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Kalendář kulturních akcí v Horních Počernicích na měsíc

KDY? CO? KDE?

2.2., 9.30 MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI DIVADLO H. POČERNICE

2.2., 14.00 SOUTĚŽ VE HŘE NA KYTARU A NA AKORDEON SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

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

3.2., 19.00 JAN BRAUNSTEIN: LYRA, ZPĚV - KONCERT CHVALSKÝ ZÁMEK

4.2., 19.30 NATĚRAČ DIVADLO H. POČERNICE

6.2., 15.00 O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY DIVADLO H. POČERNICE

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

11.2., 19.30 NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ DIVADLO H. POČERNICE

13.2., 15.00 ENDELE VENDELE DIVADLO H. POČERNICE

13.2., 19.30 ŽÁRLIVOST DIVADLO H. POČERNICE

14.2., 19.30 RAY GIBSON: THE SINGING PAINTER - VERNISÁŽ A THE ROADS CHVALSKÝ ZÁMEK

15.2., 18.00 ALICE NEUGEBAUEROVÁ: MEZIPROSTOR - VERNISÁŽ VÝSTAVY CHVALSKÝ ZÁMEK

16.2., 19.30 ZAMĚSTNÁNÍ Z PRACOVNĚ PRÁVNÍHO HLEDISKA O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

16.2., 12-16 MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ NÁVŠTĚVY HOMEOPATA O.S. MUM, MEZILESÍ 2058

16.2., 9.00 KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK DIVADLO H. POČERNICE

16.2., 14.00 BESEDA NAD KRONIKOU S ING. ANTESEM SOKOLOVNA HP

16.2., 17.00 S RADNÍMI NA PIVO - SETKÁNÍ S OBČANY RESTAURACE XAVEROV

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

18.2., 17.00 VOLNÝ KLUB - ZDOBENÍ TRIČEK, BATIKA, SAVOVÁNÍ DDM RATIBOŘICKÁ

18.2., 19.30 MANŽELSKÉ ILUZE DIVADLO H. POČERNICE

19.2., 14.00 DĚTSKÝ KARNEVAL ZŠ STOLIŇSKÁ

19.2., 15.00 PŘÍBĚHY Z POPELNICE DIVADLO H. POČERNICE

20.2., 17.00 EXPEDIČNÍ KAMERA DIVADLO H. POČERNICE

21.2., 18.00 IV. HUDEBNÍ VEČER - TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

23.2., 9.30 VÝLET ZO SENIŘI PRAŽSKÝ HRAD

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

24.2., 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU DIVADLO H. POČERNICE

25.2., 9.00 VODNICKÁ POHÁDKA DIVADLO H. POČERNICE

25.2., 19.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA DIVADLO H. POČERNICE

26.2., 15,00 MASOPUSTNÍ PRŮVOD OD ZŠ RATIBOŘICKÁ KE CHVALSKÉMU ZÁMKU

26.2., 15.00 HONZA A ČERT DIVADLO H. POČERNICE

27.2., 16.00 VÝKLUB SBOR CÍRKVE BRATRSKÉ

28.2., 14.00 SETKÁNÍ S HUMANITÁRNÍ PRACOVNICÍ E. MAHROVOU CHVALSKÝ ZÁMEK

28.2., 18.00 VEČER CIKÁNSKÉ HUDBY - KONCERT SMYČCOVÉHO ODDĚLENÍ KC DOMEČEK VOTUZSKÁ

28.2., 19.30 DON JUAN ANEB KAMENNÁ HOSTINA DIVADLO H. POČERNICE

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla

ZÁMECKÁ POSEZENÍ PRO SENIORY
Starostka Hana Moravcová, radní Mgr. Alena Štrobová a MVDr. Klára Bonková si dovolují pozvat seniory

na pravidelná Zámecká posezení se zajímavými osobnostmi. První se koná

v pondělí 28. února 2011 od 14 hodin na Chvalském zámku
Milým hostem bude paní Eva Mahrová, humanitární pracovnice

organizací International Humanity a Člověk v tísni
Eva se v padesáti letech rozhodla, že si splní životní sen. Opustila práci úřednice a od té doby cestuje po světě.
Učí angličtinu v sirotčincích na Srí Lance a v Barmě, pečuje o sirotky v Tanzanii nebo o děti v nepálských uprchlických tá-
borech. O svých zážitcích umí poutavě i s humorem vyprávět. Těší se na vás, protože jak sama tvrdí: “Nezapomeňte,
že na plnění snů není nikdy v životě pozdě!” Máte-li o Zámecká posezení zájem, ale kvůli potížím s pohybem je pro vás cesta
náročná, můžete volat na tel. 271 071 799 a s paní Švrčulovou si domluvit dopravu na zámek, případně i domů.



Kladné nechodí...?
Vážení čtenáři,
naše opakované výzvy, abyste nám
psali a reagovali na dění v obci, se
nemíjejí účinkem, jak se můžete
opět přesvědčit uvnitř čísla. Škoda
jen, že jde většinou o dopisy nega-
tivní. Pisateli jsou většinou ti, které
osobně zasáhly povolební změny,
čemuž odpovídají i jejich reakce.
Po letech práce v této sféře vím, že
na některé vcelku nevinné a nic ne-
říkající výkřiky nemá smysl odpoví-
dat, mnohé bohužel obsahují
nepublikovatelná slova, a divili
byste se, čeho jsou někteří lidé
schopni. Není však pravda to, za co
jsme občas hrubě napadáni, že jsme
negativní ohlasy a kritiku nikdy ne-
otiskovali. Pravda je, že pokud abso-
lutně postrádají argumentační základ,
je třeba je absolutně ignorovat, jinak
by se z nich člověk zbláznil.
Nesouhlasím ani s neustálým omílá-
ním jednoho tématu, nekonečným
a nikam nevedoucím názorovým vý-
měnám. Tiskový zákon, kterým se
někteří rádi a často ohánějí, hovoří
jasně: Pokud bylo zveřejněno sdě-
lení, které obsahuje skutkové
tvrzení dotýkající se důstojnosti, cti
nebo soukromí určité fyzické osoby,
má tato právo na zveřejnění odpo-
vědi, která se ale musí omezit jen na
napadené skutkové tvrzení a uvést
je na pravou míru.
Naštěstí ale doslova neplatí oblí-
bené úsloví redaktorů: Kladné ne-
chodí... Chodí, a vím, že většina
našich čtenářů se na každé nové
číslo HPZ také kvůli nim těší. To je
pro nás důkazem vzájemného re-
spektu a povzbuzením, že naše
práce má stále ještě smysl.
Děkujeme.

Za redakci Dana Mojžíšová

Foto na titulní straně
Kateřina Trutnovská
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Vážení spoluobčané,

dovolte, abych
vás oslovila z to-
hoto čestného
místa. Zima nám
letos opět uká-
zala, co všechno
dokáže, a po-
slední slovo
zřejmě ještě ne-
řekla. I když
někdo nemusí
být zcela spoko-
jený a nemusí se
mnou souhlasit, přesto bych zde chtěla
poděkovat všem, kteří se podíleli na zim-
ním úklidu. To znamená nejen zaměstnan-
cům a brigádníkům úřadu naší městské
části, ale i občanům, kterým není lhos-
tejné, v jakém stavu je chodník před jejich
domovem nebo prací, a ačkoli nemuseli,
odklízeli sníh.

Poděkování patří také všem řidi-
čům, kteří přizpůsobili svůj styl jízdy a par-
kování stavu komunikací v době sněhové
kalamity a při oblevě. Napadá mě bohužel
i několik případů, kdy jsme to nezvládli.
Proto bych touto cestou poprosila všechny
majitele psů, aby se rozhlédli kolem sebe
a zaznamenali, co všechno bylo schováno
pod sněhem a teď vykouklo. Je to ostuda
všech „pejskařů“. Navíc to u mnoha lidí,
kteří sami psy nemají, vzbuzuje ke zvířatům
odpor a to je škoda. Psi jsou v tom přece
nevinně!

Další nehezkou vizitkou jsou pro-
story kolem kontejnerů. Pokud je popel-
nice plná, bývá zvykem položit odpadky
hned vedle, jenže popeláři nejsou povinni
takto uložené smetí odklízet, záleží to jen
na jejich dobré vůli. Navíc lidé stále častěji
vyhazují věci hodící se spoluobčanům bez
domova, čímž se jejich koncentrace v tě-
chto místech logicky zvyšuje.

Jako občané máme stále co vy-
lepšovat a bez naší aktivní účasti se
mnoho věcí nezmění. Určitě vás napadne
něco dalšího, co je třeba změnit nebo zlep-
šit. Tak se do toho dejme! Buďme v novém
roce lepší, ať můžeme být spokojenější
sami se sebou a se svým okolím.

MVDr. Klára Bonková,
radní pro sociální problematiku

Bez vaší pomoci se mnoho věcí nezmění

Viktor Šaroch (1967) vystudoval obor
ochrana životního prostředí na Karlově
universitě a poté pracoval jako ekolog
ve státní správě, poradce a auditor en-
vironmentálního řízení.
V současnosti je zaměstnán jako ma-
nažer v mezinárodní společnosti po-
skytující služby v oblasti průmyslové a
komunální ekologie. Je ženatý a má
sedmiletou dceru. Mezi jeho záliby
patří rodina, sport, hudba a příroda.
Dosud v komunální politice nepůsobil
a do zastupitelstva byl na podzim loň-
ského roku zvolen za TOP09. Jako
radní pro životní prostředí a dopravu
vidí prioritu svého působení zejména v
dobudování kanalizace, zlepšení od-
padového hospodářství a řešení do-
pravní situace v obci.

Milí spoluobčané,

nedávno jsem
četl trefný bon-
mot: Rozdíl mezi
vyjetými kolejemi
a hrobem je
pouze v hloubce.
Je načase opustit
tyto vyjeté koleje
a do řešení úkolů
vnést dynamiku
a invenci, kterou
naše obec nutně
potřebuje k udr-
žení kroku s dobou.

Osobně bych k tomu rád přispěl
zlepšením komunikace a spolupráce
s okolními pražskými obcemi. Jako člen
TOP09, která obsadila ve větší či menší
míře radnice většiny sousedních měst-
ských částí, bych rád moderoval součin-
nost například s Prahou 14, kde má Topka
starostu a místostarostku, dále s Běchovi-
cemi, Újezdem nad Lesy či Dolními Počer-
nicemi.

Mé nadšení z práce pro obec nic-
méně zchladilo úmyslné poškození mého
vozu. Stalo se tak před radnicí v mezisvá-
teční době během mimořádného prosin-
cového zasedání rady. Škoda přesáhla
částku 10.000 Kč a ohrozila zdraví a život
můj i mých blízkých.

Nezbývá než věřit, že se jednalo
o čin náhodného vandala a nikoliv o útok
na jednoho z představitelů obce. Byla by
to totiž pro politickou kulturu v Horních Po-
černicích velmi špatná zpráva.

Mgr. Viktor Šaroch Ph.D.,
radní pro životní prostředí a dopravu

Klára Bonková pochází z Horních Po-
černic. Po studiu Střední zemědělské
školy obor veterinární prevence v Čes-
kých Budějovicích absolvovala Univer-
zitu veterinárního lékářství v Košicích.
Od listopadu 2005 působí ve veteri-
nární ordinaci ve Chvalkovické ulici.
Do komunální politiky vstoupila na
podzim loňského roku za Šanci pro
Počernice, je radní pro sociální prob-
lematiku a prevenci kriminality.
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Z diáře vedení hornopočernické radnice
Stejně jako v prosinci také v lednu za-
sedala Rada městské části Prahy 20
každý týden ve čtvrtek. Koncem roku
uzavřela výběrové řízení na zhotovitele
stavby Přístavba mateřské školy Cho-
dovická a vyhlásila výběrové řízení na
tisk Hornopočernického zpravodaje.

Pokračovala seznamovací se-
tkání se zástupci organizací a spolků pů-
sobících v Horních Počernicích. Velmi milé
setkání bylo s místními hasiči a rybáři,
stejně jako se zástupci 27. skautského
střediska Oheň z Horních Počernic. Nejen
o Václavském putování jsme si povídali s
Jiřím Stiborem ze sdružení Molechet, po-
těšilo nás rozhodnutí pana kronikáře
Ing. Huberta Antese, že se i v letošním roce
bude starat o kroniku Horních Počernic.

Překvapila nás vysoká účast
členů ZO Senioři Horní Počernice v čele
s předsedkyní Ilonou Juklovou a Oldři-
chem Abtem, předsedou Svazu tělesně
postižených na společném setkání v zase-
dací místnosti TJ Sokol, stejně jako pestrá
nabídka jejich aktivit. Přijali jsme pozvání
na zasedání správní a dozorčí rady Na-
dace Chvalského zámku.

Seznámili jsme se s nabídkou
nové pražské kabelové a internetové tele-
vize Metropol TV, kterou můžete sledovat
v síti kabelových operátorů působících na
území Prahy, jmenovitě O2TV a v síti Ka-
belservis nebo na internetu na stránkách
www.metropoltv.cz.

Po rozpočtovém řízení s řediteli
škol jsme projednávali rozpočet s vedou-
cími jednotlivých odborů našeho úřadu.
Pokračovali jsme také v jednání s dodava-
teli výpočetní techniky a software, aby-
chom připravili návrhy nutných investic pro
letošní rok.

Na pravidelných týdenních setká-
ních s městskou policií jsme projednávali
vedle pravidelných kontrol dodržování zá-
kazu vjezdu v ulici Slatiňanská, zvýšenou
ostrahu u zdravotnického střediska Lhot-
ská a pokutování neukázněných pejskařů.
Dobrá zpráva je, že od 1. ledna nastoupil
nový strážník městské policie Jan Kníže a
počet městských strážníků v Horních Po-
černicích se tak zvýšil na devět.

V rámci jednání s městskou poli-
cií jsme byli informováni, že někteří řidiči se
při nedodržování dopravního značení od-
kazují na jakousi nepsanou výjimku sta-
rosty. Chceme důrazně upozornit všechny
řidiče, že neexistují žádné výjimky a apelu-
jeme na dodržování pravidel silničního pro-
vozu, zejména zákazu zastavení a zákazu
vjezdu nákladních vozidel na ulici Ná-
chodská.

Pravidelná schůzka s vedoucím
místního oddělení Policie ČR npor. Bc. Mi-
lošem Pelčákem proběhla za účasti Viléma
Čápa, radního pro obecní pořádek.

Oživili jsme jednání s Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových
o převodu domu služeb na Náchodské
ulici (dnes zde sídlí knihovna) do vlastnic-
tví obce.

Na základě informativní schůzky
s vedoucí počernické pošty jsme jednali
s panem Chytilem z oddělení prodeje
a pronájmu nemovitostí České pošty. Na-
plánovaná schůzka s ředitelem regionu
Praha byla v den konání odvolána a pře-
sunuta na začátek února. Cílem všech jed-
nání je seznámit vedení České pošty
s neúnosnou situací kolem pobočky v Hor-
ních Počernicích a společně hledat řešení,
jak tento stav napravit.

Na pozvání primátora hlavního
města Prahy Doc. MUDr. Bohuslava Svo-
body, CSc. jsme se zúčastnili novoročního
setkání s primátorem, radními, zastupiteli
a vedoucími odborů pražského magistrátu.
Na tomto setkání jsme s panem primáto-
rem znovu mluvili na téma kanalizace
v Horních Počernicích. Priority naší měst-
ské části v jednotlivých oblastech jsme
představili také prvnímu náměstkovi pri-
mátora Ing. Karlu Březinovi, který je odpo-
vědný za dopravu a informatiku.

Dále jsme jednali s radním Rad-
kem Lohynským odpovědným za infra-
strukturu, s radním pro školství
Ing. Antonínem Weinertem, CSc. a radním
Josefem Noskem odpovědným za územní
plán. Na setkání jsme měli možnost hovo-
řit i s dalšími pražskými zastupiteli,
Ing. Marií Kousalíkovou, předsedkyní vý-
boru pro výchovu a vzdělání, s rodačkou
z Horních Počernic JUDr. Monikou Krobo-
vou-Hášovou z výboru pro sport a volný
čas a dalšími. Pozdravili jsme se s většinou
starostů z okolních obcí, které jsme pozvali
koncem ledna na pracovní setkání na
Chvalský zámek.

S pracovníky Úřadu práce Prahy
9 jsme konzultovali možnost zapojit náš
úřad do projektu veřejně prospěšných
prací, který řeší umístění uchazečů o za-
městnání na dobu nepřesahující 12 mě-
síců. Na veřejně prospěšné práce jsou
zpravidla doporučováni místní občané,
kteří jsou více jak tři měsíce evidováni na
Úřadu práce. Jedná se o práce převážně
sezónního charakteru, zaměřené na úklid
v obci, údržbu zeleně a komunikací, sta-
vební práce, údržbu sportovních zařízení
v obci, zlepšení životního prostředí apod.
Finanční příspěvek na úhradu mzdových
nákladů pracovníka, který byl veden v evi-
denci Úřadu práce na takto vytvořeném
místě, může být našemu úřadu proplacen

až do výše skutečných mzdových nákladů,
včetně sociálního a zdravotního pojištění.

Pokračovali jsme v jednáních
o větších investičních záměrech na území
Horních Počernic se zástupci Léčebně re-
habilitačního střediska Chvaly, společností
VGP a se zástupci projektu Tři věže. Zahá-
jili jsme jednání s významnými vlastníky a
restituenty pozemků v Horních Počernicích
a s projektanty, kteří dlouhodobě s těmito
vlastníky spolupracují při přípravě jejich in-
vestičních záměrů.

Z významných současných nebo
budoucích investorů nás navštívili zástupci
společnosti Metrostav, TRW, CČM, Byto-
vých domů Božanovská, BH Realty a spo-
lečnost Excon, která připravuje výstavbu
bytových jednotek v Čertouzích. Na jed-
nání se zástupci společnosti Canaba jsme
domluvili detailní harmonogram nutných
kroků k dořešení předání kanalizace pod
správu Pražské vodohospodářské společ-
nosti. Harmonogram zahrnuje uzavření
smluv o věcném břemeni, návrhy vkladů
do katastru nemovitostí, návrh na převe-
dení kanalizace pod správu PVS, schválení
návrhu odborem majetku Magistrátu,
Radou a Zastupitelstvem hlavního města
Prahy. Dále jsme projednávali otázky par-
kovacích míst, výsadby zeleně a zimní
údržby komunikací.

V těchto dnech probíhají jednání
o smlouvě a harmonogramu přístavby MŠ
Chodovická s vedením společnosti EMV
s.r.o., která s nejnižší cenou vyhrála výbě-
rové řízení na výstavbu nové budovy této
mateřské školy. Hodnotící komise zase-
dala opakovaně, protože na těchto jedná-
ních detailně projednávala jednotlivé části
vítězné nabídky s ohledem na požadova-
nou kvalitu stavby a ověřovala si předlo-
žené reference i stavby, která tato
společnost v minulosti realizovala.

Rada se na svých jednáních opa-
kovaně zabývala řešením nedostatků
v projektové dokumentaci této stavby, ne-
plněním smlouvou stanovených termínů,
jejichž důsledkem je odložení zahájení
stavby školky na letošní rok a riziko nezís-
kání dotace z magistrátu pro tuto velkou in-
vestiční akci a také větší pravděpodobnost
víceprací a s tím spojená vyšší finanční
zátěž pro naši městskou část.

Hana Moravcová, Petr Herian,
starostka místostarosta
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Postřehy z lednových událostí na Úřadu MČ Praha 20
Přístavba MŠ Chodovická

V těchto dnech už je rozhodnuto
o tom, která firma bude přístavbu objektu
mateřské školy v Chodovické ulici realizo-
vat. Rada Městské části Praha 20 na svém
jednání 28. prosince 2010 rozhodla, že
z výběrového řízení vyšla úspěšně společ-
nost EMV, s.r.o. z Prahy 4.

Architektka Ing. Hana Pochman-
nová, vedoucí odboru hospodářské správy
a investic MČ Praha 20, na otázku, v jaké
fázi je nyní příprava stavby, odpovídá jed-
noznačně: „Momentálně čekáme, zda se
některý z ostatních uchazečů výběrového
řízení neodvolá. Zároveň probíhají jednání
s výše jmenovanou firmou nad konečným
zněním smlouvy. O dalším postupu bu-
deme čtenáře samozřejmě informovat.“

Odborová organizace
v MŠ Chodovická

K 1.12.2010 vznikla při MŠ Cho-
dovická základní organizace Českomorav-
ského odborového svazu pracovníků
školství. Podle Bc. Gabriely Žídkové a Bc.
Andrey Drmotové, DiS., které ji zastupují,
je podstatným cílem její činnosti snaha být
ÚMČ Praha 20 při chystané přístavbě MŠ
partnerem. Členky odborové organizace,
které ve školce o děti pečují, logicky zajímá
například zajištění dodržování hygienic-
kých a zdravotních norem během vý-
stavby, prašnost a hlučnost stavby, dopad
stavebních prací na každodenní provoz
školky, využívání zahrady nebo možnosti
dopravní dostupnosti MŠ během stavby.

Protože cílem obou stran je zajiš-
tění co nejlepší možné péče o děti, snaží
se jim vedení radnice vyjít maximálně
vstříc. V minulých dnech došlo na radnici
k informativní schůzce představitelek od-
borů s vedením městské části.

DDM je bezpečnou zónou
Už delší dobu se v H. Počernicích

traduje, že Dům dětí a mládeže v Ratibo-
řické ulici je nevhodnou stavbou, tzv.

Tesco domem. Nový statický posudek na-
štěstí prokázal, že tvrzení je mylné. Fundo-
vanou informaci nám poskytla Ing. arch.
Hana Pochmannová, vedoucí OHSaI. „Ze
statického posudku, který vypracoval 18.
května 2010 Ing. Císař, jednoznačně vy-
plývá, že zjištěné poruchy a trhliny neuka-
zují na narušení nosného systému budovy.
Jde pouze o lokální problémy zavěšených
podhledů stropů, dřevovláknitých desek za-
věšených na kombinovaných ocelových
vaznících, což je kombinace oceli a dřeva.
Obvodové stěny a oba štíty jsou z plných
cihel o tloušťce 300 mm, střední podélná
chodba je ohraničená z obou stran cihel-
nými stěnami o tloušťce 150 mm. Možné
obavy rodičů z hrozícího nebezpečí jsou
proto neopodstatněné. Pokud jde o bu-
doucnost objektu, ta bude záviset na fi-
nančních možnostech v příštích letech.“

Komise školství
Členové komise se už podruhé

setkali 12. ledna 2011. Na programu byla
mimo jiné informace o dalším postupu plá-
nované přístavby MŠ Chodovická a za-
bezpečení jejího provozu v době stavby
například tím, že bude možné v dopoled-
ních hodinách využívat prostory družiny
sousedních základních škol Ratibořická
a Chodovická.

Zájmu komise se nevyhnul zápis
dětí do mateřských škol, který v H. Počer-
nicích proběhne 22. a 23. března 2011,
dále diskuze o projektu výstavby skate-
parku na území městské části nebo kritéria
pro navrhovaná ocenění pedagogických
pracovníků, úspěšných žáků a studentů.

Tvrz Hummer
Zábavní centrum, které leží na

okraji H. Počernic při dálnici na Hradec
Králové, oslovilo naši MČ s nabídkou part-
nerské spolupráce. V jejím rámci nabízí po-
černickým školákům zajímavé zážitky
v době školních výletů nebo v rámci pří-
městských letních táborů. Děti si tu mohou
vychutnat třeba rytířské turnaje, poznat

stará řemesla a do-
tknout se zábavnou
formou středověku.
V blízkosti H. Počernic
zpřístupní tato společ-
nost zanedlouho i na-
učnou stezku pro
celou rodinu. Během
procházky budou děti
plnit zábavné kvízy za-
měřené na českou historii.

Kontrola v soukromé MŠ
Z další návštěvy v soukromé ma-

teřské škole v H. Počernicích jsme měli vý-
razně lepší pocit než v případě, o kterém
jsme vás informovali v minulém čísle HPZ.
Příjemné prostředí, dětská výzdoba,
spousta hraček a herních prvků. Skříňky se
jmény, na nástěnkách uvedené kompletní
stravovací menu na celý den a především,
jak s uspokojením konstatovaly naše soci-
ální pracovnice, děti už na pohled plné po-
hody a energie. Právě chování dětí je
určujícím faktorem, který o zařízení může
mnohé vypovědět. Přesto ani v tomto pří-
padě úspěch nebyl jednoznačný. Drob-
nější problémy s majitelem řeší
živnostenský odbor naší městské části
i kontrolorky hygieny.

Mgr. Alena Štrobová,
radní

Alena Štrobová (1962) je absolventka
Fakulty žurnalistiky UK. Jako novi-
nářka působila v několika časopisech,
pracovala jako dramaturgyně a scéná-
ristka v České televizi a televizi Prima.
Za cyklus televizních pořadů o trans-
plantacích získala ocenění Rady vlády
České republiky. Od roku 2008 půso-
bila jako šéfredaktorka magazínu a in-
ternetového portálu pro seniory. Je
členkou strany Věci veřejné. V říjnu
2010 zvolena zastupitelkou, poté uvol-
něnou radní v MČ Praha 20.

Poděkování
Děkujeme všem čtenářům za po-

zitivní i negativní reakce na minulá vydání
Hornopočernického zpravodaje. Jsou to
pro nás cenné náměty a doporučení. Jed-
ním z nich bylo i upozornění na nezveřej-
nění poděkování minulému vedení
radnice. Z našich úst toto poděkování za-
znělo na prvním zasedání zastupitelstva,
avšak rádi bychom tak učinili opětovně
prostřednictvím Hornopočernického zpra-
vodaje.

Jménem současného vedení rad-
nice bychom chtěli co nejsrdečněji podě-
kovat minulému vedení radnice v čele

s bývalým starostou Bc. Ivanem Liškou,
místostarostou Tomášem Kádnerem a ta-
jemnicí úřadu Ing. Evou Novosádovou.

Děkujeme také všem nezvoleným
členům zastupitelstva, jmenovitě Mgr. Mi-
lanu Bukolskému, Bc. Haně Čížkové, Ja-
roslavu Doušovi, Pavlíně Doušové,
Miroslavu Držmíškovi, Haně Havlíčkové,
Drahomíře Holzmannové, Janě Hořínkové,
Bohumilu Moravcovi, Šárce Moravcové,
Ing. Jaromíru Podroužkovi, Václavu Rů-
thovi, Vladimíru Stoklasovi, Ing. Josefu
Strakovi, Ing. Martinu Fryšovi, Mgr. Miro-
slavu Fraňkovi, Bohuslavu Neužilovi,
JUDr. Miloslavu Vaňhovi a Ivaně Mazou-
chové.

Poděkování patří také všem čle-
nům výborů Zastupitelstva a členům ko-
misí Rady MČ Praha 20 – Horní Počernice.
I když někdy máme na události v Horních
Počernicích rozdílný názor, chceme zdů-
raznit, že si jejich práce skutečně vážíme
a všem přejeme mnoho úspěchů v další
práci, pevné zdraví a vše dobré. V sou-
časné době před námi stojí řada úkolů, je-
jichž společným jmenovatelem je naše
obec Horní Počernice. Přivítáme každý
konstruktivní názor a konzultaci a těšíme
se na spolupráci s vámi se všemi.

Hana Moravcová, starostka
Petr Herian, místostarosta
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Napište nám...
V prosincovém HPZ informovala

starostka Hana Moravcová o vzniku no-
vého diskusního fóra Napište nám na we-
bových stránkách městské části. Podněty
a otázky občanů na sebe dlouho čekat ne-
nechaly. Velká část vašich dotazů směřuje
na občansko-správní odbor, dále na odbor
dopravy a životního prostředí, odbor roz-
voje obce, ale i na další úředníky radnice.
Každý z vašich dotazů a podnětů konzul-
tujeme a předáváme těm, kteří vám dají
fundovanou odpověď. Naším společným
cílem je otevřená radnice, která je vstřícná
ke svým občanům.

Veřejné slyšení
Radní Vilém Čáp a Mgr. Viktor Ša-

roch, PhD. ve spolupráci s odborem život-
ního prostředí a dopravy připravují veřejné
slyšení ve věci dopravní situace na Chva-
lech.

Portál veřejného pořádku
Jeho cílem bude především zlep-

šení komunikace mezi KOP a občany Hor-
ních Počernic. Komise obecního pořádku
začíná pracovat na tvorbě zkušební verze
tohoto portálu. K jeho spuštění by mělo
dojít v únoru na webových stránkách
http://www.pocernice.cz. Na vaše ná-
sledné připomínky, podněty a rady se sa-
mozřejmě velice těšíme.

Sportovci,
dejte o sobě vědět!

Jednou z priorit nové Rady je
mimo jiné rozvoj a podpora sportovních
aktivit. Prvním důležitým krokem je vytvo-
ření seznamu všech sportovních oddílů,
které se nejrůznějším sportovním aktivitám
na území naší městské části věnují.

Rádi bychom proto touto cestou
vyzvali zástupce všech sportovních spolků,
kroužků a sdružení, které v Horních Počer-
nicích působí, aby nám na adresu:
info@pocernice.cz zaslali tyto kontaktní in-
formace:
1. Informace o sportovním klubu - název,
doba působení
2. Informace o sportovních aktivitách, kte-
rým se věnují – sportovní odvětví, věková
kategorie, která může najít ve zmíněném
klubu prostor k sportovním aktivitám a dále
přesná adresa, kde se sportovci zmíně-
ného klubu scházejí (ulice, číslo popisné)
3. Informace o webových stránkách, mailu,
kam lze zasílat případné dotazy
4. Logo klubu nebo sportovního oddílu

Naším cílem je aktualizovat sekci
Sport na webu městské části. Rádi by-
chom, aby se stala cenným zdrojem infor-
mací pro každého obyvatele Horních
Počernic, který má chuť sportovat, pří-
padně přihlásit do sportovního klubu své
děti.

Chceme poskytovat informace
o všech sportovních aktivitách, aby se

S RADNÍMIS RADNÍMI
NA PIVONA PIVO

Politika jako téma hospodských
diskuzí je v Čechách tradicí. Proč ji

nadále nerozvíjet? Místostarosta
Petr Herian, radní Viktor Šaroch,
Jiří Beneda a Vilém Čáp vás zvou
na přátelské posezení s radními

VE STŘEDU 16.
ÚNORA OD 17 HODIN
V RESTAURACI XAVEROV
V neformální atmosféře se můžete
zeptat na všechno, co vás zajímá.
Můžete říci své nápady, podněty

nebo připomínky ke všemu, co vás
zlobí a co je v Horních Počernicích

možné doladit nebo vyřešit.

Přijďte přímo za námi
na Xaverov,

pojďte s radními
na pivo!

V předvolebních číslech HPZ se několikrát
objevily silně eufemisticky laděné pří-
spěvky informující občany o tom, že kana-
lizace ve Svépravicích bude, a že její
výstavbě již téměř nic nebrání. Byli jsme in-
formováni, že jen co bude znám vítěz vý-
běrového řízení na zhotovitele stavby
a počasí to dovolí, začne se kopat.
Vítěze již známe, ale stavba zatím zahájena
nebyla a důvodem rozhodně není ani sníh
ani mráz posledních týdnů. Chybí totiž
stále to podstatné a to jsou finance. Peníze
z operačních fondů EU životní prostředí
jsou díky dvacetileté smlouvě magistrátu
se společností Veolia s největší pravděpo-
dobností nenávratně ztraceny a hlavní
město Praha ve svém vlastním rozpočtu
s touto investicí pro rok 2011 nepočítá. Je-
dinou možností tak zůstává dotace z roz-
počtu ministerstva zemědělství, které má
vodní hospodářství ve své gesci. Dostavba
kanalizace ve Svépravicích však byla na
odboru městského investora magistrátu
přeřazena do druhé kategorie důležitosti,
což bylo dobrým důvodem k zamítnutí do-
tace.
Nové posuzování dotací na ministerstvu
zemědělství pro rok 2011 se bude opět
konat v březnu nebo v dubnu. Pokud nové
pražské vedení přehodnotí dosavadní ne-

Být blíže občanům každý Počerničák
mohl podívat na we-
bové stránky ÚMČ
a našel zde informace,
na který kroužek
může přihlásit své ra-
tolesti, či na který se
lze přihlásit se svými
kamarády a známými.
Informace je možné
zaslat i přes rozhraní webových stránek
www.pocernice.cz - sekce Městská část >
Sport, kultura a volný čas > Sport, kde na-
leznete připravený formulář. Na spolupráci
se těší

Vilém Čáp, radní
Bc. Jaroslav Kočí,

vedoucím florbalového oddílu

Jakékoli další nápady a připomínky, jak
zlepšit podmínky pro sport v naší krásné
městské části, zasílejte na
info@pocernice.cz.

vstřícný přístup svých předchůdců a ko-
nečně začne považovat dostavbu kanali-
zace ve Svépravicích za jednu ze svých
priorit, je naděje, že žádost o dotaci bude
vyslyšena a tato přidělena. Teprve pak
bude moci být podepsána smlouva o dílo
s vítězem tendru, který zahájí práce, a my
se budeme moci těšit na tolik vytouženou
kanalizaci.
Než však tento okamžik nastane, bude
nutné přesvědčit radní hlavního města
o nezbytnosti této investice. To je úkol pro
nově zvolené zastupitelstvo Horních Po-
černic, které jak všichni věříme, bude
úspěšnější než to předchozí. Ve prospěch
naší obce hraje fakt, že nedostavěním ka-
nalizace porušuje Česká republika
smlouvu o přistoupení k Evropské unii,
podle níž bude mít každá obec nad 2000
obyvatel kanalizaci. Hrozící sankce by pak
mohla významně překročit výši plánované
investice, která činí 118 milionů korun.

Mgr. Martin Konrád

/Autor je obyvatelem Svépravic a několik let
aktivně usiluje o realizaci projektu kanali-
zace. Před dvěma lety byl iniciátorem pe-
tiční akce za dostavbu kanalizace v Horních
Počernicích/.

Fakta o dostavbě kanalizace ve Svépravicích

Vilém Čáp (1990) vystudoval FZŠ Cho-
dovická a Gymnázium Praha 9. Nyní
studuje druhým rokem Národohospo-
dářskou fakultu VŠE - obor Národní
hospodářství. Od roku 2007 vede Klub
Mladých sociálních demokratů Praha
14, v roce 2008 se stal členem ČSSD.
V říjnu 2010 byl zvolen předsedou MO
ČSSD Praha - Horní Počernice,
následně zastupitelem a v listopadu
radním v MČ Praha 20.
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Řidiči, máte novou autolékárničku?

Dnem 1. ledna 2011 nabyla účinnosti poslední část vyhlášky
Ministerstva dopravy ČR č. 283/2009 Sb., která společně s vy-
hláškou č. 216/2010 Sb. mění vyhlášku č. 341/2002 Sb.,
o schvalování technické způsobilosti a o technických podmín-
kách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Mimo jiné
se tato vyhláška zabývá obsa-
hem auto a moto lékárničky.
Velikost lékárničky je odvozena
od počtu přepravovaných osob.
Pro osobní vozidla je vyžado-
vána velikost I., vozidla určená
pro hromadnou přepravu osob
musí být vybavena velikostí II.
a III., přičemž směrodatné je
množství přepravovaných osob.
Povinný je také leták o postupu
při zvládání dopravní nehody
a je uveden v příloze č. 14 vy-
hlášky č. 283/2009 Sb. Leták musí být v souladu s touto vy-
hláškou co do obsahu a musí obsahovat všechny údaje
uvedené ve vzoru. Forma tohoto letáku není stanovena. Z výše
uvedeného vyplývá, že každý řidič si může svou autolékárničku
doplnit sám a nemusí si bezpodmínečně kupovat novou. Leták
o postupu při zvládání dopravní nehody si můžete sami vytisk-
nout, chybějící zdravotnický materiál dokoupit. Je ale nutno si
uvědomit, že autolékárnička splňuje zákonné ustanovení
pouze tehdy, pokud veškerý zdravotnický materiál nepřesáhl
maximální dobu své životnosti (expiraci). V případě, že život-
nost ztratí byť jen jedna položka ze zdravotnického materiálu,
ztrácí ji celá autolékárnička a vozidlo jako by jí nebylo vyba-
veno. Z ekonomického hlediska je dovybavení autolékárničky
potřebným zdravotnickým materiálem možná méně výhodné.
Co se starou autolékárničkou?
Můžete ji věnovat na humanitární účely, např. mezinárodní hu-
manitární organizace ADRA pořádá jejich sběr pro africké ne-
mocnice. Sběrná místa jsou uvedena na internetových
stránkách http://www.adra.cz/adra/cz/sber-autolekarnicek/
nebo na tel. č.: 257 090 640.

-red-

Strážníkům přidělávají starosti bezdomovci

Znečišťování veřejného prostranství a nepovolené obývání za-
hradních chatek – to jsou hlavní problémy, které musí horno-
počerničtí strážníci řešit s lidmi bez domova. „Nejčastěji se
u osob bez přístřeší setkáváme s přestupkem znečišťování ve-
řejného prostranství. Zpravidla to řešíme přímo na místě zjedná-
ním nápravy, tedy výzvou k úklidu. Takový způsob je mnohem
účinnější než uložení nevymahatelné pokuty,“ vysvětlila postup
strážníků ředitelka Obvodního ředitelství městské policie Praha
14 Dana Hetzlová.
Místa, kde se vyskytují bezdomovci, se často mění. Přesto jsou
v Praze 20 oblasti, kde se objevují opakovaně. Jsou jimi za-
hrádkářská kolonie Na Chvalce a háječek v blízkosti křižovatky
ulic Ve Žlíbku a Olomoucká. „Městská policie celá území ve spo-
lupráci se sociálním odborem ÚMČ Prahy 20 několikrát kontro-
lovala. Úspěch kontrol ale záleží také na majitelích chatek,“
uvedla Dana Hetzlová. Pokud si zahradní domky a kůlny jejich
vlastníci nezabezpečí, lidé bez domova se brzy do objektů vrací.
S problematikou bezdomovectví souvisí také vznik nepořádku
v okolí popelnic a kontejnerů. Ten se může snadno stát počát-
kem černé skládky. Nejjednodušším a přesto účinným opatře-
ním proti vzniku problému je zajistit mechanicky nádoby na
odpad tak, aby nemohly být otevírány neoprávněnými osobami.
Neméně důležitý je i časný odvoz svozovou společností.

-red-

Nová lékárnička obsahuje
několik věcí navíc, třeba
dýchací masku nebo fólii
na zabalení zraněného.

Zpráva o činnosti Policie ČR
na území Horních Počernic

V letošním roce bylo do současné doby zaznamenáno celkem
98 případů vloupání do objektů jako jsou obchody, restaurace,
rodinné domy a byty. Z uvedeného počtu Policie ČR MOP
Horní Počernice zadokumentovala celkem 28 případů vloupání
do rodinných domků. Tato situace zcela jistě trápila nejen ma-
jitele uvedených nemovitostí, ale i ostatní spoluobčany Horních
Počernic. Na základě dobře odvedené práce na místě činu
a posléze při vyšetřování a prověřování získaných poznatků
k osobě pachatele policisty MO Policie H. Počernice a Služby
kriminální policie a vyšetřování OŘ Policie Praha III byla za-
držena osoba, které se podařilo prokázat uvedenou trestnou
činnost ve 27 případech a která následně byla vzata do vazby.
To však neznamená, že by občané měli snížit svou ostražitost
a neměli by chránit lépe svůj majetek. Všechna uvedená vlou-
pání byla provedena přes otevřená větrací okénka domů a to
i v době, kdy se majitelé ve svém obydlí nacházeli. Proto poli-
cie apeluje na občany, aby lépe chránili svůj majetek, zejména
v letních měsících. Současně je nutné si uvědomit, že v uvede-
ných případech mohlo dojít i k ohrožení nejen zdraví, ale i ži-
vota.

npor. Bc. Miloš Pelčák, vedoucí oddělení
Policie ČR MOP Horní Počernice

Setkání se senátorem Václavem Homolkou

Nestává se to často a ne každému. Proto bych se rád podělil
o dojmy z návštěvy v Senátu Parlamentu České republiky a se-
tkání se senátorem PaedDr. Václavem Homolkou z výboru pro
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, členem komise
pro rozvoj venkova, a následně také se senátorkou RNDr. Mar-
tou Bayerovou z výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a ži-
votní prostředí. Bylo velice příjemné a překvapivé, když jsem po
telefonickém rozhovoru začátkem letošního roku obdržel po-
zvání od senátora Homolky na pracovní dopoledne v senátu.
Povídali jsme si o práci v senátu a o tom, co je nového v Hor-
ních Počernicích po loňských podzimních volbách, o každo-
denních problémech, které nás občany České rapubliky pálí.
Byl jsem překvapen, že pan senátor, který je z Chomutova,
hodně o naší městské části ví. Velice přátelské bylo také setkání
se senátorkou Martou Bayerovou, poté došlo i na prohlídku his-
torických prostor Valdštejnského paláce, ve kterých senátoři
pracují. Byla by škoda nevyužít letitých zkušeností a ochoty se-
nátora Václava Homolky spolupracovat s naší městskou částí,
proto jsme se dohodli, že v únoru proběhne další schůzka v se-
nátu a začátkem dubna "senátorský podvečer" v Horních Po-
černicích se senátorem Václavem Homolkou a jeho kolegy, kteří
občany blíže seznámí s prací v senátu a odpoví na dotazy.

Jaroslav Kočí,
zastupitel a předseda kontrolního výboru

Jaroslav Kočí s Martou Bayerovou a Václavem Homolkou
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Oznámení trvalého stanoviště včelstev
(změně stanoviště) a hromadného letu včel
Odbor životního prostředí a dopravy Úřadu městské části Praha
20 upozorňuje chovatele včel na povinnost podávat oznámení
o trvalém stanovišti (změně stanoviště) včelstev a hromadného
letu včel do 28. února 2011 u příslušného obecního úřadu.
Tato povinnost je ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské
péči a o změně některých souvisejících zákonů § 51 odst. 8), dle
kterého jsou chovatelé včel povinni oznámit místně příslušnému
obecnímu úřadu údaje týkající se stanovišť včelstev a hromad-
ného letu včel a dále vyhlášky MZe č. 327/2004 Sb., o ochraně
včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin § 6, dle které právnická
nebo fyzická osoba, která je chovatelem včel (dále jen chovatel
včel), oznamuje písemně místně příslušnému obecnímu úřadu
každoročně do konce února umístění trvalých stanovišť včelstev.
Nové umístění stanovišť včelstev, včetně kočovných, chovatel
včel oznamuje písemně obecnímu úřadu nejpozději pět dnů před
jejich přemístěním. Pokud nové umístění nebude v zastavěné
části obce, připojí chovatel jednoduchý situační náčrtek a ozna-
čením stanoviště včelstev. Stanoviště včelstev, pokud není umís-
těno v zastavěné části obce, se označí umístěním žlutého
rovnostranného trojúhelníku o délce strany 1metr v horizontální
poloze.
Tato povinnost, na první pohled jako maličkost, totiž patří mezi
náležitosti při vyřizování náhrady za škody na včelách způsobené
postřikem, a proto každý dobrý včelař ví, že na tuto povinnost je
neradno zapomenout a je třeba ji splnit. Formulář Oznámení
o trvalém stanovišti včelstev (změně stanoviště) a o hromadném
letu včel je k dispozici na odboru životního prostředí a dopravy
ÚMČ Praha 20, nová budova v ulici Jívanská č. p. 635, 1. po-
schodí, dveře č. 212 nebo na www.pocernice.cz.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Zápis do prvních tříd základních škol
Odbor školství a kultury MČ Praha 20 zve rodiče s dětmi na zápis
do prvních tříd ZŠ v H. Počernicích pro šk. r. 2011/2012 ve dnech
1. a 2. února 2011 od 13.00 do 17.00 hodin ve všech školách
/ZŠ Ratibořická 1700, ZŠ Stoliňská 823, FZŠ Chodovická 2250
a ZŠ Spojenců 1408/. Zápis se uskuteční v souladu se zákonem
č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším od-
borném a jiném vzdělávání.
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.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Příspěvek na provoz motorového vozidla
zdravotně postiženým od 1. ledna 2011
Od 1. ledna 2011 dochází na základě vyhlášky č. 388/2010 Sb.,
ke snížení částek příspěvku na provoz motorového vozidla na
rok 2011 a 2012. Původně bylo snížení příspěvku zamýšleno
pouze na rok 2010). Aktuální výše příspěvku na provoz motoro-
vého vozidla v roce 2011 a 2012 činí:
• 7.920 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod III. stupně (3.360 Kč u jednosto-
pých vozidel).
• 3.000 Kč pro občany, jejichž zdravotní postižení odůvodňuje
přiznání mimořádných výhod II. stupně (1.150 Kč u jednostopých
vozidel).
• 9.900 Kč u rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem
nebo hemoblastosou (4.200 Kč u jednostopých vozidel).
Pro další informace volejte na tel.: 271 071 643 (pí Růžková).

Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí OSVZ

Výzva pro chovatele psů
Vzhledem k tomu, že v posledních měsících dochází ke zvýše-
nému počtu stížností na volně pobíhající psy v katastru Horních
Počernic, vyzýváme chovatele psů k dodržování povinností cho-
vatele zvířete s důrazem na zákaz nechat volně pobíhat psa bez
dohledu - přítomnosti osoby - trvalé přímé kontroly chovatele na
veřejném prostranství.
Pokud volně pobíhající pes či jakékkoliv chované zvíře není pod
přímou kontrolou nebo dohledem chovatele (v případě, že se
chovatel vzdálil ze sféry ovladatelnosti zvířete a chovatel není
schopen své zvíře ovládat a určovat jeho chování, pak se jedná
o únik), je takový pes (zvíře) považován za opuštěné zvíře a dále
pokud volně pobíhající pes (zvíře) není pod trvalou kontrolou
nebo dohledem chovatele, který se pohybuje volně na veřejném
prostranství mimo domácnost svého chovatele, je takový pes
(zvíře) považován za toulavé zvíře.
Důrazně upozorňujeme chovatele, že v takovém případě se
jedná o porušení jedné z povinností dané zakonem č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání (§ 13 odst. 1) a to tím, že cho-
vatel nezabezpečil - nezajistil - neučinil patřičná opatření proti
úniku zvířete v zájmovém chovu, čímž se dopustil přestupku
nebo správního deliktu podle výše uvedeného zákona a lze mu
uložit pokutu až do výše 50.000 Kč.
Proto důrazně upozorňujeme chovatele psů (zvířat) na zákaz vol-
ného pobíhání psů, které je kvalifikováno jako týrání dle výše uve-
deného zákona a je postižitelné. Chovatelé jsou povinni učinit
opatření nezbytná pro zabránění úniku chovaných zvířat. Zabrá-
nit úniku zvířat je důležité mimo jiné i pro bezpečnost zvířete
(může být sraženo autem nebo usmrceno podle zákona o mys-
livosti).
Opuštěné zvíře je zvíře původně v lidské péči, které není pod pří-
mou kontrolou nebo dohledem chovatele. Ze zjištěných skuteč-
ností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem zbavit se je

nebo vyhnat, což je v rozporu se zákonem. Toulavé zvíře je zvíře
v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo
dohledem chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustá-
jení, výběh, nebo mimo domácnost svého chovatele. Jedná se
především o zvířata, která jejich chovatel nezabezpečil proti
úniku, např. může jít o volně pobíhající psy a jiná zvířata. Jde tedy
o situaci, kdy chovateli zvíře jen dočasně uteklo.

V případě volně pobíhajícího či opuštěného psa volejte:
Městskou policii, tel.: 156, 281 864 413 nebo 607 666 977
Policii ČR, tel.: 158 nebo 281 920 263

Ing. Magda Svojanovská,
odbor životního prostředí a dopravy

Hlášení o produkci a nakládání
s odpady za rok 2010
ÚMČ Praha 20, odbor životního prostředí a dopravy upozorňuje
původce odpadů (právnické osoby a fyzické osoby oprávněné
k podnikání) a oprávněné osoby , které při své činnosti v uply-
nulém roce vyprodukovaly nebo nakládaly s více než 100 kg ne-
bezpečných odpadů nebo s více než 100 tunami ostatních
odpadů a mají provozovnu v Praze - Horních Počernicích, že mají
povinnost nejpozději do 15.2.2011 zaslat hlášení o druzích,
množství odpadů a způsobech nakládání s nimi v rozsahu sta-
noveném prováděcí vyhláškou odboru životního prostředí a do-
pravy Úřadu městské části Praha 20.
Hlášení se podává na formuláři uvedeném v příloze č. 20 vy-
hlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s od-
pady. Ohlašovací povinnost lze také splnit vyplněním
interaktivního formuláře na stránkách ENVIS: http://envis.praha-
mesto.cz/odpady.

Ing. Marie Novotná - OŽPD
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Informace o předávání kanalizace
V současné době probíhají intenzivní práce na předání kanali-
zace developerů společnosti Canaba - lokalita Markupova a Dan-
dova a společnosti Konhefr - lokalita U Vodojemu do majetku
hlavního města. Společnost Canaba po provedeném zápisu věc-
ných břemen do katastru nemovitostí projednává podmínky

Zimní údržba chodníků
Místní hospodářství MČ Praha 20 zajišťuje údržbu chod-

níků v majetku hl. m. Prahy na území naší městské části. Použití
posypových materiálů na údržbu chodníků určuje Vyhláška hl. m.
Prahy č.39/1997 o schůdnosti místních komunikací, která
v článku 2, odst. 2 stanoví: Na chodnících a v pěších zónách je
zakázáno k posypávání podle odstavce 1 používat Chlorid
sodný(NaCl), Chlorid vápenatý (CaCl2 ) a jejich směsi, škváru
a popel. K údržbě se používá jemný štěrk, který zmírňuje nebez-
pečí uklouznutí na zledovatělém podkladu.

V minulém měsíci bylo nutno mnohokrát použít posyp
chodníků drtí. Po odtání začali pracovníci MH 10. ledna se za-
metáním vrstvy štěrku na frekventovaných chodnících. Jsme si
vědomi nepříjemného chození po vrstvě drti, ale v zájmu bez-
pečnosti chodců nemáme jinou možnost k zajištění schůdnosti
chodníků. Definitivní úklid bude zahájen v průběhu března.

Jaroslav Píša, vedoucí místního hospodářství

Dny otevřených dveří
a zápis do mateřských škol
Odbor školství a kultury MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi
na dny otevřených dveří v mateřských školách a následně na
zápis do mateřských škol v Horních Počernicích pro školní rok
2011/2012.
Dny otevřených dveří se uskuteční:
v MŠ U Rybníčku, Křovinovo nám. 115 dne 22.2.2011
od 8:30 do 10:30 a od 15:00 do 16:30
v MŠ Chodovická 1900 dne 23.2.2011
od 9:30 do 11:00 a od 15:00 do 16:00
v MŠ Spojenců 2170 dne 25.2.2011
od 10:00 do 11:00 a od 15:00 do 16:30

Zápis do všech mateřských škol v Horních Počernicích
se uskuteční 22. a 23. března 2011 od 13:00 do 17:00
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ:
Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), stanoví podmínky
pro přijímání dětí do MŠ. Předškolní vzdělávání se organizuje pro
děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitel mateřské školy
rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ, popřípadě o stanovení zkušeb-
ního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
Ředitelky jednotlivých MŠ v Horních Počernicích postupují při zá-
pise do MŠ v souladu s Metodickým pokynem pro přijímání dětí
k předškolnímu vzdělávání.
K předškolnímu vzdělávání se budou přijímat děti v Horních Po-
černicích podle následujících kritérií:
1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v po-
sledním roce před zahájením školní docházky, tj. dosažení před-
školního věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna
následujícího kalendářního roku, s trvalým bydlištěm v Horních
Počernicích (tzn. děti narozené v období od 1. 9. 2005 do 31. 8.
2006).
2. Děti s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích plně zamě-
stnaných matek nebo matek, které doloží potvrzení o nástupu do
zaměstnání.
3. Děti s trvalým bydlištěm v Horních Počernicích a datem naro-
zení od 1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 ( tzn. děti, které dovrší v ob-
dobí od 1.9.2011 do 31.12.2011 - 3 roky) budou přijímány pouze
v případě, že matka po 1. 9. 2011 nastoupí do zaměstnání a v MŠ
budou volná místa.
4. Děti, jejichž matka je na mateřské dovolené, do MŠ přijímány
nebudou. Mohou být přijaty jen v případě volných míst.
Podrobné informace o jednotlivých mateřských školách najdete
na internetových stránkách www.pocernice.cz, v rubrice Měst-
ská část - školy v městské části.

Helena Víchová,
odbor školství a kultury

smlouvy s Pražskou vodohospodářskou společností, která je
správcem vodohospodářského majetku hlavního města Prahy.
U společnosti Konhefr je už návrh smlouvy připraven a čeká se
na odsouhlasení v Radě magistrátu, která jej doporučí ke schvá-
lení zastupitelstvu. Celý proces převodu majetku však není vůbec
jednoduchý. I přes veškerou snahu ze strany městské části tento
proces urychlit se musí čekat na vyjádření a schvalování dotče-
ných orgánů.
V době plánování výstavby jakéhokoli domu či bytové výstavby
se řeší základní otázky napojení dostupných sítí a jejich majet-
kové řešení. Nebylo tomu jinak ani v případě bytové výstavby
společností Canaba ani společnosti Konhefr. Při procesu pře-
vodu majetku vodohospodářské infrastruktury do majetku Ma-
gistrátu hl.m. Prahy je stanoven následující postup: Před
samotnou výstavbou musí být uzavřeny smlouvy, kterými se sta-
vebníci zaváží po kolaudaci stavby bezúplatně předat vybudo-
vanou vodohospodářskou infrastrukturu do majetku města,
v tomto případě Magistrátu hl. m. Prahy. Celý následný proces
po kolaudaci stavby, který je již plně v gesci stavebníků a Ma-
gistrátu hl. m. Prahy, se řídí uzavřenými smlouvami a městská
část jej může ovlivnit jen nepatrně.
V současnosti sice ještě není celý proces předávání majetku do-
řešen, vodohospodářská infrastruktura developerů je de facto
v jejich majetku a společnost Pražské vodovody a kanalizace si
fakturuje služby s tím spojené (vodné a stočné). Přesto se ne-
děje nic nesprávného. Vybudovaná kanalizace je napojena na již
existující kanalizační a vodovodní síť spravovanou společností
Pražské vodovody a kanalizace, která musí následně zajistit to
nejdůležitější, a to je čištění odpadních vod a zásobování oby-
vatel pitnou vodou. I nadále budeme vyvíjet tlak na převod ma-
jetku. Přesto je nutné zdůraznit, že městské část má velmi
omezené možnosti, jak tento proces ovlivnit.

Ing. Martin Korec, OŽPD odbor vodního hospodářství

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

“Tak jsme uklidili chodník, kudy chodí děti do školy
v Ratibořické...” napsal a fotografii poslal Miroslav Suchý.

Prázdniny ve II. pololetí šk. roku 2010/2011

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 www.po-
cernice.cz v rubrice Městská část - školy v městské části.
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Vítěz voleb
/reakce na text “Vyjádření k článku..” v HPZ 1/2011, str. 10/

Ještě jednou a naposledy bych rád polemizoval s paní
Barcalovou o vítězi voleb. Je vžitým názorem, že ta strana (hnutí),
která získá nejvíce hlasů ve volbách, je označována za vítěze
voleb. Podle mého názoru je tento pohled velice zúžený a rela-
tivní. Sama uvádíte, že NHP zvítězilo „s nepatrným rozdílem“,
a tento nepatrný rozdíl byl smazán ihned po přidělení křesel
v radě, kdy NHP a Šance pro Horní Počernice získaly po sedmi
mandátech. Tudíž lze říci, že pokud se na volby podíváme z to-
hoto úhlu, máme tady vítěze dva.

A hned vám nabídnu i třetí úhel pohledu. NHP volilo
27,36 % voličů, a proto je vy považujete za vítěze voleb. Když se
na to ale podíváme z druhé strany, není náhodou v Horních Po-
černicích 72,64 % voličů, kteří NHP v radě v žádném případě ne-
chtějí? A není těchto 72,64 % voličů drtivá většina!? Nezlobte se
tedy na mne, ale já považuji za vítěze voleb ty strany, které si do-
kážou po volbách najít koaliční partnery a získat tak většinu kře-
sel.

To vše však není vůbec důležité. Komunální politika se
nedá srovnávat s politikou na státní úrovni a řídí se úplně jinými
zákonitostmi. Pro obyvatele Horních Počernic je důležité, zda
bude dokončena kanalizace, přibude další pobočka České
pošty, další hřiště pro děti, místa ve školkách, zda zmizí ohavné
a nebezpečné „city bloky“ z Náchodské ulice a nahradí je kla-
sické ostrůvky apod. To je to, čím bychom se měli po volbách
zabývat a ne vést nekonečnou diskuzi o vítězi voleb.

Ing. Karel Kratochvíl

Re: H. Počernice budou mít kanalizaci i poštu

Dne 20.12.2010 jsem si přečetla v deníku Metro článek
od naší starostky Hany Moravcové. Z hrůzou jsem zjistila, že se
nová rada rozhodla kvůli dlouhodobým problémům s poštou
postavit poštu novou... Tak se ptám sama sebe: 1) Proč by MČ
měla stavět státnímu podniku novou budovu, nehledě k tomu,
když se jedná o její privatizaci? 2) Z čeho se tato stavba zaplatí?
3) Nebo nové vedení naší doposud nezadluženou městskou část
zadluží? 4) Nebo to bude jako z dob socialismu? Když něco ne-
bylo, tak se sešla celá vesnice a v akci "Zet" si poštu, obchod,
školku aj. postavila? Nečeká toto náhodou i nás?

Dále jsem si přečetla, že nás čeká výstavba školky. Ale
na projektu už pracovala "stará" rada a zastupitelstvo. Jedná se
o polyfunkční rozšíření MŠ včetně rekonstrukce kuchyně. V roz-
počtu pro rok 2010 zastupitelstvo schválilo 10 mil. Kč na výstavbu
a magistrát přislíbil další dotaci ve výši 20 mil. Kč, pokud se
stavba zahájí do konce roku 2010. Je konec roku a stavět se ne-
začalo. Ale co když magistrát oněch 20 mil. Kč, přes sliby dané
paní starostce a panu místostarostovi, příští rok neposkytne, je-
likož nebyla dodržena právě ona podmínka zahájení stavby?
Bude se pak stavět či projekt zapadne v zapomnění?

Stejně tak, jako jsem si přečetla o poště či školce, jsem
se dočetla i o kanalizaci. Vím, že je to "hřích magistrátu" z dob mi-
nulých a přála bych si, aby ji lidé měli co nejdříve. Paní starostka
v článku uvádí, že radnice za kanalizaci zaplatí 400 mil. Kč... Zde
máme další otázky: 1) Z čeho to radnice zaplatí? 2) Nebo už při-
šly peníze, které přislíbilo ministerstvo zemědělství minulému ve-
dení městské části a dnes se tím chlubí nová rada?

Jen pro doplnění, rozpočet pro rok 2010 ve zkratce:
veškeré příjmy činily cca 147 mil Kč. Celkové výdaje cca 147 mil.
Kč, z toho na běžný provoz 106 mil. Kč, na investice 40 mil. Kč
(tato položka obsahuje právě oněch 10 mil. Kč na MŠ Chodo-
vická, dále počítá s investicemi na opravu škol, silnic...).

Když si tak budu počítat, za volební období, při mo-
žných úsporách, dojdu k částce 4x (40+10) = 20 mil. Kč. Za to
se pošta, školka ani kanalizace postavit nedá.

Pavlína Doušová

Re: K poště, kanalizaci a MŠ Chodovická...
/odpověď starostky Prahy 20 H. Moravcové P. Doušové/

Co se týká pošty: Nová rada se k postavení nové bu-
dovy pro státní podnik Česká pošta nerozhodla. Z Vámi zmíně-
ného článku v deníku Metro informace o stavbě nové budovy
nevyplývá, pouze potřeba řešit nevyhovující kapacitu pošty.

Kanalizace: Částka 400 mil. Kč byla zmíněna jako nutná
k úplnému dokončení kanalizační sítě v H. Počernicích. MČ
Praha 20 opravdu nemá takový rozpočet, aby mohla tuto inves-
tici provádět sama, bez pomoci hl. m. Prahy. Copak nevíte, že
Praha je hlavním investorem dostavby kanalizace u nás? Peníze,
které jak tvrdíte, byly přislíbeny minulému vedení, opravdu nikdy
nepřišly, jelikož v rozpočtu ministerstva nikdy nebyly. Jednalo se
pouze o plané předvolební sliby. Neexistuje žádný písemný pří-
slib, o to intenzivněji musíme nyní jednat s magistrátem, aby tuto
akci zařadil mezi své priority. Chceme, aby tento „hřích z minu-
lých dob“, kterým nedokončená kanalizace je, byl konečně na-
praven. My se do dob socialismu v žádném případě vracet
nechceme. Ráda bych také občany ubezpečila, že městskou
část zadlužovat nechceme a nebudeme. Nechci se vracet do mi-
nulosti, ale je pravda, že už totiž nemáme jako obec co prodávat,
musíme tedy investovat do majetku a dobře s ním hospodařit.

V záležitosti přístavby objektu MŠ Chodovická: Projekt
zdědilo současné vedení po vedení bývalém. Proběhlo výběrové
řízení a byl vybrán zhotovitel stavby. Nepředpokládáme, že o do-
taci ve výši 20 milionů od MHMP přijdeme, napřimujeme k tomu
veškeré síly. Důkazem je pro nás osobní garance primátora Bo-
huslava Svobody /ODS/ a doufám, že jeho slovo bude zárukou.

Navíc budeme žádat podporu magistrátu o další účelo-
vou dotaci, jelikož výběrové řízení bylo vypsáno, aniž by na tuto
přístavbu byly peníze. Pokud tedy mluvíte o zadlužování, ukažte
prstem na někoho jiného. Pokud by i přesto došlo ke ztrátě do-
tace, na vině by nebyla současná rada, ale větší díl viny by neslo
minulé vedení městské části za svůj liknavý přístup, kterým pod-
porovalo pokračování v přípravách projektové dokumentace, ač-
koli bylo seznámeno se všemi skutečnostmi. My nyní
napravujeme chyby projektu a snažíme se o snížení ceny pře-
draženého projektu.

Na závěr chci říct, že vítáme iniciativu každého občana,
ale pouze iniciativu s výhledem na lepší řešení našich záležitostí
a problémů. Nehodláme plýtvat silami a neustále se zdržovat od-
pověďmi a polemikami na mnohdy nesmyslné útoky vůči no-
vému vedení radnice. Raději se budeme zabývat opravdu
důležitými věcmi. Váš zájem o dění v obci jste demonstrovala na
posledním zasedání zastupitelstva, kde jste vznesla svůj dotaz
a ještě během odpovědi opustila jednací sál. Pokud opravdu
chcete pracovat pro Horní Počernice, tak konstruktivně a bez
zášti a zhrzenosti.

Hana Moravcová,
starostka MČ Praha 20

Re: O kanalizaci v lokalitě Markupova...
/odpověď na text v HPZ 1/2011 str. 13/

Hornopočernický zpravodaj byl dlouhá léta znám svou
vysokou úrovní, ale i tím, že neposkytoval prostor k osobním úto-
kům a vyřizování si účtů. Jak se zdá, časy se mění, a leckterého
čtenáře, včetně mě, asi obsah některých článků z posledního
čísla mírně zaskočil. Řada přátel mě přesvědčila, že již nelze dále
mlčet, protože by si občané mohli myslet, že jsou uvedená obvi-
nění pravdivá. Nemám jinou možnost obrany, vedle soudní ža-
loby, než zákonné právo na odpověď.

V článku uveřejněném v minulém čísle na str. 13 jsem
byl neúspěšným kandidátem do našeho zastupitelstva za Věci
veřejné a předsedou SVJ Dandova 2619 p. Žídkem nepravdivě
obviněn, co že jsem všechno při výstavbě jejich domů způsobil.
Konstatuji, že jsem nikdy neměl výstavbu v referátu, ani výstavbu
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Re: Fakta o kanalizaci a Prioritou nové...
/reakce na texty v HPZ 12/2010 a 1/2011/

K článku Fakta o kanalizaci musím konstatovat, že ně-
které skutečnosti byly zamlčeny. Konkrétně kanalizace v ulici
Otovické je už z převážné části hotova a byla z podnětu MČ fi-
nancována přímo z rozpočtu hl. m. Prahy, a tak ji už nelze finan-
covat z programu Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů
a kanalizace II. vzhledem k tomu, že podaný projekt v současné
době neodpovídá svým rozsahem skutečnosti. U druhého pro-
jektu kanalizace Domkovská byla starým vedením radnice pro-
vedena všechna potřebná opatření k tomu, aby byl projekt
v letošním roce realizován. Je pouze na novém vedení, aby vy-
užilo tuto šanci a projekt dokončilo dle schválené dokumentace.

O článku z HPZ 1/2011 nevím, co si mám my-
slet. Paní Moravcová i pan Herian sami uvádějí, že byli členy za-
stupitelstva od roku 2002 a zastávali několik let funkce radních.
H. Moravcová za životní prostředí, P. Herian za školství. Co dělali
předchozích osm let? Najednou se probudili? Když jsem po obou
požadoval návrhy a připomínky pro změny územního plánu, ne-
dostal jsem vůbec nic. Veřejné projednávání těchto zásadních
dokumentů je také nezajímalo.

Územní plán je základním dokumentem rozvoje obce
a na rozdíl od koncepcí rozvoje životního prostředí a školství je
pro všechny občany veřejně přístupný se všemi připomínkami
a podněty naší MČ, které jsme podali a na jejich zapracování
trvali. Měly by vést k podstatnému zlepšení dopravní situace a ži-
votního prostředí u nás, včetně řešení další problematiky rozvoje
školství v souladu s demografickým vývojem. Není mou chybou,
že na webu MČ není přímý odkaz na územní plán obce, lze ho
tady ale rychle najít v důležitých odkazech na hl. m. Praha.
Ing. Kočiš, radní pro životní prostřed před H. Moravcovou, zpra-
coval plán cyklostezek na území naší MČ. Je velmi smutné, že
paní starostce není dodnes známa jejich přesná poloha, ale
přesto o jejich vybudování uvažuje.

Byl jsem také obviněn, že jsem při odchodu z radnice
nic nepředal. Jako radní jsem nikdy neměl žádné „své“ písem-
nosti týkající se naší MČ, které by měly být předmětem předání.
Veškeré písemnosti týkající se oblasti rozvoje obce jsou řádně
evidovány a uloženy pro potřeby radních, zastupitelů a veřejnosti.

kanalizací a tedy ani soukromou výstavbu bytových domů Dan-
dova - Markupova. Pokud se pan předseda domníval, že mám ve
věci něco učinit, je s podivem, že se za celých pět let na mě ne-
obrátil, že za pět let neprojevil sebemenší zájem se mnou o čem-
koliv hovořit nebo mě požádat o pomoc.

Asi bude pro členy společenství překvapením, že jsem
s p. Žídkem nikdy nejednal, pouze jsem se v několika měsících
loňského roku stal jedním z cílů jeho mediálních předvolebních
pomluv. Tehdy jsem nepovažoval za nutné na takové zjevné ne-
pravdy jakkoliv reagovat. Stejně tak je nepravdivé tvrzení, že bý-
valý vedoucí stavebního úřadu byl odvolán na základě nálezu
ombudsmana, důkaz každý najde na webu v zápisech rady,
která jmenuje a případně odvolává vedoucí odborů. Ostatně
zpráva ombudsmana vyzněla pro radnici v podstatě pozitivně.

S dodavatelem stavby SVJ Dandova 2619, ve snaze
řešit radnicí nezaviněné problémy, opakovaně jednala současná
paní starostka, bývalá radní pro životní prostředí, kterou p. Žídek
jako koaličního partnera tak vehementně hájí. Je ovšem otázkou,
zda pan předseda poskytl k jednáním dostatečnou součinnost,
když byla tak katastrofálně neúspěšná, jak je stav popisován
v článku.

Mrzí mě problémy členů SVJ Dandova 2619, i když na
nich nemám sebemenší podíl. Jistě si pohodu svého nového do-
mova představovali jinak. Chci jim tedy popřát odvahu najít si
předsedu, který se nebude vyžívat v mediálních exhibicích, ale
začne s dodavatelem věcné problémy skutečně a hlavně kom-
petentně řešit.

Tomáš Kádner, zastupitel

Tyto písemnosti byly předmětem předání pouze v případě změny
pozice vedoucího úředníka, který tyto písemnosti převzal, eviduje
je a vede jejich složky. Nemohl jsem je tedy předat, jelikož nebyly
v evidenci radního. Ale to dlouholetí představitelé obce moc
dobře vědí. Když z pozic radních odcházeli pan Herian a paní
Moravcová, také žádné písemnosti nepředali. Co se týče jejich
koncepcí, tedy životního prostředí a školství, na webových strán-
kách Počernic jsem nenalezl vůbec nic. Co dělali, když byli ně-
kolik let radními zodpovědnými za koncepční práci ve svých
oblastech?

Ani mi není známo, že by někdy nějaké písemnosti
předávali při svém odchodu také ostatní radní. Bylo by to asi
hodně podezřelé, kdyby nějaké své písemnosti totiž předávali,
protože by pak nemohly být řádně evidovány na příslušných od-
borech. I kdyby bylo něco k předávání, tak vlastně nebylo komu.
Do dnešního dne občané Horních Počernic nevědí, kdo je dnes
vlastně za rozvoj obce zodpovědný. Nejspíš není tato oblast pro
nové vedení radnice moc důležitá, takže není potřeba ani někoho
touto problematikou pověřit.

Doufám, že budou občané Horních Počernic hodnotit
vedení radnice ne podle populistických článků v HPZ, ale podle
toho, co pro občany a Horní Počernice skutečně udělá. V naší
městské části se za poslední roky pro její rozvoj udělalo hodně,
to je vidět na každém kroku. Snad bude také nové vedení radnice
v této tradici pokračovat, aby občané nejpozději za čtyři roky
mohli posoudit, zda za své hlasy dostali odpovídající výsledky.

Ing. Josef Straka

Slasti a strasti jedné autobusové linky

Od 12. prosince 2010 obohacuje naše dopravní mož-
nosti nová autobusová linka s číslem 296. Věřím, že toto číslo
bude nadlouho zapsáno do grafikonů Dopravního podniku hl. m.
Prahy a že to bude linka se stejným nebo aspoň podobným ve-
dením trasy jako po svém zrození. Její osud bude předmětem
sledování jak institucí za dopravu odpovědných, tak místních sa-
mospráv a veřejnosti. Až po čase uvidíme, k jakým závěrům tyto
skupiny dojdou a do jaké míry se naplní původní představa.
Právě zde považuji za potřebné něco ke smyslu této poměrně
neobvykle vedené linky dodat.

Už řadu let se snaží organizátoři pražské MHD uspoko-
jit požadavky přepravovaných osob v tzv. tangenciálním uspořá-
dání, tedy nikoliv ve směru do centra, ale naopak propojující
městské části, zastávky a nádraží ČD nebo jiné aktivity na jakési
tečně pomyslného letokruhu hlavního města. V praxi to znamená
například spojení H. Počernic s MČ Letňany, Čakovicemi na se-
veru města nebo třeba Uhříněvsí, Dubčí a Měcholupy na jeho vý-
chodním okraji. Postupně se tento záměr daří realizovat, snižuje
se zatížení radiálních hlavních komunikací, navíc úspora času při
dosahování dopravnich cílů na okraji města je znatelná.

Před nejméně třemi lety jsme se na společných jedná-
ních městských částí na východě Prahy snažili o zřízení linek
MHD s vzájemným propojením, zejména H. Počernic, Č. Mostu,
D. Počernic, Štěrbohol i vzdálenější Prahy 15 (H. Měcholupy, Pe-
trovice) a nakonec až Jižního Města. Hledaly se možnosti tras,
zřízení nových zastávek, naráželi jsme na problémy, a ne vždy
skončila snaha představitelů samospráv těchto městských částí
úspěchem. Současně - v Horních Počernicích a v oblasti Chval -
trvale inicioval zajištění přístupné městské hromadné dopravy pro
návštěvníky Léčebně rehabilitačního centra Církve bratrské /LRS/
jeho ředitel MUDr. Fiala.

Teprve až v letošním roce se naplnila myšlenka zavést
linku 296. O jejím smyslu, náročném vyhledávání trasy a zastávek
píše v HPZ 9/2010 starostka Moravcová. Právě její jednání s teh-
dejším radním hl. m. Prahy pro sociální oblast Janečkem dovedla
jistě dobře míněný záměr k úspěchu a od prosince tedy máme
linku 296 k dispozici. V tomto smyslu splnila jako radní a komu-
nální politička svůj úkol a zásadně přispěla k jejímu zavedení.
Není však posláním politiků, aby vymýšleli trasy linek a lokalizaci
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Poděkování dárcům Tříkrálové sbírky
Chci poděkovat za Farnost sv. Ludmily na Chvalech

všem, kdo se podíleli na letošní Tříkrálové sbírce. Zvláště těm,
kteří s obětavostí vyráželi do ulic s kasičkou. Děkuji také všem,
kdo jste přispěli finanční částkou nebo jinou formou sbírku pod-
pořili. Sbírka nám dává možnost zapojit se do pomoci potřeb-
ným lidem. Z vybrané částky podpoříme azylový dům pro matky
s dětmi, domov seniorů, školu v Ugandě a sociální projekty pro
potřebné. Děkujeme za vaší solidaritu a velkorysost.

Helena Podlahová,
koordinátorka Tříkrálové sbírky

zastávek. To je přece hlavním úkolem organizátorů MHD a úřed-
níků na úřadech dotčených městských částí.

A tak se na lince 296 objevil první problém, bohužel až
po jejím zprovoznění. Jde o neuvážené napojení její trasy před
spojením chvalských ulic Stoliňské a Hartenberské včetně ná-
vaznosti na ulici Slatiňanskou. Každý motorista, ať už z naší měst-
ské části nebo odjinud, zná poněkud krkolomnou trasu od
odbočení z Náchodské ulice kolem prodejny Lidl jižně, až do
stopy bývalé státní silnice na Dolní Počernice, dnes nesoucí
název Stoliňská. Po nebezpečné „šikaně“ následuje prudké od-
bočení směrem k tunelu pod Východní spojkou do lokality Prahy
14 – Černý Most. A právě před onou šikanou se dnes napojuje
trasa nové linky 296 z místa zastávek před LRS.

Toto místo přínáší po odstranění pevných zábran k prů-
jezdu nejen nebezpečné dopravní situace na komunikaci Har-
tenberská, ale v podstatě otevírá motoristům jednodušší trasu
k průjezdu do jižních a středních částí naší městské části po ulici
Slatiňanské a zpět. To samozřejmě rozlítilo zdejší obyvatele, kteří
si svojí klidnou ulici pochopitelně chrání před jakýmkoliv vnějším
dopravním ruchem. A tak přišli protestovat na prosincové zase-
dání zastupitelstva jistě oprávněně. Dostalo se jim ujištění od sta-
rostky, že budou provedena okamžitá ochranná opatření a po
nich co nejdříve následovat opatření trvalá. Kdyby se však pečli-
věji hledala vhodná místa pro umístění zastávek poblíž LRS
Chvaly, mohlo se této nežádoucí situaci předejít. Tato peripetie
je stínem na jinak velmi dobrém záměru nové linky MHD. Jistě
by se daly na její trase najít další nedokonalosti, ale osobně je
nepovažuji za podstatné. Věřme, že linka č. 296, která nemůže
být co do efektivnosti či rentability MHD měřena s jinými od sta-
nic metra do vzdálenějších lokalit, své dětské nemoci překoná
a nebude první, kterou Dopravní podnik a v roce 2011 vysycha-
jící městská pokladna v rámci úsporných opatření navrhne či do-
nutí zrušit. Byla by to škoda – vždyť linka pomáhá zdravotně
postiženým, opravdu disponuje zařízením pro nástup vozíčkářů,
objíždí zdravotnická zařízení, obchodní centra i nádraží po trase.
Dokonce se jí podařilo spojit Horní a Dolní Počernice, které leží
takřka za humny, ovšem bez dopravního spojení.

Na závěr aktuální informace přímo z trasy: 99% cestují-
cích je spokojeno, řidiči nemají kromě nutnosti dbát větší pozor-
nosti při nájezdu do Hartenberské žádný problém a těší je
spokojenost cestujících. Přejme tedy nové lince do nového roku
hodně spokojených cestujících a žádné problémy.

Ivan Liška, zastupitel

Díky za sponzorský dar pro děti v Bártlovce
MŠ speciální, ZŠ praktická a ZŠ speciální Bártlova dě-

kuje radní pro školství Mgr. Aleně Štrobové, která škole zpro-
středkovala sponzorský dar od firmy PRO.MED.CS Praha, a.s.
Díky tomuto hodnotnému daru získali naši handicapovaní žáci
třídu vybavenou krásnými novými lavicemi s výškově nastavitel-
nými židlemi, pojízdné křeslo pro imobilního žáka a závěsnou
houpačku pro relaxaci. Díky těmto krásným a užitečným po-
můckám jsou dny strávené ve škole pro žáky příjemnější a rado-
stnější. Děkujeme mnohokrát firmě PRO.MED.CS Praha, a.s. za
vstřícný postoj k dětem.

Mgr. Alžběta Cibochová,
ředitelka školy

My tři králové byli u vás…

Už několik let chodíme s dětmi na oficiální Tříkrálovou
sbírku pořádanou Charitou. Letos byl její výtěžek směřován na
stavbu školy v Ugandě, na rekonstrukci domu seniorů v Muka-
řově a na azylový dům v Karlíně. Byla jsem mile překvapena vní-
mavými reakcemi lidí: vyslechli koledu, pochválili děti a hned se
ptali po kasičce, aby také mohli přispět.

Je to jen pár roků zpátky, kdy jsme si s houfem nadše-
ných dětí připadali jako žebráčci. Polovina lidí prošla bez po-
všimnutí, ostaní upadali do rozpaků nebo soucitně pohladili děti
a rozdali jim bonbony. Konečně ale nastal výrazný posun v přís-
tupu spoluobčanů k této sbírce, což se projevilo také ve výtěžku.

Největší přínos ale vidím v tom, co koledování dává sa-
motným dětem. Seznamují se s principem solidarity a uvědomují
si, že „vydělané“ peníze jsou pro někoho, komu mohou pomoci.
Učí se slušně poděkovat za příspěvek a neodsuzovat lidi, kteří
nedají nic. Uvědomují si že svým vystoupením mohou být uži-
tečné a dělat lidem radost. V hlavách se jim rojí spousta nových
otázek, nad kterými přemýšlejí a tím se posouvají blíž k podstatě
dobrého člověka.

Přála bych vám slyšet, co všechno děti vymyslely v pe-
kařství. Tam si paní vedoucí připravila do dlaně peníze, ale vložila
je do kasičky až poté, když děti vymyslely, k čemu by peníze
měly posloužit: „Na školu pro děti, pro dědečky a babičky, na zo-

bání pro ptáčky, na hračky, na děti, co nemají rodiče… na tatínky
a maminky, kteří nemají děti…“ Myslím, že je to dobrá cesta.

Kateřina Trutnovská,
učitelka MŠ

Díky sponzorskému daru mají
děti v Bártlovce nové lavice

a další pomůcky.

Foto Tomáš Žídek
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Změna bez nádechu zklamání

Jsem upřímně rád, že se v HPZ 01/2011 objevil pole-
mický článek paní Barcalové. Je to znamením toho, že i tento
Zpravodaj konečně otiskuje názory, které nemusí kopírovat ná-
zory vedení radnice. V nedávné minulosti zde nebyly takové
články otiskovány vůbec.

K volební matematice: s respektem k volebním výsled-
kům ostatních stran zde hovoříme o situaci, kdy je na straně
jedné individuální vítěz s volebním ziskem 27,36%, ale s nulovým
koaličním potenciálem. A na straně druhé blok čtyř stran s cel-
kovým volebním ziskem 50,79%. Stran, které před volbami jasně
deklarovaly, že chtějí změnu. Tedy respektujeme vůli většiny vo-
ličů, chceme a budeme pracovat pro všechny občany Horních
Počernic bez rozdílu. Na této společné vůli nic nezmění „blbá ná-
lada“ nejmenovaných „nespokojených sousedů“ pisatelky.

Nyní bych se rád vrátil do nedávné minulosti. V HPZ 7-
8/2010 jsme měli možnost přečíst si úvodník tehdejšího pana sta-
rosty, který glosoval situaci po květnových volbách do PSP ČR
takto: „Vpravdě Pyrrhovo vítězství sociální demokracie a celková
povolební konstelace přivodily odstoupení Jiřího Paroubka z čela
této strany. Kdo zná dobře mé politické názory, nebude se divit,
když jsem po této zprávě utrousil, že boží mlýny melou pomalu,
ale jistě...” Naštěstí pravice jako celek získala v povolebním ko-
nání takovou pozici, že nebylo pochyb, že bude prezidentem po-
věřena sestavením nové vlády. A to je „naše“ zásadní vítězství.

Co se tedy stalo? Nic jiného, než že individuální vítěz
voleb byl v rámci poměrného volebního systému přehlasován
spojenými silami druhého, třetího a pátého v pořadí. Tehdy to
bylo kvitováno s povděkem, ba s jistou škodolibostí o „božích
mlýnech“.

Co se stalo na podzim po komunálních volbách u nás?
Totéž. Individuální vítěz byl přehlasován spojenými silami dru-
hého, čtvrtého, šestého a sedmého v pořadí. Tedy v rámci mož-
ností, které mu dává tentýž poměrný volební systém. Navlas
stejná modelová situace je komentována stejným autorem
v úvodníku HPZ 11/2010 takto: „Však mně také naši přátelé
z Francie gratulovali nejen k vítězství našeho hnutí, ale i k tomu, že
budu opět starostou.”

Leč zmýlená neplatí. Náš volební systém není stejný
jako ve Francii, vítězství prvního kandidáta vítězné strany nepři-
náší automaticky zisk pozice starosty. O jeho volbě rozhoduje až
ustavující jednání nového zastupitelstva. A vítěz nemusí „brát
všechno“. V předtuše budoucího volebního uspořádání je cítit
zklamání z možností poměrného systému, které byly stejným pi-
satelem ještě před několika měsíci veřejně velebeny. O božích
mlýnech v tomto případě nepadla ani zmínka. Marně hledáte ně-
jakou názorovou konzistenci. Platí rčení: Sto lidí – sto chutí.

Někdo má rád diktaturu proletariátu, někdo demokra-
tický volební poměrný systém, někdo demokratický volební vět-
šinový systém. To je přirozené, máme zde přece demokracii. Na
pováženou je, když se tyto priority sbíhají u jednoho člověka,
„pružně“ preferujícího všechny výše uvedené systémy v závislosti
na tom, který mu momentálně zaručí politickou moc.

Když už to nevyšlo s většinovou vůlí voličů, třeba se
ještě dočkáme volání po zrušení voleb a zřízení Počernického
knížectví. Proč nezrušit radnici s politiky, kteří se v „prorocké“ vizi
pisatelky článku paní Barcalové vlastně „navzájem zvolili“? Kní-
žectví může být přece spravováno z Chvalského zámku osvíce-
ným monarchou bez ohledu na vůli většiny. Někteří
několikanásobní političtí přeběhlíci si to jistě dovedou představit.
Paní Barcalová to možná i pamatuje.

Jiří Poláček ml.

Poděkování

Členky základní odborové organizace Českomorav-
ského odborového svazu pracovníků školství při MŠ Chodovická
oslovily Radu MČ Praha 20 s dotazy, které se týkají chystané
stavby školky. Využily nabídku k první informativní schůzce, která
se uskutečnila 5. ledna na radnici. “Chtěly bychom touto cestou
poděkovat za poskytnutí všech požadovaných informací a vstřícný
přístup starostce Haně Moravcové, místostarostovi Petru Heria-
novi, radním Aleně Štrobové a Vilému Čápovi, vedoucí odboru
školství a kultury Evě Déduchové a odboru hospodářské správy
a investic Haně Pochmannové.”

Bc. Gabriela Žídková a Bc. Andrea Drmotová, DiS

Čtvrté novoroční koupání otužilců

Na Nový rok se sešli u ryb-
níka Koupaliště otužilci,
aby se vykoupali ve vodě s
teplotou blížící se nule,
vzduch měl +2 stupně Cel-
sia. Také účast devíti borců
(ne všichni se vešli na fo-
torafii) na čtvrtém ročníku
byla letos rekordní.

Ing. Jaroslav Hněvkovský

Česká pošta
slibuje

O tom, že pobočka
České pošty v Horních
Počernicích je pro os-
tudu, bylo popsáno již
moře papíru. Zdá se ale,
že se blýská na lepší
časy. V 50. čísle loň-
ského vydání týdeníku
Ekonom slibuje v rozsá-
hlém rozhovoru gene-
rální ředitelka tohoto
státního podniku Mar-
cela Hrdá změnu. Před
spuštěním je sedmiletý
projekt přestavby polo-
viny všech poboček
pošty v České repub-
lice. Nezbývá než doufat, že „naše“ pošta, která krom napro-
sto nedostatečné kapacity a neútulnosti je navíc prakticky
nepřístupná pro paraplegiky, bude mít v tomto ambiciózním
projektu prioritu číslo 1. A že nebudeme čekat dalších sedm let.

Viktor Šaroch, radní Prahy 20

ZŠ Spojenců přijme
učitelku 1. stupně se znalostí angličtiny

Nástup 1. září 2011, tel.: 281 923 336
Mgr. Naďa Blesková, ředitelka ZŠ Spojenců
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V ranních hodinách 4. ledna
2011 proběhlo nízko nad jihovýchodním
obzorem částečné zatmění Slunce.
Obavy z nízké inverzní oblačnosti, která
zakrývala nebe ve večerních hodinách
předchozího dne, se naštěstí nepo-
tvrdily, a ranní pohled na oblohu plnou
cárů vysoké oblačnosti dával tušit, že
také v Horních Počernicích uvidíme
vzácný nebeský úkaz.

Lepší atmosféru jsme si nemohli přát: na
východě dorůžova zabarvená obloha
s kousky mraků, pod ní zasněžená pole,
zahrady a střechy počernických domů za-
lité zvláštním namodralým světlem, a do
načervenalého oparu pomalu vystupovalo
lehce “nakousnuté” Slunce. Byla to
opravdu zvláštní atmosféra a výjimečná
podívaná.
Měsíc zakrýval Slunce shora a přes filtr
jsme tak spatřili srpek Slunce natočený
svou oblou částí k obzoru. Šlo o největší
částečné zatmění v České republice po
osmi letech. Daleko větší atrakcí by jistě
bylo úplně zatmění Slunce, ale žijeme
v době, která je zhruba v polovině 360 let
dlouhé periody, po níž je možné z jednoho
místa tento úkaz pozorovat. Naposledy se
to podařilo našim předkům 12. května
1706 a další šanci budou mít budoucí ge-
nerace až 7. října 2135.

Hornopočerničtí mohli pozorovat částečné zatmění Slunce
Po letech 2009 a 2010, kdy nebyla z České
republiky viditelná prakticky žádná slu-
neční a měsíční zatmění, je ale nabídka le-
tošního roku pro laiky i zanícené
pozorovatele oblohy celkem bohatá. Po
nedávném lednovém zatmění Slunce
budou následovat dvě zatmění Měsíce 15.
června a 10. prosince. Na další částečné
zatmění Slunce si musíme počkat do 20.
března 2015.

Dana Mojžíšová,
foto Miloš Turna a Vladimír Mojžíš

K+M+B+2011 aneb tříkrálové loučení s vánočními svátky
Druhou lednovou nedělí, která

je svátkem Křtu Páně, končí podle cír-
kevního kalendáře vánoční doba. Každý
rok začíná i končí poetickými svátky,
které mají dva vrcholy: Narození Páně
25. prosince a Zjevení Páně, lidově svá-
tek Tří králů 6. ledna.

Zaměstnanci Chvalského zámku
připravili k této příležitosti program s ná-
zvem Zavírání Vánoc už potřetí za sebou.
Během dvou odpoledních hodin mohli ná-
vštěvníci naposledy vidět živý betlém, ten-
tokrát ovšem za přítomnosti tří
starodávných mudrců doprovázených
dvěma exotickými dvouhrbými velbloudy,
zazpívat si koledy nebo ještě rychle shléd-
nout výstavy, které tímto dnem končily.
Zájem byl i přes špatné počasí obrovský.

Poselství tříkrálového svátku je
stále aktuální i v současném globalizova-
ném světě. Hovoří o solidaritě mezi národy
a lásce mezi lidmi, které je zapotřebí
v každé době. Sváteční dny, které jsme do-
nedávna prožívali, nám umožnily znovu se
inspirovat prastarým příběhem, který do-
dnes neztratil nic na své aktuálnosti. Pokud
se nám to alespoň trochu podařilo, pak
snad i my zahlédneme jas betlémské
hvězdy, která bude svou září osvětlovat
naše cesty novým rokem.

Zvyk psát nad dveře tři písmena
C+M+B+ má dva výklady.
Mohou to být počáteční písmena
jmen tří králů (Caspar, Melchior,
Balthasar) nebo také počáteční
písmena tří slov prosby: Chris-
tus mansionem benedicat (Kris-
tus ať požehná tomuto obydlí).

Text a foto Dana Mojžíšová
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Matěj Šenkárčin je mým spolu-
žákem v posledním ročníku osmiletého
Gymnázia Horní Počernice. Jeho vyso-
koškolské cíle jsou mnohem vyšší než
většiny jeho vrstevníků; míří na univer-
situ do USA. Získal studijní stipendium
Zdeňka Bakaly a na tamější vysokou
školu je už přijat. Na toto téma jsem Ma-
tějovi položila několik otázek.

Jak vůbec vznikl nápad na studium v za-
hraničí a proč zrovna v USA?

Pohrával jsem si s myšlenkou stu-
dia v zahraničí už delší dobu, ale blíže mě
k němu posunulo asi až loňské krajské kolo
olympiády v angličtině, kde jsem potkal stu-
denta, jehož bratr studuje na Harvardu. Vy-
ptával jsem se a přišlo mi, že to není
nedosažitelný cíl a že mám docela slušné
předpoklady. Jediný zádrhel byla časová
tíseň. Doma jsem si našel na internetu ně-
jaké informace a celé se to rozjelo. Pak už
to šlo rychlým spádem. Spojené státy mne
zajímaly především kvůli kvalitě business
programů na jejich nejlepších univerzitách
a taky tam mám příbuzné.

Jak ses dozvěděl o nadaci Zdeňka Ba-
kaly a co jsi musel pro získání stipendia
učinit?

Při hledání informací o studiu
jsem samozřejmě narazil na nejeden prob-
lém. Školné na nejlepších amerických uni-
verzitách rozhodně není levná záležitost.
Naštěstí jsem se ve Fulbrigtově komisi
v Praze dozvěděl o Nadaci Zdeňka Bakaly,
která formou stipendií podporuje české stu-
denty na prestižních zahraničních univerzi-
tách. Zbývalo jen deset dní do uzávěrky, ale
stihl jsem sepsat esej, nechat si napsat od
třídní profesorky doporučení, vyplnit krátký
formulář a odevzdat celou přihlášku. Po-
stoupil jsem do druhého kola výběrového
řízení, absolvoval pohovor a za pár týdnů se
dozvěděl, že mi nadace s financováním stu-
dia pomůže.

Jak následně probíhalo přijímací řízení
na vysoké školy?

Univerzity v USA nemají jednu při-
jímací zkoušku, která by rozhodovala
o úspěchu či neúspěchu, jako je tomu
u českých vysokých škol. Rozhoduje pro-
spěch za celou střední školu, mimoškolní

úspěchy (olympiády, sportovní soutěže),
účasti v různých dobrovolnických spolcích,
doporučení od profesorů... K tomu skládají
uchazeči standardizované testy SAT, které
se hodně podobají našim SCIO testům,
akorát jsou v angličtině. Cizinci navíc pro-
kazují znalost angličtiny v testu TOEFL. Nej-
náročnější pro mě bylo psaní esejí, každá
škola požadovala minimálně dvě. Já se hlá-
sil na devět univerzit, takže jsem měl o zá-
bavu postaráno.

Jakou vysokou školu budeš studovat?
Byl jsem přijat na University of

Pennsylvania do Philadelphie, kam jsem si
podával přednostní přihlášku už na konci
října, takže jsem podle smlouvy musel stáh-
nout všechny ostatní přihlášky. Ale to mi
vůbec nevadilo, protože na University of
Pennsylvania jsem se dostal do hodně pre-
stižního dvojoborového studia, které kom-
binuje business, mezinárodní studia
a zaměření na cizí jazyk, v mém případě
němčinu.

Jak se k tvému rozhodnutí staví rodiče,
podporují tě?

Jsem rád, že na mě mohou být ro-
diče pyšní. Je to z velké části jejich zá-
sluha, vytvářeli mi doma vždy to nejlepší

prostředí, podporovali mě po celý půlrok,
kdy jsem se přijímacímu procesu věnoval.
Nemusel jsem dokonce ani pracovat na za-
hradě, když jsem se učil na zkoušky, což
nelibě nesli sourozenci. Snad jim to všem
budu moct za pár let vrátit.

Vysokou školu máš za oceánem, plánu-
ješ během studia návštěvy domoviny?

Do Čech se budu vracet určitě na
Vánoce a na část letních prázdnin. Jeden
semestr budu studovat v Německu, tehdy
se snad dostanu domů ještě častěji. Myslím
ale, že co se týká času stráveného doma,
není velký rozdíl, jestli bych studoval v Brně
nebo ve Philadelphii.

Jaké máš plány, až dostuduješ? Upřed-
nostňuješ život za oceánem nebo návrat
do Evropy?

Tak daleko dopředu nic neplánuji,
ale rád bych v USA získal i magisterský titul.
To znamená rok či dva navíc. Rád bych se
vrátil pracovat do Evropy, ale teď je vážně
hodně brzy na takové úvahy. Prioritou ná-
sledujících let je pro mě vystudovat.

Nezbývá, než Matějovi popřát štěstí, ať se
mu jeho ambiciózní plány vyplní.

Alena Pellešová, oktáva

Student hornopočernického gymnázia získal studijní stipendium v Americe

Chcete studovat na Gymnáziu Praha 9?
Přijímáme pro příští školní rok studenty do dvou prim osmiletého studijního
cyklu. Jedna z prim bude na detašovaném pracovišti na Černém Mostě, druhá
v původní budově gymnázia v Horních Počernicích. O rozmístění dětí rozho-
duje vedení gymnázia, které přihlíží k místu bydliště.
Přihlášky ke studiu je nutno doručit do 15. března 2011 na adresu Gymná-
zia Praha 9, Chodovická 2250. Zájemci o studium obdrží dopis s podrobnými
instrukcemi k přijímacímu řízení. Přijímací zkoušky pro žáky 5. ročníku ZŠ ve
dnech 27.4. a 28.4.2011 jsou formou písemných testů z českého jazyka, ma-
tematiky a obecných studijních předpokladů.
Podrobnější informace o gymnáziu na www.gymnchod.cz

Mgr. Zuzana Suchomelová, zástupce ředitele gymnázia

Matěj Šenkárčin:

“Školné na nejlepších

amerických univerzitách

rozhodně není levná

záležitost.

Naštěstí jsem se

ve Fulbrigtově komisi v Praze

dozvěděl o Nadaci Zdeňka

Bakaly, která formou stipendií

podporuje české studenty

na prestižních zahraničních

univerzitách.”
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Třicátý Novoroční běh Horními Počernicemi

Z výsledkové listiny:
/V přehledu uvádíme jen vítěze
jednotlivých kategorií a úspěchy
hornopočernických běžců. Podrobné
výsledky najdete na www.pocernice.
cz v sekci Aktuality/

Dorostenci 3.150 m
1. Pavel Šlemr, H. Počernice, 14:15
2. Jan Rejman, H. Počernice, 15:57

Ženy 3.150 m
1. Helena Poborská, Kerteam, 13:04
6. Angelika Šimečková, H. Počernice, 21:40
7. Marie Pouchlá, H. Počernice, 23:41

Muži Buď fit 3.150 m
1. Miroslav Fliegl, Kerteam, 12:23
5. Miroslav Frouz, SO H. Počernice,
15:01

Na Nový rok se v ulicích Horních Počer-
nic můžete už třicet let potkávat s úča-
stníky Novoročního běhu. S myšlenkou
pořádat u nás tento závod přišel před-
seda místní TJ Sokol Ivan Liška, když se
v roce 1981 zúčastnil Silvestrovského
běhu v pražských Riegrových sadech.
První ročník se v Horních Počernicích
běžel už na Nový rok 1982.

“Hlavní kategorie mužů běží dvě
kola, tedy 6.300 m. Trať později přesně
změřil známý atletický veterán a vytrvalec
pan Mirovský. Za celých třicet let se trasa
závodu nezměnila. Běhá se za každého po-
časí a tak se dosažené časy někdy výrazně
liší. Zkuste běžet více než šest kilometrů na
ledu a sněhu nebo naopak na suché silnici
či cestě. Rozdíly jsou v řádu minut,” vy-
světluje Ivan Liška.

Možná i proto stále odolávají tra-
ťové rekordy běhu, které byly dosaženy
v teplejších letech kolem roku 1990. Kaž-
doročně se do výsledkové listiny zazna-
menává i teplota vzduchu na Nový rok
a stav trasy závodu. “Jen dva vytrvalci do-
sáhli vynikající bilance, totiž účasti na všech
třiceti ročnících u nás. Jsou jimi Karel Gal-
gonek z Lukova a Jan Dolejš z Prahy 14,
startující v barvách Slavoje Unhošť,” říká
Ivan Liška.

Jubilejní 30. ročník byl pozname-
nán poměrně malou účastí čtyřiačtyřiceti
běžců. Přes ohlášené mrazivé počasí se
teplota vzduchu během závodu pohybo-
vala okolo nuly. Tratě byly posypané,
někde ležel sníh nebo led. Možná i proto
nebyly traťové rekordy letos překonány.

V posledních několika letech se
také pořádá doprovodný běh nejmladšího
žactva. Většinou se startuje v areálu TJ
Sokol, letos bylo ale hřiště zapadané sně-
hem a trasa závodu pro nejmenší vedla při-
lehlým háječkem.

Hlavním organizátorem závodu je
výbor TJ Sokol spolu s trenéry a funkcio-
náři jednotlivých sportovních oddílů.
“Stejně jako v předchozích ročnících nám
s organizací závodu pomáhalo Středisko
křesťanské pomoci v Horních Počernicích,
ZŠ Stoliňská a její ředitel a nadšený sporto-
vec Martin Březina. Neocenitelnou pomoc
nám poskytuje také členka klubu Liga 100
Lenka Termerová. Letošní ročník podpořila
i obchodní společnost Globus,” říká před-
seda Sokola v Horních Počernicích Ivan
Liška.

Letošními vítězi hlavního závodu
se stali Jiří Wallenfels ze Sokola Vinohrady
časem 22:33 na trati 6 300 m a Helena Po-
borská časem 13:04 na poloviční trati. Nej-
více radosti domácím pořadatelům udělala
letošní bohatá účast počernických běžců.

Dana Mojžíšová,
foto Zdeněk Chmel

Čtyřicet čtyři běžci se vydávají na 6 300 metrů
dlouhou trať Novoročního běhu.

Ceny vítězům předal předseda
TJ Sokol Ivan Liška.

Muži do 35 let 6.300 m
1. Jan Herda, Dobřichov, 23:47
3. Michal Pavlíček, H. Počernice, 27:52
4. Tomáš Šimeček, H. Počernice, 30:51

Muži 35 - 50 let 6.300 m
1. Jiří Wallenfels, absolutní vítěz
závodu, Sokol Vinohrady, 22:33
3. Radek Brunner, H. Počernice, 26:21
5. Zdeněk Chmel, H. Počernice, 31.00

Muži 50 – 60 let – 6.300 m
1. František Roubík, Čerčany, 26:05
4. Miroslav Horyna, H. Počernice, 34:47

Muži nad 60 let – 6.300 m
1. Jan Dolejš, TJ Sokol Unhošť, 29:41

Nejmladší žactvo – 130 m
1. Eliška Poborská, Praha 3, 37 s
4. Martin Kabát, H. Počernice, 49 s
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V sobotu 15. ledna se 14 počer-
nických gymnastek rozjelo do Všetat na
tradiční Memoriál Jana Palacha. Závod byl
rozdělen do šesti kategorií, naše děvčata
závodila v pěti. Mezi nejmenšími /ročník
narození 2005 a mladší/ si nejlépe vedla
Karolínka Kutalová, která z jednadvaceti
holčiček obsadila hezké 7. místo. V kate-
gorii roč. nar. 2004 reprezentovala náš
oddíl Maruška Doskočilová, která skončila
z 21ti děvčátek na 9. místě. Tyto
dvě kategorie závodily ve dvoj-
boji – prostná a místo kladiny la-
vička. Další tři kategorie cvičily
na třech nářadích – bradla, kla-
dina a prostná. V kategorii roč.
nar. 2002 si nejlépe vedla Klau-
die Doležalová, byla 7. z jede-
nácti závodnic. V nejstarších
kategoriích stála už naše děv-
čata na stupních vítězů. Katego-
rii ročníků 2001 – 2000 vyhrála
Nicol Petříková, druhá byla Kate-
řina Sýkorová. Další vítězkou je Veronika
Švábová, která vyhrála kategorii ročníků
1999 - 1998.
Děkujeme gymnastkám za krásnou repre-
zentaci našeho oddílu a přejeme jim hodně
úspěchů do dalších závodů.

Za všechny trenéry
Lenka Barešová,

předsedkyně oddílu SG a AE

Tři hornopočernické gymnastky opět na stupních vítězů

Čtrnáct počernických gymnastek na Memoriálu
Jana Palacha ve Všetatech

Vlevo: Veronika Švábová, vítězka kategorie
ročníků 1999 - 1998, Kateřina Sýkorová /2. místo/
a Nicol Petříková /1. místo/ v kategorii
ročníků 2001 – 2000.

Stejně jako minulý rok jsem se
i letos zúčastnil Novoročního běhu Horními
Počernicemi. To, že jsem se zlepšil o cca
1,5 minuty znamená, že jsem byl lépe při-
praven! A to je pro mne dobrá zpráva.
S mými spolužáky se totiž připravujeme na
náročnou jízdu na kolech po trase Austin
- Aljaška, která fyzickou přpravenost
zúčastněných prověří svou délkou 4.000
mil /6.400km/. Každý z asi padesáti spolu-
žáků - jezdců má za úkol nejen trasu pro-
jet, ale hlavně se zapojit do společného
úsilí boje proti rakovině. Je již tradicí na
naší škole, že každý, kdo se na tuto jízdu
přihlásí, hledá finanční podporu ve pro-
spěch dětské onkologie prací, dary ze
svého okolí, získáváním sponzorů atd.

V den startu pak každý startující
odevzdá svůj vklad 4.000 dolarů. Samotná
jízda je potvrzením naší vůle pomoci pro-
pagaci hnutí, poděkováním sponzorům
a získávání dalších. Každý den po absol-
vování plánované trasy nás čekají různé
společenké akce a setkání s médii.

Bude to svízelná cesta, boj s dál-
kou, horami a pouštěmi, větrem, ale také
každého z nás se sebou samým. Děkuji za
pomoc a podporu mým počernickým pra-
rodičům a jejich přátelům z klubu seniorů
při Novoročním běhu. Budu cítit vaši pod-
poru také při slavnostním startu v červnu v

Austinu! Jsem kapitánem letošního muž-
stva a naši činnost, cíle a výsledky můžete
sledovat na www.texas4000.org/user/pro-
file/10334.

Jestě jedno bych chtěl ale říci:
Jistě asi polovina Američanů neví, kde je
Česká republika. Téměř nikdo neví, kde
jsou Horní Počernice. Vím ale, že hodně
Američanů zná jméno profesora Antonína
Holého z Horních Počernic. Celý svět mu
děkuje za jeho léky proti rakovině, celý
svět jej uznává /snad jenom mimo komise
udělující Nobelovu cenu/. I na něj budu při
startu myslet. Držte mi palce!

Adam Laurenzo,
Univerzita Austin, Texas

Po Novoročním běhu Počernicemi na kole na Aljašku!

Účastí na čtyři tisíce mil
dlouhé cestě z Texasu na
Aljašku podporuje Adam
Laurenzo boj proti rakovině.
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Program divadla v únoru 2011
Přehled představení:

Pátek 4. února v 19.30
NATĚRAČ

Neděle 6. února v 15.00
O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY

Pátek 11. února v 19.30
NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ

Neděle 13. února v 15.00
ENDELE VENDELE

Neděle 13. února v 19.30
ŽÁRLIVOST

Pátek 18. února v 19.30
MANŽELSKÉ ILUZE

Sobota 19. února v 15.00
PŘÍBĚHY Z POPELNICE

Neděle 20. února 17.00 - 22.00
EXPEDIČNÍ KAMERA

Čtvrtek 24. února v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU

Pátek 25. února v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Sobota 26. února v 15.00
HONZA A ČERT

Pondělí 28. února v 19.30
DON JUAN
ANEB KAMENNÁ HOSTINA

Výstava ve foyeru divadla:
ISLAND OBJEKTIVEM
VÁCLAVA ŠEBKA

Dopolední představení
zadaná pro školy a školky:

Středa 2. února v 9.30
MACH A ŠEBESTOVÁ K TABULI

Středa 16. února v 9.00
KUBŮV BOLAVÝ ZOUBEK

Pátek 25. února v 9.00
VODNICKÁ POHÁDKA

Pátek 4. února v 19.30
Donald Churchill

NATĚRAČ
Produkce divadlo Kalich

Neděle 6. února v 15.00
O KUBOVI
ZE SMOLNÉ LHOTY
Divadlo Na rozHraní
Výpravná hudební komedie pro děti, ve
které se představí zmatená a roztržitá víla
Štěstí, zlý a hamižný rychtář, krásná a stále
usměvavá princezna Apolenka, její pan
tatíček král a také Kuba, kterému se lepí
smůla na paty. Snad se Kubovi a Víle po-
daří zapomenuté štěstí najít.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pátek 11. února v 19.30
Aldo Nicolaj

NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
Produkce UA Harlekýn, s.r.o.

Neděle 13. února v 15.00
ENDELE VENDELE
Produkce divadlo Viola Praha
Nelekejte se, není to zaklínadlo z nějaké
moderní pohádky, ale půvabný pořad pro
děti z tvůrčí dílny okolo Pavla Jurkoviče.
Jedinečné představení, na kterém se
náramně baví nejen děti, ale i dospělí při
hrách a 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

Pátek 18. února v 19.30
Eric Assous

MANŽELSKÉ ILUZE
Umělecká agentura Arcus
Režie: Pavel Trávníček
Vždycky je riskantní, neřku- li nebezpečné
dělat si ze životního partnera důvěrníka.
Vyžadovat upřímnost, to je začátek vážné
revize vztahu, vzájemného podezírání

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

Dva kluci se smyslem pro legraci a dobrodružství: PŘÍBĚHY Z POPELNICE
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a neodpustitelné žárlivosti. Každá lež má
souvislosti, každá pravda skrývá
nebezpečí. Prostě důvěra musí zůstat iluzí.
To je bezpochyby základní podmínka
k tomu, aby byl v manželství zachován mír.
Hrají: Pavel Trávníček,
Markéta Richterová, David Suchařípa
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.
Vyprávějí o nich dva kluci: rozpustilí uličníci
se smyslem pro legraci a dobrodružství.
Stará popelnice se může stát vším, co si
dva nezbedové budou přát.
Hrají a zpívají: Jarmil Škvrna a Karel Zima
Pro děti od 3 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 20. února 17.00 - 22.00
EXPEDIČNÍ KAMERA
Filmový festival
Čtyřhodinové promítání filmů o dobro-
družství, divoké přírodě, extrémních
zážitcích a sportech. Filmy o lidech v situ-
acích, do kterých se sami možná ani ne-
toužíte dostat. V rámci festivalu si můžete
ve foyeru divadla prohlédnout výstavu fo-
tografií s outdoorovou tematikou.
Vstupné 80 Kč

Čtvrtek 24. února v 19.30
Petr Strnad

JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansambl
Režie: Petr Strnad
Příběh o lásce až na věčnost
Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler
/Upozorňujeme diváky, že v rámci před-
stavení herci na jevišti kouří/.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Pátek 25. února v 19.30
Hans Christian Andersen

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
DS 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
/Internetové rezervace najdete
v sekci Jiní pořadatelé/.

Sobota 26. února v 15.00
J. Š. Kubín

HONZA A ČERT
Divadlo Pohádka Praha
Pohádka s písničkami o tom, jak 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 Tyjátr
Režie: Jan Novák
Zábavně pojatá klasická komedie
Španělský svůdce žen, hříšník, rouhač
a prostopášník, pro něhož je rozkoší lhát,
podvádět, znásilňovat a vzpouzet se proti
společnosti a Bohu. Obrátí se snad
v dnešní době? Nebo až v hrobě?
Hrají: Josef Hervert, Radka Tesárková,
Jiří Ratajík, Eva Kodešová, Milan Špale,
Lenka Vahalová, Darja Dvořáková,
Jiří Novotný a Tomáš Horáček
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Předprodej na březen 2011 začne v pok-
ladně divadla v úterý 15. 2. v 16 hodin.
Od následujícího dne jsou možné interne-
tové rezervace nebo zakoupení vstupenek
v pokladně Chvalského zámku, která je
otevřena denně od 10 do 16 hodin.
Pokladna divadla je otevřena po – čt od
16 do 18 hodin a hodinu před každým
představením. Telefonické rezervace jsou
možné v pokladních hodinách na čísle:
281 860 174.
V den zahájení předprodeje je možné zak-
oupit nebo rezervovat maximálně 6 vstu-
penek na jedno představení.
Nevyzvednuté vstupenky vracíme do
prodeje po uplynutí 7 dnů od zadání rez-
ervace.

4. - 6. března /pátek – neděle/

POPAD
Pražská oblastní přehlídka
amatérských divadel
Pořádá Asociace divadelních amatérů
Během soutěžní postupové
přehlídky uvedeme sedm divadel-
ních představení v podání
pražských ochotnických souborů.
V době uzávěrky tohoto čísla HPZ
jsme ještě od pořadatele přehlídky
neměli k dispozici konkrétní tituly.
Sledujte webové stránky divadla,
program zveřejníme v nejbližším
možném termínu.
Vstupné na všechna soutěžní před-
stavení je dobrovolné.

Středa 9. března v 19.30
Jaromír Břehový
OTYLKA
Divadlo Pavla Trávníčka
Režie: Pavel Trávníček
Původní česká komedie nás zavede do
luxusního sanatoria, ve kterém má bohatá
panička Otýlie zhubnout. Drahý pobyt jí
věnoval k narozeninám její choť a Otylka
netuší, že dárek je současně past. Zatímco
ona nepříliš úspěšně hubne, manžel si
domů přivádí její kamarádku a podplacený
personál sanatoria dostává nový úkol: pa-
cientka musí přibrat a zůstat v sanatoriu co
nejdéle. Otylka je však nejen tlustá, ale
také chytrá…
Hrají: Pavel Trávníček, Kateřina Kornová,
Petr Jablonský, Hana Sršňová,
Otýlie Raftová, Pavel Skřípal,
Monika Fialková, Hana Tunová,
V. Upír Krejčí
Vstupné 280, 250, 220 Kč

DS Tyjátr: DON JUAN ANEB KAMENNÁ HOSTINA
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Sobota 12. března v 15.00
O KREJČÍM JÍROVI
A KOUZELNÉ JEHLE
Divadlo Mrak
Provdat dceru Kačenku, předat korunu
i trůn a užívat si důchodu je přáním krále
Aloise I. Nechá se ale omámit falešnou Eu-
lálií a jejím sluhou Mrťafou. Věřte, že nebýt
krejčího Jíry, dopadlo by to s královstvím
i princeznou hodně špatně.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 13. března v 19.30
Josef a Karel Čapkové
LÁSKY HRA OSUDNÁ
Převzaté představení
z Divadla na Vinohradech
Režie: Jan Novák
Hudba: Petr Malásek
Věčné téma lásky, žárlivosti
a zrady v Commedii
dell´arte s použitím prózy
“Jak se dělá divadlo“.
O přízeň krásné Isabelly
mezi sebou soupeří u jedné
herecké společnosti hro-
motlucký Trivalin s intrikánem Gillesem.
Současně sledujeme s humorným nadhle-
dem zkoušení nové hry od napsání až
k premiéře.
Hrají: Daniel Bambas, Pavel Batěk,
Barbora Munzarová, Lenka Zahradnická,
Martin Zahálka, Jiří Čapka, Martin
Davídek, Eva Režnarová,
Alexandra Tomanová, Filip Tomsa
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Úterý 15. března /čas bude upřesněn/
Veřejná generálka hry
HERCI JSOU UNAVENI
v produkci UA Harlekýn

Pátek 18. března v 19.30
Donald Churchill
CHVILKOVÁ SLABOST
Divadlo Radka Brzobohatého
Režie: Jan Burian
Hudba: Ondřej Brzobohatý
Současná anglická komedie na důvěrně
známé téma manželství, ve které díky
chvilkové slabosti vzniká nespočet komick-
ých situací s překvapivým rozuzlením.
I zdánlivě ukončená kapitola může mít
přece jen pokračování a ani prohraný boj
nemusí být ztracen.
Hrají: Radoslav Brzobohatý,
Hana Maciuchová, Kateřina Velebová
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Sobota 19. března v 15.00
ČERVÍK JIŘÍK A SVĚTLUŠKA LIDUŠKA
V ŘÍŠI POHÁDEK
Liduščino divadlo
Pohádka plná divadelních efektů a dobro-
družství, kde mohou děti s Jiříkem
a Liduškou luštit zajímavé hádanky.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 24. března 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.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Sobota 26. března v 18.00
Hans Christian Andersen
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadelní soubor Právě začínáme
/Anotace v únorovém programu/

Úterý 29. března v 19.30
Ken Ludwig
DNES HRAJEME CYRANA
DS Háta
Režie: Lumír Olšovský
Komedie o divadelní společnosti z Bufala,
která zkouší Cyrana z Bergeracu. Úspěšná
premiéra je podmínkou pro přežití zad-
luženého divadla. Vše se zkomplikuje in-
dispozicí hlavního představitele...
Hrají: Ivana Andrlová /Olga Želenská,
Ludmila Molínová /Jana Šulcová, Adéla
Gondíková /Lucie Zedníčková /Jana
Zenáhlíková, Libor Hruška /Petr Pospíchal
/ Marcel Vašinka, Viktor Limr /Lumír
Olšovský / Zbyšek Pantůček, Vladimír
Čech / Petr Gelnar, Michal Hruška / Filip
Tomsa
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Dopolední představení pro školy a školky

Začátky představení v 9 hodin, pokud není

uvedeno jinak. Jednotné vstupné na před-

stavení 50 Kč, promítání 30 Kč. Maminky

s dětmi mohou přijít po domluvě na tel.

čísle: 281920326. ZŠ a MŠ mají přednost.

Čtvrtek 3. března v 9.00
KRÁLOVSKÁ MOUDROST
Víťa Marčík junior

Čtvrtek 10. března v 9.00
HASTRMANSKÉ JARO
Divadlo Úsměv

Čtvrtek 17. března v 9.00
PRINCEZNA A DRAK – divadlo Vysmáto

Úterý 22. března v 9.00
ZLATOVLÁSKA – Teater Víti Marčíka

Změna programu vyhrazena

Divadlo na Vinohradech: LÁSKY HRA OSUDNÁ
Vlevo: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler
v inscenaci JAK UVAŘIT ŽÁBU /foto Jaroslav Bzenecký/

Generální partner Divadla Horní Počernice

Hlavní sponzor Divadla Horní Počernice

Doplňující zápis
do kurzů

na 2. pololetí školního roku
2010/2011 se koná v KS Domeček,

Votuzská 322/12

1. – 24. února 2011
od pondělí do čtvrtka

17 - 19 hodin
/mimo jarních prázdnin 7. - 11. února/

Jedná se pouze o doplnění uvol-
něných míst. Nové kurzy v pololetí
neotvíráme. Bližší informace naj-
dete na www.divadlopocernice.cz
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Kavárny skýtají specifické pro-
středí vhodné k setkáním, diskusím
o umění a politice, nebo jsou třeba jen
příjemným místem pro občerstvení při
četbě novin a časopisů. Divadelní ka-
várna, která je od roku 2006 součástí
kamenného divadla v Horních Počerni-
cích, patří k těm, které fungují částečně
na divadle nezávisle a může do nich
zajít každý, divadlo ho nemusí třeba
vůbec zajímat. Nicméně pro milovníky
známých tváří a dobrých divadelních
přestavení může být návštěva této ka-
várny ideálním prostředkem k obou-
stranné spokojenosti.

Hornopočernická divadelní kavárna nemá
sice dlouhou historii, zato však od začátku
letošního roku nového nájemce, počer-
nickou rodačku Petru Švejnohovou. Je
absolventkou střední hotelové školy
a stejně jako pro jejího tatínka stalo se pro
ni restauratérství současně
zaměstnáním a koníčkem.
Kavárna Divadla Horní Po-
černice slouží zároveň jako
divadelní foyer, tudíž se její
provoz musí přizpůsobit di-
vadelnímu programu
a slouží hlavně návštěvní-
kům představení.
“Po pěti letech provozu di-
vadla jsme vloni vyšli vstříc
častým připomínkám našich
diváků na omezení provozní
doby kavárny a vypsali vý-
běrové řízení na nového nájemce,” vy-
světluje příčinu změny ředitelka divadla
Hana Čížková. “Naším přáním a požadav-
kem je maximálně vycházet lidem vstříc
nejen v době, kdy se v divadle hrají před-
stavení, jsou zde koncerty, projekce, ver-
nisáže nebo jiné kulturní akce, ale aby
kavárna byla k dispozici trvale. Z tohoto
hlediska nebyla v poslední době ze strany
předchozího nájemce smlouva plněna,
proto jsme se k této změně rozhodli,” do-
dává.
Právě značným rozšířením otvírací doby,
nabídkou příjemného prostředí, dobrého
občerstvení a vstřícné obsluhy, ale také
pořádáním prodejních výstav, autorských
čtení a autogramiád spisovatelů nebo se-
tkání se zajímavými lidmi z uměleckého
světa chce Petra Švejnohová přilákat do
divadelní kavárny nové hosty.
“Kavárna divadla představuje svébytný
a dosti svérázný typ hostinského zařízení.
Má poskytovat vyhraněný sortiment občer-
stvení, především kávu všech druhů a jiné
nápoje včetně alkoholických, dále cukro-
vinky a jiné pochoutky. Budeme nabízet
také domácí chlebíčky, čerstvé tousty
a pečeme výborný štrůdl,” říká Petra Švej-
nohová, kterou jsme zastihli začátkem
ledna při přípravách ke znovuotevření.
“Kavárna byla zavřená od května do září

2010, proto se sna-
žíme uvést vše
rychle do provozu.
V lednu jsme už ob-
sluhovali alespoň ve
foyeru divadla, od
února budeme mít
otevřeno každý den
od 15 do 20, při
představeních nebo
akcích do 23 hodin.
Nabízíme pořádání
různých oslav a společenských setkání,
uvidíme, jaký bude zájem. Široký sortiment
občerstvení za příznivé ceny, to je naše
heslo,” říká Petra, která se po deseti le-
tech působení v tomto oboru v centru
Prahy rozhodla opět bydlet a pracovat
v naší městské části.
Nová kavárnice má hodně nápadů, neza-
pomíná ani na rodiče s malými dětmi.
V Praze si může maminka s dětmi v klidu
posedět a popovídat s kamarádkou jen
málokde, proto se Petra Švejnohová chce
inspirovat oblíbenými berlínskými Kinder-
café. “Divadlo má v repertoáru hodně dět-
ských představení, dětem tedy musíme
přizpůsobít sortiment nápojů a občer-
stvení. V tu dobu bude v kavárně samoz-
řejmě zákaz kouření. Jinak je od svého
vzniku kuřácká, ale dobře klimatizovaná.”

Doufejme tedy, že až divadelní kavárna
opět naplno otevře, budeme zde moci po
představení nerušeně posedět s přáteli
u dobrého vína či něčeho ostřejšího, nebo
si v klidu jen tak dát kávu před cestou
domů, případně se zúčastnit spontáního
a neformálního večírku třeba i za účasti
některých divadelních protagonistů.
Kavárny byly vždycky místem setkávání
a diskusí. Říká se o nich, že se podobají
lidem. Uvidíme, jakou podobu na sebe
přijme ta naše. Vstupme tedy kolem po-
kladny divadla a nechme se vést nejen do
hlediště, ale též za krásnou vůní kávy.

Text a foto Dana Mojžíšová

Tak trochu jiná káva aneb divadelní kavárna nově otevřena

Kavárnice Petra Švejnohová

Foyer divadla je příjemným prostorem
pro společenské a kulturní akce.
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Chvalský zámek v únoru 2011
V lednu tohoto roku jsme otevřeli

na zámku hned dvě velmi úspěšné vý-
stavy. Jednak výstavu fotografií Tomáše
Míčka Stromy světa, jejíž autor žijící trvale
v Rakousku přijel na zahájení výstavy ve
středu 12. ledna. Pokud se chcete dozvě-
dět více o tomto světoznámém fotografovi,
najdete tento pořad v internetovém archivu
Českého rozhlasu.

Další velmi úspěšnou výstavou,
kterou si u nás můžete prohlédnout ještě
do konce února, je Pat a Mat. Tato výstava
zatím láme všechny rekordy v návštěvnosti
akcí na zámku. Jenom za první víkend, kdy
byla výstava otevřena, ji shlédlo více než
tisíc návštěvníků. Potvrdilo se, že dva ši-
kulové Pat a Mat se těší velké oblibě
u všech věkových kategorií. Na výstavě za-
půjčené z filmových Ateliérů Bonton Zlín si
můžete prohlédnout celou řadu scén z to-
hoto známého seriálu. Výstava je doplněna
o loutky z dílny Hermíny Týrlové, Ludvíka
Kadlečka a Marie Růžkové, uvidíte také ko-
lekci klasických divadelních loutek
z Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

V letošním roce připravujeme ně-
kolik výstav zahraničních tvůrců. Tomáš
Míček tuto sérii odstartoval, nyní přivítáme
anglického výtvarníka a hudebníka Raye
Gibsona, který představí v únoru svou
tvorbu v rámci výstavy The Singing Pain-
ter. Hudba a výtvarné umění jej provázejí
od dětství. V šestnácti letech obdržel brit-
skou Val Savage Art Award, cenu pro per-
spektivní mladé výtvarníky. Mezi jeho
oblíbené techniky patří tužka, olej, akryl,
ale především suchý pastel. Častými té-
maty Rayových obrazů je relativita plynutí
času, směřování člověka nebo vztah člo-
věka a přírody. Jedná se o určitou spojnici
s jeho hudební tvorbou a tyto motivy se
často objevují i v jeho textech pro kapelu
The Roads, kterou si budete moci po-
slechnout v rámci vernisáže této výstavy
v pondělí 14. února od 19.30 hod.

Ve stejném termínu jako Ray Gib-
son vystavuje na zámku i malířka a gra-
fička Alice Neugebauerová. Kromě užité
grafiky se věnuje volné tvorbě, maluje zej-
ména pastelem. Její obrazy jsou symbió-
zou snu a skutečnosti. Alice
Neugebauerová je již třetí v řadě výtvarníků
svého rodu.

Jaroslava Schmidtová,
kastelánka

VÝSTAVY

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 pětadvacet
fotografických knih o přírodě a lidech rů-
zných částí světa. Za svou práci obdržel
řadu ocenění.

12.1. - 27.2.2011
PAT A MAT
Výstava vám představí známé scény
a hlavní postavy z populárního večerníčku.
Expozice bude doplněna o další postavy
z animovaných scén 80. let a loutky z kla-
sických českých pohádek.

11.1. - 6.2.2011
JAROSLAV BZENECKÝ
AKT
Výstava fotografií

AKCE
3. 2. 19.00
JAN BRAUNSTEIN: LYRA
Program koncertu: Luis de Milán, Turlough
O'Carolan, Johann Sebastian Bach, Arvo
Pärt. Středověké a renesanční tance,
úpravy lidových písní z Čech, Slovenska,
Makedonie, Anglie a Irska.
Vstupné: základní 100 Kč, 70 Kč snížené

8.2.- 6.3.2011
ALICE NEUGEBAUEROVÁ
MEZIPROSTOR
Výstava obrazů

8.2. – 6.3. 2011
RAY GIBSON
THE SINGING PAINTERS
Výstava obrazů

26.2.2011 15.00 - 17.00
MASOPUSTNÍ PRŮVOD
Zveme vás na tradiční masopustní průvod
od ZŠ Ratibořická, ul. Mezilesí a Šplech-
nerovou ke Chvalskému zámku, kde bude
něco dobrého na zub. Speciální pozvání
máme pro milovníky seriálu Pat a Mat,
neboť v rámci masopustního veselí by-
chom rádi ocenili nejhezčí či nejvěrnější
masky právě těchto dvou šikulů.
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Školní družina při Fakultní zá-
kladní škole Chodovická pracuje ve
svých čtyřech odděleních na splnění to-
hoto předsevzetí každý den. Vychova-
telky se snaží odpolední čas, který děti v
družině tráví, připravit co nejpříjemnější
a nejzajímavější. Děti si zde nejen hrají,
ale také se hrou učí.

K rozvoji jejich čtenářské gramot-
nosti významně přispívají pravidelné ná-
vštěvy školní knihovny, kde se pod
vedením učitelky Mgr. Jany Prokopové,
která má školní knihovnu ve své péči, se-
znamují s hrdiny dětských knížek, čtou,
soutěží a besedují. Kromě sladkých
odměn si odnášejí domů pří-
jemný zážitek a samozřejmě
také nějakou tu knížku ke čtení.
Děti se do knihovny těší, nejra-
ději by tam chodily každý týden.
„Líbí se mi, když hrajeme sou-
těže, které pro nás paní učitelka
připravuje. Můžu si tam půjčit
knížky o hmyzu a další, které se
mi líbí,“ říká Jan Hazuka z 2. B a
Vašek Stehlík z 3. A dodává:
„Líbí se mi v knihovně hlavně
kvůli soutěžím.“ Soutěže se líbí
také Davidovi Kopčanovi a
Elišce Jílkové, protože, jak říkají,
dostávají jako výhru lentilky.

Jsme sportovní škola. A tak spor-
tujeme i ve školní družině. A jaké by to bylo
sportování bez pořádného turnaje? A tak
už v listopadu prožily družinové děti spo-
lečně odpolední soutěž v míření na cíl na-
zvanou Správná trefa pro 45 dětí z prvních
až třetích tříd. Tentokrát se vše točilo okolo
„céček“ – hry generace dětí 80. let. Céčky
děti házely na připravenou čáru tak, že se
k ní snažily přiblížit co nejvíce a získat tak
cenné body pro své oddělení. Nadšení i
touha po vítězství byly veliké, bouřlivé fan-
dění provázelo soutěž po celou dobu. Ví-
tězství spojené se sladkou odměnou se
nakonec o jeden jediný bod usmálo na
druhé oddělení ŠD složené převážně z
prvňáčků. O to více je první místo potěšilo.

Sladká pozornost však byla připravena pro
každého účastníka.

A teď trochu z jiného soudku: 23.
listopadu 2010 navštívilo naši školní dru-
žinu občanské sdružení Helppes. Poslá-
ním této organizace je integrace osob se
zdravotním postižením do společnosti, je-
jich návrat do aktivního života za pomoci
speciálně vycvičených psů. Jak takový vý-
cvik vypadá, to nám předvedli psi Raf a
Bára společně se svými asistenty. Ukázka,
jak pejsci umí sundat čepici z hlavy, brýle
z očí, podat tašku či mobil a spoustu dal-
ších věcí byla zajímavá, pro některé děti až
uchvacující. Ne nadarmo byli Raf a Bára
oceněni dětmi bujarým potleskem a slad-
kou odměnou v podobě piškotů. „Mně se
to tak strašně líbilo, že jsem celou cestu

domů o ničem jiném nemluvila,“ řekla De-
niska Rálišová z 2. B.

Družinové děti pečují v rámci en-
vironmentální výchovy podle svých mož-
ností o okolí své školy. V prosinci zdobily
stromečky v předzahrádce školy a zpří-
jemnily si tak čekání na vánoční svátky. De-
korace, ozdoby i samotné zdobení se
dětem náramně povedlo.

V lednu myslely děti na ptáčky,
proto jim připravily ptačí hostinu ze směsi
všech možných ptačích dobrot. Vytvořily
provizorní krmítka, která rozvěsily po stro-
mech a teď sledují, zda ptáčkům chutná.
Zažily také týden pohádkových bytostí na-
zvaný Do pohádky cesta dlouhá, navrátit
se – chvilka pouhá! Byl to týden kvízů, os-
misměrek, pohádek a her. Nezapomněly
ani na parádu a vyrobily si malovaná ra-
mínka. Zahálet nebudeme ani v druhém
pololetí.

Vychovatelky školní družiny
při FZŠ Chodovická

V družině při FZŠ Chodovická není nikdy nuda
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VOLNÝ KLUB KONÍK
Od druhého pololetí opět otevíráme pro
děti od 3 do 6 let volný klub Koník. Náplň
činnosti je pohybová, taneční, hudební
a výtvarná výchova, hry, recitace krátkých
dětských básní, hry venku.
KONÍK bude probíhat každé úterý od
15. 2. 2011 od 9 do 12 hodin do konce
měsíce května 2011 s výjimkou státních
svátků a školních prázdnin. Maximální
počet dětí v KONÍKU v jednom dni je 10.
Účast na klubu je možná pouze po před-
chozí rezervaci na tel. čísle 281 925 264
a 605 700 772 nebo na
e-mail volfova@ddm-hp.cz
farkasova@ddm-hp.cz
nebo v kanceláři DDM.
Uzávěrka rezervací je 2 dny před konáním
volného klubu, který bude probíhat při mi-
nimálním počtu pěti účastníků. Platí se
denní vstupné 120 Kč na jedno dítě,
uhradí se před započetím klubu v kance-
láři DDM.

VOLNÝ KLUB KERAMIKA
Volný klub keramiky bude od druhého po-
loletí probíhat 1 x za 14 dní ve termínech:
čtvrtek 17.2., 3.3., 17.3., 31.3. 14.4.,
28.4., 12.5. a 26.5 2011 vždy od 17.30
do 19 hodin pod vedením Honzy Jes-
línka
Cena klubu je 150 Kč včetně hlíny, glazury
a výpalu. Účast na klubu je možná pouze
po předchozí rezervaci na tel. čísle 281
925 264 a 605 700 772
e-mail volfova@ddm-hp.cz,
farkasova@ddm-hp.cz
nebo v kanceláři DDM
Uzávěrka rezervací je 2 dny před konáním
volného klubu, který bude probíhat při mi-
nimálním počtu pěti účastníků.

VOLNÝ KLUB
VÝTVARNÉ ČINNOSTI „2H“
Klub bude probíhat v pátek od 17 do 19
hodin v termínech:
18.2. zdobení triček, batika, savování
18.3. začínáme s pedigem
8.4. velikonoční dekorace
20.5. savování a malba na trička
Cena na jeden klub je 150 Kč a nabízíme
při něm drobné výtvarné činnosti pro vaše
děti do 6 let zdarma, od 6 let za 20 Kč.
Účast na klubu je možná pouze po před-

chozí rezervaci na tel. čísle 281 925 264 a
605 700 772.
e-mail volfova@ddm-hp.cz
farkasova@ddm-hp.cz
nebo v kanceláři DDM
Uzávěrka rezervací je 2 dny před konáním
volného klubu. Klub bude probíhat při mi-
nimálním počtu pěti účastníků.

DDM VYHLAŠUJE
VÝTVARNOU SOUTĚŽ
VELIKONOČNÍ DEKORACE
Soutěžit mohou děti v kategoriích:
1. kategorie - děti do 6 let
2. kategorie - děti 7 - 8 let
3. kategorie - děti 9 - 10 let
4. kategorie - děti 11 - 12 let
5. kategorie - děti 13 - 15 let

Práce je nutno opatřit jmenovkou a věkem.
Vyhodnocena a odměněna budou vždy
první tři místa v každé kategorii. Uzávěrka
odevzdání soutěžních prací je 15.
března 2011. Počet přihlášených prací od
jednoho autora pro jednu kategorii je ome-
zen pouze na jednu práci. Práce budou vy-
stavené od 28. 3. v prostorách DDM Horní
Počernice. Soutěžní práce budou posuzo-
vat příchozí návštěvníci. Vyhodnocení pro-
běhne na Velikonoční výstavě 9. 4. 2011
v budově DDM.

OD 2. POLOLETÍ KYTARA
PRO ZAČÁTEČNÍKY
Od druhého pololetí nově otevíráme krou-
žek kytary pro začátečníky každé pondělí
od 14 do 14.55 hod. pro děti od 9 do 18
let. Cena je 700 Kč na pololetí.

CVIČENÍ S DĚTMI
PO
9:00-9:45 FIT Broučci 3 - 6 let
10:00-10:45 FIT Broučci 3 - 6 let
ST
13:00 – 13:45 PIDI AEROBIC 3 - 5let
14:00 – 14:45 MINI PILATES 6 - 10 let
ČT
9:00 – 9:45 FIT Broučci 3 - 6let
10:00 – 10:45 FIT Broučci 3 - 6 let
13:00 – 13:45 PIDI sportovky 3 - 5 let
14:00 – 14:45 MINI AEROBIC 6 - 10 let
15:00 – 15:45 MINI PILATES 6 - 10 let

FIT BROUČCI
Cvičení zaměřená na všestranný pohybový
rozvoj. Děti se mohou těšit nejen na ta-
nečky, ale i na cvičení se švihadly, s over-
ballky, na míčové a jiné pohybové hry.
PIDI AEROBIC/MINI AEROBIC
Rozmanitá cvičení v doprovodu hudby.
Obsahem kroužku je kroková průprava,
pohybové hry a taneční prvky. Cílem cvi-
čení je zlepšení pohybových dovedností,
držení těla, koordinace a rytmiky.
PIDI SPORTOVKY
Nové i klasické oblíbené hry s míčem nebo
nářadím.
MINI PILATES
Zdravotní cvičení s pomocí různých pomů-
cek. Všechna cvičení probíhají bez přítom-
nosti rodičů. Délka cvičební hodiny je 45
minut. Hodina probíhá dle tempa dětí.
Všechna cvičení probíhají zábavnou for-
mou. Na cvičení je nutné mít sportovní ob-
lečení, pevné zavazovací boty a hlavně pití!
Cena je 600 Kč na pololetí za každý spor-
tovní kroužek.

Zdeňka Horváthová,
ředitelka DDM

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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Pozvánka na koncerty
v únoru 2011

St 2. 2. ve 14 hod.
Školní kolo
národní soutěže žáků ZUŠ ČR
ve hře na kytaru
a ve hře na akordeon
Sál ZUŠ

Po 21. 2. v 18 hod.
IV. Hudební večer
Tradiční koncert žáků ZUŠ
Sál ZUŠ

Po 28. 2. v 18 hod.
Večer cikánské hudby
Koncert žáků a učitelů
smyčcového oddělení
KC Domeček

Libor Zíka,
ředitel ZUŠ

Pěvecký soubor Mozaika

K 1. výročí otevření KD Kyje zahrál
Junior Band s kapelníkem Karlem
Mirošníkem a rocková kapela
Nechte nás BEAT s kapelníkem Pavlem
Cibochem ze ZUŠ Horní Počernice.

Vzpomínka na starostu Františka Vítězslava Veselého
Ve středu 22. prosince 2010

jsem se na pozvání Viktora Ondřeje
Schneidera, vnuka bývalého starosty
Čertous a Horních Počernic Františka
Vítězslava Veselého, zúčastnil pietního
aktu na chvalském hřbitově, kde se
ukládaly urny příbuzných F. V. Veselého.

Kromě manželů Schneiderových
byl přítomen také děkan Vyšehradské ka-
pituly Mons. Anton Otte a majitel kame-
nické firmy Václav Kubík. Před uložením
uren proběhl pietní obřad s proslovem
pana děkana.

S úctou jsem hleděl na památník,
který jsme na místě bývalého hrobu ne-
chali v roce 2000 osadit. Nyní je zde ulo-
žena také paní Ludmila Schneiderová
(1895-1962), matka Ondřeje Schneidera
a prvorozená dcera F. V. Veselého, dále její
manžel Emanuel Schneider (1898-1988),
důstojník c. k. rakouské a později česko-
slovenské armády, po roce 1936 ředitel ro-
dinného sanatoria v Praze Na Bojišti.

Uloženi zde byli i strýc a teta
O. Schneidera JUDr. Karel Schneider
(1895-1983), nadaný malíř, a Ines Schnei-
derová, roz. Hukalová (1902-1981). Všichni

se narodili v Praze a československými ob-
čany byli až do nucené poválečné emi-
grace do Německa a Rakouska.

F. V. Veselý se stal starostou Čer-
tous v roce 1880, od roku 1889 byl říšským
poslancem za tehdejší Karlínský okres.
Tento významný statkář byl v letech 1890 –
1907 kronikářem obcí Čertousy a H. Po-
černice. Je též autorem dějin těchto obcí,
které jsou současně nejstarší kronikou
obcí na území dnešní Prahy 20.

F. V. Veselý je čestným občanem
Chval a dalších obcí, tedy významnou
osobností naší dnešní městské části. Jsem
velmi rád, že jsme mu počátkem třetího ti-
síciletí obnovili na chvalském hřbitově žu-
lový památník a pojmenovali po něm jednu
z hlavních ulic v komerční zóně. Na rozdíl
od našich předchůdců z totalitního režimu,
kteří jeho hrobku bezcitně rozvalili a zlikvi-
dovali. Kdyby se našel někdo, kdo by
o této smutné události mohl poskytnout
svědectví, jistě by stálo za zaznamenání.
Ale to podstatné, obnova náhrobku a piet-
ního místa F. V. Veselému, se už podařilo.

Ivan Liška,
zastupitel
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Dietrich William:
Napoleonovy pyramidy

Neobyčejně napínavý román
Williama Dietricha čtenáře zavádí do
doby, kdy si generál Napoleon Bona-

parte začal svými vo-
jenskými úspěchy
důrazně říkat o politic-
kou moc. Při svém
egyptském tažení
chce budoucí císař
získat přístup k pra-
dávné moudrosti, již
snad skrývají pyra-
midy a jež by mu

mohla dopomoci ke světovládě. A právě
dobrodružné hledání moudrosti se nako-
nec stává hlavním tématem této skvěle
napsané knihy.

Pavel Kosatík:
Sám proti zlu

Životopis Přemysla Pittera
(1895-1976) je příběhem českého pro-
testantského myslitele a charitativního
a sociálního pracovníka, který většinu ži-

vota prožil ve sporu
s určujícími dějinnými
proudy minulého
věku.
Traumatické zážitky
na frontě 1. světové
války z něj učinily radi-
kálního pacifistu
a nonkonformního ná-
boženského praktika.

Za nacistické okupace pomáhal židov-
ským dětem, po roce 1951, kdy byl
nucen odejít do exilu, působil deset let
v uprchlickém táboře Valka u Norim-
berka. Spolupracoval s Rá-
diem Svobodná Evropa, vydával vlastní
časopis Hovory s pisateli. Jeho život, na-
plněný podivuhodnými činy, si zaslouží
pozornost i vzhledem k vnitřní opravdo-
vosti, s níž Pitter v "bezbožném" dvacá-
tém století nepřestával hledat víru, která
by člověku umožnila prožít život vnitřně
opravdový i prospěšný zároveň.

Božena Beňová,
ředitelka knihovny

Ota Ulč:
Čech částečným Číňanem

Kniha líčí putování, jehož cílem
je vyvlastněný majetek předků autorovy

ženy, příslušnice sta-
rého čínského šlechtic-
kého rodu, smyslem
pak poznání a pocho-
pení událostí, k nimž
v Číně došlo ve druhé
polovině 20. století a ke
kterým v návaznosti na
ně dochází dnes.

Čtenáři se tak
dostává do rukou politický cestopis plný
dramatického děje a zajímavostí nejen
čínských. Autor je univerzitním profeso-
rem politologie, zároveň nás však čtivě
a s humorem provádí exotickou Čínou
a jejím neméně exotickým okolím.

Salvo Sottile:
Temnější než půlnoc

Nino Giaconia má pověst nelíto-
stného a krutého zabijáka, zcela odda-
ného zájmům corleonské mafie a jejímu

šéfovi Occiuzzovi. Ale
i on má citlivé místo:
manželku Rosu, pa-
třící ke klanu "poraže-
ných" z Palerma.
Krásná a nešťastná
Rosa si ho vzala spíš
proto, aby utekla
z dusivého područí
svého otce, než kvůli

lásce. Tímto rozhodnutím si udělala ze ži-
vota peklo a postupem času pochopila,
že není cesty zpět.

Po stopách Gaspara a Nina,
kteří se ukrývají téměř dvě desetiletí před
zákonem, pátrají neústupná soudkyně El-
vira Salemiová a komisař Matteo Di Gi-
annantonio, oba plní pochybností
a rozporů, přesto rozhodnutí za žádných
okolností neustoupit. Román dosahuje
svým břitkým stylem, svižným tempem
a řadou vzrušujících scén, jejichž napětí
se postupně zvyšuje, téměř filmovému
rytmu. Příběh krvavé mafiánské odplaty,
lásky a smrti se vyhýbá rozvleklosti
a běžné schématičnosti žánru a vytváří
živé vyprávění ojedinělé dramatické síly.

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,
nechci vás zahltit obsáhlou statistikou za
loňský rok, proto jen krátce: počet regi-
strovaných čtenářů 1319, z toho 469 dětí
do 15 let, výpůjček 41.206. Knihovní fond
obsahuje 23.888 knih. Těší nás, že se
v naší počernické knihovně nepotvrzuje
všeobecný trend, že čtenářů ubývá. Na-
opak pozorujeme mírný vzestup, což je
v dnešní uspěchané době pozitivní zjištění.

Noc s Andersenem 2011
1. dubna na Chvalském zámku
Letošní Noc s Andersenem proběhne
v pátek 1. dubna. Pozor, nebude se noco-
vat v knihovně, ale na Chvalském zámku,
jak nám nabídlo vedení obce. Hlavně se
nezapomeňte včas přihlásit.

Kalendárium

Před 25ti lety
(15. února 1976)
zemřel v Curychu
český pedagog,
publicista
a humanista
Přemysl Pitter.

Narodil se v roce 1895 v Praze.
Vyučil se typografem, poté absolvoval tis-
kařskou školu v Lipsku. Za 1. světové války
odmítl střílet na nepřítele a jen se štěstím
unikl trestu smrti. Stal se z něj důsledný
pacifista a humanista. V Praze založil po-
bočku mezinárodní organizace Hnutí za
mezinárodní smír. Byl zapojen do Akade-
mické YMCA a do Ligy pro lidská práva.

V roce 1924 založil Milíčův dům
pro trpící a postižené děti. V roce 1944 za-
ložil výbor pro pomoc židovským dětem po
válce. Hned po únoru 1948 byl pod stálým
dohledem StB a byla mu znemožněna ja-
kákoliv činnost. V roce 1951 se mu pod-
ařilo emigrovat a působil jako duchovní
a pečovatel v emigrantském táboře Valka
u Norimberku, poté až do své smrti žil ve
Švýcyrsku.

Za svou humanitární, pedagogic-
kou i literární činnost získal řadu vyzname-
nání v cizině i doma. V roce 1995 bylo 100.
výročí narození P. Pittera vyhlášeno gene-
rální konferencí UNESCO za světové kul-
turní výročí. Máte-li hlubší zájem
o životopis tothoto zajímavého muže,
máme o něm v knihovním fondu nově
knihu od Pavla Kosatíka Sám proti zlu /viz
anotace/.
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Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
Při omezených možnostech da-

ných objemy finančních prostředků
v obecním rozpočtu jednotlivých let bylo
a je zajišťování co nejlepších podmínek pro
vzdělávání dětí prioritou při rozhodování
o podílu prostředků na tuto oblast. Rozvoj
školství u nás proto může pokračovat po
roce 1989 ještě intenzivněji v rozsahu
daném zákonem České národní rady,
který vešel v platnost v prosinci 1990.

Podle tohoto nového zákona
o státní správě a samosprávě ve školství
byla správa škol převedena na obce
a školy byly postupně převáděny do právní
subjektivity jako příspěvkové organizace.
Do správy obce tak u nás přešly všechny
základní a mateřské školy, Základní škola
speciální a Základní škola praktická a Zá-
kladní škola umělecká. V dalších letech
pak došlo k dílčí změně u původní základní
školy zvláštní. I když máme rozvoj školství
u nás v posledních dvaceti letech v živé pa-
měti, nebude stručné připomenutí někte-
rých dějů na našich školách ztrátou času
a pro nové obyvatele městské části snazší
pro pochopení dnešní skutečnosti.

Nová čtyřiadvacetitřídní Fakultní
základní škola otevřená v plném rozsahu
k 1. září 1987 pokryla potřebnou kapacitu
školních míst spolu se zbývajícími školami
s určitou rezervou pro další roky. Ve škol-
ním roce 1987/1988 se v 54 třídách ve
všech našich školách učilo celkem 1.706
žáků, z nich ve FZŠ Chodovická 483, v ZŠ
Stoliňská 492, v ZŠ Ratibořická 478, v ZŠ
Spojenců 152 a v ZŠ Bártlova 101 žáků.

Po odchodu první ředitelky školy
Aleny Formanové ze zdravotních důvodů
byla ke dni 15.10.1989 jmenována ředitel-
kou Miroslava Kalinová. Na základě kon-
kurzu byl ředitelem školy v roce 1992
jmenován Mgr. Pavel Wild, který je ve
funkci dosud. Vzdělávací program této na
tělovýchovu zaměřené školy umožňuje
žákům od 6. ročníku zařazení do třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy
/lehká atletika, kopaná/. Škola je stejně
jako ostatní školy v Horních Počernicích
zapojena do různých forem republikové
i mezinárodní spolupráce. Od roku 1993 je
FZŠ jednou z pětadvaceti úzce spolupra-
cujících škol s pedagogickou fakultou Uni-
verzity Karlovy. Záhy se stala a dodnes je
žádaným partnerem při řešení úkolů jak
posluchačů, tak profesorů fakulty.

Pro zvětšení kapacity školy byla
v letech 1996 a 1997 provedena nástavba
poschodí nad prvním i druhým školním pa-
vilonem s převažujícím podílem finančních
prostředků z rozpočtu městské části. Mimo
dalších rekonstrukcí a oprav bylo také 12.
října 2006 u školy otevřeno nové hřiště
a sportoviště s umělým povrchem, které je
využíváno i školami ze sousedství.

Ředitelkou základní školy Stoliň-
ská byla po konkurzu jmenována od

1.9.1990 Mgr. Anna Kobr-
lová. Pro pracovní vyučo-
vání a pro výuku
informatiky převzala škola
do užívání v září 1994 zre-
konstruovanou budovu
bývalé obecní radnice
s nově vytvořenými učeb-
nami. Devátého srpna
1999 byla slavnostním po-
klepem zahájena výstavba
nové budovy chvalské
školy v prostoru po zlikvi-
dované škole “Chanos”,
jejíž likvidace byla z vá-
žných důvodů nezbytná.
Nová školní budova byla
slavnostně otevřena 31. srpna 2000. Tato
první etapa stavby představovala objekt
s pěti třídami pro žáky prvního stupně,
školní kuchyní s jídelnou a dalším záze-
mím. K zahájení školního roku 2002/2003
pak byla do provozu předána i nová tělo-
cvična. Celkové náklady přesáhly 70 mil.
korun. V projektu uvažovaná výstavba kry-
tého plaveckého bazénu byla pro nedos-
tatek finančních prostředků odsunuta.

K 1. září 2006, po odchodu ředi-
telky Mgr. Anny Kobrlové na zasloužený
odpočinek, byl na základě konkurzu jme-
nován ředitelem školy PhDr. Martin Bře-
zina, který zde působí dosud.

Školní vzdělávací program zpra-
covávaný všemi školami podle směrnice
od roku 2008 ještě více zvýraznil speciali-
zaci této školy na rozšířenou výuku vý-
tvarné výchovy. Další zkvalitnění
mimoškolní výchovy přinesla rekonstrukce
prostor pro potřeby školní družiny a její
otevření 30. září 2009. Otevřeno bylo také
letní hřiště s umělým povrchem.

Ve školním roce 1990/1991 se ře-
ditelem ZŠ Ratibořická stal Miloslav Podzi-
mek. Pro školní družinu se podařilo získat
a ve školním roce 1992/1993 upravit pro-
story bývalé mateřské školy. V dalších le-
tech, po rekonstrukci topného systému
a provedeném zateplení vnějšího pláště
budovy školy, získala škola hezčí a důstoj-
nější vzhled. Po odchodu ředitele Pod-
zimka do penze byla na základě konkurzu
k 1. září 1996 jmenována ředitelkou
Mgr. Jana Neudertová, která zde působí
dosud. Po rekonstrukci tělocvičny, ku-
chyně a jídelny je v posledních letech rea-
lizována také přestavba půdního prostoru
školy. ZŠ Ratibořická je svým výukovým
programem zařazena do sítě škol s rozší-
řenou výukou jazyků. Kvalita jejich výuky
se zvyšuje studijními zájezdy do ciziny
a výměnnými pobyty žáků.

Základní škola v ulici Spojenců ve
Svépravicích přijala na své průčelí v roce
1991 původní název Masarykova obecná
škola. Ředitelkou školy na základě kon-
kurzu byla k 1. září 1991 jmenována

Mgr. Naděžda Blesková, která zde stále
působí. Škola v uplynulých letech prochá-
zela postupnou rekonstrukcí provozních
částí včetně zateplení pláště budovy,
úpravy půdního prostoru apod.

V roce 2009 si škola slavnostním
způsobem připomenula 75. výročí od
svého otevření. Při této příležitosti byl při
vstupu do areálu školy zasazen pamětní
strom - Jinan dvoulaločný (Gingko biloba).
Součástí školního areálu je letní divadlo,
kde se každoročně koná divadelní festival
ochotnických souborů. Dramatický diva-
delní kroužek školy zde v roce 1970 sehrál
svoji první hru Broučci.

V roce 2005 byla základní škola
organizačně spojena s mateřskou školou
v blízkém sousedství v téže ulici. Svým
vzdělávacím programem není škola vyhra-
něna na speciální výuku. Menší koncent-
race dětí a spíše rodinné prostředí školy
dává obětavým pedagogům možnost indi-
viduální péče ve větším rozsahu. K tomu
pomáhá i mimořádně příznivé umístění
školy a jeho okolí.

Na závěr této části věnované zá-
kladním školám je třeba alespoň stručně
uvést, že žáci z našich škol každoročně
měří své znalosti a dovednosti v nejrůzněj-
ších soutěžích s žáky škol jiných měst-
ských částí Prahy. Jejich dobré výkony ve
velmi náročných úkolech nejrůznějších
soutěží je každoročně posunují do soutěží
vyšších kategorií na úrovni republikové. Při
rozšiřování zahraničních styků dosahují ně-
kteří žáci výborných výsledků i na této
mezinárodní úrovni. Svými výkony proka-
zují nejen své schopnosti, ale potvrzují také
vysokou úroveň pedagogických sborů na-
šich škol při jejich vzdělávání.

Spolu s prostředím v našich ško-
lách se to projevuje také v tom, že napří-
klad v roce 2009/2010 se na našich
školách z celkového počtu 1.425 dětí učilo
471 z ostatních městských částí Prahy
nebo okolních obcí.
O dalších školách opět v pokračování.

Ing. Hubert Antes, kronikář



Naši jubilanti narození v únoru

Nedvědová Hana
Sommer Alois

Babáková Jarmila
Kohoutová Marie

Bača Oldřich
Eisová Markéta
Linková Eliška
Bartuš Oldřich

Naušová Milada
Křinková Vlasta

Šrámková Milada
Votava Bedřich

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.101/2000 Sb.

Seznam jubilantů poskytuje odbor občansko správní ÚMČ Praha 20

Moudrá Zdeňka
Adamcová Věra
Dvořáček Karel

Čuprunovová Danuška
Hřib Oldřich

Musilová Bedřiška
Langová Jiřina

Srostlíková Jarmila
Šercová Milada
Kulhavý Josef

Kryštofová Hana

Kudrnová Věra
Novák František

Kiriakovová Růžena
Smítková Antonie
Straka Vladislav
Švarcová Jana

Mayerová Libuše
Kožíšková Anežka
Vápeníková Marie

Vinš Luděk
Skovajsová Zdeňka

PROGRAM ZO SENIOŘI
V ÚNORU 2011

středa 9. února ve 14.00
BURZA VYMĚNÍM, DARUJI

NEBO
ZA MÍRNÝ PENÍZ PRODÁM

středa 16. února ve 14.00
BESEDA NAD KRONIKOU

s kronikářem Ing. Antesem

středa 23. února
RELIKVIÁŘ SV. MAURA
Pražský hrad, Vladislavský sál

Sraz v 9.15 a odjezd
z metra Č. Most v 9.30

Snížené vstupné 100 Kč
Vede Ilona Juklová

pondělí 28. února ve 14.00
na Chvalském zámku pořad
z cyklu Beseda s hostem:

HUMANITÁRNÍ PRACOVNICE
EVA MAHROVÁ

za výbor ZO Senioři Horní Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992
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Vzpomínáme

Výbor základní organizace
Českého zahrádkářského svazu

Praha - Horní Počernice
zve členy naší organizace na

VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI
v sobotu 5. března 2011 ve 14.00

v sále restaurace Xaverov
(fotbalový stadion

Horní Počernice, 1. patro)
Možnost zakoupení členských

příspěvkových známek na rok 2011
Ing. Ladislav Šulc, jednatel ZO ČZS

Vzpomínáme prvního vý-
ročí úmrtí naší milované
maminky a babičky Jo-
sefy Palmové.

Zarmoucená rodina

Dne 13. února 2011
uplynul rok, kdy zemřel
pan Bohumil Douša. Kdo
jste ho znali, věnujte mu
tichou vzpomínku.

Manželka Marie
a děti s rodinami

Řemesla a služby na www.pocernice.cz
ÚMČ Praha 20 nabízí hornopočernickým řemeslníkům a živnostníkům poskytujícím
služby pro obyvatele Horních Počernic zařazení do databáze, která bude umístěna na
www.pocernice.cz. Umístění v databázi je zdarma, podmínkou je pouze písemné za-
slání názvu firmy, adresy a kontaktních údajů na Úřad městské části Praha 20, Jívan-
ská 647, 193 21 Praha 9

Jolana Lizanová, vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20

Co se nevešlo do HPZ
Redakce HPZ dostává velice obsáhlé dopisy od našich čtenářů, které nemůžeme
vzhledem k rozsahu našeho časopisu otiskovat. V kompletním znění je ale najdete na
webových stránkách MČ Praha 20 v sekci Zpravodaj, rubrika Co se nevešlo do HPZ,
kde budete mít možnost si nezařazené příspěvky přečíst a případně na ně reagovat.

Mgr. Alena Štrobová, radní
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Milá návštěva ze Slovenska
Je to přesně rok od chvíle, kdy

SOŠ pro administrativu EU navázala
družbu se Súkromnou strednou odbornou
školou z Popradu. V listopadu jsme naše
kolegy z partnerské školy přivítali u nás. Na
dalekou cestu vlakem se jich pod vedením
ředitelky Ing. Beáty Mitické vydalo jede-
náct. Dopoledne strávili slovenští kolegové
ve škole, prohlédli si její zrekonstruovanou
část i budovu odloučeného pracoviště v
Hrdlořezech. Následovala návštěva vý-
stavy Schola Pragensis v Kongresovém
centru Praha, Slavína a Staroměstského
náměstí. Společné večerní posezení slo-
venských a českých učitelů se neslo ve
velmi přátelské atmosféře /foto dole/.
V sobotu se návštěva odebrala na pro-
hlídku Hradčan, odpoledne pak do Hu-
debního divadla v Karlíně na úspěšné
představení Jesus Christ Superstar. Večer
jsme ještě hráli bowling a v neděli se roz-
loučili s příslibem dalšího setkání.

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Kongresové centrum
patřilo středním školám

V Kongresovém centru Praha
každoročně probíhá v posledním listopa-
dovém týdnu veletrh pražských středních
škol pod názvem Schola Pragensis. I v le-
tošním roce tu od čtvrtka 25. do soboty 27.
listopadu měla svůj stánek Střední od-
borná škola pro administrativu Evropské
unie. Pozornost návštěvníků jsme upoutali
nejen výborným umístěním, ale zejména
tím, co naše škola ve všech čtyřech studij-
ních oborech nabízí. Zájemců o studium se
během tří dnů objevilo opravdu mnoho a
uvidíme, koho z nich nakonec uvítáme za-
čátkem příštího školního roku v prvních
ročnících.

vedení školy

Vietnamská delegace
přijela sbírat zkušenosti

Poslední předvánoční pátek na-
vštívila Střední odbornou školu pro admi-
nistrativu Evropské unie delegace Ho Chi
Minhovy Národní akademie veřejné správy
v čele s jejím prezidentem, profesorem
Nguyenem Danghem Thanhem, Ph.D.

Kolegové z vietnamské vysoké
školy v přátelském rozhovoru s vedením
SOŠ ocenili výsledky naší školy a její pos-
tavení ve vzdělávacím systému ČR a Ev-
ropské unie. Četné dotazy hostů
směřovaly k obsahu vzdělávání v jednotli-
vých oborech a profilových předmětech,
personální politice, způsobu zajištění od-
borných praxí studentů a koncepčním
otázkám. V závěru návštěvy si členové de-
legace prohlédli vybavení tříd, domova
mládeže i právě rekonstruované prostory
školy.

Mgr. Roman Liška,
ředitel školy

Děti z Volyně opět v Praze
Po dlouhé dvouměsíční pauze

jsme se opět setkali s dětmi z Dětského
domova ve Volyni. Do Prahy přijely v pátek
26. listopadu a po náročné cestě se všichni
nejprve zahřáli čajem. Pak už jsme zamířili

Tradice DOD pokračuje
Na osm desítek zájemců navští-

vilo ve středu 5. ledna 2011 SOŠ pro ad-
ministrativu EU. Konal se zde už třetí
letošní den otevřených dveří. Během ce-
lého odpoledne odpovídali na veškeré do-
tazy žáků devátých ročníků a jejich rodičů
členové vedení školy v čele s ředitelem
Mgr. Romanem Liškou a studenti jednotli-
vých ročníků a oborů, kteří se tradičně stali
průvodci návštěvníků. Poprvé je zavedli do
hlavní budovy, jejíž rekonstrukce se blíží k
cíli. Budoucí studenti si tak mohli prohléd-
nout i místa, která jsou zatím pro běžný
provoz uzavřená.

Další zájemce přivítáme v naší
škole opět ve středu 2. února 2011 mezi
14. a 19. hodinou.

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

do Hrdlořez na prohlídku zahradnické
školy a skleníků a nevynechali jsme ani
naše odloučené pracoviště. Dále jsme se
přesunuli na Scholu Pragensis. Výstava
středních škol se dětem líbila, některé si
nechaly změnit účes, další udělat tetování
nebo si osobně vyzkoušely chemické po-
kusy. Po návratu do Počernic nás čekal
večer plný her.

V sobotu jsme zavítali do plavec-
kého bazénu a 3D kina, odkud jsme si
všichni odvezli mnoho hezkých zážitků.
Přes chladné počasí jsme si nemohli ne-
chat ujít ani rozsvěcení vánočního stromu
na Staroměstském náměstí, večer jsme si
ještě zazpívali a zatančili.

V neděli jsme se museli s dětmi
rozloučit. Byl to další vydařený víkend plný
zábavy a my se už teď těšíme na další
setkání.

Barbora Davidová,
studentka V3A

Střední odborná školu pro administrativu Evropské unie na veletrhu pražských
středních škol Schola Pragensis v Kongresovém centru Praha
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Studio Salute provozuje spor-
tovní aktivity v tělocvičně FZŠ Chodo-
vická v Horních Počernicích už dvanáctý
rok, a za tu dobu prošlo rukama jeho tre-
nérek pár tisíc dětí.

Každý týden od pondělí do
čtvrtka zamíří do tělocvičny kolem 250ti
holek a kluků, aby v deseti různých kur-
zech zdokonalili své pohybové dovednosti.
Předškoláčci ve Skokánku, mladší školáci
v Malém a Velkém Skippy, které jsou za-
měřeny na míčové hry, starší školáci ve
specializovaném kurzu Volejbal. Pro hol-
čičky od 9ti let je určen Junior aerobik.

Ve večerních hodinách mohou
přijít zlepšovat svou fyzičku dospělí. Step
aerobik nebo bodystyling s využitím činek,
gumiček a nově i overballů se konají pět-
krát týdně. A kdo vede cvičení ve Studiu
Salute? Představujeme naše trenérky:

Studio Salute žije sportem

Markéta Tichá
Specializuje se na cvičení s nej-

menšími dětmi, míčové hry a volejbal.
V mládí dělala závodně sportovní gymnas-
tiku, od 15 let volejbal. Vystudovala Peda-
gogickou fakultu Univerzity Karlovy
v Praze, obor zeměpis a tělesný výchova.
Po studiu vedla několik let přípravku na mi-

nivolejbal a aerobik pro dospělé. Miluje
všechny sporty, individuální i kolektivní jak
tělocvičně, tak v přírodě. Aktivně hraje vo-
lejbal, beach volejbal, tenis, aerobik a ly-
žuje. V současnosti působí kromě Studia
Salute jako učitelka zeměpisu a tělesné vý-
chovy na ZŠ v Klánovicích.

Lenka Malá
Specializuje se na cvičení s před-

školáky, míčové hry, junior aerobic, step
aerobic a bodystyling. Vystudovala Vyso-
kou školu ekonomickou v Praze, pracovala
jako produkční ve veletržní firmě a jako ve-
doucí provozu sportovního areálu, od roku
1994 se věnuje profesně vedení sportov-
ních kurzů.

Svoji sportovní dráhu začínala ae-
robikem, který provozuje již 27 let, z toho
patnáct let profesionálně jako trenérka
I. třídy. V Horních Počernicích začínala se
step aerobikem v roce 1994 a od roku
1998 vede společně s Markétou Tichou
kurzy pro děti. Vzdělání v oboru sportov-
ních aktivit pro děti si obě rozšiřují na kaž-
doročních seminářích a workshopech
pořádaných fakultou tělesné výchovy
v Praze a Olomouci.

Lenka Fantová
Specializuje se na aerobik a bo-

dystyling. Vystudovala Vysokou školu ob-
chodní v Praze a pět let pracovala
v bankovnictví. V současnosti je na mateř-
ské s ročním synem Tomem. Sportuje od-
mala, k aerobiku se dostala před patnácti
lety, protože hledala takový sport, který se
dá dělat nezávisle na počasí a počtu úča-
stníků a který je spojený s hudbou.

Od roku 2008 je profesionální in-
struktorkou. „Cvičení aerobiku a sportování
vůbec mě nabíjí energií a dobrou náladou,
skvěle si přitom odpočine i má hlava. Mám
radost, když se cvičenky usmívají a baví je
to. To je maximální odměna a přidaná hod-
nota k samotnému pocení,“ říká Lenka.

Do budoucna se chceme sportu
rozhodně věnovat dál. Naším přáním je,
aby to bavilo také ostatní, děti i dospělé.
Aby k nám chodili nejen za sportem a vy-
plavovat endorfiny, za hrou a zábavou, ale
též za odpočinkem, aby na chvíli zapom-
něli na starosti všedních dnů.

To je přání celého kolektivu Stu-
dia Salute. Těšíme se na vás, přijďte si
k nám zacvičit podle uvedeného rozvrhu.

Za trenérky Studia Salute
Lenka Malá

S T U D I O S A L U T E
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Vánoční trhy ve chvalské škole

Těch našich pěta-
dvacet školáčků to ví moc
dobře, protože každý den
během lednového týdne na-
vštěvovali opravdovou školu,
kde se učilo, kde byly paní
učitelky, ale také úkoly a první
skutečně školní vysvědčení.
Tak trošku formou dálkového
studia, protože dopoledne ve
školce, napapat, vyspinkat
a do školy. Pro některé za
tmy do školky a za tmy ze školy.

Nebylo to pro malé žáčky jedno-
duché, ale podle toho, jak se jim chtělo do
školy, je to moc bavilo; některé děti byly
smutné, když týdenní akce skončila.
Během denní porce vzdělávání v délce
dvou klasických vyučovacích hodin probí-
hala škola a diagnostika současně. Naši
pedagogové tak měli možnost provést

komplexní diagnostiku připravenosti na
školu, děti si zase mohly vyzkoušet, jak to
v té škole vlastně chodí.

Obsahem bylo vše, co se dá tes-
tovat: koordinace, orientace, číselné před-
stavy, socializace, jemná motorika aj.
Rodiče pak získali informace o tom, kde je
třeba podle našeho názoru ještě „pilovat“,
popř. pokud je třeba zásah PPP. Páteční
výuka skončila už po půl hodině, protože
nastalo slavnostní předání vysvědčení.
Přestože nemělo zákonné náležitosti, bylo
malými školáky přijímáno s vážnou tváří
a chvějící se ručkou. Není třeba se obávat,
všichni měli jedničku; to důležité pro rodiče
pak bylo šifrováno do obrázků.

Závěrem děkuji paní učitelce
Elišce Zdražilové, Šárce Veselé a Věře For-
kertové za vynikající práci, kterou bylo
vidět jak z dětských očí našich školáků, tak
z reakcí jejich rodičů. Přestože uvedený
projekt neděláme první rok, zažil jsem letos
skutečné překvapení. Velmi milé překva-
pení tím milejší, že bylo upřímné a navíc ho
nikdo z nás nečekal. Při fotografování ma-
lých školáků jsem si všiml, že několik dětí
má v ruce krásnou rudou růžičku. Zeptal
jsem se, protože zvědavost je zvědavost.
Skutečně byla pro paní učitelku.

Martin Březina,
ředitel ZŠ Stoliňská

Škola nanečisto aneb když
škola začíná v lednu

Každé dítě ví, že do školy se chodí po-
prvé v září. Ti starší školáci to znají moc
dobře; někdy trefnými výrazy doporučují
těm mladším, že není radno tolik se
těšit, protože je to stejně nemine. Takže
logicky vzniká v hlavičkách těch nej-
mladších zmatek o tom, co se to v té
škole vlastně dělá.

Vážení rodiče, vážení návštěvníci,
jménem našich žáků i pedagogů vám
musím poděkovat za skutečně nečekaně
velkou účast na tradičních vánočních
trzích, které se konaly dne 21. prosince
2010. Nedovedeme přesně určit počet ná-
vštěvníků, ale určitě jich bylo více jak 500,
což je vzhledem k velikosti školy skutečně
vysoké číslo. Ještě jednou všem děkujeme
za účast, potlesk pro naše vystupující žáky
i za vaše nákupy. Každá třída předvedla
něco ze svého umu; vystoupení našich
žáků pod vedením učitele Fejta pak bylo
oslavou divadelnictví a „prken, která zna-
menají svět“. Děkujeme i těm rodičům,
kteří věnovali svůj volný čas zhotovení ně-
kterých výrobků, čímž podpořili třídní ko-
lektivy. Budeme se těšit na další naše
společné akce. Poděkovat musíme i ve-
dení MČ Praha 20, protože jejich přítom-
nost byla pro všechny odměnou. Snad
alespoň některý výrobek dokázal podpořit
krásnou atmosféru vánočních svátků, pro-
tože byl zhotoven upřímně a většinou dět-
ským „umělcem“.

Naší nejbližší školní akcí pro veřejnost
je karneval 19. února, který organizuje
OS Chvalská škola.
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Uzávìrka tohoto èísla: 14.1.2011
Uzávìrka pøíštího èísla: 18.2.2011
Pøíjem inzerce do dalšího èísla do 18.2.2011
Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí autor. Pøí-
spìvky nemusí odrážet názor redakce. Autorská
práva vyhrazena. Pøetisk pouze se souhlasem vyda-
vatele. Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky krátit.
Nevyžádané pøíspìvky a fotografie se nevracejí.
TISK: Omikron Praha, spol. s r.o.
Doudova 22, 147 00 Praha 4
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. èíslo na ÚMÈ Praha 20: 271 071 611 (711)

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

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

Pronajmu byt 2+1 v přízemí RD
v H. Počernicích, spol. vchod, 52 m2,
část. zař., 9700+poplatky 2000Kč.

776 765 406

Kácení a řez rizikových stromů
stromolezeckou technikou.

Tel.: 606 527 091

Odhady nemovitostí a projekty povede
rychle soudní znalec Ing. Smetana.

Tel.: 281 924 588, 602 970 835

Psí salon Spojenců 16 H.P.
Stříhání a celková úprava.
739 560 637, 603 518 617

Zdravotní sestra v důchodu s atestací
EU se postará o částečně nemohoucí
osobu cca 4 hod. denně, pouze H.P.

736 778 678

Doučování-angličtina pro děti ze zákl.
škol, info na tel.: 775 021 174

Doučování-individuální výuka
francouzštiny, více info na tel.:

603 195 012

Přimeme číšníka s obsluhou bowlingu,
tel.: 608 607 777
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www.krejcovstvi-bohunka.cz

Carrier chladicí technika CZ s. r.o. se sídlem v Horních Počerni-
cích hledá k okamžitému nástupu brigádníka na pozici

POMOCNÝ IT ADMINISTRÁTOR
(8 hodin týdně - vhodné pro studenty)

Náplň práce: práva PC a dalších IT zařízení (instalace SW, řešení SW a HW prob-
lémů), podpora uživatelů – základní hotline, administrativní práce spojené s IT od-
dělením
Požadavky: pokročilá znalost práce s PC na úrovni podpory uživatelů (MS Win-
dows XP,7,MS Office), schopnost provádět manuální údržbu techniky, spolehlivost
Pracovní doba: max. 8 hodin týdně, v odpoledních hodinách do 17 hodin
Nabízíme: hodinovou mzdu 100,-Kč/hodina, možnost závodního stravování, pří-
jemné pracovní prostředí

V případě Vašeho zájmu prosím zašlete Vaše osobní údaje, případně
stručný životopis, na sriencova@carrier-cht.cz, nebo přímo volejte
na tel.: 281095401.

Mytí oken
a čištění koberců.

Tel.: 604 609 641

Carrier chladicí technika CZ s. r.o. se sídlem
v Horních Počernicích hledá k okamžitému
nástupu brigádnici/brigádníka na pozici

pomocná fakturantka
(15 - 20 hodin týdně - vhodné pro studenty,
ženy na mateřské či důchodce)
Náplň práce: práce v sytému SAP (zaučíme),
zpracování opravních listů a podkladů servis-
ních zakázek
Požadavky: SŠ vzdělání, znalost práce s PC
(Word, Excel), základy účetnictví
Pracovní doba: cca 15 hodin týdně, pracovní
doba po domluvě
Nabízíme: hodinovou mzdu 100,-Kč/hodina,
možnost závodního stravování, příjemné pra-
covní prostředí

V případě Vašeho zájmu prosím zašlete Vaše
osobní údaje, případně stručný životopis, na
sriencova@carrier-cht.cz, nebo přímo volejte
na tel.: 281095401.
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