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Kalendář kulturních akcí v Horních Počernicích na měsíc

KDY? CO? KDE?

8.1., 19.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA DIVADLO H. POČERNICE

9.1., 15.00 O POPELCE DIVADLO H. POČERNICE

9.1., 17.30 KIMČONGÍLIE DIVADLO H. POČERNICE
9.1., 14-16 ZAVÍRÁNÍ VÁNOC: ŽIVÝ BETLÉM SE TŘEMI KRÁLI CHVALSKÝ ZÁMEK

11.1., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY J. BOŠKOVÉ GALERIE 14, ČERNÝ MOST

11.1., 19.30 CAVEMAN DIVADLO H. POČERNICE
12.1., 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY STROMY SVĚTA TOMÁŠE MÍČKA CHVALSKÝ ZÁMEK

12.1., 9.00 KOMINÍČKOVO ŠTĚSTÍ DIVADLO H. POČERNICE

12.1., 14.00 SETKÁNÍ SE STAROSTKOU HANOU MORAVCOVOU ZO SENIOŘI, SOKOLOVNA HP

DO 14.1.2011 ZÁPISY DO KURZŮ PROJEKTU PRÁCE A ŽIVOT V ROVNOVÁZE O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

14.1., 19.30 VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ TEČE VODA DIVADLO H. POČERNICE

15.1., 15.00 O CHYTRÉ PRINCEZNĚ DIVADLO H. POČERNICE

15.1., 15.00 HLAD DIVADLO H. POČERNICE

17.-21.1.2011 ZÁPISY NA 2. POLOLETÍ O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

17.1., 18.00 III. HUDEBNÍ VEČER - TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

17.1., 19.30 PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ DIVADLO H. POČERNICE
18.1.  17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY PAT A MAT CHVALSKÝ ZÁMEK

18. 1., 9.00 POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT DIVADLO H. POČERNICE

19.1., 19.30 TO BYL TEDA SILVESTR DIVADLO H. POČERNICE

19.1., 19.30 JAK SE UCHÁZET O ZAMĚSTNÁNÍ III O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

20.1., 14.00 BESEDA S FARÁŘEM MILOSLAVEM KLOUBKEM ZO SENIOŘI, SOKOLOVNA HP

20.1., 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU DIVADLO H. POČERNICE

24.1., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY L. F. VAŇKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

25.1., 9 a 10.30 POVĚSTI PRAŽSKÉ DIVADLO H. POČERNICE

26. 1., 9.00 O RUKAVIČCE DIVADLO H. POČERNICE

26.1., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY R. POLIAKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

26.1., 19.30 JAROSLAV HUTKA DIVADLO H. POČERNICE

27.1., 19.30 CHUDÁK HARPAGON DIVADLO H. POČERNICE

29.1., 15.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA DIVADLO H. POČERNICE

29.1., 17.30 BARMSKÝ VJ DIVADLO H. POČERNICE

30.1., 18.00 VÝTEČNÍCI DIVADLO H. POČERNICE

31.1., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY D. KALLMÜNZERA   SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

1. a 2.2., 13-17 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL VŠECHNY ZŠ V MČ PRAHA 20

2. 2., 9.30 MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI DIVADLO H. POČERNICE

9.2., 14.00 BURZA: VYMĚNÍM NEBO DARUJI COKOLIV ZO SENIOŘI, SOKOLOVNA HP

2.2., 18.30-21.30 RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

17.2., 9.00-12.00 DRÁTOVÁNÍ NÁDOBY O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

24.2., 9.00-12.00 PLSTĚNÉ POSTAVIČKY Z OVČÍ VLNY O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

26.2., 19.30 ZAMĚSTNÁNÍ Z PRACOVNĚ PRÁVNÍHO HLEDISKA O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH NAJDETE UVNITŘ ČÍSLA

KDE NAJÍT NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ?
Vzhledem k častým dotazům, zda budeme v Hornopočernickém zpravodaji otiskovat 

nové jízdní řády autobusů, sdělujeme, že nikoliv. Pro náš časopis to znamená osm stránek navíc 
a tím i značnou finanční zátěž pro vydavatele /navíc se jedná o neplacenou reklamu/. 

Na webu Dopravního podniku hl. m. Prahy http://idos.dpp.cz/idos nebo http://jrportal.dpp.cz/jrportal/LineList
najdete příslušný spoj a můžete si jej vytisknout. Nemáte-li tuto možnost, v recepci Chvalského zámku 

nebo ÚMČ Jívanská 647 vám požadovaný jízdní řád poskytnou.



Vážení čtenáři, 

ÚMČ Praha 20 pro vás připravil 
novinku. Na www.pocernice.cz nyní
funguje nové diskuzní fórum. Sekci
Napište nám najdete přímo na hlavní
liště. Budeme se snažit reagovat na
všechny vaše dotazy, podněty, připo-
mínky a stížnosti, které se týkají 
života naší městské části. Můžete
také psát na hpz@pocernice.cz.
Pro vás, kteří možnost elektronické
komunikace nemáte, nabízíme
schránku s nápisem Dotazy a pod-
něty občanů v recepci radnice. 
Věříme, že vzájemná komunikace
bude pro Horní Počernice přínosem. 

Vše dobré v novém roce vám přeje
redakce a vedení MČ Praha 20.

Z obsahu:

4 Prioritou nové radnice musí 
být vstřícnost k občanům

9 Zápis do prvních tříd ZŠ 

12 Děti ze Základní školy 
Stoliňská nosí štěstí

13 Přístavba MŠ Chodovická 
v začátcích

19 Divadlo hostilo skvělý 
koncert učitelů ZUŠ

22 Nabídka táborů DDM

25 Sára Tkadlecová druhá 
v anketě Jachtař roku

26 Pocta gymnastům Mládkovi 
a Šafářovi

Na titulní straně: Děti ze ZŠ Stoliňská
měly velký úspěch se svými výrobky
pro charitativní večer v Gongu na
podporu Dětského centra Paprsek.  
Foto: Simona Povolná

3SLOVO RADNÍCH

Milí spoluobčané, 
shodli jsme se s kolegy z koalice Společně
pro Počernice na tom, že i v úvodnících
v Hornopočernickém zpravodaji se na vás
budeme obracet stejným způsobem,
jakým pracujeme. Společně, ve shodě, ale
přitom každý sám za sebe. V případě
úvodníků to znamená, že v jejich psaní se
chceme pravidelně střídat. V tomto čísle
přišla řada na mě. 
Dnešní doba je časem špatných zpráv.
Ekonomika, politika, společenská situace
- všude se na člověka hrnou informace,
které právě nepotěší. Napadlo mě, že se
s vámi naopak podělím o všechno, co mi
v prvních dnech na radnici udělalo radost.
Jde především o nejrůznější setkání s vámi
všemi. Zejména v předvánočním čase jich
byla spousta. Vánoční besídky dětí ze zá-
kladních a mateřských škol, setkání s na-
šimi aktivními seniory v čele s paní Ilonou
Juklovou, vánoční posezení s pečovatel-
kami a seniory v Domečku, kde byli mimo
jiné i zástupci organizace tělesně postiže-
ných, které skvěle reprezentuje například
neuvěřitelně aktivní pan Oldřich Abt. 
Nemohu zapomenout na milý „bramboří-
kový večírek“ s dámami ze Sboru pro ob-
čanské záležitosti a jejich dlouholetou
předsedkyní paní Raisovou. Se svými kyti-
cemi a narozeninovými přáními pro počer-
nické oslavence jsou v životě naší městské
části jistým „čidlem“ dobré nálady.  Samy
ji stále mají. Navíc ji úplně nezištně pře-
dávají druhým lidem. Velice příjemné pro
mě bylo setkání s Barborou Zálohovou
z mateřského centra MUM a dalšími ma-

Díky za setkání s těmi, 
kteří nemyslí jen na sebe

Vážení spoluobčané,
rok s nulou na konci je minulostí a spo-
lečně otevíráme dveře do roku nového.
Rokem 2011 začínáme psát novou kapi-
tolu. Novou kapitolu v životě i v plnění
(nejen) novoročních předsevzetí.
Ve své nové kapitole budu psát o připra-
vovaném Portálu obecního pořádku, o set-
káních s příjemnými lidmi, o otevřené
radnici, o nově získaných zkušenostech,
a také bych rád psal o vašich žádostech
a přáních, s nimiž velmi rád pomohu. Pište
mi na e-mail: Vilem_Cap@pocernice.cz.
Jsem tu pro vás, stejně jako mí kolegové.
A jaká bude vaše nová kapitola? 
Přeji nám všem, aby nadcházející rok byl
rokem úspěchů, pohody a splněných
přání.
Ze srdce

Vilém Čáp, radní

minkami, které se na jeho práci podílejí. 
Ti všichni, které jsem za těch pár týdnů
měla možnost potkat, úplně samozřejmě
dělají pro druhé. Něco navíc.  Něco, co
vůbec nemusejí. Nečekají slova uznání
nebo díků. Úplně přirozeně, se sympatic-
kou nenápadností pouze dokazují, že běh
věcí kolem nás zas tak úplně špatně na-
stavený není. V mnoha ohledech jsou pro
nás všechny důležitými posly dobrých
zpráv. 

Na závěr mi dovolte, abych vám všem na
prahu nového roku popřála spoustu stejně
inspirativních setkání. A samé dobré
zprávy.  

Mgr. Alena Štrobová, radní
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Po nedávných komunálních volbách mají
mnohá města a vesnice v České republice
nové starosty a místostarosty, výrazných
změn doznaly po us-
tavujících zasedáních
zastupitelů také ně-
které obecní rady, vý-
bory a komise. Tato
změna se nevyhnula
ani naší městské
části, jejíž vedení chce
nyní pravidelně  před-
stavovat nové tváře
zdejší radnice,  více informovat občany
o jejich práci, názorech a vizích.  
Že to nové vedení a zastupitelstvo nebude
mít jednoduché, o tom nikdo nepochy-
buje, názorně to ukázalo už první zase-
dání 13. prosince, kde čelilo nekonečným
a mnohdy nesmyslným interpelacím ze
strany bývalých představitelů obce. Pokud
ale hlavním motivem nového vedení rad-
nice nebude jeho vlastní prospěch, ale
spokojenost občanů, kteří zde  najdou za-
stání a slušnost, bude to devíza, která se
nedá ničím nahradit a především nikým
zpochybnit. Lidé chtějí změnu. Nemůže
však být jen v šetření s penězi, musí jít
především o změnu v přístupu k nám
všem, naprostou transparentnost dění na
radnici a dodržování pravidel. 
Naplní se naše očekávání, které většina
z nás do nového vedení radnice a zastu-
pitelstva vkládá? Na to je příliš brzo, o tom
si povíme až za několik měsíců. Každý
z nově zvolených by ale měl vědět, že lidé
budou práci vedení radnice vždy hodnotit
podle toho, jak se bude chovat k obča-
nům, svým voličům. Nepopulární kroky se
občas dělat musí, ale mají mít logická
a průhledná zdůvodnění.  
V minulém čísle jsme otiskli koaliční do-
hodu stran zastoupených v novém vedení
radnice. Můžeme ji hodnotit až podle
toho, jak bude naplňována. Ponechme
tedy nové radnici lhůtu sto dní, jak je to
v politice obvyklé, pak uvidíme, zda se
sliby z těchto dohod začínají naplňovat.
Pro začátek by nám všem měla stačit jis-
tota, že na radnici sedí lidé, kteří budou
vstřícní k občanům Horních Počernic. 
Za redakci Hornopočernického zpravo-
daje chci zopakovat, že uvítáme ze strany
občanů veškeré podněty k tomu, co by
v našem obecním časopise chtěli mít. Čte-
náři je mohou aktuálně směřovat na e-mail
hpz@pocernice.cz. Naší snahou vždy
bylo a nadále je, aby se do našich novin
dařilo promítnout vše, o čem se nahlas
nebo v ústraní hovoří, co se v obci aktu-
álně děje. Součástí naší představy také je,
aby byla jasně nastavena a dobře známa
nezpochybnitelná pravidla pro všechny,
kteří budou chtít do HPZ přispět jednorá-
zově či opakovaně.

Dana Mojžíšová

Prioritou nové radnice musí být vstřícnost k občanům
Z diáře  vedení obce
Rada městské části zasedala kromě vá-
nočních svátků a 2.12. každý týden ve
čtvrtek. Proběhlo seznamovací setkání se
všemi řediteli základních a mateřských
škol, s ředitelem SOŠ pro administrativu
EU v Lipí ulici, s ředitelkou Divadla Horní
Počernice, DDM a vedoucí knihovny, se
zaměstnanci Chvalského zámku a se
všemi vedoucími odborů ÚMČ. Na těchto
individuálních jednáních jsme probírali
hlavní úkoly jednotlivých odborů a jejich
vztah k samosprávě. 
Pravidelně každý týden probíhají koordi-
nační setkání se zástupci městské policie
a jednou za měsíc pak informační schůzka
se státní policií. Na těchto setkáních rea-
gujeme na podněty občanů a potřeby
městské části. Aktuálním úkolem je vedle
monitoringu bezdomovců, heren a restau-
račních zařízení častá kontrola dodržování
zákazu vjezdu v ulici Otovická a Slatiňan-
ská.

Jednání s investory
Postupně probíhají jednání s významnými
investory a partnery městské části. Jednali
jsme se zástupci Léčebného a rehabilitač-
ního střediska na Chvalech o projektu plá-
nované výstavby nových léčebných
zařízení. Se zástupci VGP Park Horní Po-
černice jsme jednali o plánované 4. etapě
výstavby industriálního parku a plánované
rekonstrukci části komunikace včetně
chodníků v ulici Ve Žlíbku. 
Se zástupci SC Xaverov, a.s. jsme jednali
o zlepšení vzájemné informovanosti a se-
stavení pracovní skupiny složené se zá-
stupců obce a společnosti SC Xaverov,
a.s. Cílem této pracovní skupiny je sezná-
mit se s hospodařením SC Xaverov, a.s.
a zodpovědět případné nejasné otázky tý-
kající se této společnosti. Se zástupci in-
vestora projektu Tři věže jsme hovořili
o představení tohoto investičního záměru
na jednání Rady MČ. Proběhla seznamo-
vací schůzka se zástupci Hummer centra
o jeho aktivitách na Tvrzi Hummer za Hor-
ními Počernicemi u dálnice D11 směrem
na Hradec Králové.
Proběhlo seznamovací setkání s dodava-
teli služeb v oblasti informačních systémů,
software a hardware. Konkrétně se spo-
lečnostmi CS Development, Gesto Com-
puters, Perman software, GTS, O2
a Gordic.

Doprava a kanalizace
Proběhlo jednání se zástupci Technické
správy komunikací o nevyřešených prob-
lémech a připravovaných akcích v Horních
Počernicích. Se zástupci společnosti
Zavos jsme jednali o urychlení dobudování
kanalizace v Horních Počernicích. Se zá-
stupci Správy železničních a dopravních

cest jsme jednali o projektu Optimalizace
trati 231 Praha-Vysočany - Lysá nad
Labem. Detailně jsme projednávali náva-
zující investiční akce. Vybudování pod-
chodu na nádraží Horní Počernice,
vybudování podjezdu pro cyklisty směrem
na Zeleneč, výstavbu protihlukových stěn
kolem železniční trati, rekonstrukci želez-
ničních mostů v ulicích Bártlova a Ve Žlíbku
a komplikovaný investiční záměr podjezdu
pod železniční tratí v ulici Bystrá. 

Poprvé u nového primátora
Jako jedna z prvních městských částí jsme
jednali s nově zvoleným pražským primá-
torem Bohuslavem Svobodou. Na pro-
gramu bylo vedle vzájemného představení
především otázka investic v Horních Po-
černicích. Jako prioritu městské části jsme
představili dobudování kanalizace, kde
jsme požádali o podporu při získání fi-
nančních prostředků pro tuto akci v rámci
operačního programu ŽP Ministerstva ze-
mědělství ČR. Dále jsme hovořili o inves-
tičních akcích v oblasti komunikací,
životního prostředí a především školství.
Detailně jsme hovořili o dostavbě MŠ Cho-
dovická a s tím spojenou otázkou financo-
vání této akce. Potěšila nás podpora pana
primátora prakticky ve všech klíčových
otázkách. Na pražském Magistrátu jsme
také jednali s Ing. Zdenou Javornickou, zá-
stupkyní ředitele pro oblast finanční, pově-
řenou řízením odboru rozpočtu MHMP. 

Hana Moravcová /1970/ pracovala jako
sálová instrumentářka na klinice orto-
pedie, od roku 1992 vede rodinnou
firmu Pekařství Moravec a restauraci
s bowlingem v Horních Počernicích.
v Zastupitelstvu MČ Praha 20 působí
od roku 2002, od r. 2006 jako neuvol-
něná radní pro životní prostředí. Bý-
valá členka ODS, nyní zvolena
starostkou MČ Praha 20 za Šanci pro
Počernice.
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O rozpočtu a akcích
Proběhla jednání s řediteli škol, školských
a kulturních zařízení v Horních Počernicích
o rozpočtu na rok 2011. Zúčastnili jsme se
mnohých vánočních setkání a akcí. Za
všechny vybíráme účast na vánočním se-
tkání klubu podnikatelů, vánočním setkání
zaměstnanců úřadu, vánočním setkání
Domu s pečovatelskou službou nebo vá-
nočním setkání seniorů.
Vedení obce pozvalo všechny ředitele
škol, představitele církví, kulturních a mlá-
dežnických organizací na předvánoční se-
tkání na Chvalský zámek. Setkání proběhlo
v přátelské atmosféře, někteří z nás se vi-
děli poprvé. Vzájemně jsme se informovali
o připravovaných akcích pro rok 2011.

Z běžného chodu úřadu stojí za zmínku ře-
šení kalamitní situace sněhové nadílky,
jednání s občany ohledně kanalizace, ne-
dobrém stavu mostu přes dálnici D11,
nově zřízené autobusové lince 296, pro-
jednávání petice občanů z ulice Slatiňan-
ská a jednání se zástupci bytového domu
Jívanská. 

Chcete předat radnici?
Je to snadné. Minimálně v naší městské
části. V okamžiku příchodu nového vedení
na radnici se logicky očekává, že odchá-
zející předají nově příchozím kolegům po-
třebné dokumenty, smlouvy a další
náležitosti. Neplatí to ale úplně vždycky.
Například u nás. Posuďte nakonec sami:
Ing. Josef Straka – ticho po pěšině, nepře-
dal nic. Zmizel. Kancelář prázdná, na stole
hromada sponek na papír. Bez papírů, sa-
mozřejmě. Kde nic, tu nic. Zeptáte-li se,
kde je alespoň koncepce rozvoje obce,
kterou se dotyčný v několika uplynulých
volebních obdobích měl zabývat, úředníci
nejistě krčí rameny. Řada městských částí
přitom už dávno své koncepce zveřejnila
na  webových stránkách. ÚMČ Praha 20 ni-
koli.  

Petr Herian /1969/ je absolventem Fa-
kulty strojní ČVUT, v roce 1995 založil
Newton  Media, a.s., největší nadná-
rodní středoevropskou společnost mo-
nitorující mediální trh. V roce 2008
zakládá společnost Newton Technolo-
gies, a.s., jejíž špičková technologie
nachází uplatnění v justici, zdravotnic-
tví a dalších oborech.  V roce 2002 se
stal zastupitelem a radním pro školství
a kulturu v MČ Praha 20, nyní byl zvo-
len místostarostou obce.

Výběrová řízení
Jednotliví členové Rady se zúčastnili vý-
běrových řízení na výměnu oken bytového
domu Mezilesí 2056 – 2057, výměnu od-
padních stoupaček bytového domu Mezi-
lesí 2059 – 2060, na vybavení zahrady
herními prvky pro MŠ Křovinovo náměstí
a na přístavbu objektu MŠ Chodovická.

Tři setkání starostů
V prosinci jsme absolvovali tři setkání se
starosty okolních obcí. První se konalo pod
záštitou České spořitelny na Chvalském
zámku, druhé pracovní setkání se týkalo
koordinace činností pro oblast dopravy
a proběhlo v Běchovicích. Třetí velmi milé
setkání se konalo v Arcibiskupském paláci
na Hradčanech na pozvání Mons. Domi-
nika Duky OP, arcibiskupa pražského.

Informační a finanční audit
Absolvovali jsme několik pracovních se-
tkání s externími konzultanty realizujícími
informační a finanční audit MČ Praha 20
Horní Počernice. Cílem auditů je návrh op-
timalizace a snížení nákladů v oblasti ICT
a dalších služeb, prověření výhodnosti
smluv s externími dodavateli a čerpání pro-
středků z rozpočtu naší městské části. Oba
audity probíhají ve spolupráci s vedoucími
pracovníky příslušných odborů.

Odbor rozvoje obce
Postupně se propracováváme dlouhodobě
neřešenými projekty odboru rozvoje obce.
Téměř každý týden objevujeme nedoře-
šené úkoly a smlouvy. Jeden příklad za
všechny je naplnění podmínek kupní
smlouvy mezi MČ Praha 20 a bytovým
družstvem Třebešovská ze dne 29.5.1996,
kde bytové družstvo získalo slevu na
nákup bytů s podmínkou investic v příštích
deseti letech. Nový vedoucí odboru roz-
voje obce předložil smlouvu Radě MČ
o několik let později, tj. v prosinci 2010. 

Tomáš Kádner – tabáková vůně. Bývalý
místostarosta věnoval novému vedení 30
minut svého času. Nic víc. Ptáte se na
smlouvy? K čemu, prosím vás? Vše máte
elektronicky a nejlepší jsou přece smlouvy
ústní. Vhodné prakticky na cokoli. Pan ex-
místostarosta tak ve své kanceláři nově pří-
chozím ponechal jen staré fotografie, pár
pohlednic a dokumenty z minulého století.
Navíc dárek v podobě typického tabáko-
vého aroma. 
Ivan Liška – světlá výjimka. Jako jediný do-
kumenty a písemnosti předal. Díky za svět-
lou výjimku na ÚMČ Praha 20.

Za MČ Praha 20 - Horní Počernice 
Hana Moravcová a Petr Herian 
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Na krátké předvánoční setkání s vede-
ním radnice MČ Praha 20 pozvala ve-
doucí odboru školství a kultury Eva
Déduchová ředitele hornopočernických
škol, kulturních, společenských a cír-
kevních institucí a spolků. Dopolední
schůzka 17. prosince na Chvalském
zámku měla nejen společenský, ale
hlavně pracovní charakter. 

Místostarosta Petr Herian informoval o nej-
bližších úkolech rady a významných inves-
ticích a událostech, které Horní Počernice
čekají v roce 2011.
Prof. MUDr. Petr Fiala, ředitel Léčebného
a rehabilitačního střediska Chvaly, hovořil
o projektu dobudování celého areálu - Ko-
munitního centra Chvaly, kde se v bu-
doucnu kromě jiného počítá s výstavbou
hospicu, nového LRS na úrovni moderního
sanatoria, rozšíření kapacity Bethesdy a
vybudování konferenčního centra. 
O kolaudaci staveb v objektu SOŠ pro ad-
ministrativu EU v Lipí ulici informoval její ře-
ditel Mgr. Roma Liška. Celý komlex budov
školy byl zateplen, okenní výplně a dveře
jsou vyměněny, provedena byla také re-
konstrukce elektroinstalace a další sta-
vební úpravy.
Největší investiční akcí, která naši měst-
skou část čeká v roce 2011, je přístavba
školky v Chodovické ulici. Stavba za pa-
desát milionů korun čeká v tuto chvíli na
výběr zhotovitele a měla by trvat zhruba
rok. Jak řekla na setkání ředitelka školy
Lenka Kudláčková, realizace stavby bude
náročná pro všechny, především ale pro
děti a personál.   

Na závěr setkání popřála starostka Horních
Počernic všem klidné svátky a dala pokyn
ke společné fotografi, protože jak jsme už
avizovali, budeme postupně představovat
všechny, kteří v naší městské části působí
ve státní správě a samosprávě. Na této fo-
tografii je třicet lidí, z nichž jsem čtyři
dosud neznala. Pokud jste vy poznali
všechny ředitele našich škol a institucí či
předsedy spolků, gratuluji vám. Pro jistotu
ale uvádíme jejich seznam a funkci:

1. Mgr. Radislav Novotný
farář Církve metodistické
2. Ing. Petr Herian, místostarosta 
3. Mgr. Roman Liška
ředitel SOŠ pro administrativu EU
4. Oldřich Abt
předseda Svazu tělesně postižených
5. MVDr. Klára Bonková
radní pro sociální a protidrogové záležitosti
6. Božena Beňová
ředitelka knihovny
7. Dana Mojžíšová
redaktorka HPZ
8. Jana Králíková
vedoucí skautského střediska Oheň
9. Helena Víchová
referentka odboru školství a kultury
10. Eva Déduchová, vedoucí odboru škol-
ství a kultury
11. Mgr. Pavel Wild
ředitel Fakultní základní Školy Chodovická
12. Mgr. Naďa Blesková 
ředitelka ZŠ a MŠ Spojenců
13. Bc. Hana Čížková
ředitelka KC a Divadla H. Počernice

4
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14. Mgr. Martin Březina
ředitel ZŠ Stoliňská
15. Barbora Zálohová
ředitelka Mateřského centra MUM
16. Libor Zíka
ředitel Základní umělecké školy 
17. Věra Zálohová
pokladní Svazu postižených civilizačními
chorobami
18. Mgr. Alena Štrobová
radní pro školství a kulturu
19. Ilona Juklová
předsedkyně ZO Senioři
20. Mgr. Alžběta Cibochová
ředitelka ZŠ speciální a praktické Bártlova
21. Jana Neudertová 
ředitelka ZŠ Ratibořická
22. Prof. MUDr. Petr Fiala
ředitel LRS Chvaly
23. Zdeňka Horváthová
ředitelka Domu dětí a mládeže
24. Mgr. Jan Podešva
ředitel Gymnázia Horní Počernice
25. ThMgr. Rafal Marcin Sulwestrzak,
administrátor farnosti sv. Ludmily na Chvalech 
26. Ing. Monika Brzkovská
vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví
27. Hana Moravcová
starostka Prahy 20
28. Jarmila Frolíková
ředitelka MŠ U Rybníčku
29. Lenka Kudláčková
ředitelka MŠ Chodovická
30. Mgr. Jaroslava Schmidtová
kastelánka Chvalského zámku

Dana Mojžíšová,
foto Vít Procházka

26
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To nejlepší pro děti!
V prosinci proběhla za účasti úředníků příslušných odborů naší
radnice kontrola denního mateřského centra na území naší měst-
ské části. Výsledek kontroly byl pro mnohé překvapivý přede-
vším v tom, s jakou lehkomyslností jsou rodiče mnohdy schopni
svěřit vlastní děti „kamsi“ na hlídání. Dovolenou si vybíráme s vel-
kou pečlivostí, stejně tak nové auto, ledničku nebo firmu na re-
konstrukci bytu. Je zvláštní, že tak obezřetní nejsme v případě
vlastního dítěte. Tam nám často stačí jen roztomilé webové
stránky s fotkami usměvavých dětí v kvetoucí zahradě.   
Místo, kde proběhla kontrola, navštívili za naši radnici pracovníci
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, živnostenského odboru
a dvě kontrolorky Hygienické stanice hl. m. Prahy. Reagovali tak
na stížnost několika rodičů. Zřizovatelé zařízení, které poskytuje
celodenní péči o děti od jednoho roku věku, kontrolorky hygieny
vůbec nevpustili dovnitř. Kdo z ředitelů mateřských nebo zá-
kladních škol by si asi něco podobného dovolil? Na místě nebyla
přítomna ani zdravotnice, která by při péči o tak malé dětí roz-
hodně přítomna být měla. V lednici kuchyně, kde se měl pro děti
zanedlouho chystat oběd, objevila naše sociální pracovnice
pouze vajíčka. Pardon, ještě sádlo! 
Je řada věcí, které zřizovatelé odmítli úředníkům ke kontrole pře-
dložit. Namísto toho vyhrožovali svým právníkem a sankcemi. Si-
tuace byla velice tristní a nepochybně bude mít pro každého ze
zúčastněných dohru. Především kolegové ze živnostenského od-
boru si v tomto směru stěžují na evidentní „díru v zákoně“. Zři-
zovatel totiž se svým „hlídacím byznysem“ putuje po celé
republice. V okamžiku, kdy se o něho začnou zajímat příslušné
úřady, z místa zmizí a zanedlouho provozuje své služby jinde,
pod jiným názvem. Tím pádem je nepostižitelný! Rodiče by proto
měli počítat se vším. Obezřetnost se v případě dítěte určitě vy-
plácí a je dobré si v tomto směru najít co nejvíce informací.

Děti v ohrožení
Pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 20
mají s podobnými případy zkušenosti. „V naší legislativě je péče
o děti svěřena do působnosti dvou ministerstev: ministerstva zdra-
votnictví (péče o děti do tří let, tzv. jesle) a MŠTV, které provozuje
mateřské školky a školy. Rodiče, kteří v zoufalství z nedostatku
míst ve školkách zřizovaných obcí svěřují své děti soukromým za-
řízením, vystavují děti nebezpečí. Mohou se tak snadno dostat do
rukou osob, které nemají potřebné znalosti a vědomosti, nemají
čistý trestní rejstřík, případně může jít o osoby, které vykazují de-
viantní chování. Děti jsou tak ohroženy ve vyšší míře úrazy, zraně-
ním, možností onemocnět z nedostatečné hygieny prostor nebo
se stát i obětí trestného jednání. Pokud dítě nebylo přijato do
školky zřizované obcí, doporučujeme se raději domluvit s kama-
rádkou, která má vlastní děti a za úplatu vám dítě pohlídá. Další
spolehlivou formou je využít sítě mateřských center provozova-
ných maminkami na mateřské a rodičovské dovolené. Poskytují
různé služby jako jsou dopolední hlídání dětí a kroužky. Víme, že
v současné době mnoho zaměstnavatelů umožní matce malého
dítěte pracovat na zkrácený úvazek. Právě proto všem radíme, aby
hlídání svého dítěte věnovaly velkou pozornost,“ konstatují pra-
covnice sociálního odboru Prahy 20.

Žádejte potvrzení, nevěřte reklamě!
Živnostenský odbor má velmi omezené kompetence v kontrole
zařízení, která fungují pod různými názvy jako denní mateřské
centrum, soukromá mateřská školka apod. Rodič svěřující dítě
do takovéhoto zařízení by měl vyžadovat k předložení minimálně: 
osvědčení o odborné způsobilosti osob, které se o dítě starají,
živnostenské oprávnění k podnikání v péči o děti, zdravotní prů-
kaz a výpis z rejstříku trestů. 
Logicky byste si prostory školky měli osobně prohlédnout, za-

měřit se přitom na hygienu a profesionální přístup zaměstnanců.
Mnohé napoví pohled i na ostatní děti hrající si v prostorách
"školky". Spokojené děti jsou živé, veselé a hravé. 
Úředníkům zákon v podstatě v důsledném dořešení podobných
případů nepomáhá. O této situaci hodlám informovat předsed-
kyni ústavně-právního výboru PS ČR Karolínu Peake, protože je
nutné, aby legislativa v tomto směru vycházela pracovníkům
úřadů více vstříc. Zatím se tak neděje. Úředníci naší městské části
ze sociálního odboru a kontroloři živnostenského odboru konají
v tomto směru nad rámec svých povinností. Nevidí na svých sto-
lech pouhou úřední stížnost, ale konkrétní příběh dítěte. Za svou
práci si zaslouží opravdu velké poděkování. 

V případě potřeby volejte na odbor sociálních věcí a zdra-
votnictví Praha 20, tel.: 271 071 640.

Mgr. Alena Štrobová, radní

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Od 1.1. 2011 dochází k zásadním změnám 
vzákoně č. 117/1995 Sb., ostátní sociální podpoře
Ruší se výplata dávky sociální příplatek
O ukončení výplaty této dávky úřad zašle žadatelům písemné
sdělení po její poslední výplatě. Po přechodnou dobu od
1.1.2011 do 31.12.2012 se zachová nárok na dávku pouze, jde-
li o rodiče pečujícího alespoň o jedno nezaopatřené dítě, které je
dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dlouhodobě těžce zdravotně postižené, anebo je-li alespoň 1
z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdra-
votně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlou-
hodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné.
Zkracuje se doba  možnosti provedení volby nároku 
na rodičovský příspěvek u tříleté varianty
Volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře je třeba
provést nejpozději do 9 měsíců věku dítěte. Nejpozději do konce
února 2011 mohou ještě provést volbu čerpání rodičovského pří-
spěvku v základní výměře rodiče dítěte, které je ke dni 1. ledna
2011 starší 10 měsíců života, ale mladší 23 měsíců života. U čtyř-
leté varianty rodičovského příspěvku se zkracuje výplata dávky
v základní výměře. Ve výši 7 600 Kč se bude dávka vyplácet
pouze do 9 měsíců věku dítěte, poté do čtyř let věku dítěte ve
výši 3 800 Kč.
Porodné se vyplácí pouze na první živě narozené dítě
V souvislosti s touto změnou zákona důrazně upozorňujeme ro-
diče, že nárok na dávku rodičovský příspěvek zůstává stále
pouze v souvislosti s péčí o nejmladší dítě v rodině. I když si tedy
již nebudete moci žádat při narození dalšího dítěte o porodné, je
třeba řešit ukončení nároku na rodičovský příspěvek na starší
dítě a uplatnění žádosti na dítě nově narozené. Vyvarujete se tak
zbytečných přeplatků na dávce! Upozorňujeme, že nárok na vý-
platu rodičovského příspěvku je pouze tři měsíce zpětně ode dne
podání žádosti.
Porodné se stává testovanou dávkou v závislosti na výši 
příjmu rodiny
Nárok na porodné vzniká, nepřevyšuje-li rozhodný příjem v ro-
dině součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40.
Pro posouzení nároku na dávku se vychází z rozhodných příjmů
rodiny za kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí,
ve kterém se dítě narodilo. Prokazované příjmy jsou uvedeny
v zákoně o státní sociální podpoře.
Mění se výše porodného
Výše porodného je na první živě narozené dítě 13 000 Kč, na
první živě narozená dvojčata a vícerčata pak 19 500 Kč.
Podrobnější informace na nové formuláře obdržíte na jednotli-
vých pracovištích státní sociální podpory Úřadu práce hl. m.
Prahy.

Romana Wagnerová, 
vedoucí pracoviště SSP v Praze 20

Tel.: 950 178 975
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Sněhová nadílka v Horních Počernicích
Pokud sdělovací prostředky a krizový štáb Magistrátu hl. m.
Prahy začnou zveřejňovat výstrahy, které se týkají intenzív-
ního sněžení, pracovníci odboru místního hospodářství už
vědí, že příštích pár nocí toho moc nenaspí. Dělají maximum
pro to, aby měli situaci v Počernicích pod kontrolou. Sníh je
mocný nepřítel. Pro ty, kteří mají pocit, že je snadné s ním
zatočit, přinášíme souhrnnou informaci o tom, jak vypadá
sněhová nadílka z pohledu těch, kteří se s ní přímo potýkají.
Pro představu nabízíme jejich „deník sněhové pohotovosti“.  

Neděle 28.11.
Zveřejněna výstraha o intenzivním sněžení v noci na 29.11. Před-
pokládané množství 10 - 20 cm  sněhu. OMH vyhlásil 15 minut po
půlnoci výjezd sněhové pohotovosti na 1 hod. 30 min.

Pondělí 29.11.
Na své úklidové trasy vyjely všechny naše  vlastní i smluvní me-
chanismy. Sníh z komunikací i chodníků, kterého do 16. hodiny
napadlo cca 15 cm, byl odstraněn pluhováním. Všechny stroje
projely úseky dvakrát. Jedna obrátka u traktorů a malého chod-
níkového zametače trvá přibližně 5 - 7 hodin dle výšky sněhu
a dalších provozních podmínek. Multikáry potřebují 4 - 6 hodin.
Dvě čety pracovníků MH průběžně od 3 hodin ráno do 16 hod.
odpoledne ručně uklízejí chodníky, schody a další plochy , kde
mechanizmy nelze použít. Práce probíhají až do 20 hod. O úklid
přibližně 1/4  chodníků se dle smlouvy s MČ Praha 20 postarala
firma Fytomax. 

Úterý 30.11.   
Připadly další 2 cm sněhu. Úklid chodníků, kontrola a posyp ko-
pečků a nebezpečných úseků komunikací pracovníky MH, kteří
současně čistí vstupy na přechody v ulici Náchodské od roz-
bředlé tmavé kaše. Pracuje se od  4.30 do 17.00.  Vyhlášena další
výstraha na silné sněžení, které zasáhne ČR ve středu odpo-
ledne. 

Středa 1.12. 
Předpověď se potvrdila. Drobně sněžení a s ním silný vítr. Před
16 hod. sněžení zesílilo, výjezd sněhové pohotovosti byl vyhlášen
na 17.00. Do odklízení sněhu byla zapojena veškerá vlastní me-
chanizace, pracovníci ručního úklidu, smluvní traktor a firma na
úklid části chodníků. 

Za neustálého hustého sněžení a silného větru napadlo do 4.30,
kdy sněžení ustalo, asi 20 cm sněhu. Traktory, multikáry i chod-
níkové stroje pracují nepřetržitě do dopoledních hodin. Každý
úsek byl projet 2 - 3x, aby byla zajištěna sjízdnost a schůdnost
komunikací a chodníků. Současně jsou do večerních hodin
a opět od 3.00  prováděny ruční úklidy chodníků, zahájen posyp
nebezpečných úseků komunikací štěrkem a odklízení sněhu
z křižovatek a parkovišť. 

Čtvrtek 2.12. 
Nepřetržitě od středeční 17. hodiny pokračují práce na odhrno-
vání sněhu do čtvrtka 15.30. Po dlouhodobém nepřetržitém na-
sazení se začíná projevovat velká únava zaměstnanců. U vozidla
Multicar, které je ve velmi dobrém stavu, došlo k vytržení čtyř
šroubů z ocelové desky a odpadnutí radlice. Závada byla v noci
během dvou hodin opravena. Traktor Zetor 7211 MČ Praha 20
s pohonem pouze zadních kol již nezvládal množství sněhu, kola
na původním  ujetém a zledovatělém podkladu prokluzovala.
V noci musel být povolán na pomoc druhý traktor Zemědělského
a obchodního družstva Šestajovice s pohonem i předních kol. 

Pátek 3.12.
Už nesněží, od 7 do 16 hod. provádějí pracovníci odboru MH po-
sypy komunikací a chodníků drtí. Současně se uklízí křižovatky
od hromad sněhu. Jedná se zejména o křižovatky místních ko-
munikací s velkým provozem vozidel a oblasti sídlišť. Sníh odklí-
zejí dva nakladače MČ Praha 20 a jeden zapůjčený.  

Sobota 4.12.
Od 7 do 15.30 hod. jsou provedeny posypy chodníků a komuni-
kací, včetně odklízení sněhu z komunikací stejně jako předchozí
den.  

Pondělí  6.12. 
V neděli po 20 hod. opět sněží.  Sněhová pohotovost vyjíždí ve
2.30 hod. na odhrnování sněhu, práce jsou ukončeny v 15.45
hod. Do večera je v dílně provedena výměna ohnutého pístu rad-
lice u Multicary. Předpověď: další sněžení.  

Úterý 7.12.
Výjezd traktorů, Multicar i chodníkových strojů o půlnoci. Za noc
připadlo dalších cca 10 cm mokrého sněhu. První kolo úklidu
obce ukončeno v 8 hod. ráno. Sníh rozbředává, odhrnutý sníh
vozidla natahují zpět, vozovky vypadají s rozbředlou rozježděnou
vrstvou sněhu tak, že je nikdo neuklízí. 
Druhé kolo odhrnování chodníků a vozovek zahájeno v 9.30 hod.
a ukončeno v 17 hodin. Odpoledne odchází spojka u jedné Mul-

Středa 1.12.2010, 18.00: Předpověď se potvrdila. 
Do odklízení sněhu byla zapojena veškerá mechanizace 
místního hospodářství a traktor ZOS Šestajovice.

Středa 8. prosince ráno: Kdo se nedostal do vlaku, musel jít
z Horních Počernic k metru Černý most pěšky.

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Počet výjezdů techniky OMH Praha 20 - Horní Počernice za posledních 10 let 
Zimní období:     2000/1   2001/2   2002/3   2003/4   2004/5   2005/6   2006/7   2007/8   2008/9   2009/10  2010/11 (do 15.12.)
Prosinec 2 12 7 8 3 12 2 1 1 9 17
Leden 9 9 4 18 6 7 5 6 13 26
Únor 7 3 3 6 13 7 1 0 11 15

ticary. Večer se při teplotách kolem nuly na sněhu vytváří místy
sklovitý povrch a je vydána výstraha na náledí. Výjezd pohoto-
vosti určen na středu o půlnoci...
Tolik pro informaci zkrácený výpis z provozního deníku zimní
údržby OMH. OMH zajišťuje pro Pražské služby také posyp ko-
munikací zejména v oblasti Svépravic a Chval, aby sem mohly
zajíždět popelářské vozy. V tabulce uvádáme počet výjezdů za
posledních 10 let, kde je patrné, jak extrémní byla z pohledu zim-
ního úklidu minulá zimní sezóna a letošní prosinec. 

Informace o komunikacích a chodnících
v Praze 20 - Horních Počernicích 
Hlavní město Praha zajišťuje prostřednictvím TSK zimní údržbu
na hlavních komunikacích v ul. Náchodské, Božanovské, Bystré,
Ve Žlíbku, Bártlově, Hartenberské a komunikacích s provozem
linek MHD. Na všech ostatních místních komunikacích, jejichž
délka představuje celkem 75 km, zajišťuje zimní údržbu MČ
Praha 20 Horní Počernice. Současně zajišťuje zimní úklid na
svých chodnících, kterých je 42 km, přičemž cca 1/4 (11,1 km)
byla ze zimní údržby vyhláškou hl. m. Prahy na žádost MČ Praha
20 vyřazena. I tak nám zůstává přes 30 kilometrů chodníků.   
MČ Praha 20 používá mechanizaci a využívá služeb těchto part-
nerů: traktor Zetor MČ Praha 20, traktor Zetor ZOS Šestajovice,
dva vozy Multicar M26, chodníkový zametač Hako, nakladače

Locust 903 a Locust 853, Avia A 31 sklápěč, Iveco kontejnerový
nosič, Multicar M25 (vše v majetku MČ Praha 20),  Firma Fyto-
max - smluvní dodavatel úklidu chodníků 8000 bm a TSK hl. m.
Prahy - smluvní dodavatel údržby komunikace Do Svépravic.
Vedení naší městské části si velmi váží většiny z vás, hornopo-
černických občanů, kteří pomáhají s odklízením "svých" chod-
níků a není jim jejich stav lhostejný. Všem vám za to děkujeme.
Jestliže potřebujete drť na posyp chodníku, může si jedno ko-
lečko bezplatně vyzvednout na OMH v ulici Lípí. 
V případě jakýchkoliv dotazů a připomínek ke sněhové po-
hotovosti se obracejte na odbor místního hospodářství,  tel.:
271 071 690, vedoucí odboru Jaroslav Píša, e-mail:
jpisa@pocernice.cz, případně na radního pro obecní pořá-
dek Viléma Čápa, e-mail: vilem_cap@pocernice.cz

Na závěr citace z dopisu Darii Češpivové: ”Ráda bych poděko-
vala lidem z odboru místního hospodářství a vedoucímu Jaroslavu
Píšovi za to, jak i v extrémních podmínkách loňského prosince
dokázali zajistit úklid sněhu v oblasti Horních Počernic. Mohu
srovnávat s jinými částmi Prahy a v tomto směru si pracovníci na-
šeho OMH vedou skutečně skvěle. Všem děkuji.”

Na základě informací z odboru místního hospodářství
zpracovala Dana Mojžíšová,

foto Soňa Zíková

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY 

Zápis do prvních tříd základních škol
Odbor školství a kultury MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi
na zápis do prvních tříd základních škol v Horních Počernicích
pro školní rok 2011/2012 ve dnech: 

1. a 2. února 2011 od 13.00 do 17.00
ve všech školách: ZŠ Ratibořická 1700, ZŠ Stoliňská 823, FZŠ
Chodovická 2250 a ZŠ Spojenců 1408. Zápis se uskuteční v sou-
ladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve všech základ-
ních školách v Horních Počernicích.
Pro školní rok 2011/2012 budou zapisovány děti, které
k 31.8.2011 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl minulý rok od-
ložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.
Osoba, která doprovází dítě k zápisu do základní školy, předloží
rodný list dítěte a doklad o trvalém bydlišti (vyznačeno v občan-
ském průkazu rodičů). Porušení povinnosti přihlásit dítě k zápisu
v době stanovené zákonem lze postihnout jako přestupek podle
zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, §31 odst.1.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Svoz vánočních
stromků 
Po skončení vánočních
svátků zajišťují Pražské
služby, a.s.  svoz vánoč-
ních stromků, které ob-
čané mohou odkládat od
25.12.2010 do 28.2.2011
k nádobám se směsným
komunálním odpadem.   Prosíme občany, aby vánoční stromky
odkládali pouze vedle nádob na směsný komunální odpad, aby
nedocházelo ke snižování kapacity objemu nádob pro ostatní
odpad. Vánoční stromky nepatří na stanovištì separovaného od-
padu a na stanoviště nádob směsného komunálního odpadu
umístěných v domech, kde se provádí jejich vynáška přes pro-
story objektu. V tomto případì je nutno odkládat vánoční stromky
před objekt, na místo přistavení nádob k výsypu. 

Ing. Marie Novotná,
odbor životního prostředí a dopravy

Prázdniny ve II. pololetí šk. roku 2010/2011
Ve všech základních školách v Horních Počernicích budou
prázdniny v následujících termínech:

Jednodenní pololetní prázdniny 4. února 2011
Jarní prázdniny pro Prahu 9 7. - 13. února 2011
Velikonoční prázdniny 21. - 22. dubna 2011
Hlavní prázdniny 1. července - 31. srpna 2011

Podrobné informace o jednotlivých školách najdete na interne-
tových stránkách www.pocernice.cz v rubrice Městská část -
školy v městské části.

Helena Víchová, 
odbor školství a kultury  
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Informace o mysliveckém hospodaření
Po více jak roce vás informujeme o pokračování obnovené čin-
nosti mysliveckého hospodaření v okolí lokalit V hájích, V ořeši-
nách až k silnici Olomoucké a Xaverovský háj (katastr Horní
Počernice), Vinice a V Čeňku (katastr Dolní Počernice), Vý-
zkumné ústavy Běchovice a K Počernickému rybníku (katastr Bě-
chovice) a V pískovně, Horka, Čihadla, Staré Kyje (katastr
Hostavice a Kyje). 
Naše úsilí o udržení optimální rovnováhy a stavů zvěře nejen pro
naše děti nebo vnoučata, ale i pro budoucí generace, začíná při-
nášet pozitivní výsledky. Sice pomalu, ale přesto se opět zvyšují
stavy tzv. užitkové zvěře, např. bažantů, koroptví a zajíců,
a úspěšným odlovem se omezuje negativní působení zejména
lišek a prasat divokých. Těch se za uplynulé období podařilo od-
lovit 43 kusů a tím došlo ke znatelnému snížení způsobovaných
škod i na mnoha vašich zahrádkách. 

Vyjádření k článku Dotaz v HPZ 12/2010 
Jsem ona „starší občanka z řad přihlížejících“, která si dovolila
narušit průběh ustanovujícího zasedání zastupitelstva pouze tím,
že vznesla dotaz. Podle autora článku se jednalo o „velice ne-
standardní krok“! Ale nestandardní snad jen proto, že do této
doby se žádný z voličů neozval. Proč jinak by zákon stanovil, že
zasedání zastupitelství jsou veřejná, pokud by zákonodárce
neměl v úmyslu dát voličům možnost se dotazovat zastupitelů?
Můj dotaz vyvolal docela silnou reakci na straně 7. A protože
mlčení může být chápáno jako souhlas, dovolte mi ještě krátké
vyjádření.
V Horních Počernicích dostalo sdružení NHP od voličů nejvíce
hlasů, tudíž volby vyhrálo, byť s nepatrným rozdílem. Nebo už
neplatí, že záleží na každém hlasu? Přesto byl vítěz voleb odká-
zán do opozice. Ano, není to už dnes nic neobvyklého – to samé
se stalo v Praze i na dalších místech v České republice. Leckdo
tvrdí, že to je nakonec normální. Mě ovšem nejvíc trápí, že tato
„vymoženost“ dorazila už i do Horních Počernic a také zde se už
naučili politici nerespektovat vůli voličů a jejich hlasy pohrdají. Až
dosud zde totiž platilo, že povolební uspořádání více méně ko-
respondovalo s tím, jak voliči volili. Má snad i toto být jedna
z oněch „změn“? Přesvědčili jste mě, že v Horních Počernicích
neplatí, že politika je uměním kompromisů.
Na závěr chci jen dodat, že po letošních volbách potkávám
opravdu hodně svých sousedů, kteří už jen mávnou rukou a řek-
nou, že nakonec nemá ani cenu k volbám chodit, když si to páni
politici stejně upečou, jak se to hodí jim. A to je na tom asi nej-
smutnější. Jaksi se vytrácí, že politici jsou zde pro všechny ob-
čany. Ale abych nebyla jen pesimistická, chci věřit tomu, že naši
noví představitelé, kteří se navzájem zvolili do funkcí poté, co zjis-
tili, jak jsou si i lidsky blízcí, chtějí opravdu poctivě a ze všech sil
Horní Počernice zvelebovat. Jen ten jejich nástup a začátek,
nebo chcete-li „změna“, má pro mě fakt silný nádech zklamání.
Že bych se mýlila? Všem svým spoluobčanům přeji vše nejlepší
v novém roce. 

Helena Barcalová

Pravděpodobně z důvodů předcházejícího nedobrovolného pře-
rušení mysliveckého hospodaření se u některých našich spolu-
občanů objevují obavy o bezpečném průběhu pravidelných
společných způsobů lovů kachen u vodních ploch (srpen až lis-
topad) probíhající u nás o sobotách v podvečer. 
Dále se jedná o společné hony na drobnou zvěř (listopad, prosi-
nec) a naháňky či nátlačky na zvěř černou a škodnou (listopad
až únor), které se konají převážně o sobotách a jejichž termíny
jsou ze zákona předem oznamovány příslušným orgánům, poli-
cii ČR, MP a na vyžádání i orgánům státní správy, poslancům
apod.  Na druhé straně zlepšujeme zazvěření honitby nákupem,
částečným odchovem a vypouštěním kachen a bažantů. 
Pro společné lovecké akce platí mnoho mysliveckých pravidel,
která jsou nejenom při každé akci jmenovitě připomínána, ale je-
jich dodržování je přísně kontrolováno a případné prohřešky bez-
prostředně řešeny minimálně vyloučením z myslivecké činnosti.
Jedná se především o dodržování všeobecné bezpečnosti při
této činnosti. Samozřejmě přitom dochází i k přímému kontaktu
se spoluobčany, kteří se v této době pohybují na procházce,
třeba i s dětmi. Vzájemné pozdravení je mysliveckou i občanskou
povinností, krátké popovídání a vysvětlení, co právě provádíme,
naprostou a zcela běžnou samozřejmostí. Máme upřímný zájem
nejen proto, že podstatná část našich členů je místních, udržovat
co nejlepší vztahy se všemi občany, kteří v naší honitbě a jejím
okolí žijí nebo jsou zde jen na procházce přírodou.
Při vašem pohybu honitbou v době snížené viditelnosti doporu-
čujeme používat reflexní součásti oděvů. Pro vás, kteří vlastníte
pejska, by mělo být samozřejmé nenechávat po celý rok, ale zej-
ména v období května až července, volně pobíhat psy mimo
obydlená místa. To se v přírodě probouzí nový život, srny kladou
srnčata, zaječky vrhají zajíčata, líhnou se bažantíci, kuřata ko-
roptve, kachňata, holoubata a ostatní. Liška v brlohu vrhá liščata,
bachyně metá selata. 
Každý, i velmi malý kousek louky, remízku, rákosí apod. je po-

tenciálním úkrytem pro nějaké to „maličké“, jehož jedinou ochra-
nou je v této době, než povyroste, tiše se krčit ve svém úkrytu. 
Dobrý nos každého psa takové mládě najde, a i když si s ním
chce jen pohrát, skončí pro něj většinou taková hra úhynem. 
V případě selat je bachyně vždy nablízku. Je-li překvapena,
chrání svoje selata i svým životem a může být pro vašeho psa
nebezpečná.
Za vaše citlivé chování v přírodě vám bude odměnou pozorování
nebo alespoň zahlédnutí zvěře, která se v naší honitbě stále na-
chází. Do nového roku upřímně přejeme všem mnoho zdraví,
štěstí a úspěchů. Využívám této příležitosti k poděkování žákům
a učitelům ZŠ v Dolních Počernicích za sběr kaštanů pro při-
krmování zvěře, který byl krásným začátkem naší vzájemné spo-
lupráce.  

za myslivecké sdružení Horní Počernice, o. s.
Ing. Miroslav Vokřínek, předseda, tel.: 608 973 169

Co si mám myslit….
V hornopočernickém časopise jsem si rád četl úvodník starosty
a místostarosty, protože vždy obsahoval souhrn aktuálních in-
formací a nejbližších plánů, formou pro občany srozumitelnou.
Proto jsem očekával od nového vedení, že se nám čtenářům
v úvodníku představí a podobně jako dříve, poskytnou konkrétní
informace „jak dál“. 
Bohužel v tomto ohledu jsem byl velmi zklamán. Zvláště pak
mírně moralizující „fejeton“ pana místostarosty, který neposky-
toval informaci žádnou. Myslím, že by si měl uvědomit, že jeho
úřad je službou lidem. Imaginární příběhy jsou možná vhodné
pro jiné příležitosti, ale ne jako informace pro občany. 

Ing. Zdeněk Soukup
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S čerty hurá do schodů
Začátek prosince si bez mikulášských tradic u nás ve FZŠ Cho-
dovická neumíme představit. Od září si deváťáci chystali masky
a rozdělovali role, aby nezklamali prosincové očekávání malých
školáků na 1. stupni, kteří mohli v pondělí 6. prosince s nadšením
přivítat ve třídách Mikuláše, anděla a dva čerty. V očích se jim
odrážela radost, prvňáčkům možná i maličko strachu. „Kniha hří-
chů“ vše ukázala! Hodné děti dostaly sladké dárečky, ty zlobi-
vější čerti trochu postrašili.  

Z deníku školního metodika prevence 
Metodikem prevence ve FZŠ Chodovická je Mgr. Marie Ešne-
rová. Jejím úkolem je především realizace a koordinace různých
aktivit, které jsou zakotveny v minimálním preventivním programu
školy. Zaměřují se na prevenci záškoláctví, závislostí, agresivity
a dalších sociálně patologických jevů ve škole. Metodik prevence
monitoruje situaci ve škole, poskytuje přímou pomoc žákům, je-
jich rodičům a učitelům při řešení konkrétních problémů, koordi-
nuje spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory
a dalšími odborníky. 
Co konkrétně se dělo v této oblasti u nás ve škole za několik mě-
síců probíhajícího školního roku? Ti nejstarší z 8. a 9. tříd se
zúčastnili řady besed se známými osobnostmi. Proběhla beseda
o terorismu, válkách, pedofílii a pornografii s novinářem Jankem
Kroupou, další o kriminalitě mládeže s novinářem Josefem Klí-
mou, s Radimem Uzlem měli žáci možnost diskutovat o sexu. 
Tady jsou některé jejich ohlasy: „Pornografie je velice nechutný
a přesto tak často páchaný trestný čin. Asi jsem nebyla sama, kdo
nechápe nerozvážnost a úchylku některých lidí. Vyloženě nám to
vrtalo hlavou a povídali jsme si o tom i po skončení přednášky.“
(žákyně 9.A). Beseda se sexuologem Uzlem byla dobrá, o všem
jsme se bavili úplně otevřeně.“ (8.B) „Pan Klíma nám vyprávěl pří-
běhy, které zažil nebo slyšel. Někdy je až neuvěřitelné, jak jsou
děti hloupé. Z některých příběhů mi běhal mráz po zádech.” ( 9.A)
Ve spolupráci s Útvarem prevence Městské policie hl. m. Prahy
proběhl ve škole také cyklus výborně připravených přednášek
na téma drogy, šikana, kriminalita dětí a základy právního vě-
domí. Přesvědčila jsem se, jak velký zájem přednáška o drogách
vzbudila v 8.A., kde pak následovala živá a otevřená diskuse k té-
matu. Přednášející se věnovala i žákům, kteří chtěli o konkrétním
problému hovořit mezi čtyřma očima. Bylo to velmi přínosné. Po-
dobné ohlasy jsem měla taky od ostatních tříd a pedagogů. Řadu
akcí máme v tomto školním roce ještě před sebou. 

Mgr. Jana Remešová,
FZŠ Chodovická

Vítání nových občánků Horních Počernic
Stalo se naší milou povinností, že se děti ze ZŠ Stoliňská podílejí
na vítání nově narozených dětiček v Horních Počernicích. Tato
slavnostní chvíle dlouho zůstává rodičům v paměti; vedení obce
přeje jejich malému “štěstíčku“ jen to dobré do občanského
i osobního života. 

Školní družina při ZŠ Ratibořická
Také naši družinu navštívil Mikuláš s čerty a andělem. Za písničku
či básničku dostaly děti balíček plný dobrot. Celý týden byl pak
u nás ve znamení perníčků, které děti pekly a zdobily s rodiči
během odpoledne 9.prosince. Děkujeme rodičům a též našim
sponzorům, kteří pomohli vytvořit předvánoční atmosféru (Pe-
kařství Moravec, Uzenářství Na Kopečku Vejsada, Ovoce-zele-
nina Tůmová a Květiny Michaela). Více na www.zs-hp.cz.

Zuzana Kopsová, 
vedoucí vychovatelka

Chtěl bych poděkovat našim žákům, kteří svým vystoupením ví-
tali malé občánky do života. Jsou to: Maxmilián Válek, Filip Fe-
renc, Eliška Havlíková, Maruška Slevínská, Michaela
Novosadová, Jakub Polák, Zuzana Galašová, Emma Kreidlová,
Matěj Voříšek a Sabrina Rachel Novak. Poděkování patří také
paní učitelce Zdeňce Radvancové, bez její iniciativy by vystou-
pení nevzniklo. Jsme  rádi, že se vítání můžeme účastnit a při-
spět ke slavnostnímu vstupu občanků do života v naší obci.

Martin Březina, 
ředitel ZŠ Stoliňská 

Druhý den ráno vypukl ve škole 8. ročník soutěže Čertovské
schody. Z každé třídy bylo vybráno pět chlapců a pět dívek. Pře-
konat překážku a vyběhnout do 3. patra co nejrychleji, nebyl pro
nikoho z nich problém, zvláště když jim spolužáci a dvě dová-
divé čertice z 9.B vydatně fandili. Soutěžili jednotlivci i celé třídy.
V kategorii tříd zvítězila na 1. stupni 5.A, na 2. stupni byla nej-
rychlejší 9.A. Nejúspěšnějším malým čertem a čerticí z 1. stupně
byli Dan Richtr a Katka Sýkorová, z 2. stupně Mirek Kaiser a Pa-
vlína Strnadová. Na vítěze čekala sladká odměna.

Mgr. Jitka Kittlerová,
FZŠ Chodovická
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Nezapomínejme v tuhé zimě na krmení ptáků 
Krmení a pozorování ptáků, kteří se v zimě nejčastěji  vyskytují
v blízkosti našich domů, je příjemnou zábavou pro děti i dospělé.
Silné mrazy a sněhová nadílka, která se letos nevyhnula ani
Praze, působí však problémy nejen lidem, trápí také volně žijící
ptáky, pro které se může stát i bojem o přežití. Ptáci zůstávající
u nás přes zimu pomoc člověka rádi přijmou. Nesprávným krme-
ním ale můžeme ptákům dokonce uškodit, proto je dobré znát
několik pravidel. Aby úspěšně překonali zimu, musí ptáci sehnat
dostatečný přísun potravy, zejména semena rostlin, která se
energetickou hodnotou nejvíce podobají jejich přirozené živo-
čišné potravě. 
Je však třeba dbát na stravitelnost, proto pozor na krmení su-
chými těstovinami, které v trávicím traktu bobtnají a mohou ucpat
volata zrnožravých druhů, dále na chleba, uzeniny, slané a ko-
řeněné potraviny a kynuté výrobky, protože způsobují ptákům
vážné zažívací potíže. Zásadně nedáváme ptákům krmiva zka-
žená. Dnes lze v obchodech zakoupit přímo speciální míchané
směsi. Potravu dáváme do krmítka v takovém množství a stavu,
aby se nekazila, z hygienických důvodů provádíme pravidelný
úklid krmítka a jeho okolí. 
S příchodem jara doporučují odborníci s přikrmováním přestat
a nechat ptáky hledat si potravu přirozeným způsobem, aby si
udrželi dobrou kondici a nezávislost na člověku a připravili se tak
co nejlépe na hnízdění. Co mají ptáci rádi?
Sýkorky: drobnější semena slunečnice, zob pro kanáry, lněné
semínko, řepka, jablka, syrové žebro, vyškvařené sádlo smí-
chané se semeny. Zvonci, vrabci, pěnkavy: směs zrní a proso
pro andulky, jablka. Strakapoudi a datlové milují na strom přivá-
zané syrové žebro, které jim nahradí larvy a brouky, dále smrko-
vou či borovou šišku plnou semen, která jim vydrží i pro zábavu,
nebo hodně zteřelé poleno plné dřevokazného hmyzu. 
Kosové neradi jedí na krmítku, lepší je krmit na zemi. Milují slu-
nečnice, ovesné vločky a ovoce. Straka je typický masožravec,
ocení hovězí či vepřové žebro, psí konzervu nebo psí suchary
bez cukru, havrani zase šťouchané brambory, těstoviny, jablka
a ořechy. Holubovití mají rádi hrách, čočku, pšenici a kukuřici,
kachny a labutě pečivo pouze celozrnné nebo sušený chleba na-
krájený na centimetrové kostičky, nevhodné jsou rohlíky, jak je
bohužel naším národním zvykem. Vodní ptáci milují naklíčený
ječmen a pšenici, vděčni budou za ovesné vločky a šrot, naře-
zané lupeny salátu, květáku a kedluben, vařené brambory nebo
jablečné slupky. Nikdy tyto ptáky v zimě nekrmíme do stojaté
vody, potravu sypeme na břeh. Za mrazu přimrzají ptákům křídla
a nohy k hladině, protože nechtějí potravu ve vodě opustit.

-dm-
foto Vladimír Mojžíš jr.

z vaší školy dovedou,“ řekla nám s úsměvem. „Jejich keramické
výrobky jsou naprosto úžasné. Ani dalším výtvarným pracím dětí
ale neschází kreativita, výborné provedení a především nezamě-
nitelné kouzlo nádherné dětské fantazie. Cokoli z jejich tvorby vez-
mete do rukou, všechno na vás dýchne jemnou radostí. Díky
dětem z vaší školy jsem se sama alespoň na okamžik vrátila do
časů vlastního dětství. Do momentů, kdy jsem ještě dokázala
dlouhé hodiny nádherně snít. Věřím, že s malými výtvarníky z po-
černické školy se i v budoucnu setkám. Prozatím bych chtěla po-
děkovat jim i učitelkám, které je toho dokázaly tolik naučit! Děti
navíc pomohly dobré věci: Jiným dětem svou prací přinesly ale-
spoň malý kousek štěstí!“

-aš-

Děti ze ZŠ Stoliňská se přípravě na charitativní bazar pečlivě
věnovaly. Herečka a malířka Iva Hüttnerová malé výtvarníky
také ocenila. Foto Emílie Krajňáková

Děti ze Základní školy Stoliňská nosí štěstí
Těsně před vánočními svátky se v sále divadla Gong ve Vysoča-
nech konal charitativní večer. V rámci představení Vánoční do-
mácí štěstí, které připravily herečky Iva Hüttnerová a Michaela
Dolinová, proběhl charitativní bazar na podporu Dětského centra
Paprsek. Největšímu zájmu se těšily výrobky dětí ze ZŠ Stoliň-
ská v Horních Počernicích. Jejich tvorba okouzlila zkušenou ma-
lířku a herečku Ivu Hüttnerovou natolik, že si několik prací našich
dětí zakoupila. „Jsem nadšena tím, co všechno už malí školáci

Podpořte Domov sv. Josefa, stačí poslat sms
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové nad Labem je největším
střediskem Oblastní charity Červený Kostelec. Jeho péči využívají
především pacienti, které postihla roztroušená skleróza. S ne-
smírnou snahou lidem pomáhá zvládat strasti nemoci, vrací jejich
životu radost a smysl. Momentálně se tu nachází hned několik
našich nemocných spoluobčanů z Horních Počernic. Chcete-li
podpořit Domov sv. Josefa, pošlete dárcovskou sms ve tvaru
DMS DOMOVJOSEF na tel.č.: 87 777. V průběhu celého roku
můžete přispívat formou sms ve tvaru DMS ROK DOMOV
JOSEF. Více na www.domovsvatehojosefa.cz

MVDr. Klára Bonková, radní

Centrum vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 Č. Most nabízí kurzy: 

První kroky s Internetem, Základy práce na PC,, Word,
Excel, PowerPoint, Základy tvorby www stránek, Psaní
všemi deseti, Úprava digitálních fotografií, VideoSpin

2.0,  MovieMaker, Inkscape a GeoGebra. 
Info: www.kvizpraha14.cz 222940932(3), 602161731 

e-mail: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz
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Přístavba MŠ Chodovická v začátcích
Největší investiční akcí, která právě stojí před vedením naší měst-
ské části, je přístavba školky v Chodovické ulici. Realizace stavby
bude nepochybně  náročná, proto se snažíme zajistit, aby pro-
bíhala s maximální ohleduplností vůči všem, kterých se bezpro-
středně dotkne. Znamená to především vůči dětem a personálu,
který o ně po celý den s nasazením pečuje. V nadcházejících mě-
sících budou všichni vystaveni daleko vyšším nárokům. Už z toho
důvodu se pokusíme dopad stavby na běžný život školky co nej-
více zmírnit. Stejně jako vás budeme o jejím vývoji pravidelně in-
formovat.   
Průběh stavby za naši radnici pečlivě sleduje vedoucí odboru
hospodářské správy a investic Ing. arch. Hana Pochmannová.
Také jí příští měsíce určitě přinesou nejednu starost navíc. Požá-
dali jsme ji o stručné shrnutí aktuálních informací, které se stavby
týkají. „Očekáváme, že v nejbližších dnech bude vybrán zhotovi-
tel stavby,“ vysvětluje architektka Pochmannová. „V zadávací do-
kumentaci jsme se snažili dodržet slib daný rodičům, proto na
něm požadujeme dodržení polední pauzy určené na klidný spá-
nek dětí. Vymezili jsme za tím účelem pracovní pauzu v délce 1,5
hodiny. Její dobu přesně stanoví přímo paní ředitelka školky. Sna-
žíme se také zkrátit délku stavby na jeden rok. Vedení naší MČ
dělá všechny kroky k tomu, aby se mu podařilo získat další dotaci
od Magistrátu hl. města Prahy. Je pro nás důležitá, protože z roz-
počtu městské části je možné na stavbu uvolnit pouze 10 – 15 mi-
lionů Kč ročně. Právě z toho důvodu se její délka původně
plánovala na dobu 21 měsíců. Dalším z našich cílů je zefektivnění
a zlevnění výstavby. Momentálně už víme, že náklady na stavbu se
budou pohybovat kolem částky 50 milionů Kč. Namísto původně
plánovaných 70 milionů je to, jak jistě uznáte, slušná úspora! Kon-
krétně ještě dodám, že MŠ v Chodovické ulici v nebližším období
očekávají hlukově nejnáročnější práce. Jde o přípravu a prove-
dení železobetonového skeletu, tady musíme logicky počkat,
dokud nezmizí sníh. Ve chvíli, kdy bude za námi vyzdění obvodo-
vého zdiva a osazení oken, stavba už by hlukem rušit své okolí
neměla. Nejen za sebe, ale za všechny, kdo se na realizaci stavby
podílejí, mohu slíbit, že se opravdu vynasnažíme o to, aby stavba
byla pro všechny zainteresované co nejmenší zátěží.“  
Další informace o průběhu přístavby MŠ v Chodovické ulici vám
přineseme v příštím čísle HPZ. 

Alena Štrobová, radní

Vítání adventu v MŠ U dráčka 
Na adventním věnci už hořel plamínek první zapálené svíčky; byl
čtvrtek 2.12. a celá Mateřská škola U dráčka v ulici Spojenců byla
přichystána na velkou zahradní slavnost spojenou s vítáním a za-
hájením adventu. Ještě dopoledne byla výzdoba zasypána pří-
dělem čerstvého sněhu, ale v poledne se počasí změnilo jako
mávnutím kouzelného proutku a sluníčko na chvíli prozářilo mra-
zivý den. 
Odpoledne jsme se sešli s dětmi, rodiči a přáteli naší školy na
zahradě, abychom společně se zpěvačkou Ditou Hořínkovou a
jejím hudebním programem zahájili adventní čas. Při společném
zpívání a muzicírování jsme téměř nevnímali mráz, který pořádně
štípal do tváří a zalézal pod bundy. V závěru programu nechy-
běla ani pořádná koulovačka, která rozehřála i ty největší
zmrzlíky. Školka zářila do tmy a my všichni jsme si odnášeli kou-
sek sváteční atmosféry do svých domovů.

za kolektiv MŠ Spojenců 
Milena Karlecová

O kanalizaci v lokalitě Markupova - Dandova
Přečetl jsem si zápis z jednání Rady ÚMČ ze dne 9.12.2010, kde
se  v bodě 6 píše o úkolu pro OŽPD: Vyvolat jednání s PVK a zá-
stupcem společnosti Canaba ve věci kanalizace v lokalitě Mar-
kupova - Dandova s termínem do 31.12.2010. Toto jednání je
nezbytné k tomu, aby se po více než pěti letech od prvních ko-
laudací domů v uvedené lokalitě dořešily majetkoprávní vztahy a
kanalizace tak mohla být předána z developera fy Canaba na
společnost PVK. Až posléze mohou být s PVK řešena věcná bře-
mena k pozemkům, město může převzít od spol. Canaba tyto
pozemky veřejného charakteru (viz. zápis Zastupitelstva z 8.9.
2008) a posléze je může začít kultivovat.
Připomínám, že tato záležitost nebyla koncepčně řešena při plá-
nování a povolování hromadné výstavby v této lokalitě před cca
šesti lety, jak by velel zdravý rozum, a zůstávala více jak pět let
nepovšimnuta. Musím podotknout, že ji ÚMČ nezačal řešit sám,
ale až poté, co minulému vedení naší městské části peticí „na-
pověděli“ nespokojení občané. 
Dalším následkem daného stavu je fakt, že PVK fakturuje spo-
třebitelům kromě vodného i stočné, ačkoliv není vlastníkem ka-
nalizace. Občané, nevědomí si této skutečnosti, platí zbytečně a
v dobré víře nemalé částky někomu, kdo není majitelem ani ofi-
ciálním provozovatelem kanalizace v dané lokalitě. Pro informaci,
stočné fakturované našemu bytovému domu bylo v minulém
roce v řádech desetitisíců Kč. Vynásobíme-li tuto částku třinácti
bytovými domy a počtem let (některé domy stojí v naší lokalitě te-
prve cca 2 roky), můžeme se řádově dostat na částku kolem půl
miliónu Kč, jejíž předpis je ze strany PVK diskutabilní.
Je třeba se také zmínit o nákladech naší městské části na zimní
údržbu místních komunikací v naší lokalitě. Z výše popsaných
příčin nemohou být místní komunikace do vyřešení majetko-

právních vztahů převedeny z developera na ÚMČ. Přesto se MČ
o ně stará a přitom by nemusela, protože jí nepatří, a tato údržba
by měla být prováděna jejich aktuálním majitelem. Jedná se už
o šestou zimní sezónu a troufám si tvrdit, že náklady na údržbu
mohou být za tu dobu minimálně v řádu desetitisíců, které mohly
být využity jinak.
Proč to všechno píši? Nutí mě k tomu průběh jednání zastupitel-
stva dne 13.12.2010, kde došlo ke slovnímu exhibicionismu a ne-
gování práce nového vedení naší MČ ze strany bývalého pana
místostarosty. Tedy ze strany člověka, který má na výše uvede-
ných problematických záležitostech lokality Markupova-Dandova
svůj nezpochybnitelný podíl. Práci nového vedení zpochybňuje
v jeho osobě člověk, který ve volební kampani hovořil o přátelské
radnici. Pro mě jako pro předsedu SVJ Dandova 2619 nezna-
menala „přátelská radnice“ z dob působení bývalého místosta-
rosty pohodový život, ale čtyřleté jednání s právníky a např.
chybějící zákonnou dokumentaci ke stavbě našeho domu pro
účel uplatňování reklamací u developera. Pro informaci, hydro-
geologický posudek, který potřebujeme pro projekt sanačních
prací a který by měl být k nalezení na odboru výstavby ve svazku
developera k příslušnému stavebnímu povolení, udělenému v
roce 2005, není k nalezení. Proč? Jeho vypracování by nás stálo
řádově 90.000 Kč. Pan ex-místostarosta se také nikde nezmiňuje
o tom, že za jeho úřadování byl na základě podnětu jednoho ob-
čana Horních Počernic a následného nálezu Ombudsmana ČR
odvolán minulý vedoucí odboru výstavby. 
Nezpochybňuji ničí právo na interpelaci, ale apeluji na soudnost
bývalého pana místostarosty, aby se nejdříve zamyslel nad svými
činy a jejich důsledky a teprve poté posuzoval práci těch, kteří
jsou v úřadu teprve krátce a napravují i jeho chyby. Žádný strom
neroste do nebe a on má na hlavě másla dost. Měl také dost
času na to, aby předvedl svou dokonalost a stoprocentní  ma-
nažerský výkon. Výše uvedené skutečnosti hovoří o opaku.

Ing. Tomáš Žídek

Děti z MŠ U dráčka slavily příchod adventu společně se zpě-
vačkou Ditou Hořínkovou a jejím hudebním programem.
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Přehled představení:

Sobota 8. ledna v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Neděle 9. ledna v 15.00
O POPELCE

Neděle 9. ledna v 17.30
KIMČONGÍLIE

Úterý 11. ledna v 19.30
CAVEMAN

Pátek  14. ledna v 19.30
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, 
KDYŽ TEČE VODA

Sobota 15. ledna v 15.00
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ

Sobota 15. ledna v 15.00
HLAD

Pondělí 17. ledna v 19.30
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ

Středa 19. ledna v 19.30
TO BYL TEDA SILVESTR

Čtvrtek 20. ledna v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU

Středa 26. ledna v 19.30
JAROSLAV HUTKA

Čtvrtek 27. ledna v 19.30
CHUDÁK HARPAGON

Sobota 29. ledna v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA

Sobota 29. ledna v 17.30
BARMSKÝ VJ

Neděle 30. ledna v 18.00
VÝTEČNÍCI

Výstava ve foyeru divadla:
ISLAND OBJEKTIVEM 
VÁCLAVA ŠEBKA

Sobota 8. ledna v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadelní soubor 
Právě začínáme
Režie: Saša Ptáčková a Michal Pivarči
Nové inscenační zpracování jednoho z ne-
jkrásnějších pohádkových příběhů Hanse
Christiana Andersena o dobrodružné cestě
malé Gerdy, která díky své odvaze, vytr-
valosti a lásce dokáže překonat všechny
překážky a vysvobodí milovaného Kaje
z rukou Sněhové královny.
Hrají: Markéta Čiperová, Karel Jinda, 
Saša Ptáčková, Klára Šimicová, 
Ondra Hrubeš, Petr Beneš, Tomáš
Holovský, Jana Keilová, Klára Hajdinová,
Michal Pivarči, Filip Minařík, Jiří Špaček,
Bára Jelínková
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 9. ledna v 15.00
O POPELCE
Divadlo Pohádka
Výpravná činoherní pohádka o skromné
Popelce, kouzelných oříšcích
a holoubcích, kteří pomáhali splnit
Popelčin sen.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 9. ledna v 17.30
KIMČONGÍLIE /Kimjongilia/
Filmová projekce v rámci projektu 
Jeden svět - Promítej i ty!
N. C. Heikin / Korea / 2009 / 75 min.
Severní Korea je bezesporu nejizolovanější
zemí světa. Totalitní režim zde už šedesát
let zavírá své obyvatele do koncentračních
táborů za sebemenší prohřešky: stačí
zmačkat noviny, na nichž je vyobrazen
otec zakladatel Kim Ir-sen nebo jeho syn,
současný vládce Kim Čong-il. Ačkoli se
i pouhý pokus o útěk z těchto táborů trestá
smrtí, každý rok se o něj řada vězňů
pokusí. Díky těm, kterým se podaří uni-
knout, se svět dozvídá o hrůzné podobě
života v komunistické Severní Koreji. Jejich
silné a alarmující svědectví o milionech
obětí hladomoru, severokorejských
dívkách skrývajících se v Číně, které jsou
nuceny k prostituci, či o závislosti tamní
ekonomiky na práci vězňů výmluvně kon-
trastují s propagandistickými televizními
pořady posilujícími obludné rozměry Kim
Čong-ilova kultu. S využitím archivů
a graficky zajímavých vsuvek je ve filmu
režisérky také přehledně připomenuta his-
torie Korejského poloostrova. 
Vstup zdarma

Program divadla v lednu 2011

1. REPRÍZA

Marie Jones: PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ, pondělí 17. ledna v 19.30
Hrají: Miroslav Vladyka, Radek Holub
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Moliere: DON JUAN ANEB KAMENNÁ HOSTINA, pondělí 28. února v 19.30 

Úterý 11. ledna v 19.30
CAVEMAN
Produkce agentura Point

Pátek 14. ledna v 19.30
Robert Anderson

VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA
Produkce UA Harlekýn

Sobota 15. ledna v 15.00
Božena Němcová

O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Divadelní agentura Praha
Režie: Miroslav Pokorný
Klasická pohádka v muzikálové úpravě.
Uvidíte, že spojí-li se srdce s rozumem,
není žádná překážka nepřekonatelná.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 15. ledna v 15.00
HLAD /Hunger/
Filmová projekce v rámci projektu
Jeden svět – Promítej i ty!
Marcus Vetter, Karin Steinberger / Ger-
many / 2009 / 90 min.
Svět počátku 21. století se dramaticky
mění ve prospěch bohatých, v chudých
zemích se naopak nadále zhoršuje už tak
bídná životní úroveň. Zatímco v USA je ne-
jvětším problémem společnosti obezita,
o pár tisíc kilometrů dál na jih, na Haiti, jsou
lidé tak chudí, že musí prodávat vlastní děti
do otroctví a k obědu jedí koláče z bláta. 
V Brazílii pokračují nenasytné dřevařské
společnosti v kácení amazonských pralesů
a přispívají tak ke klimatické změně. V jejím
důsledku dochází k častějším smrtícím ob-
dobím sucha v subsaharské Africe. V Indii
zase tisíce farmářů uvěřily krásným snům
o geneticky modifikované rýži. Jenže když
nezaprší, nesklidí ani to, co měli dříve. Film
Hlad přináší detailní a šokující pohled na
osudy komunit a konkrétních lidí, kteří se
na třech kontinentech ocitli v pasti součas-
ných mezinárodních poměrů. 
Vstup zdarma

Pondělí 17. ledna v 19.30
Marie Jones

PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Inscenace vznikla ve spolupráci 
s Filmovou a Divadelní Agenturou 
Režie: Jana Kališová 
Překlad: Jitka Scoffin 
Dva komparsisti z malé irské vesnice se
účastní natáčení amerického velkofilmu.
Členové štábu, herecké hvězdy i místní
venkovani hrají své role nejen na place, ale
i mimo něj, v situacích a vztazích, které
natáčení vyvolává. A co to udělá se dvěma
obyčejnými chlapíky, když se octnou na
dosah velkého světa, peněz a slávy? 
Hrají: Miroslav Vladyka, Radek Holub
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Středa 19. ledna v 19.30
Zbyšek Pantůček

TO BYL TEDA SILVESTR
Divadelní společnost Háta
Režie: Milan Schejbal
Setkání několika generací při oslavě Sil-
vestra. Zdánlivě banální záminka
společného očekávání příchodu nového
roku obrátí všem zúčastněným životy
naruby. Ve vtipných situací poznáváme, že
nic nemusí být takové, jaké se to na první
pohled jeví. Trochu šokující závěr napoví,
že ta největší překvapení nám dokáže
přichystat pouze náš vlastní život.
Hrají: Ivana Andrlová, Jana Šulcová,
Mahulena Bočanová, Olga Želenská, 
Adéla Gondíková, Veronika Jeníková, 
Lucie Zedníčková, Jana Zenáhlíková,
Marcela Nohýnková, Zbyšek Pantůček,
Martin Zounar, Hana Kusnjerová, 
Filip Tomsa, Jana Birgusová, 
Michal Hruška
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Čtvrtek 20. ledna v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansambl
Tragikomedie napsaná pro Vilmu
Cibulkovou a Miroslava Etzlera, příběh
o lásce až na věčnost v autorské režii Petra
Strnada. Upozorňujeme diváky, že herci
v rámci představení na jevišti kouří.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Ve dnech 22. a 23. ledna je divadlo 
z technických důvodů mimo provoz.

Středa 26. ledna v 19.30
JAROSLAV HUTKA
Koncert českého folkového hudebníka,
skladatele a písničkáře: Jaroslav Hutka
začal vystupovat na konci šedesátých let
s Vladimírem Veitem a později s vlastním
hudebním programem, ve kterém mimo

jiné popularizoval moravské lidové pís-
ničky. Získal si velké množství příznivců,
několikrát byl vyhodnocen jako písničkář
roku. Kvůli soustavné policejní šikaně emi-
groval v říjnu 1978 do Nizozemska. Po
pádu komunismu se 26. listopadu 1989
vrátil a ve stejný den už zpíval na mani-
festaci Občanského fóra na Letenské
pláni. Je kritikem české postkomunistické
demokracie.
Jednotné vstupné 120 Kč

Čtvrtek 27. ledna v 19.30
J. B. P. Molier

CHUDÁK HARPAGON 
Divadelní společnost Josefa Dvořáka
Dramatické vyprávění o stařičkém
človíčkovi, kterému všichni ztrpčují život
tím, že po něm něco chtějí. 
V hlavní roli exceluje Josef Dvořák
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Sobota 29. ledna v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Známá pohádka v nastudování žáků
Baletní školy BcA Jána Němce
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Sobota 29. ledna v 17.30
BARMSKÝ VJ
Filmová projekce v rámci projektu
Jeden svět – Promítej i ty!
Anders Ostergaard / Norway, 
Sweden, Denmark, UK / 2008 / 84 min.
V roce 1988 byl Joshua jako malý chlapec
svědkem brutálního zásahu barmské vo-
jenské junty proti demonstrantům, během
něhož byly zabity více než tři tisíce lidí. Od
té doby se rozhodl bojovat za demokracii.
Vyzbrojen malou kamerou a mobilním tele-
fonem se společně s třemi desítkami
dalších odvážných mladých Barmánců ze
skupiny Democratic Voice of Burma
rozhodl podrobně zachytit protivládní

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO



16

demonstrace v září roku 2007 a jejich
surové potlačení. Záběry dramatických
událostí z kamer těchto reportérů se ob-
jevily ve zpravodajství všech významných
světových médiích a byly po určitou dobu
jedinou možností, jak se svět mohl
dozvědět o skutečné situaci v Barmě. 
Strhující dokument ukazuje nepopiratelný
význam nezávislých médií v boji proti to-
talitní moci. Barmský VJ získal na loňském
festivalu Jeden svět Zvláštní cenu Václava
Havla. Letos byl snímek nominován na Os-
cara za nejlepší dokument roku 2009. 
Vstup zdarma

Neděle 30. ledna v 18.00
Pavel Dostál

VÝTEČNÍCI
Režie: Jana Sůvová, Iva Ptáčková 
a Klára Šimicová
Muzikál o studentech maturitní třídy IV. A,
kteří si rádi utahují sami ze sebe i ze svých
kantorů.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Výstava ve foyeru divadla:
ISLAND OBJEKTIVEM 
VÁCLAVA ŠEBKA

Předprodej na únor 2011 
začne v pokladně divadla

v úterý 11. ledna v 16 hodin.
Od následujícího dne jsou možné interne-
tové rezervace nebo zakoupení vstupenek
v pokladně Chvalského zámku. V den za-
hájení předprodeje je možno zakoupit
nebo rezervovat maximálně šest vstu-
penek na jedno představení. Nevyzved-
nuté vstupenky vracíme do prodeje po
uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. 

Pátek 4. února v 19.30
Donald Churchill
NATĚRAČ
Produkce divadlo Kalich
Režie: Ladislav Vymětal
Komedie vypráví příběh natěrače Waltera,
který je souhrou pikantních okolností
nucen sehrát roli manžela své klientky, za
což je také náležitě odměněn...
Inscenace plná skvělého klaunství
a herecké improvizace. Každé představení
je jiné, diváci, ale i herci si mohou být jisti
jen jediným - možné je úplně všechno!
Hrají: Jana Paulová, Pavel Zedníček, 
Zuzana Mixová
Vstupné 350, 300, 250 Kč

Neděle 6. února v 15.00
O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY
Výpravná hudební komedie pro děti
o roztržité víle Štěstí, zlém rychtáři, krásné
princezně Apolence, panu králi a Kubovi,
kterému se lepí smůla na paty. Nechte se
překvapit, jestli se Kubovi a víle podaří za-
pomenuté štěstí najít.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pátek 11. února v 19.30 
Aldo Nicolaj
NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Agentura Harlekýn, s.r.o.
Režie: Jiří Menzel
Jsou-li dva, může se zrodit láska. Vstoupí-
li mezi ně třetí, vznikne drama. Jestliže bylo
nejčastějším námětem staré komedie nam-
louvání s překážkami, u současné kome-
die je to manželská nevěra a nejčastějším
situačním schématem trojúhelník. 
Hrají: Josef Carda, Jana Švandová, 
Rudolf Hrušínský
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Neděle 13. února v 19.30
ENDELE VENDELE
Produkce divadlo Viola Praha
Nelekejte se, není to zaklínadlo z nějaké
moderní pohádky. Jmenuje se tak pův-
abný pořad pro děti z tvůrčí dílny okolo
Pavla Jurkoviče. Jedinečné představení,
na kterém se náramně
baví nejen děti, ale i dospělí. Zažijete hravé
odpoledne plné pohody, her i soutěžení. 
Hrají: Radka Tesárková, Josef Hervert 
a Martin Rudovský. 
Vstupné 90, 70, 50 kč 

Neděle 13. února v 19.30
Esther Vilarová
ŽÁRLIVOST
UA Jaroslava Svobodová
Režie: Luděk Munzar
Konverzační hra vypráví vtipnou formou
příběh tří žen, které se sice nikdy ne-
setkaly, přesto je spojuje osudové pouto:
všechny totiž milují jednoho muže. Každá
se však s tímto vztahem vyrovnává po
svém a je jím na celý život poznamenána.
Tak, jak člověka dokáže proměnit,
povznést, ale i zničit velká láska.
Hrají: Hana Maciuchová, Jana Hlaváčová,
Lucie Matoušková, alt. Jitka Moučková
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Pátek 18. února v 19.30
Eric Assous
MANŽELSKÉ ILUZE
Umělecká agentura Arcus
Režie: Pavel Trávníček
Komedie o tom, jak je riskantní, neřku-li
nebezpečné,  dělat si z životního partnera
důvěrníka. 
Hrají: Pavel Trávníček, David Suchařípa,
Markéta Richterová  
Vstupné 260, 230, 200

Sobota 19. února v 15.00
PŘÍBĚHY Z POPELNICE
Divadlo pro malý
Ve velké staré popelnici se nacházejí věci,
které jsou spojeny s poutavými příběhy. Ty
odhalují a vyprávějí dva rozpustilí uličníci,
kteří mají rádi dobrodružství a legraci. 
Pro děti od tří let
Hrají a zpívají: Jarmil Škvrna a Karel Zima
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 20. února od 17 do 21 hodin
EXPEDIČNÍ KAMERA - filmový festival
Čtyřhodinové promítání filmů o dobro-
družství, divoké přírodě, o extrémních
zážitcích a sportech. Přijďte zhlédnout
filmy o lidech v situacích, do kterých se
sami možná ani netoužíte dostat. V rámci
festivalu si můžete ve foyeru divadla
prohlédnout výstavu fotografií s out-
doorovou tematikou. 
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 24. února v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansambl
Příběh o lásce až na věčnost v autorské
režii Petra Strnada. Tragikomedie napsaná
pro Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera.
Upozorňujeme diváky, že herci v rámci
představení na jevišti kouří.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Aldo Nicolaj: NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ, pátek 11. února v 19.30
Hrají: Rudolf Hrušínský, Jana Švandová a Josef Carda
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Generální partner 
Divadla Horní Počernice 

Hlavní sponzor 
Divadla Horní Počernice 

Sobota 26. února v 15.00
J. Š. Kubín
HONZA A ČERT
Divadlo Pohádka Praha
Pohádka na klasické motivy a s písničkami
vypráví o tom, kterak Honza vyzrál nad
čertem, zachránil panímámu od pekla
a Marjánku dostal za ženu.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 28. února v 19.30
Moliere
DON JUAN ANEB KAMENNÁ HOSTINA
DS Ty-já-tr
Režie: Jan Novák
Odvážně a zábavně pojatá klasická
Moliérova komedie s jednou z ne-
jslavnějších postav světové literatury.
Obrátí se snad španělský svůdce žen,
hříšník, rouhač a prostopášník v dnešní
době? Anebo se bude obracet v hrobě?
Hrají: Josef Hervert, Michal Kavalčík, 
Radka Tesárková, Jiří Ratajík, 
Eva Kodešová, Lenka Vahalová, 
Darja Dvořáková, Milan Špale, 
Jiří Novotný a Tomáš Horáček
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Změna programu vyhrazena.

Dopolední představení 
zadaná pro školy a školky:

Středa 12. ledna v 9.00
KOMINÍČKOVO ŠTĚSTÍ
Divadelní společnost Petra Kubce

Úterý 18. ledna v 9.00
POJĎTE PANE, BUDEME SI HRÁT
Promítán kreslené pohádky
Vypráví Rudolf Deyl ml.

Úterý 25. ledna v 9.00 a 10.30
POVĚSTI PRAŽSKÉ
Umělecká agentura Susa

Středa 26. ledna v 9.00
O RUKAVIČCE
Divadlo Úsměv

Středa 2. února  v 9.30
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI
Promítání kreslené pohádky
Vypráví Petr Nárožný

Středa 16. února v 9.00
KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK
Divadlo Ludmily Frištenské

Pátek 25. února v 9.00
VODNICKÁ POHÁDKA
Divadelní společnost Koňmo

Jednotné vstupné na dopolední dětská
představení je 50 Kč, promítání 30 Kč.
Maminky s dětmi mohou představení
navštívit po předchozí domluvě na tel.
čísle: 281920326. Školy a školky mají při
obsazování míst přednost.
Pokladna v divadle je otevřena po - čt od
16 do 18 hodin a hodinu před každým
představením. Rezervace na tel.: 281 860
174 v pokladních hodinách. Rezervace
nebo zakoupení vstupenek v pokladně
Chvalského zámku denně 10 - 16 hodin od
druhého dne po zahájení předprodeje.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do
prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání
rezervace. Informace na tel.: 281 920 326,
divadlo@pocernice.cz, www.pocernice.cz

Hana Čížková, ředitelka divadla

Horní Počernice v předvánočním čase,
to jsou tradiční vánoční trhy na Chval-
ské tvrzi s nazdobeným vánočním stro-
mem, výstava betlémů na zámku,
besídky, koncerty, bohoslužby a se-
tkání, světelné vločky a hvězdy na Ná-
chodské, to vše letos navíc s pořádnou
nadílkou sněhu a mrazivých dnů. 
Nic výjimečného, to mají přece všude,
řekne si možná většina z vás. Něčím se ale
v tuhle dobu Horní Počernice přece jen liší.
Už dvaadvacet let se zde totiž poslední ad-
ventní neděli scházejí počernické rodiny s
dětmi a jejich přátelé na Zpívání pod vá-
nočním stromem, které navíc v posledních
letech zdobí svým krásným hlasem zpě-
vačka Dita Hořínková. Stejně jako v minu-
lých letech přivedla k nám do Počernic
vzácné hosty, tentokrát legendární he-
rečku Květu Fialovou a klavíristu Miroslava
Sekeru. 
Paní  Fialová se netají svým život-
ním příklonem k buddhismu,
proto mluvila o nezapomenutel-
ném setkání s Dalajlámou před
Vánocemi minulého roku. „Ať se
stanu v každé době, nyní a navždy,
ochráncem těch bez ochrany,
vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu,
lodí pro ty, kteří plují přes oceány,
mostem pro ty, kteří přecházejí
řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v ne-
bezpečí, svítilnou pro ty, kdo ne-
mají světlo, útočištěm pro ty, kdo
nemají kde hlavu složit a sluhou
pro všechny potřebné,“ přednesla
zpaměti v mrazivém večeru Dalaj-

Zpívání se Světlem z Betléma, dětmi a hosty Dity Hořínkové

lámovu modlitbu, což přítomní ocenili dlou-
hým potleskem.
Díky našim skautům jsme si i letos mohli
do svých domovů znovu odnést Světlo z
Betléma, které je pro některé z nás nedíl-
nou součástí Vánoc. Každý, kdo světlo
převzal a předával ho dál, rozšiířil tak spo-
lečenství lidí, kteří se snaží uchránit plamen
skrývající neobyčejné poselství. Vánoce
mají být obdobím klidu, důstojným ukon-
čením roku, kdy se konečně zastavíme a
strávíme byť jen krátký čas v kruhu našich
blízkých. Milí hornopočerničtí, věřím, že se
vám to podařilo, ať už věříte v cokoli.

text a foto Dana M. 
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Spojení: Konečná stanice metra linky B – Černý Most, bus 221, 222, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 398, první zastávka – Chvaly
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Vánoční čas se pomalu chýlí ke konci.
Ještě se možná setkáme v neděli na tra-
dičním Zavírání Vánoc, které se letos na
Chvalech uskuteční již potřetí, a pak už
můžeme optimisticky vyhlížet do nového
roku 2011. Co nového, dobrého a rado-
stného nám všem přinese? Doufáme, že
i my na Chvalském zámku vás v tomto
novém roce potěšíme množstvím krás-
ných výstav a akcí, které pro vás rádi při-
pravujeme.

Nové výstavy jsou přichystány už od 12.
ledna. Jako každý rok v tomto čase, také
letos máme připravenu výstavu pro nej-
menší - oblíbené kutily Pata a Mata, kteří
na svém výstavním turné konečně dopu-
tovali až k nám do Horních Počernic. Na
výstavě zapůjčené z filmových Ateliérů
Bonton Zlín si malí i velcí návštěvníci
mohou prohlédnout celou řadu scén z to-
hoto známého seriálu a nahlédnout pod
pokličku práce animátorů při  tvorbě ani-
movaného filmu. Výstava je doplněna
o loutky výtvarnice a animátorky Marie
Růžkové, která svůj život zasvětila animo-
vané tvorbě v České televizi, a o loutky
z klasických pohádek zapůjčených
z Muzea loutek v Chrudimi.

Dne 12. ledna 2011 v 17 hodin se bude
konat za účasti autora vernisáž výstavy fo-
tografií Stromy světa světoznámého foto-
grafa Tomáše Míčka. Tento český fotograf
žijící od roku 1966 v Rakousku je tvůrcem
nádherných fotografií zachycujících pře-
vážně krásy přírody. Kromě koní fotí
i sopky, pralesy, americké kaňony a is-
landské gejzíry, nejzajímavější stromy
světa, makrofotografie rostlin a mnoho
dalšího. Tomáš Míček vydal přes 25 foto-
grafických knih v osmi jazycích o přírodě,
krajinách, o tradičním životě lidí v cizích
zemích, o volných koních (v češtině vyšla
jeho kniha Kouzlo koně). V roce 2009 pu-
blikoval v němčině knihu o unikátních
stromech světa všech pěti kontinentů. Ně-
které fotografie z této knihy naleznete
právě na výstavě na Chvalském zámku.

Doufáme, že naše pestrá nabídka výstav
vás potěší i v tomto roce a těšíme se na
setkání s vámi.

Jaroslava Schmidtová,
kastelánka

Chvalský zámek v lednu 2011

30.11.2010 - 9.1.2011
MARTINA ŠPINKOVÁ 
Knižní ilustrace a tvorba pro děti, grafika

30.11.2010 - 9.1.2011
VÁNOČNÍ VÝSTAVA 
BETLÉMŮ A LIDOVÉ TVORBY
MARKÉTA A PETR VRÁNOVI

12.1. - 27.3.2011
STROMY SVĚTA OBJEKTIVEM 
TOMÁŠE MÍČKA
Výstava světoznámého fotografa českého
původu Tomáše Míčka, která zachycuje
nejkrásnější a nejzajímavější stromy světa.
Tomáš Míček publikoval přes 25 fotografic-
kých knih o přírodě a lidech z různých částí
světa. Za svoji práci  obdržel řadu ocenění.
Dnes žije a pracuje v Horním Rakousku.

12.1. - 27.2.2011
PAT A MAT 
Výstava představí známé scény a hlavní
postavy z populárního Večerníčku. Expo-
zice bude doplněna o další postavy z ani-
movaných scén 80. let a loutky
z klasických českých pohádek.

11.1. - 6.2.2011
Jaroslav Bzenecký
AKT
Fotografie

DALŠÍ AKCE
9.1.2011 14 – 16 hod.

ZAVÍRÁNÍ VÁNOC 
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Živý betlém a rozloučení s vánoční dobou
se třemi králi a možná i s velbloudy... 
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S dobrým nápadem uspořádat společný
koncert učitelů hudebních oborů Zá-
kladní umělecké školy v Horních Počer-
nicích přišel její ředitel Libor Zíka už
před šesti lety. Kromě tradičních vy-
stoupení žáků v průběhu roku a přede-
vším pak v předvánočním čase se letos
29. listopadu představilo na jevišti na-
šeho divadla hned pětadvacet výbor-
ných muzikantů a zároveň pedagogů
zdejší ZUŠ. 
Hned v úvodu koncertu čekalo posluchače
překvapení: světová premiéra Klavírního tria
Animato, jehož autorem je skladatel a peda-
gog Karel Mirošník. Poté následovaly pře-
vážně skladby klasiků vážné hudby v podání
sólistů nebo komorních seskupení. 
Do druhé části koncertu byly zařazeny
skladby spíše lehčího žánru, ovšem
opět ve vynikající kvalitě jako v části
první. S absolutním úspěchem se pak
setkalo závěrečné vystoupení teprve
nedávno ustaveného hudebního usku-
pení s názvem Teachers´Jazz Band.
Slavné melodie jako Basin Street Blues
nebo Marching Through Georgia, dobrý
zvuk nástrojů, vynikající sólisté, souhra
celého orchestru a nadšení posluchačů
– to vše protáhlo koncert díky přídav-
kům o více než půl hodiny. Velmi zdařilý
večer právem sklidil ovace nadšeného
publika. Poděkování právem patří všem in-
terpretům, organizátorům a Pavlu Fiedle-
rovi, který vtipným slovem posluchače
během celého večera provázel.

Dana Mojžíšová, foto Marek Kučera

POZVÁNKA NA KONCERTY
ZUŠ V LEDNU 2011

Koncert flétnové třídy J. Boškové
Út 11.1. v 18.00, Galerie 14, Č. Most

III. Hudební večer 
Tradiční koncert žáků 

Po 17.1. v 18.00, sál ZUŠ 

Koncert klavírní třídy 
L. F. Vaňkové

Po 24.1. v 18.00, sál ZUŠ 

Koncert klavírní třídy R. Poliakové
St 26.1. v 18.00, sál ZUŠ 

Koncert klavírní tř. D. Kallmünzera
Po 31.1. v 18.00 sál ZUŠ 

Srdečně vás zveme!
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Divadlo hostilo skvělý koncert učitelů hornopočernické ZUŠ

Zleva: Pavel Ciboch /banjo/, Roman Kudla /bicí/,
Pavel Fiedler /klarinet/, Jiří Bachtík /trubka/, Josef
Gonzúr /basová kytara/ a Petr Peremský /pozoun/. 
Šestice muzikantů z Teachers´Jazz Band sklidila
po zásluze největší ovace.
Vlevo: Martina Müllerová /housle/, Pavel Fiedler
/soprán saxofon/, Renáta Poliaková /klavír/

Zdena Hejlíková a Marie Bachůrková
/zpěv/, Daniel Kallmünzer /klavír/

Jana Kopicová /hoboj/, Kateřina 
Kmínková /fagot/ a Roman Kudla 
/klarinet/
Vlevo: Jana Bošková 
a Dagmar Vandělíková /flétna/
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Naši jubilanti narození v lednu

Kalistová Anna
Stejskal Jaroslav
Petrofová Olga
Straková Jiřina
Marešová Marie

Tichá Irena
Mlíkovská Miloslava
Větrovcová Emilie
Trávníček Jaroslav
Zemanská Zdenka
Ullmannová Marie

Piťha Vratislav
Apeltauerová Jiřina

Miková Olga
Zálohová Jarmila

Voštera Karel
Műller Jiří

Všem pøejeme hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.
Dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy nemůže redakce HPZ zveřejňovat věk jubilantů, porušila by tím zákon na ochranu osobních údajů č.101/200Sb.

Seznam jubilantů poskytuje odbor občansko správní ÚMČ Praha 20

Míka Blažej
Vondrušková Milada
Radovesnická Marie
Khachatryan Shahen
Růžičková Blažena

Hyková Anežka
Lérová Irena
Fialová Květa

Mudrová Marta
Štipka Robert

Hruštincová Margita
Borkovec Jaroslav

Včelka Zdeněk
Brázdová Věra

Dubová Antonie
Runkasová Vratislava

Smítková Bedřiška

Fuksová Mária
Trillsamová Marie
Balcar Jaroslav

Jeřábková Ludmila
Hradecká Františka

Králová Jarmila
Špiller František
Součková Hana
Blechová Hana
Škopek Václav
Cochlár Dušan

Dorschnerová Ludmila
Bezchlebová Hana

Mikšová Alena
Zachoval Miroslav
Procházka Adolf

Patrovská Jarmila

PROGRAM ZO SENIOŘI
V LEDNU 2011

středa 12. ledna ve 14.00 
SETKÁNÍ  V  KLUBOVNĚ

s novou starostkou 
Hanou Moravcovou

čtvrtek 20. ledna ve 14.00
BESEDA s farářem 

Miloslavem Kloubkem

sobota 22. ledna
Ze Slivence do Malé Chuchle

sraz v 9.20 u metra B
Smíchovské nádraží

odjezd v 9.42, BUS 246  
Vede p. Černá, tel.: 775 981 732

Středa 9. února ve 14.00
BURZA: 

Vyměním nebo daruji cokoliv

V ROCE 2011 
SE BUDEME SCHÁZET 

A  PŘIPRAVOVAT PROGRAMY 
POUZE KAŽDÝ DRUHÝ TÝDEN.

za výbor ZO Senioři Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721002992

Dne 3. prosince do naší mateřské školy za-
vítal Mikuláš na koni. S čertem i andělem
přijeli zkontrolovat, zda děti plní to, co před
rokem naslibovaly. Na zasněžené zahradě
to byla veliká krása. I když koníci trochu
nervózně přešlapovali, vše se obešlo bez
nehody. Děti vzácnou návštěvu potěšily
písničkami a básničkami, a tak u nás začal
nejkrásnější čas v roce, advent.

Frolíková

Jménem výboru a členů
naší organizace SPCCH
děkujeme Ivanu Liškovi
za pomoc po dobu jeho
starostování. Všem
našim přátelům přejeme
v novém roce zdraví,
štěstí a spokojený život

Svaz postižených civilizačními chorobami

Netradiční Mikulášská v MŠ U Rybníčku

v kruhu rodiny. Přijďte mezi nás do našeho
klubu vždy v úterý odpoledne od 14 hodin,
scházíme se v zasedací místnosti MÚ. Vše
nejlepší do nového roku přejeme také čle-
nům TP a seniorům v Horních Počernicích.

za výbor SPCCH Horní Počernice
předsedkyně Zdeňka Jaklová



Naomi Aldortová:
Vychováváme děti 
a rosteme s nimi

Kniha respektované
americké terapeutky
a rodinné poradkyně
představuje ucelený
koncept výchovy, kde
nedominuje ani rodič
ani dítě a namísto
mentorování, ovlá-
dání a manipulace je
s dítětem zacházeno

s úctou a respektem. Nejen teoreticky,
ale i na mnoha příkladech z praxe zjis-
tíme, že svým dětem můžeme důvěřovat
a bezpodmínečně je milovat. Pouze se
musíme zbavit starých naučených a ne-
funkčních vzorců chování.
Proč je tato kniha výjimečná? Vysvětluje,
proč ovládání, manipulace a tresty ve vý-
chově nefungují. Ukazuje postup, jak se
špatných výchovných vzorců zbavit a růst
spolu se svými dětmi. Umožňuje nám,
abychom porozuměli dítěti, které pak
může naplnit své nejlepší předpoklady.
Dokazuje, že jen děti, které dostaly bez-
podmínečnou lásku a důvěru svých ro-
dičů, vyrůstají v sebevědomé lidi,
emocionálně odolné a schopné vést své
životy samostatně a radostně. 

Fred Kofman
Vědomý business

Vědomý business je
efektivní a dobrodru-
žnou cestou k oprav-
dovému leaderovství.
Fred Kofman mistrně
propojuje praktické
dovednosti, co a jak
můžeme udělat hned
zítra ve svém (nejen)
pracovním životě

jinak, s odpověďmi na hluboce lidskou
potřebu smyslu, štěstí a opravdovosti.
S moudrostí, zkušeností, humorem a ge-
niální praktičností nás autor provází
sedmi kvalitami vědomého businessu,
které začnete-li podle nich žít mohou
zcela změnit život váš i život vaší firmy.
Tyto principy učil Kofman na mnoha vy-
sokých školách, včetně MIT a Harvardu. 

Petr Příhoda:
To ostatní nechávám 
na Pánu Bohu

První část knihy přináší
rozhovor, který propo-
juje životní témata
Petra Příhody s osobní
zkušeností. Výsledkem
je živý a plastický por-
trét jeho osoby a také
nenásilná sonda do
jeho myšlení. Druhá
část přináší výbor

z jeho nejzajímavějších a nadčasových
publicistických příspěvků z posledních
deseti let. Jde o autorovy zásadní texty,
představující jeho názory na některá klí-
čová témata, jimž se věnuje již mnoho let.
Obě části knihy spolu organicky souvisejí
a doplňují se. Lze říci, že jde o životní bi-
lancování. Sám Petr Příhoda to vyjádřil
slovy: „Nabídnu jen to, co bych rád, aby
si ze zájmem přečetla má vnoučata, až
budou rozum brát.“
Petr Příhoda (1939) je původním povolá-
ním psychiatr. Od roku 1992 přednáší lé-
kařskou etiku na UK. Je externím
komentátorem Českého rozhlasu 6 a re-
daktorem Perspektiv (přílohy Katolického
týdeníku) a pravidelně publikuje i na
stránkách Katolického týdeníku v rubrice
komentáře. 

Meg Rosoffová:
S osudem v zádech 

Patnáctiletý David
Case má od jisté
chvíle pocit, že si
s ním Osud pohrává
jako kočka s myší.
Rozhodne se proto
pozměnit identitu,
aby se mu ukryl.
Změní si jméno,
image, nakonec

i odejde z domova, a zaplétá se do sítě
podivných nehod a náhod. Zamiluje se
do starší dívky. Má svůj život pod kontro-
lou? A pokud ne, kdo ho tedy má
v rukou? Vynikající příběh o dospívání,
přirovnávaný k slavnému románu J. D.
Salingera Kdo chytá v žitě.
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Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Náchodská 754, 193 00 Praha 9 
tel.: 281 921 587 /oddělení pro dospělé/, 281 920 742 /oddělení pro děti a mládež/
Půjčovní doba: PO ZAVŘENO
ÚT 10:00 - 19:00, ST 14:00 - 19:00, ČT 14:00 - 19:00, PÁ 10:00 - 16:00
www.knihovnapocernice.cz, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz

Knižní novinky v naší knihovnì:Milí naši čtenáři
další rok je za námi, můžeme bilancovat,
co se nám povedlo či nepovedlo, před
námi je rok další. Nevíme, co nás čeká,
mnohých se zmocňuje skepse z utahování
opasků či jiných nejistot. Proto tím víc po-
třebujeme naději, víc otevřít oči, nechat se
inspirovat příběhy lidí, kteří navzdory ne-
přízni osudu dokázali v minulosti i dnes ne-
vzdávat se. Věřte, není to nemožné.

Dovolte mi připome-
nout vzácného člo-
věka, paní Jiřinu
Kubelkovou. Byla
mou první vedoucí ko-
legyní v naší počer-
nické knihovně, a vy
dříve narozeni jste ji

dobře znali. První profesionální knihovnice
naši pobočku vedla od roku 1954. V pro-
sinci  oslavila paní Kubelková 94. naroze-
niny. Setkání s tímto vzácným člověkem je
pro mne  pokaždé slavností. V nemohou-
cím drobném těle této dámy, léta odkáza-
ném na pečovatelskou službu, sídlí
bezelstná krásná duše a silný duch. Pře-
jeme jí za naší knihovnu do dalších dnů
vše dobré.

Kalendárium
Karel Čapek – 120 let od narození
(9.1.1890 Malé Svatoňovice)

Osobnost a dílo
K.Čapka je symbolem
nejen kulturního, ale
i občanského života
první demokratické
Československé repu-
bliky. Svou literaturou,
novinářskou činností

i politickým angažováním vystupoval vždy
na obranu humanistických hodnot, vyzdvi-
hoval drobnou praktickou službu obyčej-
nému člověku.
Do literatury vstoupil společně se svým
bratrem, výtvarníkem Josefem. Jejich po-
vídkové soubory Zářivé hlubiny a jiné
prózy a Krakonošova zahrada vznikly pod
vlivem dobového neoklacisismu, vyznačují
se lyrickým vtipem, parodickými nápady
a ironickou hrou. Knihy Boží muka
a Trapné povídky jsou již samostatným
dílem Karla.
Od počátku 20. let se Čapek začal prosa-
zovat i jako dramatik. Doslova světový
úspěch přineslo Čapkovi utopické drama
R.U.R., v němž mj. poprvé zaznělo slovo
robot.

Božena Beňová, 
ředitelka knihovny



Dům dětí a mládeže Horní Počernice
Ratibořická 1899/32, 193 00  Praha 9, tel.: 281 925 264, fax: 281 925 948
www.ddm-hp.cz, ddm-hp@ddm-hp.cz
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Nabídka táborů
2010/11
Lyžařský a snowboardový výcvik
Orlické hory, Masarykova chata
5. – 11.2.201

Příměstský tábor
v době jarních prázdnin
7. – 11.2.2011

Letní dětský tábor v Chorvatsku
Baška Voda
1. – 10.7.2011
Příměstský tábor
11. – 15.7.2011
18. – 22.7.2011

Hudební tábor 
Vítkovice v Krkonoších
31.7. – 13.8.2011

Taneční tábor
Vysoké nad Jizerou
6. – 13.8.2011

Letní florbalové 
soustředění v Liberci
(pouze pro florbalový tým)
13. – 27.8.2011

Volné kluby v lednu 
Čtvrteční volné kluby keramiky 
pro dospělé
28.1.2011 FIMO
Drobné šperky a dekorace. Nebojte se vzít
i své malé ratolesti, drobné výtvarné čin-
nosti jsou připraveny i pro ně. Na každý
klub je nutná rezervace předem. 
Klub bude probíhat při minimálním počtu
pěti účastníků. Informace a rezervace na
tel.:  281 925 264 nebo 605 700 772.

Upozorňujeme na možnost přihlášení
do kroužků od 2. pololetí. Aktuální na-
bídku najdete na www.ddm-hp.cz

Zdeňka Horváthová, 
ředitelka DDM 

V DDM se letos hodně stepovalo
Připravovala jsem stepařská vystoupení
dětem v hodinách stepu. Trio Gábi, Kačka,
a Marek bylo velice pilné a tak jsem je při-
hlásila na mistrovství republiky, které se
konalo 1. května v Praze. Skončili pátí
a dostali šanci jet v červnu 2010 na ME do
Chorvatska. Nebylo mnoho času, a tak
jsme jen doladili choreografii. Páté místo

nám bylo opět souzeno a zároveň bylo vel-
kou výzvou jet na MS ve stepu, které se ko-
nalo od 30. listopadu do 4. prosince 2010
v německém Riese.
Jak děti, tak i já jsme to považovali za vel-
kou příležitost a náš „swing“ jsme velice
ztížili, co se stepu týče. Naše umístění,
tedy účast v semifinále, je pro nás úspě-

Loňský lyžařský a snowboardový výcvik

chem, ale i závazkem
zase si připravit nové,
zajímavé a poutavé ste-
pařské vystoupení. Jaké
jsou postřehy našich ste-
pařů z mistrovství světa? 
Kateřina: „Hala byla
krásná a veliká, měla
jsem také velikou trému.
Po vystoupení už to bylo
dobré. Moc se mi to
všechno líbilo.“
Gabriela: „Atmosféra ce-
lého MS se mi líbila,
naše umístění také a po-
prvé jsem vystupovala
v tak velikém prostoru.

V hale byla naše vlajka na levé straně, hned
jsem si ji našla mezi ostatními.“
Marek: „Ohromila mě velikost haly, velký
parket. Moc se mi líbilo osvětlení a ozvu-
čení. Měl jsem největší trému jako nikdy,
ale stepovalo se mi dobře. Je fakt, že to tro-
chu klouzalo. Ale dopadli jsme dobře, co
se týče umístění.“

Hana Hanušová,
trenérka

Stepařské trio DDM Gabriela, Kateřina  
a Marek bylo v roce 2010 velice pilné: 

účast a dobré umístění na Mistrovství ČR,
Mistrovství Evropy a Mistrovství světa.

Léto je ještě daleko, už teď ale můžete
myslet na prázdniny vašich dětí s DDM.
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Jestliže někdo zcela nezištně, jen na zá-
kladě prosby, odvede velmi dobrou práci,
sluší se poděkovat. Rád bych poděkoval
našim milým kuchařkám Jarce Hajné, Mo-
nice Kroczkové a Ludmile Klaiznerové za
napečení symbolických 333 pravých čes-
kých buchet na tradiční akci Počernická
světýlka. Děti si buchty nemohly vyna-
chválit, domácí je domácí… Vše se snědlo,
nikdo se nenechal pobízet. Dětem v kos-
týmku broučka, berušky či strašidla buchty
chutnaly. K pohádkovému putování jedno-
duše pohádková buchta patří.                                                                                  

Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská

Počernická světýlka s pravými českými buchtami

Když se čerti rojili 
Chci - nechci, budu - nebudu, slyšel jsem
denně váhání dětí, jestli se v prosinci pustí
do čertovského rojení. Stálo mě to i trochu
přemlouvání, ale nakonec adeptů na okříd-
lené krásky a dvourohé příšerky byl dosta-
tek. Jen Mikuláše ne a ne najít, ale
nakonec se této role zhostil jeden z mých
žáků a mohli jsme mezi sebou při-
vítat Mikuláše - Tomáše.  
Líčení, malování, lepení vousů, bar-
vení tváří, česání paruk v kabinetu
metodika prevence, který nám po-
sloužil jako šatna. Ještě vycpat
pytle, nasadit rohy a hurá mezi děti.
Největší zážitek pro ně i pro nás byl
v prvních a druhých třídách. Bás-
ničky či případné „odvádění“ dětí
v pytli splnilo svůj účel. Když ale slí-
bily, že už opravdu budou hodné,
mohly dostat odměnu v podobě čo-
koládového čertíka a my jsme mohli
putovat o třídu dál. Značně unaveni
básničkami se Mikuláš s čerty a anděly ujali
dozoru v jídelně. Nevěřil bych, jak rychle
jsou některé děti schopny jíst. 

Radek Fejt

I když jsme se občas setkali i s malým
posměchem, zejména na druhém
stupni, měli jsme radost, že se nám 
rojení čertů podařilo a dětem se líbilo.

Znám hodně pedagogů, kteří se děsí, mají-
li se účastnit přednášky nebo semináře.
Podobná situace nastala i na naší škole.
Kázeň a klima školy: která škola tento
problém nemá? Jeho řešení není vůbec
jednoduché a přednáška ho nevyřeší. Ať
rodiče vychovávají, co všechno ještě
máme dělat? Taky máme děti a chceme se
jim věnovat. My přece víme své… Běželo
nám toho hlavou hodně.
Mgr. Michaela Veselá /foto/, zakladatelka
o.s. Společně k bezpečí, přišla do naší
školy 24. listopadu. Posluchači záhy po-
chopili, že budou chtít poslouchat. Mi-
chaela Veselá ve školství pracovala a ví,
o čem mluví. Když řeknu, že Školský zákon
a vše, co s ním souvisí, má v malíčku, není
to nadsázka. Vše podává tak, že si připa-
dáte jako na divadle, které si můžete řídit

sami otázkami, na které do-
stáváte okamžitě odpovědi.
Bavíte se jejím projevem, pí-
šete si “hlášky” a tiše jí závi-
díte nadhled nad problémy,
které vy složitě řešíte,
kdežto ona vám nabízí ře-
šení úplně jednoduchá
a účinná.
Do 18 hodin zůstali téměř
všichni, odcházeli jsme ve-
selí a poučení. Ti, co museli odejít dřív, li-
tovali. Druhý den kolovaly sborovnou
pobavené “hlášky” z předešlého dne a děti
nás nemohly rozházet, věděli jsme své.
Pokud budete chtít vašim pedagogům do-
přát perfektní informace a doplnit pedago-
gický optimismus, neváhejte a objednejte
si přednášku s paní Veselou. Ale pozor, če-

kací doba je dva roky! Závěrem nezbývá
než poděkovat MČ Praha 20, konkrétně
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, bez
jehož finanční pomoci a podpory by se
přednáška nemohla uskutečnit.

Hedvika Zmeková 
Martin Březina

ZŠ Stoliňská



Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
Přes obtíže v nedostatku stavebního mate-
riálu a investičních prostředků /výstavba
nebyla ve schváleném plánu/ se stavbu
nové školy podařilo dokončit s možností
jejího otevření 1. září 1959. Nová se-
dmnáctitřídní škola v Dvořákově, dnešní
Ratibořické ulici, byla pro chybějící finanční
prostředky otevřena bez tělocvičny. Po-
třebná kuchyně a školní jídelna byla při
škole budována brigádnicky jen za ná-
klady na materiál a v plném rozsahu byla
proto zprovozněna až od 1. září 1960. 
V této pobočné budově byla v přízemí ote-
vřena také mateřská škola a v prvním po-
schodí jedna třída školy zvláštní. Chybějící
tělocvična byla po dostavbě předána k uží-
vání až 1. září 1965.
V předvečer otevření nové školy byla uspo-
řádána slavnost za účasti představitelů mi-
nisterstva školství a kultury, kraje, okresu
a obce, pedagogů dalších našich škol
a mnoha občanů, kteří se na výstavbě
školy
brigádnicky podíleli. Na slavnosti vystoupil
místní pěvecký soubor Antonín Dvořák
a hudební kvarteto.
Prvním ředitelem nové školy se stal pan
Gustav Schuster, který ve školách našich
původních obcí působil již od roku 1941.
Do této funkce přešel z pozice ředitele
školy chvalské. Jeho zástupcem byl jme-
nován pan Karel Fatka. Učitelský sbor
nové školy byl v prvním školním roce slo-
žen následovně:
Třídní učitelé na prvním stupni:  
Marie Povolná        1. třída        
Marie Pekárková      2. třída
Věra Pluhařova        3. třída 
Irena Kulasová        4. třída
Vlasta Kolářová       5. třída  

Třídní učitelé na druhém stupni:
Miloš Schmidt        6.a třída
Marie Jelínková        6.b třída
Karel Kapeller        6.c třída
Marie Pflegerová      7.a třída
Anna Pěkná        7.b třída
Blažena Dobešová       8.a třída
Ladislav Kubelka      8.b třída

Třídní učitelé na třetím stupni:   
Milan Mácha        9. třída
Zdeňka Svinková              10. třída
Josef Tvrdík                       11. třída

Na druhém a třetím stupni dále vyučovali:
Milan Bukolský, Eva Jansová, Josef Kne-
spl, Josef Němeček, Josef Škarda
a Blanka Šulcová. Školu v tomto jejím
prvním roce navštěvovalo celkem 535 dětí,
z nichž bylo 293 děvčat. Na prvním stupni
se učilo 182 dětí, na druhém 256 a na tře-
tím stupni 97 dětí.
Školská reforma platná od školního roku
1960/1961 prodloužila povinnou školní do-
cházku o jeden rok, tedy na devět let. Sou-

časně podle vydaného rozhodnuti děti de-
vítileté základní školy dostávaly učebnice
a učební pomůcky zdarma.
Od září následujícího školního roku se
škola přeměnila na základní devítiletou
školu a na střední všeobecně vzdělávací
školu o třech ročnících se závěrečnou ma-
turitní zkouškou. Obě takto organizačně
vzniklé školy vedl nadále Gustav Schuster.
Střední škola u nás působila až do roku
1968, kdy končil poslední maturitní ročník.
Ke zrušení střední školy u nás došlo proto,
že podle tehdy platných směrnic měla
škola mít u každé jednotlivé třídy jednu
nebo více poboček. U nás pro další třídy
nebyl především počet žáků, ale ani další
volné třídy ve škole. Krajský národní výbor
proto nařídil od školního roku 1965/1966
zrušení střední školy s tím, že stávající tři
ročníky zůstanou ve školní budově do do-
končení studia i když byly převedeny pod
správu Střední všeobecně vzdělávací školy
v Čakovicích. Tak na dlouhou řadu let
skončila u nás střední škola. Důsledkem
byl odchod mnoha pedagogů do Čakovic.
V původní střední Škole v Bártlově ulici
byly v červnu 1959 konány první maturitní
zkoušky u nás. Všichni byli úspěšní a 38 %
z nich bylo s vyznamenáním. Ještě
v červnu se pak děti rozloučily s ředitelem
Antonínem Jelínkem, který odešel do dů-
chodu. Pro školní rok 1959/1960 zůstal ve
školní budově pouze první stupeň povinné
školní docházky. Ředitelkou byla jmeno-
vána paní Jana Stopferová, kterou po jejím
odchodu na mateřskou dovolenou vystří-
dal v roce 1965 pan Ladislav Přimda. Po
jeho odchodu do důchodu byla od
1.9.1983 ředitelkou jmenována paní Jana
Böhmová. Na začátku tohoto školního
roku filmaři ze studia Koliba - Bratislava na-
táčeli v areálu školy slovenský film pro mlá-
dež Letny strom radosti. Na školním hřišti
byl postaven stan s manéží a naše děti se
natáčení zúčastnily jako kompars.
Od 1. září 1985 se novou ředitelkou stala
paní Alena Povolná. Táborový oheň
v červnu 1989 byl rozloučením se základní
školou v Bártlově ulici, jejíž třídy byly od
nového školního roku přemístěny do nové
24 třídní školy v Chodovické ulici.

Na chvalské škole v roce 1960/1961 do
nové deváté třídy nastoupilo 33 žáků a na
škole se tak učilo celkem 380 dětí. Po od-
chodu ředitele Vlka na okresní školní
správu byla na počátku školního roku
1961/1962 jmenována ředitelkou školy
paní Marie Brunclíková. Po jejím odchodu
do důchodu byl k 1. září 1965 ředitelem
školy jmenovám pan Karel Balák.
Představy o tom, že nová škola v Ratibo-
řické ulici zajistí potřebu školních míst nej-
méně do roku 2000 se brzy počala
ukazovat jako příliš optimistická. Zvláště
pak výstavba prvního bytového sídliště v

oblasti Chval potřebu řešení školních ka-
pacit urychlila. Rychlé řešení s co nejmen-
šími náklady bylo pro omezené přidělování
investičních prostředků nalezeno v mož-
nosti získání prostoru demolicí zchátralých
zemědělských objektů v sousedství chval-
ské školy, s využitím jejího zázemí a rychlé
výstavby nových učeben. Možnost  se na-
bízela v méně nákladném systému monto-
vaných dílců vyráběného typu "Chanos".
Demoliční práce pro nový školní objekt
byly započaty v březnu 1983. Po vybudo-
vání sítí a základů stavby ještě v tom roce
byla v červnu 1984 ukončena vlastni vý-
stavba. Po úpravách okolního terénu a vy-
bavení učeben bylo možno 1. září 1984
zahájit v nových učebnách školní rok a od-
dálit hrozící nebezpečí směnného vyučo-
vání. Při odpracování více než deseti tisíc
brigádnických hodin dosáhly náklady na
výstavbu celkem 5,3 milionů korun.
Ředitel Karel Balák odešel v srpnu 1986 do
důchodu a k 1. září byla ředitelkou školy
jmenována paní Jana Dvořáková. Násle-
dujícího roku si 14. listopadu chvalská
škola slavnostním způsobem připomenula
dvousté výročí od založení školy, jejíž stará
budova stojí dodnes na místě původního
domku prvního učitele Kašpara Folpre-
chta, který zde v uvolněné světnici na pod-
zim roku 1787 počal vyučovat místní děti.
Všichni účastníci slavnosti dostali pamětní
list a pedagogové s provozními zamě-
stnanci školy dlouhodobě zde působící
pak i čestná uznání Rady MNV.
Odchodem do důchodu se se školou Rati-
bořická rozloučil ředitel Gustav Schuster
v červnu 1976, od 1. září byla ředitelkou
jmenována Miluše Koblasová. Od školního
roku 1984/1985 byla do funkce ředitelky
jmenována Jana Stopferová. Zvyšující se
počet žáků osídlením dalšího sídliště opět
přiblížil nebezpečí nutnosti směnného vy-
učování. Proto byl vyvíjen tlak na investora
další etapy výstavby sídliště "střed", aby
v předstihu před celou výstavbou projek-
tovaného prostoru byla postavena nová 24
třídní školní budova. Mimořádných úspě-
chů dosáhll nejen u nás, ale i v rámci Prahy
a při vystoupeních na dalších místech v re-
publice pěvecko-recitační soubor Pampe-
lišky. ze školy v Ratibořické, vedený
panem učitelem Miloslavem Podzimkem.

Ve školním roce 1985/1986 byla kapacita
školy zaplněna na maximum, když ve 24
třídách bylo vyučováno celkem 795 žáků.
Učitelský sbor měl 39 pedagogů. Počty
žáků v ostatních školách byly také na ma-
ximu. Napjatá situace se počala řešit ote-
vřením části tříd nové budované 24 třídní
školy v Chodovické ulici v pondělí 6.
dubna 1987.
O dalším dění ve školách opět v pokračo-
vání.

Ing. Hubert Antes, kronikář
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O mladé jachtařce Sáře Tkadlecové (11
let) z Horních Počernic, která jezdí za
Jachtklub Toušeň sídlící v nedalekých
Lázních Toušeň, jste mohli v HPZ číst
před rokem, kdy si s kormidelnicí Joha-
nou Kořanovou přivezly z MS lodní třídy
Cadet v argentinském Buenos Aires
ocenění za 12. místo. Jejich výsledky
ocenila i porota ankety Jachtař roku
v únoru 2010. 
V juniorské kategorii této ankety obsadily
mladé závodnice druhé místo ziskem 78
bodů v hlasování delegátů výroční konfe-
rence Českého svazu jachtingu. Porota
ocenila vítězství Johanky a Sáry v MČR
2009 lodní třídy Cadet i v celkovém pořadí
Českého poháru této lodní třídy, 3. místo
v celkovém pořadí mezinárodní série ja-
chtařských závodů CECC 2009 a vítězství
v kategorii dívky ve stejné sérii.
Závodní sezóna 2010 byla pro Sáru v mno-
hém nová. Lodní třída Cadet je
pro mládež do sedmnácti let.
Johanka už „cadetům“ odrostla
a pro další roky si vybrala zá-
vodní loď třídy 420. S Johankou
Sára závodila na lodi na místě
kosatnice, ale v roce 2010 už
jela několik závodů na pozici
kormidelnice. Kosatníkem je
většinou mladší člen posádky
a na lodi se stará především
o správné nastavení plachet
nebo vedení plachty jachtaři na-
zývané spinakr, která se po-
užívá jako třetí plachta při jízdě po větru.
Na kormidelníkovi jsou rozhodnutí o tak-
tice jízdy, ovládá kormidlo, dbá na dodržo-
vání závodních jachtařských pravidel a je
zodpovědný za celou loď na vodě i na
břehu. 
Na mistrovství ČR 2010, které se konalo na
začátku prázdnin na Lipně v Jachtklubu
Černá v Pošumaví, Sára Tkadlecová ve své
nové roli kormidelnice ukázala, že se ne-
ztratí v cadetském závodním poli. V po-
sádce se svým bratrem Tadeášem
vybojovala třetí místo v žákovské kategorii
do čtrnácti let. Tadeáš odkoukal jachting
od své sestry a zalíbil se mu natolik, že
i když je mu teprve sedm, zúčastnil se
hned ve své první závodní sezóně čtrnácti
závodů.  Patřil také k nejmladším účastní-
kům na MS 2010 v polském Pucku. 
S jachtařskými závody je spojeno časté
cestování za větrem a vodou do Německa,
Polska, Itálie, Holandska a řady dalších pří-
mořských států. Velké poděkování za pod-
poru hornopočernických jachtařů patří
městské části Praha 20 – Horní Počernice.
Pokud se chcete dozvědět více o jachtingu
na lodních třídách pro děti a mládež, nebo
si jen zkusit, jestli by vás jachting bavil,
pište na e-mail: viktor.tkadlec@seznam.cz

Jitka Tkadlecová,  
foto z rodinného archivu 

Sára Tkadlecová druhá v anketě Jachtař roku

V anketě Jachtař roku obsadily 
Johanka Kořanová /vlevo/ 
a Sára Tkadlecová druhé místo 
v juniorské kategorii.

Z MČR 2010 lodní třídy Cadet si sourozenecká posádka Sára a Tadeáš Tkadlecovi
z Horních Počernic přivezla bronz v kategorii do 14 let /vpravo/.

Mistrovství světa 2010 v polském Pucku

Sára na MS 2009 v argentinském 
Buenos Aires, 

v ústí řeky Rio de la Plata
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Pocta gymnastům Jaroslavu Mládkovi a Jeronýmu Šafářovi
Úspěchy hornopčernických gymnastek na Mistrovství České republiky v gymnastice
Na závěr roku 2010 pořádal náš oddíl
sportovní gymnastiky Memoriály Jaro-
slava Mládka /cvičení na kladině/ a Je-
ronýma Šafáře /cvičení na prostných/.
Proč memoriály mužů, když cvičí pouze
děvčata? To bylo tak: Pánové Mládek a
Šafář zakládali oddíl sportovní gymnas-
tiky dívek i chlapců v Horních Počerni-
cích. Jaroslav Mládek podporoval oddíl
především finančně, Jeroným Šafář byl
trenérem a řadu let také předsedou.
Memoriálů se zúčastnilo celkem 33 děvčat
nejen z Prahy, ale také z Hradce Králové,
Děčína, Kladna a Poděbrad. Z domácích
gymnastek si nejlépe vedla Bára Čadová,
která obsadila na kladině 3. místo i přesto,
že jedenkrát spadla. Podařil se jí však po-
prvé na závodech velmi obtížný prvek –
salto vpřed. Na prostných byla třetí spo-
lečně s naší Veronikou Švábovou. Kladinu
vyhrála Šárka Jemelková ze Sokola Hra-
dec Králové, prostná Tereza Dvořáková
z Děčína.

Mistrovství ČR
Ve dnech 10. – 12. pro-
since se v Ostravě – Zá-
břehu konalo v hale
sportovního gymnázia MR
ČR v družstvech. Z našeho
oddílu se kvalifikovalo cel-
kem 6 děvčat na II. ligu:
Martina Sedláková, Eva
Kopecká, Zdena Kopecká,
Anna Wehrbergerová,
Klára Válková a Veronika
Švábová, na I. ligu Bára
Čadová, která ale závodila
za družstvo TJ Kampa. 
I když naše děvčata neob-
sadila čelná místa, před-
vedla dle vyjádření
rozhodčích pěkné sestavy
na velmi dobré úrovni a reprezento-
vala náš oddíl dobře. Za to jim dě-
kujeme.
Náš oddíl hledá do svých řad lek-
tora/ku baletu pro malé gym-
nastky ve věku od pěti let, může to
být i studentka taneční konzerva-
toře. Lekce by probíhaly v úterý
od 16.30 do 18.00, odměna doho-
dou. Zájemci/kyně mohou kontak-
tovat naši trenérku Zuzanu
Hubáčkovou na e-mail:
sohopo.gymnastika@seznam.cz

Oddíl SG a aerobiku přeje všem čte-
nářům HPZ pevné zdraví, špetku
štěstí, hodně optimismu a sportov-
ního elánu v roce 2011.                                                                                              

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu 

sportovní gymnastiky a aerobiku

Družstvo hornopočernických gymnastek na Mistrovství ČR 
v Ostravě: Martina Sedláková, Eva Kopecká, Zdena Kopecká, 
Anna Wehrbergerová, Klára Válková a Veronika Švábová

Veronika Švábová

Bára Čadová

Eva Kopecká 
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Tým pracuje už 12 sezón pod hlavičkou
firmy Bike Ranch, která provozuje v Praze
9 tři cykloprodejny. Sezóna 2010 byla pro
tento elitní tým nejúspěšnější v jeho histo-
rii a posunula ho dále ve zkušenostech
a hlavně ve výsledcích. Prezentace týmu
se  díky přispění generálního sponzora
Kellys rozšířila a zázemí na závodech se
vylepšilo. 
Zaznamenali jsme zlepšení v počtech
umístění na stupních vítězů, v hodnocení
celkových pořadí ČS poháru a jiných sé-
riích. Dařilo se i v jednotlivých závodech
a týmových soutěžích (Pražská 50 - 1.
místo ženy i muži, Rallye Sudety - 2. místo
muži atd.). Každý závodník prvního týmu
přidal k celkovému úspěchu  i úspěchy
vlastní. Závodníci startovali v průměru na
32 závodech. Celkem tedy 288 startů
prvního týmu za sezónu, z toho 68x 1., 51x
2.  a 39x 3. místo. 
Na pódium vystoupili naši závodníci cel-
kem 284x. Dá se říci, že zlepšení zazna-
menali opravdu všichni. Zde se projevuje
tříletá práce kouče a manažera Lubora Te-
saře, který s týmem pracuje a hledá opti-
mální podmínky tréninku pro každého
jednotlivce. Tým pracuje ve stejném slo-
žení a posílil se o zkušeného závodníka
Karla Hartla, který patří do špičky v dlou-
hých maratonech.

Výsledky prvního týmu
Kellys Bike Ranch 
v sezóně 2010
Karel Hartl se stává držitelem titulu MR
v kategorii Masters v maratonu a vítězí
i v ČP, I-Velo sérii, Sudetoman, Inter-moun-
tain serii a Cykloservis Maratonec 2010.
32x na stupních, z toho 18x na tom nej-
vyšším - to je velmi lichotivá bilance. Michal
Bubílek v Elite dokončuje 18 závodů na
stupních vítězů z toho 10x na  nejvyšším.
To nakonec vede k celkovému 2. místu
v ČP v 1/2 maratonu a v sérii Cyklomaraton
Tour. Petr Tatíček se po nevydařeném za-
čátku sezóny rozjíždí a nakonec je z toho
také řada velmi solidních umístění:  19x na

Hornopočernický cyklistický MTB tým Kellys Bike Ranch 
ukončil úspěšnou sezonu

Karel Hartl Mistrem republiky 
v maratonu v kategorii Masters 
s ženou Lenkou (vlevo) 
a Lucií Vláškovou na Malevil Cup 2010

Cyklistický MTB tým Kellys Bike Ranch 

stupních a 7x 1.místo. Michal Kohoutek se
po operaci kolena v přípravě nedostal do
odpovídající formy, ale i tak se na stupních
ukázal 3x, Honza Václavík ho stejným poč-
tem umístění napodobil.
Děvčata opět potvrdila svoje pozice. Lucka
Vlášková obsadila V ČP v 1/2 maratonu 3.
pozici v celkovém pořadí a celkem 24x na
stupních, z toho 9x 1.místo. Barča Hanu-
šová se po návratu z USA a počátečních
problémech s aklimatizací postupně do-

stávala do závodního tempa. Nakonec
stihla 19 závodů, z toho 10x na stupních
a 4x na nejvyšším. Jana Kubáčová po-
tvrdila stoupající výkonnost: 14x se posta-
vila na bednu a 3x byla první. 
Velký pokrok zaznamenala rovněž Lenka
Hartlová, která se v dlouhých maratonech
dostala na celkové 4. místo v ČP a 2. místo
v Ivelo.cz sérii. Jaký je pohled ze stupňů ví-
tězů si zkusila 10x, z nejvyššího se podí-
vala 2x.
Tyto výsledky jsou pro každého jednotlivce
dobrou motivací pro sezonu příští a všichni
věříme, že se nadále potvrdí stoupající ten-
dence. Máme zase více zkušeností a dat.
Můžeme toho využít pro dokonalejší pří-
pravu i trénink.   Pro sezónu 2011 se nám
podařilo tuto úspěšnou sestavu udržet.
Možné rozšíření se plánuje pouze v pří-
padě zájmu některého nadějného juniora
nebo juniorky.
Více informací o aktuálním dění v týmu na
www.bikeranchteam.cz

Michal Douša
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AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
Sk. AM, A1, A, B, kondiční jízdy.

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

Knihy i knižní pozůstalost koupím.
Odvezu. Tel.: 286 891 400

Nabízíme vedení účetnictví 
a daňové evidence. Mzdové účetnictví.

Zastupujeme klienty na FÚ, 
na institucích soc. a zdrav. pojištění. 

Tel.: 777 723 158

Dopravní kamionová firma se sídlem 
v Hor. Počernicích přijme řidiče sk.

C+E pro přepravy po ČR+SK. Praxe
v oboru nutná. Tel.: 603 169 227 + 603

518 608

Nabízíme obkladačské a zednické
práce, www.obkladacepraha.cz, 

775 274 616

Prodám 3+1 v centru H.P., cihla 68
m2, OV po rekontr., škola, školka, 

Albert, bus 5 min. - 2,49 mil. 
Tel.: 604 941 083

Pronajmu byt 3+1, 70m2, H.P.,
ul. Třebešovská, byt je umístěn 

ve 3. patře s výtahem, část. vybaven,
zděné jádro, plovoucí podlahy. 

Cena nájmu 9500 + 5000 poplatky
+spotřeba el., tel.: 723 769 289

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou. 

Tel.: 606 527 091

Lekkerland ČR, s.r.o., Horní Počernice,
Do Čertous 2622, přijme: pomocnou

sílu na výdej obědů - částečný úvazek,
Volejte: pí. Vašutová, 
724 332 967. Pište : 

gabriela.vasutova@lekkerland.cz
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Taneční kurzy pro dospělé
na Špejchaře Chvalské tvrze

pod vedením vicemistrů ČR od 27.1. 2011 
Deset lekcí, každý čtvrtek od 18.30 pro začátečníky 

a od 20.15 hod. pro středně pokročilé.
Info a přihlášení 

tel.: 777027703, mail: studiobohemia@seznam.cz

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12,193 00 Praha 9-Horní Počernice Mobil 602 621

719 Tel/fax: 224 25 27 67
POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY zejména v těchto oblastech práva:
Právo nemovitostí - kupní smlouvy, převody, věcná břemena,
zástavní právo, vklady do KN. Právo obchodní - všechny
druhy obchodních smluv, zakládání a likvidace obchodních
společností, korporátní dokumenty, vymáhání pohledávek, zá-
pisy do OR a další. Právo občanské - všechny druhy občan-
skoprávních smluv, smlouvy nájemní, výpovědi z nájmu,
dědictví, vlastnická práva. Zákon o rodině - rozvod manžel-
ství, vypořádání SJM, výživné, apod. Právo správní - správní
řízení, stavební zákon, správní rozhodování obcí a další. 
Zastupování před soudy - civilní spory, exekuce, apod.

Pracovní doba: 8,30 - 18,00 hod., 
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

www.krejcovstvi-bohunka.cz

INZERCE


