 
věštění vědmy, a tak se každý dozvě-

děl, co ho 
v novém 
roce čeká 
a nemine. 
Betlémská 
hvězda 
všechny 
zavedla ke 
stromečku, 

který jsme se zatajeným dechem roz-
svítili a společně si zazpívali koledy. Tři 
králové odstartovali nový rok, ale o tom 
zas někdy příště.

Kolektiv mateřské školy

Mateřská škola U Rybníčku se ohlíží za první 
polovinou školního roku
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STŘÍHÁNÍ PSŮ VŠECH PLEMEN
DENNĚ TEL.: 604 618 540

DOUČOVÁNÍ - DOMÁCÍ ÚKOLY ZŠ
DOUCOVANI-ZAKLADKA.BLOG.CZ

PRONAJMU PODKROVNÍ BYT
775 021 174

ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ 
PORADENSTVÍ, AUDIT, 

EK. PORADENSTVÍ 
(ZA ROZUMNÉ CENY)

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

HÁJEK - ZEDNÍK - MALÍŘ 
PROVÁDÍM VEKERÉ 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

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

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN 
CENA 15 KČ/M2. 

DOPRAVA ZDARMA 
TEL.: 605 567 053

DÁLE ZAJIŠŤUJEME ÚKLID 
KANCELÁŘÍ A DOMÁCNOSTÍ 

KOMINICTVÍ NĚMEC
OPRAVY, ČIŠTĚNÍ, REVIZE

TEL.: 775 132 921

HLEDÁM PRÁCI – HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
A ÚKLID DOMÁCNOSTI. 

PRAXE 17 LET V MŠ, 
TEL.: 607 227 513

!!!VYKLIDÍME VÁŠ BYT, 
POZŮSTALOSTI, SKLEP. ODVOZ 

STARÉHO NÁBYTKU 
AJ ODPADU K LIKVIDACI. 

TEL. 777 227 840

ČISTÍRNA ODĚVŮ V SEKEŘICKÉ 
ULICI 21 V HORNÍCH 

POČERNICÍCH VÁM STÁLE 
NABÍZÍ SVÉ SLUŽBY. 

PO – PÁ: 8 – 12, 14 – 18 H. 
TĚŠÍ SE NA VÁS HELENA 

ŠVARCOVÁ A KOL. 

POMOHU SE 
ZALOŽENÍM,OBNOVOU ČI 

ÚDRŽBOU ZAHRADY,
JEDNORÁZOVĚ I OPAKOVANĚ.

KONTAKT: 608 963131,
HELENA@12ZAHRADA.CZ

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

NAB. DROBNÉ ÚDRŽBÁŘSKÉ 
PRÁCE, OPRAVY, MONTÁŽ 

NÁBYTKU, MYTÍ OKEN
TEL.: 605 872 467

PIZZA PIZZA TONDO
zavedená pizzerie s novým názvem /bývalá pizza do krabice/ 
sortiment se nemění

Nově nabízíme:  ROZVOZ ZDARMA PŘIJÍMÁME STRAVENKY

Praha – Horní Počernice, Náchodská 708
Najdete nás mezi zastávkami MHD – Nádraží Horní Počernice a Vojická 

Tel.: 281 921 904, 720 108 426 
www.pizzatondo.cz

Otevírací doba:
Po– So 11 – 20 /od května do 21 hod./
Ne 11.30 – 20 /od května do 21 hod./
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PRONÁJEM - 70 bytů 1+kk,
24–36m2 v domě pro seniory

Rezidence Magnolia, Libiš

PRONÁJEM - restaurace
Olymp,

Slavětínská ul., Klánovice

PRODEJ - velmi pěkný
řadový RD, Semonická ulice,

Horní Počernice

PRODEJ – velmi útulný RD
Tyršova ulice,

Úvaly

DLOUHODOBÝ PRONÁJEM -
velmi dobře řešený řadový RD,

Běluňská, Horní Počernice

PRODEJ - udržovaný RD
Lhotská ulice,

Horní Počernice

Místní realitní kancelář RE/MAX Horizont
pro Vás zajišťuje:

RE/MAX Horizont, Náchodská 778/49, Horní Počernice

e-mail: zuzana.smekalova@re-max.cz, tel.: 739 486 511

�� kompletní realitní servis při prodeji nebo koupi nemovitosti
� právní a hypoteční servis
� řešení exekucí a zástav
� výkup a oddlužení nemovitostí
� poradenství v oblasti investic

Zuzana Smekalová, jednatelka společnosti

ceny od 6.350 Kč,-/měsíc

martin.drlicka@re-max.cz

✆ 606 796 657
Martin Drlička

Váš realitní makléř pro tuto oblast
Bydlím zde s Vámi

PRODEJ - 6 bytů 3+kk 
77-87m2, Žehušická 1643, 

Újezd nad Lesy

Vaše 
nemovitost
mohla být 

i zde.


