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Masopustní veselí v Horních Počernicích
Nařizuje se: ”Buďte dobré mysli a veselte se!”
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Kalendář kulturních akcí v Horních Počernicích na měsíc

KDY? CO? KDE?
3. 4., 14.00 POZOR ZÁKRUTA! 4. ROČNÍK NA PARKOVIŠTI TECHNIMATU ULICE JIŘÍHO ZE VTELNA
3. 4., 15.00 ZPÍVÁNKOVÝ KABARET DIVADLO H. POČERNICE
5. 4., 19.30 TŘI NA LAVIČCE DIVADLO H. POČERNICE
6. 4., 14.00 PŘEDNÁŠKA: LETEM SVĚTEM O ŽIVOTĚ SENIORŮ V TEXASU KLUBOVNA TJ SOKOL
7. 4., 9.00 VELIKONOČNÍ VAJÍČKA O. S. MUM, MEZILESÍ 2058
7. 4., 17.00 S MALÍŘEM KARLEM ZEMANEM NEJEN NAD KNIHOU JANA SKÁCELA CHVALSKÝ ZÁMEK
7. 4., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ J. BACHTÍKA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
7. 4., 18.30 NÍZKOENERGETICKÉ STAVĚNÍ O. S. MUM, MEZILESÍ 2058
9. 4., 9.00 BURZA DĚTSKÝCH POTŘEB O. S. MUM, MEZILESÍ 2058
9. 4., 10.00 VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY DDM RATIBOŘICKÁ
9. 4., 15.00 O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH DIVADLO H. POČERNICE

10. 4., 19.30 POPRVÉ VDANÁ DIVADLO H. POČERNICE
12. 4., 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY S VALENTINOU THIELOVOU CHVALSKÝ ZÁMEK
12. 4., 19.30 VÁCLAV MLEJNEK: AKORDEONOVÝ KONCERT DIVADLO H. POČERNICE
13. 4., 18.30 VZTEK – CO NÁM ŘÍKÁ A JAK NA NĚJ O. S. MUM, MEZILESÍ 2058
14. 4., 9.00 VELIKONOČNÍ ARANŽMÁ O. S. MUM, MEZILESÍ 2058
14. 4. – 16. 4. VELIKONOČNÍ VÝSTAVA MŠ SPOJENCŮ 2170/44
16. 4., 10.00 VELIKONOČNÍ TRHY NA PARKOVIŠTI ZA STODOLOU AREÁL CHVALSKÉ TVRZE
16. 4., 10.00 VOJENSKO-HISTORICKÁ UKÁZKA KLUBU VOJENSKÉ HISTORIE U RYBNÍKA KOUPALIŠTĚ
16. 4., 19.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA DIVADLO H. POČERNICE
17. 4., 15.00 POČERNICKÉ KUŘE JEŘICKÁ ULICE
17. 4., 15.00 BUDULÍNEK MANDELINKA DIVADLO H. POČERNICE
17. 4., 16.00 VÝKLUB SCB, VE ŽLÍBKU 168
18. 4., 14.00 JARNÍ SETKÁNÍ OBČANŮ KC DOMEČEK
18. 4., 18.00 VI. HUDEBNÍ VEČER TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
18. 4., 18.00 S RADNÍMI NA PIVO: SETKÁNÍ S OBČANY RESTAURACE U VOHÁKŮ
19. 4., 16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY: VÝTVARNÁ ODDĚLENÍ PRAŽSKÝCH ZUŠ ZUŠ PRAHA 9 – ČAKOVICE
19. 4., 18.00 KONCERT FILMOVÉ HUDBY GALERIE 14, Č. MOST
19. 4., 19.30 DOSTANU TĚ NA JAHODY DIVADLO H. POČERNICE
20. 4., 14.00 BESEDA NAD KRONIKOU S KRONIKÁŘEM ANTESEM KLUBOVNA TJ SOKOL
20. 4., 17.00 S MATĚJEM FORMANEM NAD KNIŽNÍM VYPRÁVĚNÍM JIŘÍHO VOSKOVCE CHVALSKÝ ZÁMEK
23. 4., 9.00 VETERAN PARTY - SETKÁNÍ PŘÍZNIVCŮ HISTORICKÝCH STROJŮ CHVALSKÁ TVRZ
27. 4., 13.15 VYCHÁZKA DO VINOŘE A JENŠTEJNA Z NÁDRAŽÍ H. POČERNICE
27. 4., 19.30 SEBEPREZENTACE O. S. MUM, MEZILESÍ 2058
28. 4., 9.00 ŠÁTKOVÁNÍ NA BŘICHO O. S. MUM, MEZILESÍ 2058
28. 4., 18.00 SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ KLARINETOVÝCH TŘÍD SÁL KD KYJE
28. 4., 19.30 ŽENA VLČÍ MÁK DIVADLO H. POČERNICE
30. 4., 14.00 ČARODĚJNICE 2011 AREÁL CHVALSKÉ TVRZE

PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH NAJDETE UVNITŘ ČÍSLA

duben2011

Farmářské trhy
v Horních Počernicích
Srdečně vás zveme na farmářské trhy do Horních Počernic. Konají se každý týden ve čtvrtek od 9 do18 hodin na Chvalské tvrzi.
Můžete se těšit na domácí produkty přímo od drobných pěstitelů a z farem. Najdete u nás: sezónní ovoce, ovocné mošty,
uzenářské výrobky, kozí výrobky, ovčí sýry, bylinky a koření, včelí produkty a medovinu, valašské frgály, lahodné pralinky
a čokoládu, keramiku, přírodní kosmetiku, kovářské a košíkářské produkty.

Těšíme se na vás ve čtvrtek 7., 14., 21. a 28. dubna od 9 do 18 hodin.



Milí čtenáři,
konečně! Jaro, nejharmoničtější ob-
dobí roku, je tady. Po půlnoci 21.
března, kdy astronomické jaro letos
naposled začíná, jsou prý klady stejně
velké jako zápory, pak už bude převa-
žovat jen to dobré, a tak se máme na
co těšit. Čeká nás období nástupu no-
vých sil všude, kam se podíváme, nás
samozřejmě nevyjímaje. Nastává zno-
vuzrození a vzkříšení z dlouhého zim-
ního spánku.
Velikonoční čas však nutí svým posel-
stvím přemýšlet o vážných věcech. Už
víc než dva tisíce let si připomínáme
příběh, z něhož tuhne krev v žilách
a v němž je spojeno krajní utrpení
s věčnou slávou. Příběh, jehož veli-
kost položila samé základy naší křes-
ťanské civilizace.
Jak prožít velikonoční dobu? Skončí
postní období, k němuž patří určitá
vážnost a zamyšlení nad naším živo-
tem, nastane doba velikonoční. Po
období půstu se můžeme radovat,
také příroda nás povzbuzuje do života.
Zároveň s tím se ale po Velikonocích
vrátíme do zaběhnutých kolejí našeho
života a pohlceni radostmi i starostmi
všedních dnů prožíváme život stejně
jako předtím. Jako by nebyla žádná
postní doba, jako by se o Velikono-
cích nic důležitého nestalo. Snad
proto slavíme Velikonoce každý rok
a znovu se snažíme prožít tyto dny
tak, aby se lišily od ostatních částí
roku.
Člověk nemůže vnutit sobě ani dru-
hým naději, radost a štěstí. Když ale
poznáme, kdo je naším opravdovým
přítelem, kdo nám pomáhá a je
s námi, pronikne toto vědomí do na-
šeho srdce. Pak se stane radostná dů-
věra tím nejzákladnějším postojem
našeho života a smysl Velikonoc bude
nám jasnější.

Dana Mojžíšová

Na titulní straně masopustní průvod
Foto: Vladimír Mojžíš
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Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2011
Milí spoluobčané,
na březnovém zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 20 - Horní Počernice
byl schválen rozpočet na rok 2011. Kom-
pletní znění rozpočtu najdete na interneto-
vých stránkách www.pocernice.cz v sekci
Úřad MČ, zde bych vás rád seznámil
s jeho základními parametry.
Rozpočet počítá s příjmy ve výši
126.699.000 Kč a výdaji 139.291.000 Kč.
Rozdíl příjmů a výdajů 12.592.000 Kč je
kryt zůstatkem finančních prostředků
z roku 2010. Přebytek loňského roku byl
dosažen především díky nečerpané inves-
tici 10 mil. na přístavbu MŠ Chodovická
a nerealizovanou splátkou za výkup Domu
služeb ve výši 6 mil Kč. Hlavním příjmem
rozpočtu je provozní dotace z Magistrátu
hlavního města Prahy ve výši 63.862.000
Kč, která byla novým Zastupitelstvem
Prahy snížena o 3.775.000 Kč oproti dříve
odsouhlasené dotaci na rok 2011.
Také dotace ze státního rozpočtu
12.286.000 Kč byla oproti loňskému roku
snížena o 1.830.000 Kč. Další významně
sníženou částkou na straně příjmů je daň
z nemovitosti. Očekávaný výnos této daně
v loňském roce byl 24.500.000 Kč, ale vy-
bralo se jen 17.697.228 Kč. Proto v letoš-
ním roce počítáme v rozpočtu s reálnou
částkou 17,7 mil Kč.
Rozpočtované běžné výdaje ve výši
105.276.000 Kč jsou o 1.836.000 Kč nižší
než v loňském roce s tím, že v rámci této
částky se zvýšila dotace na školská zaří-
zení o 808.000Kč. Vedení městské části se
v průběhu letošního roku zaměří na maxi-
mální možnost úspor ve výdajových po-
ložkách rozpočtu, které by se měly projevit
už v prvním pololetí letošního roku. Letošní
rozpočet byl sestaven na základě skuteč-
ných příjmů a výdajů předchozího roku. Na
konci roku tak bude možné jednoduše vy-
hodnotit položky rozpočtu, kde se ušetřilo
nebo naopak došlo ke zvýšení výdajů.
Rozpočet 2011 zachovává přibližně stej-
nou úroveň investičních výdajů jako
v předchozích letech s objemem vlastních
investičních prostředků pro rozvoj Horních
Počernic v částce 34.015.000 Kč. Investiční
výdaje jsou soustředěny především na rea-
lizaci plánované přístavby MŠ Chodovická
– Ratibořická, kde se počítá s částkou 20
milionů Kč. Investiční prostředky ve výši

3.920.000 Kč jsou rozpočtovány na ostatní
základní a mateřské školy.
Významnou investiční akcí je stavba ko-
munitní kompostárny v celkové hodnotě
8.570.000 Kč, která bude financována ze
Státního fondu životního prostředí za fi-
nanční spoluúčasti naší městské části ve
výši 1.850.000 Kč. Částka 1.500.000 Kč je
vyčleněna na zpracování projektu na zate-
plení fasády bytových domů Mezilesí, kde
celkové náklady v příštích letech odhadu-
jeme na cca 20 mil. Kč.
Na opravu komunikací a chodníků se po-
čítá s částkou 3.545.000 Kč, na údržbu vo-
dovodních řadů a kanalizační sítě je
určena částka 738.000 Kč (v rozpočtu hl.
m. Prahy je na výstavbu kanalizace a ko-
munikací pro nás vyčleněno 40 mil. Kč).
Na nákup materiálu a energií v souvislosti
s údržbou obce je vyhrazena částka
1.390.000 Kč, na údržbu zeleně 2 mil. Kč.
Na projektovou dokumentaci a další péči
o stávající dřeviny a údržbu parků je v roz-
počtu 1.410.000 Kč.
Na provoz základních a mateřských škol je
v rozpočtu 19.577.000 Kč. Částka
2.505.000 Kč tvoří dotaci pro místní veřej-
nou knihovnu. Příspěvková organizace KC
Domeček zahrnující i divadlo je dotována
3.945.000 Kč. Dotace na provoz Chval-
ského zámku, kde je nutné zachovat udr-
žitelnost projektu v rámci získaných peněz
z fondů EU je 5.330.000 Kč. Dům dětí
a mládeže bude hospodařit s dotací
915.000 Kč. Na dotační programy v oblasti
kultury, sportu a sociálně potřebných akti-
vit vyčlenila městská část 1.400.000 Kč.
Na činnost místní správy zahrnující kom-
pletní chod úřadu je určeno 46.141.000 Kč,
odměny členům zastupitelstva činí
2.150.000 Kč.

Ing. Petr Herian,
místostarosta Prahy 20

Od 15. března 2011 probíhá v prostorách hotelu Chvalská Tvrz

ZÁBAVNĚ-EDUKATIVNÍ VÝSTAVA
HRY A KLAMY

Na dvaatřiceti exponátech putovní výstavy si mohou návštěvníci
vyzkoušet, zda fungují přírodní zákony, osvěžit si zapomenuté
znalosti ze školy, prověřit smysly, změřit rychlost svých reakcí

a hlavně pobavit se a hrát si v duchu hesla výstavy
DOTÝKAT SE EXPONÁTŮ PŘIKÁZÁNO!

Vstup zdarma
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Z březnového diáře hornopočernické radnice
V březnu se kromě pravidelných jednání
Rady MČ Praha 20 konalo v KC Domeček
třetí zasedání zastupitelstva Horních Počer-
nic. Hlavním bodem programu bylo vedle
početných interpelací schválení rozpočtu na
rok 2011. Nezkrácený videozáznam pětiho-
dinového zasedání najdete na internetových
stránkách www.pocernice.cz v sekci Zastu-
pitelstvo.
Také v březnu pokračovaly naše cesty na
pražský magistrát, kde jsme především opa-
kovaně urgovali předložení materiálu, který
se týká stavby kanalizace 083 ČOV Svépra-
vice do Rady hl. m. Prahy tak, aby do konce
března byla podepsána smlouva s vybra-
ným dodavatelem a bylo možné čerpat do-
taci v rámci programu Ministerstva
zemědělství ČR Výstavba a obnova infra-
struktury vodovodů a kanalizací.
Se zástupci magistrátu jsme také projedná-
vali možnost revitalizace dvou počernických
rybníků Chvalka a Starák, kde je šance do-
mluvit se na jejich vyčištění ještě v letošním
roce. Na pracovní schůzce s prvním ná-
městkem primátora Ing. Karlem Březinou
jsme se domluvili na společném postupu při
jednání se zástupci Ředitelství silnic a dál-
nic. Hlavní prioritou naší městské části je oži-
vení dopravní stavby Beranka, tj. sjezd
a nájezd na hradeckou dálnici D11. Podle
zatím nepotvrzených zpráv nejsou na tuto
stavbu finanční prostředky a realizace by se
tak odložila na neurčito.
V měsíci březnu se konala dvě veřejná sly-
šení. Na prvním byl představen unikátní pro-
jekt rozšíření Léčebně rehabilitačního
střediska ve Chvalech. Občané tak měli
možnost podrobně se seznámit se zámě-
rem a diskutovat své náměty a připomínky

se zástupci investora, s architekty a před-
staviteli obce. Na základě tohoto slyšení se
investor rozhodl upravit projekt tak, aby bylo
vyhověno připomínkám občanů. Nově zpra-
covaný projekt bude opět předložen obča-
nům na veřejném slyšení. Druhé veřejné
slyšení se týkalo investičního záměru UBM
Klánovicko, také zde měli občané možnost
seznámit se s projektem.
Začátkem března byla podepsána smlouva
na dostavbu MŠ Chodovická se společností
EMV, s. r. o. Stavba byla zahájena předáním
staveniště v pátek 18. března 2011. Po
mnoha jednáních byla radou i zastupitel-
stvem schválena plánovací smlouva na
obytný a sportovní soubor Tři věže. V měsíci
březnu jsme dále jednali s investory obyt-
ných souborů Beranka 1 a Beranka 2 a Po-
černické rozhledy. Všechny investorské
záměry jsou ve východní části Počernic, kde
je problém s kapacitou čističky odpadních
vod Čertousy a tato lokalita má také prob-
lémy s dopravní obslužností. Současně jsou
ale všechny stavby v souladu s územním
plánem hlavního města Prahy a některé mají
schválené územní rozhodnutí.
Z dalších jednání bychom rádi zmínili pra-
covní schůzky se zástupci VGP parku a spo-
lečnosti IVECO. Velmi přínosné bylo jednání
s architektem Lebedou, který se v rámci
územního plánu věnuje pražským doprav-
ním stavbám. Se zástupcem obchodního ře-
tězce Albert jsme řešili otázku dostupnosti
kontejnerů, které často navštěvují lidé bez
domova. U kontejnerů, které jsou opatřeny
řetězem a zámkem, dochází pravidelně
k přeříznutí řetězu a z kontejneru jsou vy-
ndávány prošlé potraviny. Řešení vidíme
v jiném typu kontejnerů, případně v je-

jich umístění do žele-
zných klecí.
Technické záležitosti
jsme projednávali se zá-
stupci společnosti Gesto
Computers, zúčastnili
jsme se konference
ePraha, kde nám byl představen informační
systém Proxio. V průběhu měsíce března
jsme zahájili práci na tiskovém auditu za-
hrnujícím všechny kopírky a tiskárny na
našem úřadě.
Na první společné poradě všech zamě-
stnanců úřadu městské části, která se ko-
nala 11. března 2011 na Chvalském zámku,
jsme představili nového tajemníka Ing. Fran-
tiška Dvořáka. Jedním z jeho prvních úkolů
bude návrh změny organizační struktury
úřadu městské části tak, aby pracoval co
nejefektivněji.
S náměstkem primátora HMP pro oblast
školství Ing. Antonínem Weinertem, CSc
jsme jednali na téma nevyhovujících prostor
základní umělecké školy. Se zástupci DDM,
zejména pak s Jaroslavem Kočím ml. jsme
řešili možnost umístění multifunkční spor-
tovní haly, kterou by si nejen florbalisté
z DDM, ale i ostatní sportovci v Horních Po-
černicích zasloužili. V této chvíli máme vyti-
pované lokality a zpracováváme studii.
Dnešní poděkování patří Jaroslavu Píšovi
a dobrovolným hasičům ze Satalic, kteří bra-
vurně zvládli kácení stromu na hřbitově. Vět-
šina dřeva bude použita letos a v příštích
letech na akci Čarodějnice, několik mohut-
ných špalků jsme věnovali skautskému stře-
disku Oheň.

Hana Moravcová, starostka
Ing. Petr Herian, místostarosta

Vážení přátelé,
dovolte mi, abych se představil jako nový ta-
jemník Úřadu městské části Praha 20 - Horní
Počernice, tedy úřadu, který by měl plnit
vaše očekávání a potřeby.
Narodil jsem se před čtyřiapadesáti lety
v Praze, ale nikdy jsem ve svém rodném
městě nežil. Mé dětské vzpomínky patří Tře-
botovu, obci ležící 7 km západně od Prahy.
V pětadvaceti letech jsem se přestěhoval do
obce Klínec, zase kousek od hlavního
města, tentokrát směrem jihozápadním.
Původním povoláním jsem lesník. Nikdy mě
ani ve snu nenapadlo, že mé profesní za-
měření dozná takového obratu jako v roce
1997. Tehdy se díky probíhajícím restitucím
rozpadl Lesní závod Zbraslav, můj zamě-
stnavatel, a já jsem nastoupil na Okresní
úřad Praha - západ jako referent státní
správy lesů. Později jsem na stejném úřadu
zastával pozici vedoucího oddělení země-
dělství, lesnictví a myslivosti.
V únoru 2002 si mě tehdejší starostka Čer-
nošic Helena Langšádlová vybrala za ta-
jemníka městského úřadu. S černošickým

městským úřadem jsem pak prožil devět
krásných let. Stál jsem u zrodu jeho rozší-
ření, převzetí rozsáhlých agend rušeného
okresního úřadu, vzájemném propojení pra-
covišť úřadu v Černošicích a v Praze, prostě
černošický úřad a území jím spravované
byly "moje děti". K tomu jsem stihl vystudo-
vat Právnickou fakultu Masarykovy univer-
zity v Brně obor veřejná správa a Vysokou
školu finanční a správní v Praze, rovněž obor
veřejná správa. Pravda, během těch let byly
i chvíle neradostné, třeba povodně v roce
2002, ale daly se vydržet. Sluší se připome-
nout, že nejsem a nikdy jsem nebyl členem
jakékoli politické strany.
V roce 2006 se mi nepatrně změnili nadří-
zení. Paní Langšádlová, dnes poslankyně
Parlamentu ČR, se stala uvolněnou místo-
starostkou, funkce neuvolněného starosty
se ujal Aleš Rádl, rovněž současný i bývalý
poslanec. Pro mne větší změna nastala až
po loňských komunálních volbách. Mandáty
zastupitelů získala politická reprezentace se
zcela jiným zaměřením a pohledem na státní
správu v přenesené působnosti. Proto jsem

se s novým starostou do-
hodl na ukončení pracov-
ního poměru k 28. 2.
2011 a stal se "volným
hráčem". Výběrové řízení
na pozici tajemníka
Úřadu městské části
Praha 20 - Horní Počernice jsem vyhrál ke
svému vlastnímu překvapení. Nikdy předtím
jsem v Horních Počernicích nebyl, s paní
starostkou ani s panem místostarostou jsem
se nikdy předtím neviděl. Že je to nevýhoda?
Možná, ale ne tak velká. Z Počernic mám
zatím velmi dobrý dojem, líbí se mi tu. Věřím,
že se mi zde s vaší pomocí podaří nalézt
nový, byť jen pracovní domov.
A jaké jsou moje cíle? Levná, pružná, záko-
nům podřízená veřejná správa. Bez vašich
reakcí, ať už pozitivních či negativních jich
ale nedosáhnu, proto se rád seznámím s va-
šimi názory, návrhy a připomínkami.

Ing. František Dvořák,
tajemník ÚMČ Praha 20 - Horní Počernice

Nový tajemník Úřadu městské části Praha 20
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Informace ze zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 20 dne 7. března 2010
Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- úpravu rozpočtu na rok 2010 - dar pro
Chvalský zámek ve výši 5.000 Kč
- úpravu rozpočtu na rok 2010 - neinvestiční
účelová dotace ve výši 1.187.000 Kč
- úpravu rozpočtu na rok 2010 - finanční dar
ve výši 75.000 Kč
- úpravu rozpočtu na rok 2010 - snížení vý-
dajů na péči o vzhled obce a veřejnou zeleň
ve výši 50.000 Kč
- úpravu rozpočtu na rok 2010 - zvýšení pří-
jmů na sčítání lidu ve výši 33.600 Kč
- ekonomické informace k datu 4. 3. 2011
a výsledky hospodaření za rok 2010

Zastupitelstvo schválilo:
- návrh rozpočtu MČ Praha 20 na rok 2011
zveřejněný ve smyslu § 11 odst. zákona
č. 250/2000 o rozpočtových pravidlech
- objemu příjmů ve výši 126.699.000 Kč
- objemu výdajů ve výši 139.291.000 Kč
- z toho běžné výdaje 105.276.000 Kč, ka-
pitálové výdaje 34.015.000 Kč
- finanční plán zdaňované činnosti MČ
Praha 20 na rok 2011
- rozpočtový výhled MČ Praha 20 do roku
2015 a předběžné výsledky hospodaření
MČ Praha 20 umožňující zapojit do roz-
počtu roku 2011 prostředky z minulých let
ve výši 12.592.000 Kč
Od 7. 3. 2011 hospodaří MČ Praha 20 podle
schváleného rozpočtu, rozpočtové příjmy
a výdaje uskutečněné v době rozpočtového
provizoria se staly příjmy a výdaji rozpočtu
po jeho schválení.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- komentář k návrhu rozpočtu MČ Praha 20
na rok 2011 včetně dalších informací obsa-
žených v jednotlivých oddílech
- usnesení finančního výboru ZMČ ze dne
2. 3. 2011, který projednal návrh rozpočtu
MČ Praha 20 na rok 2011 včetně zapojení
navrženého financování z roku 2010

Zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu
MČ Praha 20 v následujících objemech:
1. zapojení finančních prostředků z úspory
hospodaření minulých let ve výši
12.592.000 Kč
2. návrh rozpočtu městské části Praha 20
na rok 2011 s objemem příjmů ve výši
126.699.000 Kč, s objemem výdajů ve výši
139.291.000 Kč, z toho běžné výdaje
105.276.000 Kč, kapitálové výdaje
34.015.000 Kč, rozdíl příjmů a výdajů ve výši
-12.592.000 Kč
3. návrh finančního plánu zdaňované čin-
nosti MČ Praha 20 na rok 2011
4. návrh rozpočtového výhledu městské
části Praha 20 do roku 2015
5. návrh limitu počtu zaměstnanců a pro-
středků na platy zaměstnanců příspěvko-
vých organizací na rok 2011
Zastupitelstvo zmocnilo Radu MČ k prová-
dění dílčích rozpočtových úprav v rámci
schválené výše rozpočtu.

Zastupitelstvo schválilo uzavření pláno-
vací smlouvy se společností Czech Trading,
a.s. na zajištění výstavby veřejné infrastruk-
tury v rámci stavby Tři věže - obytný a spor-
tovní soubor - za podmínky podpisu
smlouvy o spolupráci, která bude předlo-
žena na nejbližším jednání rady . Celkové
náklady na vybudování veřejné infrastruk-
tury pro danou lokalitu činí 21.875.530 Kč.

Nadace Chvalského zámku
- vzala na vědomí rezignaci Bc. Ivana Lišky
na funkci předsedy SR Nadace Chvalského
zámku, místopředsedy Tomáše Kádnera,
členy Ing. Josefa Černého, Ing. Antonína
Tvrdíka, Ing. Josefa Straky, Ivany Mazou-
chové a Mgr. Alžběty Cibochové ke dni 3.
března 2011
- zvolila předsedkyní správní rady Hanu Mo-
ravcovou a místopředsedkyní Mgr. Alenu
Štrobovou, členy správní rady Mgr. Viktora
Šarocha, Viléma Čápa, Mgr. Jiřího Benedu
a MVDr. Kláru Bonkovou
- volí předsedou dozorčí Ing. Petra Heriana
a bere na vědomí rezignaci členů DR
Mgr. Milana Bukolského, Drahomíry Holz-
mannové a Hany Moravcové, konstatuje, že
zbývající jeden člen SR a dva členové DR
budou dovoleni na prvním jednání orgánů
nadace po 7. březnu 2011.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- zprávu o činnosti městské a státní policie
za rok 2010
- zprávu o činnosti Rady městské části
Praha 20 za uplynulé období
- předložený návrh plánu činnosti kontrol-
ního výboru v roce 2011
- přidělení finančních prostředků na gran-
tové programy v oblasti sociálních a zdra-
votních služeb do částky 50 tis. Kč ročně
pro jednoho žadatele
- udělení grantů MČ Praha 20 v oblasti
sportu a tělovýchovy pro rok 2011 a v ob-
lasti kultury pro rok 2011.

Zastupitelstvo nesouhlasilo s předlože-
ným návrhem MHMP na vyhlášení přírodní
rezervace Klánovický les, protože v zájmu
občanů Horních Počernic není v dané loka-
litě předmětný záměr realizovat.

Zastupitelstvo stanovilo měsíční odměny
neuvolněným členům ZMČ Praha 20 v sou-
ladu s vykonávanou funkcí s účinností od 7.
3. 2011 takto:
člen rady 2.233 Kč, předseda výboru a ko-
mise 1.910 Kč, člen výboru a komise 1.577
Kč, člen zastupitelstva 779 Kč.

Zastupitelstvo souhlasilo s úpravou počtu
členů kontrolního výboru ze 7 na 9, zvoleni
byli Jiří Suk a Jitka Meklešová.

Podrobný zápis z jednání zastupitelstva naj-
dete na www.pocernice.cz

Přístavba MŠ Chodovická
Podle posledních informací Ing. arch.
Hany Pochmannové, vedoucí odboru hos-
podářské správy a a investic MČ Praha 20,
byla stavba 15. 3. 2011 předána zhotovi-
teli. „V následujících dnech bude prove-
dena demontáž a částečná likvidace
hracích prvků na zahradě mateřské školy,“
říká Ing. Pochmannová. „Dále zhotovitel
oplotí a zabezpečí prostor staveniště a za-
hájí zemní práce. Pro rodiče, kterých se
téma přístavby školky úzce dotýká, připra-
vujeme na webových stránkách úřadu
adresu, kam mohou psát své dotazy a při-
pomínky.“
Zbývá jen dodat, že vedení městské části
připravuje po zápisech do mateřských škol
informativní setkání všech rodičů, na kte-
rém je budeme o dalším postupu stavby
detailně informovat. Pro pohodlí dětí a per-
sonálu školky, který o ně pečuje, se bu-
deme snažit vytvořit co nejlepší podmínky.

-aš-

Fakultní základní škola
Praha 9 Horní Počernice

Chodovická 2250
zve žáky /sportovce/ 5. ročníku na

TALENTOVÉ ZKOUŠKY
DO SPORTOVNÍ TŘÍDY

PRO ŠKOLNÍ ROK
2011/2012

Zaměření třídy s rozšířenou
výukou tělesné výchovy:

atletika a míčové hry,
atletika a fotbal
Bližší informace

na tel.: 281 922 171
www.fzschodovicka.cz

SS RADNÍMIRADNÍMI
NA PIVONA PIVO

Místostarosta Ing. Petr Herian,
radní Mgr. Jiří Beneda,

Mgr. Viktor Šaroch PhD. a Vilém
Čáp vás opět zvou na přátelské
neformální posezení a diskuzi

o problémech Horních Počernic

18. 4. v 18.00
V RESTAURACI
U VOHÁKŮ
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
Dne 5. dubna 2011 (úterý) proběhne mobilní sběr nebezpečného
odpadu, který zajišťuje spol. Pražské služby, a. s. na základě
smlouvy s hl. m. Prahou a při kterém mohou občané v příslušný
čas na zastávkových místech bezplatně odevzdat nebezpečný
odpad do sběrného vozidla.
Při mobilním sběru bude obsluha sběrných vozů na uvedených
stanovištích přijímat baterie, akumulátory, nádoby od sprejů, ma-
zací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), ředidla, barvy,
léky, teploměry, kyseliny, hydroxidy, lepidla, pryskyřice, deter-
genty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesticidy (pří-
pravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů a odstraňování
plísní), zářivky a výbojky.

Časový harmonogram svozu:
1. Ve Žlíbku (roh Třebešovská, proti restauraci) 15.00 - 15.30
2. Chodovická (roh Běluňská) 15.40 - 16.10
3. Božanovská (st. bus Svépravice, u kamenictví) 16.20 - 16.50
4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská 17.00 - 17.30
5. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 17.40 - 18.10
6. Stoliňská (Chvaly, proti bráně do ZŠ) 18.20 - 18.50

Nejbližší stabilní sběrna nebezpečného odpadu je sběrný dvůr
hl. m. Prahy Chvalkovická 3, Horní Počernice. Další mobilní sběr
nebezpečného odpadu se uskuteční 5. 7. a 4. 10. 2011.

Cyklická deratizace
Hlavní město Praha, v souladu s ustanovením § 57 zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, bude i v letošním roce zajišťovat cy-
klickou deratizaci v objektech a na plochách, které vlastní a přímo
spravuje, dále v přilehlých prostorách a v kanalizační síti. Derati-
zace bude provedena na základě smluvního vztahu s příslušnými
odbornými firmami. K deratizaci budou používány výhradně pří-
pravky registrované v České republice dle Standartní metodiky
ochranné deratizace vydané Státním zdravotním ústavem v roce
2006 (Lanirat mikro, Lanirat G, Baraki G, Hubex L očko, špalek,
Kumatox, Ratimor). Dodržování správného postupu při výkonu
deratizačních prací a kontrolu kvality garantuje Hygienická sta-
nice HMP, na kterou se můžete obracet s vašimi případnými do-
tazy k této problematice.
Podle harmonogramu deratizačních prací, který byl vytvořen na
základě vytipovaných lokalit pro rok 201, budou v Horních Po-
černicích tyto práce probíhat v termínu 10. - 13. 5. 2011 v ulici Ve
Žlíbku, Komárovská, Mezilesí, U Jeslí, Jívanská, Třebešovská.
Zajišťovat je bude Zdeněk Parkán - PUK, Spytihněvova 12, Praha
2, e-mail: pukparkan@volny.cz, tel.: 222 564 378 a 602 325 681.

Ing. Marie Novotná, OŽPD

Doba vhodná ke kácení dřevin
Odbor životního prostředí a dopravy upozorňuje, že k 31. březnu
skončil termín vhodný ke kácení dřevin rostoucích mimo les,
který stanovuje § 8 odst. 5) vyhlášky č. 395/1992 Sb.: "Kácení
dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich
vegetačního klidu. K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vy-
dávání povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona)".
Přesné datum vegetačního klidu dřevin není právními předpisy
stanoveno a ani stanovit nelze, ačkoliv se v praxi povoluje kácení
nejčastěji od 1. října do 31. března, neboť každý druh dřeviny do-
sahuje vegetace v jiné době a rovněž je nutné počítat s výkyvy
počasí; podle toho jsou také obsazena ptačí hnízda).
Proto v případě povolování kácení orgán ochrany přírody přihlíží
k tomuto pravidlu a povoluje kácení mimo dobu vegetace
stromů. V případě, že povolení ke kácení se vydává kvůli kolizi
dřevin se stavbou, je vhodné vázat termín kácení na nabytí právní

Kácení stromu na chvalském hřbitově
V minulém čísle HPZ jste byli informováni o nutnosti pokácení
červeného dubu na chvalském hřbitově, které zajišťoval odbor
místního hospodářství a proběhlo počátkem března. Pro přístup
techniky bylo nutno se souhlasem majitelů sousedních pozemků
odstranit oplocení, vybourat podezdívku a vyklidit prostor. Pří-
pravě celé akce byla věnována maximální pečlivost, protože se
jednalo o největší strom na hřbitově v nejhůře přístupném místě
a hrozilo nebezpečí poškození pomníků.

moci stavebního povolení, případně na zahájení vlastních sta-
vebních prací.
Žádosti či oznámení ve věci kácení dřevin, podané i po tomto ter-
mínu, mohou občané zaslat na adresu: odbor ŽPD ÚMČ v Praze
20 - Horních Počernicích, Jívanská 647, 193 00 Praha 9 s tím, že
podle § 83 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
budou vyřízeny v jednoduchých věcech bezodkladně, v ostat-
ních případech do 60 dnů a ve zvláště složitých případech do 90
dnů od zahájení řízení. Veškeré dotazy s tím související budou
zodpovězeny na tel.: 271 071 631. Případné konzultace jsou
možné v úředních hodinách: pondělí a středa 8 - 12, 14 - 18,
pátek 8 - 11 hodin, zelená budova ÚMČ Praha 20, Jívanská 647,
dveře č. 212, 1. poschodí, mimo úřední hodiny po tel. dohodě.
Vzhledem k blížícímu se a tolik očekávanému jaru, kdy začnou
pučet a kvést stromy a zelenat se tráva, vyzýváme občany, aby
nepřipustili žádné vandalství ve vztahu k přírodě. Bohužel jsou
mezi námi i ti, kteří přírodu devastují a poškozují, nepovoleně ká-
cejí a nerespektují příslušný zákon o přírodě, čímž se vystavují
finančním postihům. Takovému jednání lze zabránit okamžitým
oznámením na linku městské policie 156 nebo tel.: 281 864 413.

Ing. Magda Svojanovská,
odbor životního prostředí a dopravy
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Spouštění větví na laně
a následné využití jeřábu při
ořezávání větších větví: pomoc
poskytli hasiči ze Satalic.

Pařez měl průměr 2,5 metru.

Fotoreportáž Jaroslav Píša a Vladimír Mojžíš

Pozvánka na jarní setkání v KC Domeček
Vážení občané,
dovolujeme si vás pozvat jménem MO
Svazu tělesně postižených a pečovatelské
služby MČ Praha 20 na další kulturní se-
tkání, kterým bychom s vámi rádi přivítali
příchod jarních dnů.

Společenské odpoledne se bude konat 18. dubna 2011
v KC Domeček od 14 hodin.

Nabídneme vám bohatý kulturní program, který pro nás připraví
děti z MŠ U Rybníčku, žáci ze Základní umělecké školy a Domu
dětí a mládeže v Horních Počernicích pod vedením svých peda-
gogů, nebude chybět občerstvení.
Zakoupení vstupenek za symbolických 20 Kč je možný u pra-
covníků pečovatelské služby, na setkáních MO Svazu tělesně po-
stižených nebo v recepci ÚMČ Praha 20, ale pouze v č.p. 635,
kde sídlí odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Počet míst na akci
je omezený, vstup je proto možný pouze se zakoupenou vstu-
penkou. Na vaši návštěvu se těší

Oldřich Abt, Svaz tělesně postižených
Ing. Monika Brzkovská, vedoucí OSVZ

Alkohol u mládeže strážníci netolerují
S blížícím se jarem a letními měsíci se strážníci - okrs-
káři v Horních Počernicích chystají ve zvýšené míře
kontrolovat prodej alkoholu mladistvým a jeho konzu-
maci, a to nejen v restauracích, ale rovněž na odlehlejších mís-
tech a hlavně na různých akcích. Jedna z prvních větších
prověrek bude při tradičním pálení čarodějnic na konci dubna.
„Už při předcházejících kontrolách jsme se zaměřili především na
mladé a výsledky jsou bohužel takové, že podobných akcí bude
přibývat,“ řekl zástupce ředitelky městské policie v Praze 14 Petr
Boháček, který má na starosti také okrskáře v Horních Počerni-
cích. „V současnosti panuje ve společnosti situace, kdy mladí ně-
které jednání považují za standardní. Patří sem i pití alkoholu.
Jsme a budeme stále nekompromisní vůči těm, kteří alkohol mla-
distvým prodají. Tady musí také stánkaři na akcích a další pro-
dejci počítat z naší strany s nulovou tolerancí,“ uvedl Petr
Boháček.

O výsledcích akcí strážníků
budou vyrozuměny všechny
kompetentní subjekty. Okrs-
káři při kontrolách také úzce
spolupracují s úředníky z od-
boru sociálních věcí, poli-
cisty z místního oddělení
a dalšími. „Chceme, aby ta-
kové akce nebyly ojedinělé,
jsou součástí i každodenní
hlídkové činnosti okrskářů

v Horních Počernicích. Strážníci z Prahy 20 se budou na toto pře-
stupkové jednání zaměřovat i nadále, a to na větších společen-
ských akcích, v okolí škol, dětských hřišť nebo na odlehlejších
místech. Také namátkové kontroly jsou už nyní běžnou součástí
služby okrskářů,“ vysvětlil Petr Boháček.
Potřebnost toho, aby se strážníci právě na takové akce jako je
pálení čarodějnic soustředili, dokazuje příběh z loňského roku.
Šestnáctiletá dívka ve své vynalézavosti a snaze obelstít strážníky
tvrdila, že kelímek s pivem pouze drží své matce. Ze lži byla
usvědčena vlastním otcem a dechová zkouška ji jen potvrdila.
„Přestupek prodejce, který prodá nezletilému alkohol, strážníci
předávají k řešení správnímu orgánu, kde se pokuta může vy-
šplhat k desetitisícovým částkám,“ dodal zástupce obvodního ře-
ditele městské policie Petr Boháček.

Hana Fialová - Doleželová,
Městská policie hl. m. Prahy

Při přípravě akce nám velmi pomohl Ing. Pavel Wágner, odbor-
ník na kácení stromů v obtížných podmínkách. Pracovníci mí-
stního hospodářství poté zajistili pomocí lešení ochranu pomníků
v celém prostoru pod káceným stromem. Velký díl práce provedl
Jan Rosa se svými spolupracovníky, kteří pracovali lezeckým
způsobem a spouštěli větve na laně s následným využitím vel-
kého jeřábu. S ořezáváním větších větví pomáhali v rámci cvičení
a spolupráce s naší městskou částí pracovníci Hasičského sboru
hl. m. Prahy ze služebny v Satalicích. Zaměstnanci místního hos-
podářství zajistili odvoz větví, štěpkování a veškeré práce na zemi
nezbytné k plynulému a bezpečnému průběhu akce. Nakonec
byl odfrézován pařez o průměru 2,5 m a upraven terén. Rád bych
poděkoval všem zúčastněným, kteří se na náročném kácení
stromu podíleli, a také majitelům sousedních pozemků, že nám
na ně umožnili přístup.

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství
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Neprůjezdná ulice Lukavecká
Na komunikaci Lukavecká před velkoobchodem s nápoji R&R
jsou umístěny betonové květináče, které znemožňují průjezd
touto ulicí. Květináče jsou zde přibližně 15 let a mají zklidnit do-
pravu v této lokalitě. V současné době tato překážka umožňuje
parkování vozidel jak od Náchodské, kde tuto možnost využívají
dodávky zásobující zmíněný velkoobchod, tak od ulice Mezilesí.
Situace však není zcela ideální, proto na upozornění některých
občanů Horních Počernic připravujeme varianty, které by vyře-
šily stávající nedostatky z pohledu dopravy i pěších.
V případě zjištění nesrovnalostí volejte na tel.: 271071633 nebo
775281967 a pište na e-mail: Jan_Krejci@pocernice.cz.

Přednost v jízdě při výjezdu z obytné zóny
Na základě častých dotazů občanů
ohledně přednosti v jízdě při výjezdu
z obytné zóny podáváme následující vy-
světlení a pro úplnost uvádíme, jak je
obytná zóna charakterizována zákonným
předpisem: Provoz v obytné a pěší zóně
se řídí zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních ko-
munikacích, ve znění pozdějších předpisů a to ustanoveními §
39 odst. 1 až 7.
§ 39 (1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíž začátek je ozna-
čen dopravní značkou Obytná zóna a konec je označen dopravní
značkou Konec obytné zóny.
(2) Pěší zóna je oblast, jejíž začátek je označen dopravní značkou
Pěší zóna a konec je označen dopravní značkou Konec pěší
zóny.
(3) V obytné a pěší zóně smějí chodci užívat pozemní komuni-
kaci v celé její šířce, přičemž se na ně nevztahuje § 53. Hry dětí
na pozemní komunikaci jsou dovoleny jen v obytné zóně.
(4) Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům vyznačeným ve
spodní části dopravní značky podle odstavce 2.
(5) V obytné zóně a pěší zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20
km/h. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům,
které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.
Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště.
(6) Za účelem organizování dopravy může obec v obecně zá-
vazné vyhlášce obce vydané v přenesené působnosti vymezit
místní komunikace nebo jejich úseky v obytné zóně, které nelze
užít ke stání nákladního vozidla nebo jízdní soupravy.
(7) V obytné zóně a pěší zóně musí chodci umožnit vozidlům
jízdu. To platí i pro děti hrající si v obytné zóně.
Ve většině případů je konec obytné zóny umístěn cca 10 m před
křižovatkou. Vozidla, která z této zóny vyjíždějí, se řídí obecnými
pravidly o provozu na pozemních komunikacích. Tedy pokud vo-
zidlo vyjíždí z obytné zóny na hlavní pozemní komunikaci, tak
nejprve mine DZ IP26b Konec obytné zóny a poté DZ P4 Dej
přednost v jízdě, resp. DZ P6 Stůj, dej přednost v jízdě. V pří-
padě, že vozidlo opouštějící obytnou zónu vjíždí na komunikaci,
která není označena jako hlavní pozemní komunikace, a při vý-
jezdu ze zóny vozidlo nemine DZ P4 resp. DZ P6, platí zde kla-
sická přednost zprava.
V současné době odbor životního prostředí provádí prověrku do-
pravního značení v Horních Počernicích a v případě zjištění ne-
srovnalostí budou dopravní značení změněno nebo doplněno.

ROPID k zastávce na znamení Lukavecká
Pro velkou vytíženost zastávky Lukavecká se množily dotazy,
proč byla přeznačena na zastávku na znamení. Městská část ne-
úspěšně žádala ROPID o vyřazení zastávky Lukavecká ze zastá-
vek na znamení a prostřednictvím vedoucího odboru marketingu
Ing. Filipa Drápala, zástupce společnosti ROPID, která na území
hl. m. Prahy stanovuje systém PID, obdržela následující vysvět-
lení:

ODBOR DOPRAVY

Přeprava kol po Praze vlakem zdarma
Od soboty 2. dubna 2011 dojde k významné novince pro pražské
cyklisty. Ve všech vlacích zařazených do systému Pražské inte-
grované dopravy, které zároveň umožňují přepravu jízdního kola,
bude zavedena bezplatná přeprava jízdních kol pro cesty pouze
po území hlavního města Prahy jako spoluzavazadla. Vycházíme
tím vstříc požadavkům na zpřístupňování prostředků veřejné do-
pravy cyklistům jako výrazu podpory tohoto zdravého a ekolo-
gického způsobu cestování po městě.
Dosud byla přeprava jízdních kol ve vlacích (formou spoluzava-
zadla) zpoplatněna dle Tarifu ČD částkou 25 Kč za jednu jízdu či
50 Kč za celodenní jízdní doklad. Nyní dochází ke sjednocení ta-
rifních podmínek s ostatními druhy městské dopravy (metro,
tramvaje, lanová dráha, přívozy) a přeprava je nově bezplatná.
Toto však platí pouze pro cesty po Praze, při cestování za hranice
města se za jízdní kolo platí i nadále podle Tarifu ČD.
Díky železnici tak lze snadno překonat některé nepříjemné úseky
po Praze (například přes rušné centrum nebo některé průmys-
lové čtvrti) či se přiblížit na okraj metropole a dál už pokračovat
i s dětmi po bezpečných cyklostezkách, nerušeni automobilo-
vým provozem. Zejména doporučujeme využít kapacitní vlakové
linky S1, S7 nebo S9, které vás dovezou z centra za pár minut až
na okraj Prahy (například Klánovice, Radotín nebo Uhříněves).
Při cestování s jízdním kolem nezapomeňte dodržovat přepravní
podmínky, chovejte se ohleduplně k ostatním cestujícím a re-

spektujte kapa-
citní možnosti
vlakových sou-
prav zejména
v přepravních
špičkách. Zda
bude tento pro-
jekt úspěšný
a bezproblé-
mový, záleží
hlavně na cyklis-
tech samotných.

-red-

Počet zastávek na znamení byl
rozšířen na počátku letošního
roku v rámci změny systému
zastavování v těchto zastáv-
kách, díky kterému už není při
čekání v takové zastávce nutné
na přijíždějící autobus mávat
a řidič má povinnost zastavit
vždy, nachází-li se viditelně na
této zastávce jedna nebo více
osob. Cílem je postupné rozší-
ření tohoto systému na všechny zastávky plošně, podobně jako
v okolních dopravně vyspělých zemích či v Jihomoravském nebo
Moravskoslezském kraji. Smyslem této změny je, aby se v za-
stávkách zastavovalo jen tehdy, je-li to třeba.
Díky rozšíření počtu zastávek na znamení dochází k nezanedba-
telným úsporám pohonných hmot i času, například v Praze se to
už projevuje zkrácením jízdních dob na některých linkách od
6.3.2011. Domníváme se, že povinnost cestujícího dát znamení
řidiči stisknutím tlačítka v autobusu není nijak zvlášť omezující
a komplikující, už z titulu poměrně nízkého počtu stížností od ces-
tujících na tuto změnu. Navíc všem dopravcům PID byla uložena
povinnost vybavit nejpozději do konce února 2011 všechny au-
tobusy tlačítky "znamení k řidiči" tak, aby byla ve výšce maxi-
málně 1,5 m nad podlahou vozidla, čímž se odstraní problém
u osob menšího vzrůstu a u dětí, které by nedosáhly na tlačítko
na stropě. Z výše uvedených důvodů o navrácení zastávek na
znamení do původního charakteru neuvažujeme,“ uvedl tiskový
mluvčí ROPID Filip Drápal.

Jan Krejčí, odbor dopravy
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Farní sbor Českobratrské církve evangelické
v Horních Počernicích zve na setkání
s farářem Milošem Rejchrtem, který promluví na téma
ETICKÉ OTÁZKY DNEŠNÍ DOBY A KŘESŤANSKÝ ŽIVOTNÍ STYL
v neděli 10. dubna v 17.00 v budově farního sboru Třebešovská
2101/46, kousek od autobusové zastávky Nádraží H. Počernice

Velikonoční bohoslužby v Českobratrské církvi evangelické,
Třebešovská 2101/46
21.4. v 18.00 Zelený čtvrtek, pobožnost s připomínkou

poslední večeře Ježíšovy
22.4. v 18.00 Velký pátek s Večeří Páně
24.4. v 9.30 Velikonoční neděle, bohoslužby s Večeří Páně

Petr Firbas, farář

Velikonoční bohoslužby ve sboru Církve československé
husitské, Náchodská ulice 171/382:
21. 4. Zelený čtvrtek, bohoslužba s Večeří Páně 18:00
22. 4. Velký pátek, pašijové čtení 18:00
24. 4. Hod Boží velikonoční, bohoslužba 9:00

Církev československá husitská srdečně zve na přednášky
na Chvalském zámku:
4. dubna v 18.00 ve Špejcharu Chvalského zámku
CÍRKVE V HISTORII HORNÍCH POČERNIC
Přenáší kronikář obce Ing. Hubert Antes

13. dubna v 19.30 v sále Chvalského zámku
IZRAEL A PALESTINA A AKTUÁLNÍ ZMĚNY V SOUČAS-
NÉM ARABSKÉM SVĚTĚ
Přednáška známého politologa JUDr. PhDr. Marka Čejky PhD.,
vysokoškolského pedagoga a autora knih o problematice Střed-
ního východu.

Mgr. Eva Cudlínová, farářka

Velikonoční bohoslužby
v kostele sv. Ludmily na Chvalech
neděle 17. 4. Květná neděle 8:30 a 18:30
pondělí 18. 4. Pondělí Svatého týdne
úterý 19. 4. Úterý Svatého týdne ------ 18:30
středa 20. 4. Středa Svatého týdne 8:30 --------
čtvrtek 21. 4. Zelený čtvrtek, Večeře Páně ------ 18:30
pátek 22. 4. Velký pátek, Umučení Páně ------ 19:00
sobota 23. 4. Bílá sobota, Velikonoční vig. ------ 20:30
neděle 24. 4. Zmrtvýchvstání Páně 8:30 ------
pondělí 25. 4. Velikonoční pondělí 8:30 ------

P. Rafal Sulwestrzak,
administrátor farnosti sv. Ludmily

Omlouvám se bývalému nájemci divadelní kavárny za výrok
v únorovém HPZ o neplnění smlouvy. Provozní doba kavárny
v letních měsících roku 2010 pouze neodpovídala našim před-
stavám, k neplnění povinností z nájemní smlouvy vyplývajících
ze strany bývalého nájemce nedošlo.

Bc. Hana Čížková, ředitelka KC Horní Počernice

Velikonoce v Horních Počernicích

V ULICI SPOJENCŮ 2170/44
PRAHA 9, HORNÍ POČERNICE

SI VÁS DOVOLUJE POZVAT NA
VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

VE DNECH 14. 4. – 16. 4. 2011
VÝSTAVA JE PŘÍSTUPNÁ
VE ČTVRTEK 9.00 – 11.00

13.00 – 17.00
V PÁTEK 9.00 – 11.00

13.00 – 17.00
V SOBOTU 9.00 – 15.00
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Poslední únorové sobotní odpoledne
patřilo v Horních Počernicích maso-
pustu. Za chladného, ale slunečného
počasí se ve tři hodiny v ulici Ratibo-
řické setkala celá plejáda masek: rytíři,
piráti, klauni, indiáni, klibna, bába
s nůší, pohádkové bytosti i všelijaké roz-
manité masky z říše zvířat, nechyběl ani
medvěd, byť netradičně lední.
Ve tři hodiny udělila starostka Hana Mo-
ravcová masopustní právo: “Já, starostka
Prahy 20, uděluji všem maskám a obecen-
stvu právo masopustní, čímž jest dovoleno
masopust slaviti, zpívati, křepčiti a dobrého
moku si zavdati. Naopak zaka-
zuje se mračiti, plakati, láti
a sváry vyvolávati. Nařizuje se:
buďte dobré mysli a veselte
se!" Masopustní průvod v čele
s dvěma poníky, asi stovkou
účastníků a za asistence strá-
žníků městské policie se poté
vydal na cestu obcí. K dobré
náladě hrál harmonikář je-
doucí na voze taženým
oslem, rozdávaly se “staros-
tovské” koláčky a koblihy.
V cíli průvodu, na Chvalském
zámku, čekala na děti soutěž
o nejhezčí masku, oceněny
byly také nejvěrnější masky
kutilů Pata a Mata. Potom už
se otevřely dveře kočárovny,
kde byly pro všechny připra-
veny zabíjačkové dobroty,
horký čaj a svařené víno.
Poděkování za pěknou
a hojně navštívenou akci patří
organizátorům z Chvalského
zámku, sdružení Molechet, DDM,
městské policii, sponzorům občer-
stvení firmě Globus, Hotel Chval-
ská Tvrz a Pekařství Moravec, ale
hlavně všem, kteří se masopu-
stního veselí zúčastnili a nezůstali
doma před televizí.

text a foto
Dana Mojšíšová

Laufr žádá starostku o udělení práva.

Nařizuje se: ”Buďte dobré mysli a veselte se!”

K dobré náladě hrál
harmonikář Bohumil Kolací,
na zámku se hledal
Pat a Mat a ochutnávaly
zabíjačkové dobroty.

Masopust
Čas zabíjaček a lidového
veselí patrně souvisí s před-
křesťanskými oslavami pro-
bouzející se přírody na
začátku jara. Ač nemá příliš
společného s liturgií, je plně
podřízen církevnímu kalen-
dáři. Začíná svátkem Tří králů
a vrcholí masopustním pon-
dělím a úterým čtyřicet dní
před svátky velikonočními.
Posledním dnem tohoto ob-
dobí je Škaredá neboli Pope-
leční středa, začátek půstu
a příprava na Velikonoce.
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Chvalský zámek v dubnu 2011
Masopustní průvod
Horními Počernicemi
Koncem února se konal tradiční maso-
pustní průvod doprovázený koňmi, oslíky
a harmonikářem. Sešlo se mnoho masek,
ty nejlepší byly na nádvoří Chvalského
zámku odměněny pěknými cenami, na
kterých se podílel DDM Ratibořická.
O dobrou náladu se postaral pan Stibor ze
Společenství Molechet, za dobroty se sluší
poděkovat sponzorům akce: Globus ČR,
k.s., Pekařství Moravec a Hotel Chvalská
Tvrz.

Pod povrchem
V březnu se na Chvalském zámku usku-
tečnila výstava studentských prací ateliérů
Mediální a didaktické ilustrace a animo-
vané tvorby Ústavu umění a designu Zá-
padočeské unverzity v Plzni.
Zahájení výstavy proběhlo 3. března,
úvodní slovo pronesl Pavel Muchka, Ph.D.,
vedoucí oddělení knižní kultury Národního
muzea, a M. A. Richard Drury, zástupce ře-
ditele Ústavu umění a designu ZČU pro
uměleckou, výzkumnou a vývojovou čin-
nost. Angličan Drury je teoretikem výtvar-
ného umění, patnáct let žije v Praze a stal
se nepřehlédnutelnou postavou české vý-
tvarné scény. Hovoří dokonale česky, píše,
překládá a pořádá výstavy.

Dny české knižní kultury
V rámci 3. ročníku Dnů české knižní kultury
můžete na Chvalském zámku navštívit vý-
stavu bibliofilských tisků a grafik z nakla-
datelství Bonaventura a nechat se
inspirovat obrazy z ručního papíru. Výstava
potrvá do 29. května 2011.
Nenechte si ujít zajímavé besedy: 7. dubna
v 17 hodin s grafikem Karlem Zemanem
nejen nad knihou Jana Skácela Na koni
páv a smrt a moruše, 20. 4. v 17 hodin pak
s ak. malířem a grafikem Matějem Forma-
nem, ak. malířkou a grafičkou Z. Vojtovou
a literárním kritikem a publicistou J. Slom-
kem nad knižní podobou vyprávění Jiřího
Voskovce Relativně vzato.

Ing. Jana Nechodomová,
kastelánka Chvalského zámku

Výstavy na Chvalském
zámku v dubnu v rámci

3. ročníku Dnů české knižní
kultury:

30. 3. - 29. 5.
Bibliofilie a grafické listy
z nakladatelství Bonaventura
30. 3. - 29. 5.
Obrazy tvořené ručním papírem
z Dílny ručního papíru v Litoměřicích

Besedy:
7. 4. v 17.00 hod.
Beseda s grafikem Karlem Zemanem
20. 4. v 17.00 hod.
Beseda s grafikem a malířem Matějem
Formanem a dalšími umělci

Výstavy v Prodejní Galerii
a Kočárovně:
5. 4 - 29. 4.
Carol Williamsová: Výšivky
Vernisáž 5. 4. v 18.00
5. 4. - 29. 4.
Dagmar Střílková:
Jen tak mimochodem
16. 4 - 8. 5.
Ateliéry sochařství a kresby AVU

Průvod ve Šplechnerově ulici

Richard Drury při vernisáži výstavy
studentských prací Pod povrchem

Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130,
http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.cz

Spojení: Konečná stanice metra linky B – Černý Most, bus 221, 222, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 398, první zastávka – Chvaly

NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA
NA CHVALSKÉM ZÁMKU:

PONDĚLÍ - NEDĚLE
9.00 - 18.00 HODIN
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Program divadla v dubnu 2011

VYPRODÁNO

Přehled představení:

Pátek 1. dubna v 9.00 a 10.30
HURÁ, JARO JE TADY

Neděle 3. dubna v 15.00
ZPÍVÁNKOVÝ KABARET

Úterý 5. dubna v 19.30
TŘI NA LAVIČCE

Čtvrtek 7. dubna v 9.00 a 10.30
POHÁDKY ZE ZAHRÁDKY

Sobota 9. dubna v 15.00
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH

Neděle 10. dubna v 19.30
POPRVÉ VDANÁ

Úterý 12. dubna v 9.00 a 10.30
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ

Úterý 12. dubna v 19.30
VÁCLAV MLEJNEK:
AKORDEONOVÝ KONCERT

Středa 13. dubna – promítání v 9.30
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE

Pátek 15. dubna v 9.00
VESELÉ VELIKONOCE

Sobota 16. dubna v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

Neděle 17. dubna v 15.00
BUDULÍNEK MANDELINKA

Úterý 19. dubna v 19.30
DOSTANU TĚ NA JAHODY

Středa 20. dubna v 9.00
VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ

Středa 27. dubna v 9.00 a 10.30
JAN ÁMOS KOMENSKÝ

Čtvrtek 28. dubna v 19.30
ŽENA VLČÍ MÁK

Pokladna divadla je otevřena po – čt od
16 do 18 hodin a hodinu před každým
představením, na Chvalském zámku
denně od 10 do 16 hodin. Telefonické
rezervace v pokladních hodinách na
čísle: 281 860 174, internetové rezer-
vace na www.divadlopocernice.cz Ne-
vyzvednuté vstupenky vracíme do
prodeje po uplynutí 7 dnů od zadání re-
zervace.

Neděle 3. dubna v 15.00
ZPÍVÁNKOVÝ KABARET
Liduščino divadlo
Zábavné představení složené z pohádek
inspirovaných lidovými písničkami
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 5. dubna v 19.30
Aldo Nicolaj

TŘI NA LAVIČCE
Umělecká agentura Harlekýn, s.r.o.

Sobota 9. dubna v 15.00
Pohádka na motivy Boženy Němcové

O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Volné DS umělců Žlutý kopec
Zlá macecha a její dcera Holena nenahání
strach, jsou spíše k smíchu. Děti si oblíbí
hodnou Marušku, pro jejíž záchranu měsíc
Leden rád mění běh času. Představení
kombinuje činoherní herectví a velké
loutky. České lidové písně a živá hudba
provázejí celou pohádku.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 10. dubna v 19.30
Pavel Nilin

POPRVÉ VDANÁ
Režie: Jaromír Pleskot
Hraje: Taťjana Medvecká
Prodrat se životem sama nebo to vyřešit
jinak? To je zásadní otázka poetické ko-
medie, která s vtipem a nadhledem vypráví
o láskách a neláskách jedné betonářky.
Její životní osudy mnohdy rozhodně k smí-
chu nejsou, ale Tonička je řeší s neuvěři-
telným nadhledem, optimismem a velkým
smyslem pro humor. Vynikající Taťjana Me-
dvecká za její ztvárnění obdržela v roce
2002 prestižní divadelní cenu Thálie.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Úterý 12. dubna v 19.30
VÁCLAV MLEJNEK:
AKORDEONOVÝKONCERT
Václav Mlejnek uvede virtuózní originální
koncertní kompozice pro akordeon. Ab-
solvent Pražské konzervatoře, ZČU v Plzni
a Dánské královské akademie v Arhusu.
Získal celou řadu významných ocenění na
národních i mezinárodních soutěžích. Kon-
certuje na mimořádně kvalitní nástroj Pigini
Sírius.
Vstupné 160 Kč, děti, studenti a senioři sní-
žené vstupné 80 Kč
Internetové rezervace: sekce Jiní pořadatelé

Sobota 16. dubna v 19.30
BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO JAPONSKO
Hans Christian Andersen

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Režie: Saša Ptáčková a Michal Pivarči
DS Právě začínáme ve spolupráci s Kultur-
ním centrem Horní Počernice pořádají be-
nefiční představení ve prospěch obětí
zemětřesení v Japonsku.
Nové inscenační zpracování jednoho z nej-
krásnějších Andersenových pohádkových
příběhů.
Vstupné 120, 100, 80 Kč
Internetové rezervace: sekce Jiní pořadatelé

Neděle 17. dubna v 15.00
BUDULÍNEK MANDELINKA
Divadlo Anfas
Pohádka na motivy Josefa Lady o tom, jak
to dopadne, když malý nezbedný Budulí-
nek dělá takové vylomeniny, že i zkušená
kmotra liška je s rozumem v koncích. Po-
hádka plná písniček vás pobaví a poučí.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

NÁŠ TIP
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Úterý 19. dubna v 19.30
Ute Stein

DOSTANU TĚ NA JAHODY
Produkce divadlo Metro
Režie: Gustav Skála
Hra mistrně vystihuje ty lidské vlastnosti,
které u jiných dobře vidíme, ale u sebe sa-
mých je nalézt nechceme: ješitnost, sebe-
lásku, kariérismus, intrikánství. Protože se
ale jedná o dobrou komedii, jejíž autorkou
je žena, její pohled je sice ironický, ale zá-
roveň laskavě humorný. Světový dirigent,
sužován rozmary hysterické operní pěv-
kyně, nalézá úkryt v hotelu. Jednoho ve-
čera ho však navštíví tajemná krásná
slečna…
Hrají: Michaela Dolinová, Ivan Vyskočil,
Zuzana Ďurdinová/ Kateřina Urbanová,
Yvetta Tannenbergerová, Matěj Merunka/
Michal Slaný
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Čtvrtek 28. dubna v 19.30
Noelle Chatelet

ŽENA VLČÍ MÁK
UA Jaroslava Svobodová
Režie: Jaromír Janeček
Hra je monologem starší dámy, která pro-
žívá ve věku, kdy se většina jejích vrstev-
nic už dávno smířila s šedí, jednotvárností
a osamělostí zbytku života, nečekané ci-
tové vzplanutí. Neuvěřitelnou, ostýchavou,
dychtivou a stejně intenzivně opětovanou
lásku k muži ještě o deset let staršímu, než
je ona sama. V dnešní době tvrdého kultu
mládí a povrchní, fyzické krásy, kdy je věk
a zkušenost handicapem, jde o téma velmi
aktuální. I „starý“ člověk ještě žije a možná
vás překvapí jak! Jedinou a zároveň jedi-
nečnou roli Marty ztvárnila excelentní Hana
Maciuchová a česká premiéra hry je jejím
hereckým koncertem.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Dopolední představení
pro školy a školky:

Pátek 1. dubna v 9.00
HURÁ, JARO JE TADY
Divadlo Andromeda

Čtvrtek 7. dubna v 9.00
POHÁDKY ZE ZAHRÁDKY
Divadlo Kapsa

Úterý 12. dubna v 9.00 a 10.30
PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ
Divadlo Krapet

Středa 13. dubna – promítání v 9.30
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Kreslená pohádka Josefa Čapka,
vypráví Karel Höger

Pátek 15. dubna v 9.00
VESELÉ VELIKONOCE
Liduščino divadlo

Středa 20. dubna v 9.00
VELIKONOCE ANEB JARO VÍTEJ
Divadelní agentura Petra Kubce

Středa 27. dubna v 9.00
JAN ÁMOS KOMENSKÝ
Divadlo Poetik

Začátky dopoledních představení v 9.00,
pokud není uvedeno jinak. Jednotné
vstupné na divadelní představení 50 Kč, na
promítání 30 Kč. Maminky s dětmi mohou
představení navštívit po předchozí do-
mluvě na tel. čísle: 281 920 326. Školy
a školky mají při obsazování míst přednost.

Změna programu vyhrazena.

Michaela Dolinová a Ivan Vyskočil
v komedii Dostanu tě na jahody

Hana Maciuchová ve hře Žena vlčí mák

Velikonoce aneb jaro vítej

DIVADLO V PŘÍRODĚ
13. 5. - 26. 6. 2011

41. ROČNÍK FESTIVALU
OCHOTNICKÝCH DIVADEL
V HORNÍCH POČERNICÍCH

Vážení a milí diváci,

děkujeme vám za vaši pří-
zeň po celou právě končící pátou
divadelní sezónu a věříme, že v té
příští se budeme setkávat stejně
často. Už teď máme připraveno ně-
kolik divadelních lahůdek od praž-
ských i mimopražských hostujících
divadel.

V květnu a červnu vás tra-
dičně zveme do našeho letního di-
vadla v Horních Počernicích na
nejstarší festival divadelních ochot-
nických souborů v České republice
konaný pod širým nebem. V jeho
průběhu uvedeme čtrnáct různých
titulů, pohádky, komedie, muzikál,
ale také drama. Stačí si jen vybrat.
Srdečně vás tímto zveme a těšíme
se na vás.

Za pořadatele festivalu
Hana Čížková, ředitelka divadla

RADOVAN PAUCH
VÝSTAVA OBRAZŮ
Vernisáž ve středu 27. dubna v 19.00
Radovan Pauch se narodil v Ústí nad
Labem. Od začátku 90. let žije a tvoří
v Horních Počernicích. Výtvarně se vzdělá-
val v ateliéru ak. sochaře Vláda Jurkoviče,
ak. malíře Vlastimila Šika (kresba) a ak. so-
chaře Josefa Sejka. Pracuje převážně s pří-
rodními materiály, s hlínou a dřevem.
Výstava je prodejní.

Generální partner Divadla Horní Počernice

Hlavní sponzor Divadla Horní Počernice
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DIVADLO V PŘÍRODĚ – 41. ROČNÍK FESTIVALU OCHOTNICKÝCH DIVADEL
DATUM PŘEDSTAVENÍ V 17.00 PŘEDSTAVENÍ VE 21.00

PÁ 13. 5. -------------------------- ŽENSKÝ BOJ
DS PRÁVĚ ZAČÍNÁME HORNÍ POČERNICE

SO 14. 5. -------------------------- ŽENSKÝ BOJ

NE 15.5. PEKLO V PEKLE ŽENSKÝ BOJ
DS JIŘÍ PODĚBRADY

PÁ 20. 5. -------------------------- SŮL NAD ZLATO - PREMIÉRA
DS POČERNÍČCI A VÝTEČNÍCI

SO 21. 5. SŮL NAD ZLATO SŮL NAD ZLATO

NE 22. 5. SŮL NAD ZLATO --------------------------

PÁ 27. 5 -------------------------- A PŘECE TU STRAŠÍ - PREMIÉRA
DS POČERNÍČCI

SO 28. 5. A PŘECE TU STRAŠÍ A PŘECE TU STRAŠÍ

NE 29. 5. A PŘECE TU STRAŠÍ --------------------------

ST 1. 6. -------------------------- KOMU ZVONÍ ANDĚL
DS BOŘANOVICKÁ KRÁLOVSKÁ OPERA

ČT 2. 6. -------------------------- BLBEC K VEČEŘI
TMA DIVADLO TEREZÍN

PÁ 3. 6. -------------------------- UDĚLÁTE MI TO ZNOVA?
DS SCÉNA LIBOCHOVICE

SO 4. 6. ČERTŮV ŠVAGR ORFEUS NEJENOM V PODSVĚTÍ
RACHTÁMIBLATNÍK PRAHA DS JIŘÍHO VOSKOVCE SÁZAVA

NE 5. 6. ČESKÝ HONZA LIGA PROTI NEVĚŘE
DS UCHO UHŘÍNĚVES DS MÁJ PRAHA

PÁ 10. 6. -------------------------- NEZNÁLEK – PREMIÉRA
DS POČERNÍČCI

SO 11. 6. NEZNÁLEK NEZNÁLEK

NE 12. 6. NEZNÁLEK --------------------------

PÁ 17. 6. -------------------------- PETR PAN – PREMIÉRA
DS POČERNÍČCI

SO 18. 6. PETR PAN PETR PAN

NE 19. 6. PETR PAN --------------------------

ČT 23. 6. -------------------------- ŽENICHOVÉ - PREMIÉRA
DS PRÁVĚ ZAČÍNÁME

PÁ 24. 6. -------------------------- ŽENICHOVÉ

SO 25. 6. -------------------------- ŽENICHOVÉ

NE 26. 6. -------------------------- ŽENICHOVÉ

PODROBNÝ PROGRAM NAJDETE V KVĚTNOVÉM ČÍSLE HPZ A NA WWW.DIVADLOPOCERNICE.CZ
Divadlo v přírodě: zahrada ZŠ Spojenců 1408, Praha 20 – Horní Počernice. Doprava z konečné metra B Černý Most au-
tobusy 261 a 222 do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla), 223 a 296 do stanice Vysokovská (cca 5 minut), 221, 273, 303,
304, 323, 353 do stanice Vojická (cca 15 minut). Vstupné: odpolední představení pro děti od 2 - 12 let 30 Kč, ostatní 50
Kč, rodinné vstupné 120 Kč (2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti). Večerní představení jednotné vstupné 50 Kč.
Ušetřit můžete zakoupením permanentní vstupenky v ceně 500 Kč, která platí na všechna představení pro veřejnost pro
dvě osoby. Pořadatel festivalu: Kulturní centrum Horní Počernice, příspěvková organizace, Votuzská 379/11, 193 00
Praha 20 – Horní Počernice, tel.: 281 920 326, www.divadlopocernice.cz, e-mail: divadlo@pocernice.cz



15

Našim seniorům jsou určena pravidelná
přátelská setkání na Chvalském zámku
v Horních Počernicích nazvaná Zá-
mecká posezení, na která je od února
pravidelně zvou starostka Hana Morav-
cová, radní Mgr. Alena Štrobová
a MVDr. Klára Bonková.

Poděkování seniorům
Prvním hostem počernických posezení se
stala humanitární pracovnice organizace
International Humanity Eva Mahrová.
Žena, která se v padesáti letech a v době,
kdy dospěli její synové, rozhodla pro radi-
kální životní změnu. Cestuje po celém
světě a pečuje o děti v sirotčincích na Srí
Lance, v Tanzanii nebo v uprchlických ne-
pálských táborech. Tvrdí, že tímto způso-
bem života si naplnila životní sen. O svých
zážitcích vyprávěla na Chvalském zámku
s velkou dávkou citu, ale i s humorem. Po-
černické seniory svým vystoupením
nadchla natolik, že mezi sebou na po-
třebné plenky pro osiřelé děti v jižní Tan-
zanii vybrali 1.200 Kč. Akci v Horních
Počernicích ocenil i představitel organi-
zace International Humanity
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D. „Vy-
braná částka je krásná, ale i bez ní to na
Chvalském zámku byla hodnotná akce plná
pozitivních emocí,“ uvedl. „Gumové kal-
hotky a textilní pleny, které za ni pořídíme,
zvýší hygienický standard nejenom sirotků,
ale i celého sirotčince, a kolegyně pečova-
telky za to budou moc rády. Ještě jednou
vám děkuji za to, že jste akci v Horních Po-
černicích uspořádali. Věřím, že byla příno-
sem pro obě strany a naše speciální
poděkování patří všem laskavým počernic-
kým seniorům za jejich dar, který pomůže
zlepšit podmínky života pro nejmenší tan-
zanské děti.“
Březnovým hostem Zámeckých posezení
byl „žijící klasik českého fejetonu“ a roz-

hlasový moderátor Rudolf Křes-
ťan spolu s manželkou, akade-
mickou malířkou Magdalenou
Křesťanovou. Četl ukázky svých
fejetonů, přidal pro něho ty-
pické vtipné postřehy ze života,
předvedl přítomným svou vzác-
nou schopnost hry se slovy
a radosti z úplně nejvšednějších
věcí. Ke slovu přišla i malá im-
provizovaná autogramiáda jeho
knih, kde autorův podpis doplnila paní
Magda osobním obrázkem pro každého
z hostů. Zdá se, že Zámecká posezení vás
těší a tak na závěr přidáváme informaci
o tom, že další se koná 12. dubna 2011 od
14 hodin.
Pozvání na zámek v Horních Počernicích

tentokrát přijala herečka Valentina Thie-
lová. Beseda bude spojena s promítáním
ukázek jejích filmů, a protože ji připravu-
jeme ve spolupráci s firmou Corega, naši
senioři dostanou i drobné dárky.

Mgr. Alena Štrobová, radní
Foto Vít Procházka

Zámecké
posezení

12. dubna 2011
ve 14 hodin

Hostem bude herečka
Valentina Thielová

Zámecká posezení se zajímavými hosty vás baví
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Ne na mém dvorku!
Je to jev již léta popsaný ve světové od-
borné i populární literatuře – viz anglická
Wikipedie, heslo NIMBY (Not In My Backy-
ard). Popisuje odpor obyvatel k rozvojo-
vým projektům, které mají být umístěny
v blízkosti jejich sídel. Z psychologického
hlediska se jedná o pochopitelný projev
pudu sebezáchovy a konzervatismu,
obavy před něčím neznámým, co by
mohlo ohrozit pohodu dotyčného.
Obvykle se sice jedná o stavby veřejného
zájmu, ale obecně vnímané jako kontro-
verzní – spalovny odpadu, skládky, větrné
elektrárny, dálnice nebo věznice. Jejich
dopad na blízké okolí totiž může být s re-
lativně vysokou pravděpodobností nepří-
znivý. V takových případech musí veřejná
správa velmi pečlivě zvažovat, jak silný je
veřejný zájem a zda případně omezit vlast-
nická práva dotčených obyvatel. V někte-
rých případech dokonce může dojít
i k vyvlastnění majetku, byť za náhradu.
V Horních Počernicích nechystáme žádný
podobný projekt, nicméně i zcela obvyklé
a nekontroverzní stavby se často setkávají
s nelibostí některých budoucích sousedů.
Takový typický místní „nimby“ kupříkladu
bydlí na konci intravilánu u louky určené
k další bytové výstavbě. Pořídil si pěkný
domek s pěkným výhledem a nový záměr

Neposeda v Mezilesí
Nezisková orga-
nizace Neposeda
o.s. se už více
než 11 let věnuje
práci s rodinou.
Její aktivity jsou
ve velké míře ur-
čeny především
dětem a dospíva-
jící mládeži. Právě pro ně se snaží pra-
covníci a síť dobrovolníků zmíněné
organizace vytvořit co nejpestřejší nabídku
aktivit pro volný čas. Neposeda nabízí
možnosti zajímavých forem vzdělávání, do-
učování pro děti a poradenský servis.
V rámci svých možností se občanské sdru-
žení snaží pomáhat dětem v složitých ži-
votních situacích. V takových, které dítě
bez pomoci blízkých lidí nebo odborníků
nedokáže zvládnout. Patří k nim především
problémy v rodině, ve škole, komplikované
vztahy se spolužáky, pocit sociálního vy-
loučení, nejistoty a samoty.
Neposeda se zabývá i terénní prací a vel-
kou pozornost věnuje preventivním pro-
gramům, jejichž smysl je naprosto
jednoznačný - cílem je předejít rizikovému
chování dětí a mládeže. Kontaktní práce te-
rénních pracovníků, sociálních pedagogů
a psychologů je hlavním smyslem půso-
bení Neposedy. Na základě rozhodnutí
rady MČ Praha 20 a doporučení sociálně
zdravotní a protidrogové komise bude Ne-
poseda od 1. dubna 2011 poskytovat své
služby také v Horních Počernicích.
Neposeda zahájí své působení v nebyto-
vých prostorách v Mezilesí 2059. Nájemní
smlouva bude uzavřena od 1. 4. 2011 do
31. 12. 2011 za symbolické nájemné
1.000 Kč za rok s možností dalšího pro-
dloužení. Spolu s kolegy radními jsme roz-

Hornopočernické
farmářské trhy zahájeny
Ve čtvrtek 17. března byla v prostorách
Chvalské tvrze obnovena tradice farmář-
ských trhů v Horních Počernicích. Naše
obec se tak stala v Praze jednou
z prvních, které v letošním roce umožnily
tuto moderní metodu distribuce čerstvých
potravin přímo od výrobců či pěstitelů.
I přes nepřízeň počasí zaujala nabídka
produktů od zeleniny až po masné vý-
robky mnoho návštěvníků a stala se slib-
ným impulsem pro růst popularity
farmářských trhů. Chvalská tržnice dotvá-
řela pro tuto událost opravdu velmi důs-
tojné a atraktivní prostředí. O tom se
ostatně budete moci přesvědčit každý
čtvrtek mezi 9. a 18. hodinou.

Mgr. Viktor Šaroch, radní

Zpravodaj se tiskne levněji
V rámci hledání dalších možných úspor na
radnici jsme se rozhodli zaměřit i na tisk
Hornopočernického zpravodaje a vyhlásili

výběrové řízení, kam se
přihlásilo 19 tiskáren
a zprostředkovatel-
ských agentur. Výsle-
dek byl jednoznačný.
Cena za jeden výtisk
časopisu činila dosud
10,96 Kč bez DPH
a nová tiskárna tiskne
náš zpravodaj při stej-
ném nákladu 6.200 kusů
za 4,55 Kč bez DPH.

Vítězem výběrového řízení je tiskárna Nava
Tisk, spol. s r.o. z Plzně. Poslední faktury,
které putovaly do původní tiskárny Omi-
kron, byly vystaveny na částky vyšší než
75.000 Kč, faktura pro Nava Tisk na
31.304 Kč. Celková roční úspora za tisk
Hornopočernického zpravodaje se proto
bude pohybovat kolem částky 500.000 Kč.

Mgr. Alena Štrobová,
radní

hodnuti plně
podpořit každou
činnost, která
dětem v nepří-
znivé životní si-
tuaci pomůže.
Jejich počet bo-
hužel stále na-
růstá také u nás
v Horních Počer-
nicích. Jakákoli
pomoc druhých lidí má pro ně v takové
chvíli cenu zlata. Víme, že právě tyto děti
naši pomoc opravdu potřebují.
Z toho důvodu jsme připraveni vybudovat
s pomocí našich sociálních pracovnic
vlastní nízkoprahové centrum - klub, které
se na tuto práci zaměří. Klub by se pro
naše děti a mládež měl v budoucnu
ideálně stát jedním z mnoha zázemí, kde
naleznou nejen své vrstevníky, ale i mo-
derní sociální služby.

Mgr. Alena Štrobová,
radní

mu sníží pocit
komfortu – zhorší
výhled, zastíní
zahradu, sta-
vební činnost
bude rušit, do-
pravní obsluha
zvýší hlučnost
a emise. Ne-
hledě na to, že
nemá jistotu
ohledně povahy nových sousedů. Žádný
soused – dobrý soused! Tento přístup lze
sice lidsky pochopit, na druhou stranu by-
chom mohli obec navždy zakonzervovat
a neumožnit její další rozvoj.
Anebo v jiném místě si obyvatelé vymohli
zákaz vjezdu do své ulice s výjimkou do-
pravní obsluhy. A je jim zcela jedno, že jiní
občané vykupují jejich klid zvýšeným rá-
musem a zápachem z dopravy, která
nemá možnost se rozjet do více směrů. Ja-
kákoliv změna, která by pomohla zlepšit
prostředí okolních ulic – například Ve
žlíbku nebo Náchodské – na úkor jejich
klidu, vyvolává div ne bouři.
Měli bychom si všichni uvědomit, že
všichni občané jsou si rovni ve svých po-
třebách a právech. A měli bychom si na-
stavit vyšší práh tolerance ke změnám
okolo nás. Samozřejmě za podmínky, že
se v celém procesu dodržují zákonná i mo-
rální pravidla hry.

Mgr. Viktor Šaroch,
radní
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Šance nejen pro matky
s dětmi
V Evropě jde o běžnou normu. U nás je bo-
hužel zatím částečný pracovní úvazek pro
rodiče, kteří pečují o malé děti, spíše vý-
jimkou. Stačí srovnání: ve Velké Británii, Ni-
zozemsku nebo Rakousku běžně pracuje
na částečný úvazek až třetina lidí. U nás je
to pouhých šest procent. Flexibilní pra-
covní úvazky jsou ideální formou práce pro
matky, které pečují o malé děti, případně
se do zaměstnání po rodičovské dovolené
vracejí.
V Horních Počernicích vyvíjí ve směru pří-
pravy matek i otců na rodičovské dovolené
na příchod do zaměstnání neocenitelnou

aktivitu rodinné centrum MUM. V rámci
vzdělávacího a osvětového projektu doto-
vaného z Evropského sociálního fondu pů-
sobí v MUMu například sociálně právní
poradna, jejímž cílem je mimo jiné pomoc
rodičům, kteří hledají práci, ideálně právě
formou částečných pracovních úvazků.
V MUMu dostávají v rámci projektu Práce
a život v rovnováze šanci doplnit si vzdě-
lání. V době, kdy jim hlídací asistentky ve
vedlejší herně pečují o děti, mohou naše
maminky absolvovat třeba kurzy účetnic-

Jaro na lavičkách
V poslední době jsme zaznamenali několik
podnětů na téma chybějící lavičky. Stěžují
si maminky s dětmi, senioři, ale i další
z vás, kteří s příchodem jara a dnů plných
slunce spojují vidinu příjemného venkov-
ního posezení. Paní starostka Hana Mo-
ravcová se zasadila o to, že lavičky se
v Horních Počernicích postupně vrátí na
svá místa, většina z nich v bezvadném
stavu a opravených. Na závěr jen apel
směrem k vandalům: upřímně věříme, že
dopřejete našim spoluobčanům možnost
užívat si jejich pohodlí delší dobu než pou-
hých pár dní nebo dokonce jen hodin po
instalaci.

-aš-

Cyklostezky v Praze ano,
ale za jiné peníze
Snad všechna média v minulosti uváděla,
že Praha má nejdražší cyklostezky v Ev-
ropě. Nejznámějším příkladem je 3,2 km
dlouhá cyklostezka Rokytka, vybudovaná
ve Vysočanech na místě železniční vlečky
za 140 miliónů korun. Také další výstavba
cyklostezek se měla odehrávat v podobné
režii.
Nedávný přístup pražské radnice k této
problematice obhajoval na únorovém jed-
nání výboru pro
volný čas, sport, cy-
klostezky a výstav-
nictví Ing. Pavel
Polák. V jeho náplni
práce v letech 2003
- 2010 byly právě
cyklostezky. Jím
předložený a ko-
mentovaný materiál
Návrh investiční vý-
stavby cyklostezek
pro rok 2011 například v prvním bodě třemi
řádky popisuje vytvoření cyklostezky
v délce 200 metrů v Roztocké ulici za cca
18 mil. Kč! Ostatní navrhované akce bohu-
žel pokračují v totožném duchu, tedy
žádný projekt, žádná bližší specifikace
stavby, žádný rozpočet, žádné zdůvodnění

navrhovaných astronomických částek. Pan
Polák byl výborem vyzván ke specifikaci
jednotlivých investičních záměrů, čemuž
se velmi divil vzhledem k tomu, že se prý
tak stalo poprvé…
Dosud běžný postup realizace cyklostezek
byl následující : Komise Rady HMP pro cy-
klistickou dopravu připravila a předložila
Radě tzv. zadávací kartu, která obsahovala
vytipovaná území pro výstavbu cyklos-
tezky. Dále byla vytvořena tzv. studie pro-
veditelnosti, zcela v režii Technické správy
komunikací HMP. Tato společnost poté
v roli investora zadala projekt, vyřídila sta-
vební povolení a na stavbu cyklostezky vy-
psala výběrové řízení pod vedením
cyklokoordinátora, zaměstnance TSK.
Ze strany Zastupitelstva hl. m. Prahy tedy
neprobíhala žádná kontrola zadání pro-
jektu, výše finanční částky a průběhu vý-
běrového řízení. Na výzvu výboru byly jeho
členům předány TSK materiály k jednotli-
vým cyklostezkám, jejichž výstavba je
v roce 2011 plánována a zahrnuta v již

schváleném rozpočtu. Výbor prověřil tran-
sparentnost a hospodárnost investic a prů-
běh výběrového řízení každé cyklostezky.
Bylo například zjištěno, že na výše uve-
dené cyklostezce Roztocká bylo propla-
ceno už 600.000 Kč, přestože dosud
nebyly realizovány vůbec žádné práce. Po
této informaci se výbor na březnovém za-
sedání rozhodl podrobit všechny projekty
přísnému auditu.
Pokud na jeho základě dojde k úspoře fi-
nančních prostředků, mohou tyto být po-
užity na výstavbu dalších cyklostezek,
popřípadě přesunuty do rezerv rozpočtu
s tím, že z nich mohou být financovány
další plánované sportovní akce pro Pra-
žany. Zatím dostal výbor ústní příslib ná-
městka primátora Ing. Karla Březiny, že se
žádná cyklostezka bez doporučení výboru
realizována nebude.

JUDr. Monika Krobová Hášová
Autorka je pražská zastupitelka za TOP 09,
místopředsedkyně výboru ZHMP pro volný
čas, sport, cyklostezky a výstavnictví a ro-
dačka z H. Počernic.

tví, jazyků, počíta-
čové kurzy nebo
dokonce kurz,
který je nasmě-
ruje k tomu, jak
se v zaměstnání
líčit a vystupovat.
A b s o l v e n t k y
kurzů tak získají před příchodem do práce
nejen cenné znalosti, ale i potřebné sebe-
vědomí. MUM je připravený aktivity v rámci
projektu Práce a život v rovnováze i nadále
rozvíjet. Na podzim 2011 připravuje před-
nášky pro zaměstnavatele i potenciální za-
městnance, poskytne i odbornou podporu
při zavádění nových forem práce na pra-
covišti.
Vedení MČ Praha 20 uvítá jakoukoli inicia-
tivu ze strany hornopočernických podnika-
telů a firem ve směru zaměstnávání rodičů
malých dětí na částečné pracovní úvazky.
Rodiče, kteří pečují o malé děti, znamenají
pro své zaměstnavatele jednoznačné plus.
Obvykle nemají problém s organizací času,
jsou schopní, plní energie, výkonní a bez-
výhradně loajální. Možnosti zvládat práci
i péči o rodinu si váží. Nabídnout jim flexi-
bilní pracovní úvazek je proto v konečném
důsledku šance výhodná pro obě strany.
Firmy v Horních Počernicích, které nabízejí
flexibilní formy práce, jako jsou částečné
nebo sdílené úvazky, případně práce z do-
mova, se mohou obrátit přímo na vedoucí
sociálně právní poradny MUM Mgr. Dubo-
vou: zuzana.dubova@rcmum.cz nebo tel.:
775 720 587.

Mgr. Alena Štrobová, radní
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Za Pipi Dlouhou punčochou do ČRo
Knihy spisovatelky Astrid Lingrenové mají děti ve velké oblibě už
řadu let. Čtou je rády ve škole i doma. Poznat, jak se tvoří dra-
matizace tohoto veselého vyprávění s lidmi, kteří to umí, se kaž-
dému hned tak nepodaří. Velké štěstí ale měli žáci 5. třídy ze
školy v ulici Spojenců, když je redaktorka Zuzana Foglarová po-
zvala přímo do studia Českého rozhlasu na besedu s autory roz-
hlasového ztvárnění části oblíbené knihy.
“Projekt, který děti ze ZŠ Spojenců v Českém rozhlase navštívily,
se jmenuje Rozhlasové hry živě. Veškeré informace o něm jsou
na webových stránkách www.rozhlas.cz/hryzive. Pokud se které-
koliv počernické škole bude líbit, je srdečně zvána. Stačí napsat
na e-mail hryzive@rozhlas.cz a domluvit vhodný termín. Pokud
děti nechtějí poslouchat celou rozhlasovou hru, nabízíme jen ex-
kurze do budovy Českého rozhlasu. Děti se podívají do studia,
prohlédnou si rozhlasovou budovu a dozvědí se mnoho zajíma-
vého z historie i současnosti rozhlasového vysílání,” vysvětlila Zu-
zana Foglarová /foto/.

Dopoledne začalo poslechem CD s vynikající Bárou Hrzánovou
v hlavní roli. Režisér Vladan Rusko a hudební skladatel Kryštof
Marek odměnili pozorné posluchače milými dárky a s dětmi utvo-
řili dokonalý orchestr s bubínky, cinkátky, dřívky a chrastítky, aby
nacvičili za doprovodu klavíru veselou píseň o domorodcích Ku-
redutech. Místnost se rázem proměnila na ostrov v Tichomoří,
kde se ozýval kromě zpěvu i pokřik usumplusor – usumplusor,
což je kuredutsky hurá – hurá! Po krátké besedě s oběma umělci
si děti prošly Studiový dům, nahlédly do hlasatelny, obdivovaly
atrium s chytrým zařízením bránícím otřesům budovy a povšimly
si starých rozhlasových přijímačů vystavených ve vitrínách. Do-
poledne uteklo velmi rychle. Děkujeme tímto za příjemné, poučné
a neobvyklé zážitky v Českém rozhlase.

Mgr. J. Rutnerová,
ZŠ Spojenců

Písmo Comenia Script
Po půlroce systematické výuky písma Comenia
Skript v 1. ročníku FZŠ Chodovická lze konsta-
tovat, že se potvrzují hypotézy vedoucí k zave-
dení pokusného ověřování tohoto nového typu
písma. Většině prvňáčků nedělá problém osvojit si jednotlivé
tvary písma, neboť jsou jim dobře známé z tiskací podoby. Při
nácviku není třeba zdlouhavého vysvětlování směru jednotlivých
tahů pro psaní písmen. Potvrzuje se, že je dobře čitelné i písmo
dětí se zjevnými projevy poruchy grafomotoriky. Napsaný text
čtou žáci navzájem bez obtíží, což u tradičního psacího písma
nebývalo vždy úplně jednoduché.

Zdravá výživa – projektový den na 1. stupni
Naše potrava je vedle vzduchu nejdůležitější podmínkou k životu.
Ve vyspělých krajinách spotřebuje člověk průměrně 600 kg po-
travy a 700 kg vzduchu za rok! Toto množství se musí náležitě
projevit. Kvalitu vzduchu neovlivníme, zato kvalitu stravy ano. Děti
z prvního stupně pod bedlivým vedením třídních učitelek si sami
vyzkoušely, že připravit svačinu nebo i dezert odpovídající zása-
dám zdravé výživy není žádná legrace.
Lidský organismus a dětský zejména je systém nesmírně citlivý
na každé jídlo. K udržení dobrého zdraví a správné kondice je
třeba, aby strava obsahovala přiměřené množství bílkovin, tuků,
cukrů, vitamínů, minerálních látek a vlákniny. Je také důležité,
aby potraviny byly co nejméně znečištěny chemikáliemi, dobře
ošetřeny a šetrně připraveny.
Děti dostaly pokyny od učitelky, které potraviny mají v určený
den do školy přinést, vymýšlely recepty na zdravá jídla a spo-
lečně připravovaly předkrmy, pomazánky, zeleninové i ovocné
saláty. Pro přípravu jídla využily prostory nově zrekonstruované
školní kuchyňky, kde si také vyzkoušely zásady správného sto-
lování, protože dobře zpracované a krásně upravené jídlo nám
bude lépe chutnat na prostřeném stole než na konferenčním
stolku, kde máme vedle talíře položená ovládátka od televize.
A co si děti z projektového dne zapamatovaly? Například, že mezi

Rej masek ve školní družině ZŠ Spojenců
Školní družina při ZŠ Spojenců pořádala v únoru pro své žáky
zábavné odpoledne v maskách. Rej masek se zde koná každý
rok a děti se na něj s radostí
připravují dlouho dopředu.
Odpoledne probíhalo v pro-
storách školní družiny, kde
byly pro děti připraveny hry,
soutěže, diskotéka a popu-
lární „zumba“. Odpoledne
se vydařilo a všichni se tě-
šíme na příští maškarní od-
poledne. A co na to děti?
Anička, 3. tř.: “Bylo to moc veselé, hodně masek a soutěží s od-
měnou.” Míša, 1. tř.: “Líbila se mi družina vyzdobená balónky
a spousta bonbonů.” Martin, 4. tř.: “Mně se líbilo všechno -
masky, soutěže, ale hlavně dar od maminky Majdy – vlastnoručně
upečené výborné koláčky!”

Vychovatelky školní družiny, ZŠ Spojenců

Na konci prvního pololetí jsme provedli dotazníkové šetření u ro-
dičů našich prvňáčků. Z odpovědí rodičů vyplynulo, že převážná
většina žáků píše úkoly zcela samostatně, do psaní je rodiče ne-
musí nutit. Se psaným projevem svých ratolestí jsou spokojeni
téměř všichni rodiče. Děti píší písmena bez tištěné předlohy, zpa-
měti. Rodiče se nemusí zároveň s dětmi znovu učit psát správné
tvary jednotlivých písmen. Pozitivně hodnotí i úroveň písanek
Umím psát. V porovnání s testováním rychlosti psaní v předcho-
zích letech, kdy žáci psali tradičním psacím písmem, se ukazuje,
že psaní novým typem písma je rychlejší.
U zápisu dětí do 1. tříd projevila značná část rodičů opět zájem
o nový typ psacího písma Comenia Skript. O možnosti učit nový
typ písma budoucí prvňáčky bude škola jednat s rodiči na avi-
zované schůzce 18. května 2011.

Mgr. Jana Valentová,
FZŠ Chodovická
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Když lidské dobro vítězí
Žáci 2. stupně FZŠ Chodovická shlédli filmové představení Nic-
kyho rodiny. Dokumentární film, jehož součástí jsou i hrané
scény rekonstruující příčiny a průběh 2. světové války, příběh Ni-
cholase Wintona, který zachránil 669 dětí z židovských rodin před
smrtí v koncentračních táborech.
Během promítání filmu jsme se často neubránili slzám, v dojem-
ných chvílích loučení rodičů s dětmi na nádraží. „Jedna z matek
vytáhla své plačící dítě z okna vlaku. Nemohla se odhodlat poslat
ho samotné do Londýna, ale v poslední chvíli si to rozmyslela
a holčičku do rozjíždějícího se vlaku vrátila, a tak ji zachránila“,
píše Gábina ze 7. A. „Měla jsem radost, když se v závěru filmu
sešli všichni, které Nicholas Winton zachránil, a všichni, kteří udě-
lali dobrý skutek, rozsvítili mobily. Vykonáním dobrých skutků se
chtěli dnes 101letému Nickymu podobat,“ píše Nátálie ze 7. B.
Díky za ten příklad statečnosti a nezištné pomoci, pane Wintone!

Mgr. Anna Vavřincová,
FZŠ Chodovická

A co dál, deváťáci?
Rozhodnout se pro správnou střední školu a pravý obor studia,
který ovlivní budoucnost mladého člověka, určitě alespoň tu blíz-
kou, není v patnácti letech snadné ani pro naše deváťáky, ani pro
jejich rodiče. Období váhání ale končí a brzy budou kostky
vrženy definitivně.
Na otázku co ovlivnilo tvou volbu střední školy? odpověděly
Zuzka s Veronikou z 9. B.: „Hlavně moje sestra a také rodiče vždy
podporovali mé záliby a koníčky, ale nesmím zapomínat na školu,
která nás připravovala pro život na střední škole. Velkou zásluhu
má naše třídní učitelka Jaroslava Pokorná. Díky ní jsme samo-
statnější, zodpovědnější a dospělejší.“
Na FZŠ Chodovická má výchova k volbě povolání dlouholetou

Sportovcům z Chodovické
začíná jarní sezóna
S nastupujícím jarem začíná pro naše
sportovce hlavní sezóna. Koncem
března se starší žáci a žákyně zúčast-
nili obvodního kola v basketbalu a vo-
lejbalu. Na 4. dubna posilujeme paže,
abychom byli co nejúspěšnější v kraj-
ském kole šplhu na laně a tyči.
Dne 19. 4. budou naši školu repre-
zentovat žáci 4. a 5. ročníků na ob-
vodním kole v přehazované Preventan
Cup. Pro žáky 1. stupně se ve spor-
tovním areálu naší školy pořádá ob-
vodní kolo fotbalového turnaje McDonald´s Cup ve dnech 27.
a 28. 4. Na poslední dubnový týden chystáme tradiční akci Cho-
dovické trsání, na kterou se těší nejen naši současní žáci, ale i ti
bývalí, kteří se při této příležitosti přijdou do školy podívat a po-
chlubit se svými výsledky na středních školách. Mezi nejdůleži-
tější květnové akce na našem hřišti patří organizace obvodního
kola Poháru rozhlasu v lehké atletice. Také se těšíme na 12.
května a budoucí žáky 6. třídy s rozšířenou výukou tělesné vý-
chovy, kteří k nám přijdou na talentové zkoušky.

D. Veselá,
hospodářka FZŠ

Víte, kdo je kdo?
Ve žlutém tričku je Pat
nebo Mat? V červeném
Mat nebo Pat? Aby se
postavičkám co nejvíce
přiblížili, přišli naši dru-
háci jedno pondělí na
konci února ve žlutých
a červených tričkách!
A teď už dobře vědí, že
červené tričko nosí Mat
a žluté Pat. Strávili s nimi totiž celý týden.
Promítali si jejich příběhy, četli o nich
v knížkách, kreslili je a malovali. Své po-
znatky si ověřili na výstavě na Chvalech,
která byla známým „šikulům“ věnována.
A co se jsme se o českém animovaném seriálu dozvěděli? Paní
učitelky vzaly na pomoc Wikipedii a seznámily děti s historií dvou
nerozlučných a nezručných kutilů. Poprvé se dvojice nešiků ob-
jevila v roce 1976 v krátkém filmu Kuťáci. V 80. letech získaly
loutky svou definitivní podobu a seriál název A je to!, v roce 1989
dostali Pat a Mat svá jména a seriál byl nazván podle nich. Dnes
se setkáváme s hračkami, hrami, DVD s příběhy a knihami inspi-
rovanými příběhy Pata a Mata.
Mohou si vzít děti z příběhů ponaučení? Určitě ano. I když jsou
Pat a Mat na první pohled nešikovní, vždy se snaží vyřešit každou
situaci, nikdy se nevzdávají, nikdy nejsou vzteklí a nikdy se na
sebe navzájem nenaštvou, když se něco nepovede. Jen zavrtí
hlavou, zadumají se, zaťukají si na čelo a nový nápad je na světě.
Když dosáhnou úspěchu, potřesou si rukama a oba současně
udělají typické rázné gesto s loktem ohnutým do pravého úhlu.
Naše děti jsou určitě šikovnější a manuálně zručnější, jsou ale
také tolerantní k chybám kamaráda? Nemají někdy z jeho ne-
úspěchu škodolibou radost, nesnaží se mu předvést, o kolik jsou
lepší než on? Co se nad svým chováním více zamyslet a po-
směch nahradit pomocí a povzbuzením. A nešetřit chválou, když
se sousedovi v lavici povede vypočítat těžký příklad nebo nama-
lovat hezký obrázek. Zkusme být kamarády v každé situaci. Mi-
mochodem, která postavička má kulicha a která radiovku?

R. Vlčková, J. Kittlerová a M. Ešnerová,
učitelky 1. stupně FZŠ Chodovická

tradici. Výchovná poradkyně Mgr. Jana Prokopová se ve spolu-
práci s ostatními učiteli snaží pomoci rodičům i dětem už od 7.
ročníku zorientovat se v informacích o možnostech studia na
středních školách v rámci konzultačních hodin. Zprostředkovává
osmákům a deváťákům besedy s profesory a studenty středních
škol, případně exkurze do některých podniků, kde si děti mohou
udělat jasnou představu o určitých profesích a tradičních čes-
kých řemeslech. Kdo má zájem, může se v 9. ročníku podrobit
psychologickým testům v pedagogicko-psychologické poradně,
které odhalí jeho předpoklady ke studiu určitého typu školy.
Velký ohlas a úspěch má mezi žáky nejvyšších ročníků společná
podzimní návštěva Scholy pragensis.
Lukáš z 9. A napsal: “Letošní přehlídka a nabídka pražských
středních škol Schola pragensis se uskutečnila v Kongresovém
centru. Na rozdíl od loňské návštěvy jsem měl letos zcela jasnou
představu, kterou ze škol navštívím konkrétně. Měl jsem připra-
vených i pár praktických dotazů, které mi moji potencionální bu-
doucí spolužáci z vyšších ročníku SOŠ ochotně zodpověděli.
Svým mladším spolužákům mohu jen doporučit – jděte se na pře-
hlídku příští rok určitě podívat. Mně teď nezbývá už nic jiného, než
udělat maximum pro to, abych byl na svou vyvolenou školu přijat
a aby se mi tak podařilo spojit mou velkou zálibu se studiem
oboru autotronika s mým budoucím povoláním.“ Nejen Lukášovi,
ale všem našim absolventům držíme palce a přejeme úspěch na
cestě za splněním jejich snů a plánů.

Mgr. Jana Prokopová a Mgr. Jana Remešová,
FZŠ Chodovická

nepostradatelné části zdravé výživy patří celkem sedm jednotek:
cukry, tuky, bílkoviny, voda, vláknina, vitamíny a minerály, že si
můžeme zamlsat, protože přece zmrzlina je tak dobrá! Když
potom vyběhneme schody místo jízdy výtahem, když se pro-
běhneme s míčem na hřišti místo sezení u počítače, o víkendu si
půjdeme zaplavat, u babičky na chalupě strávíme celý den venku
v lese, tak si můžeme dopřát třeba i jahody se šlehačkou. A to
platí pro děti i pro nás dospělé.

Kolektiv učitelek 1. stupně
z FZŠ Chodovická
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V polovině března se v Horních Počerni-
cích slavnostně otevírala nově zrekon-
struovaná Střední odborná škola pro
administrativu Evropské unie. Hlavním
investorem bylo Hlavní město Praha,
které na opravy poskytlo
částku 73 mil. Kč. Tuto
významnou událost si
proto nemohl nechat ujít
ani náměstek primátora
pro oblast školství Anto-
nín Weinert spolu s dal-
šími zástupci magistrátu.

Střední odborná škola pro
administrativu Evropské
unie v Horních Počernicích
zažívá v posledních letech
nebývalý rozvoj. Manage-
ment školy postupně měnil
a rozvíjel nabídku vzdělá-
vání tak, že se mu podařilo
odhadnout budoucí poptávku absolventů
základních škol. V současnosti je největší
zájem o studium ve vzdělávacích progra-
mech právní administrativa a provoz diplo-
matických služeb.
Střední odborná škola pro administrativu
Evropské unie vznikla jako samostatná
instituce v roce 2004. Objekt byl postaven
v roce 1969 nejprve jako domov mládeže,
následně byly v roce 1972 přistavěny bu-
dovy dílen a učeben pro Střední odborné
učiliště Vojenských staveb.

Slavnostní otevření
Za přítomnosti představitelů hlavního
města Prahy a městské části Horní Počer-
nice, hostů, pedagogů a všech studentů
školy v proskleném atriu hlavní budovy za-
hájil ředitel Mgr. Roman Liška slavnost
znovuotevření školy. “V průběhu minulých
let nebyly do školy investovány výraznější
finanční prostředky, a přestože od roku
2004 zájem o školu vzrůstal, technický stav
objektu se soustavně zhoršoval. Škola měla
pro své aktivity zcela nevyhovující pod-
mínky a to jak prostorové, tak i technické.
Kdysi moderní boletické panely stářím de-
gradovaly, jejich tepelně izolační vlastnosti
se staly nulovými a křehká skla panelů opa-
kovaně vypadávala a ohrožovala okolí. Do
všech budov školy zatékalo, původní dvo-
jitá okna byla shnilá a nešla otevírat.
Prostorové rozvržení bývalých dílen už ne-
vyhovovalo moderní výuce, scházely nám
jazykové učebny a také prostory pro vy-
učující. V havarijním stavu byly původní
elektroinstalační rozvody a rozvaděče, celá
síť byla zkorodovaná a nevyhovovala sou-
časným normám,” vysvětlil ve svém pro-
jevu důvod rozsáhlé rekonstrukce ředitel
školy Roman Liška.
Díky pochopení odpovědných zástupců
hlavního města Prahy se v napjatém roz-
počtu našla potřebná finanční částka, která

Praha dokončila rekonstrukci SOŠ pro administrativu EU

umožnila náročnou dvouletou rekonstrukci
školy, jejíž poslední etapa byla nedávno
ukončena.

Škola bez bariér
Modernizací získala škola řadu nových
prostor, díky kterým bude moci v relativně
krátkém čase zcela naplnit svou kapacitu
a stát se tak jednou z největších pražských
škol. “Zrekonstruované učebny budou
sloužit k výuce odborných předmětů infor-
matika, právní administrativa a obchodní
korespondence, v další budově budou
učebny kmenové a jazykové. Celá škola se
díky výtahům a nájezdovým rampám ve
všech třech budovách stala bezbariérovou.

Úpravou nevyužívaných vnitřních dvorů
vzniklo moderní prosklené atrium v hlavní
budově, jehož otevřený prostor je pomysl-
ným srdcem školy a bude využíván pro kul-
turní a společenské akce, v letních
měsících může sloužit k relaxaci studentů.
V celé škole došlo k výměně nevyhovují-
cích instalací, kompletně byla vyměněna
topná soustava, nový je školní rozhlas, da-
tový a televizní okruh,” uzavřel ředitel
Roman Liška výčet všech podstatných
změn a provedených prací.
„Celkové náklady této rekonstrukce si vyžá-
daly 73 milionů Kč. Škola díky ní otevírá
novou etapu svého rozvoje a po mnoha le-
tech má vytvořené optimální materiální pod-

Úpravou vnitřních dvorů vznikl unikátní prostor, který bude sloužit pro kulturní
a společenské akce, v letních měsících k relaxaci.
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mínky pro efektivní vzdělávání,“ uvedla
předsedkyně výboru pro výchovu a vzdě-
lávání zastupitelstva hl. m. Prahy Marie
Kousalíková, která se slavnostní akce také
zúčastnila.
„Zatímco se mnoho škol potýká s problé-
mem malého počtu uchazečů o studium,
tato škola si díky pestré studijní nabídce na
nedostatek zájemců stěžovat nemůže.
Počet žáků se během šesti let téměř zdvoj-
násobil a stále roste, letos školu navštěvuje
téměř osm set studentů nejen z Prahy, ale
z celé republiky a dokonce ze zahraničí,“
řekl náměstek primátora pro oblast školství
Antonín Weinert.

Kulturní program
s přehlídkou jazyků
Po slavnostním úvodu, proje-
vech a přestřižení pásky se stu-
denti střídali v pěveckých
vystoupeních, scénkách s ukáz-
kami jazykových dovedností
nebo rychlého psaní na počí-
tači. Pěveckým talentem udivil
hosty Vitaliy Babets s písní I be-
live, I can fly, Simona Zgyugová
zazpívala skladbu La Isla Bo-
nita, skupina studentek vystou-
pila se slavnými refrény
francouzských písní. Po krátké
přestávce pokračoval program
prohlídkou všech budov školy.
“Byl to nezapomenutelný zážitek. Budova
plná energie, studenty zaplněné ochozy, ra-
dostná atmosféra a zejména profesionální
vystoupení studentů této školy, kteří jsou
příslibem, že naše budoucnost je v dob-
rých rukách. Program svou úrovní vysoce
převyšoval mnohé mediálně podporované
akce. Na studentech bylo vidět, že je škola
baví a že společně dokážou vytvořit hod-
notné dílo,” sdělil své dojmy místosta-
rosta Prahy 20 Petr Herian.

Velkorysá investice
do vzdělání se vyplatí
Střední odborná škola pro administra-
tivu EU stojí před novou etapou svého
rozvoje. Kromě výborných studentů
a kvalitních učitelů má po mnoha le-
tech vytvořeny také optimální mate-
riální podmínky pro efektivní
vzdělávání na výběrové škole. Každo-
ročně stoupající zájem o tuto školu,
trvale se zlepšující výsledky, které do-
sahuje, ale především dobrá a přátel-
ská atmosféra zde jsou zárukou, že
investice zřizovatele do školy vložená
nebyla zbytečné.
Jak řekl ředitel Roman Liška, je třeba
poděkovat všem zainteresovaným,
bez jejichž každodenní poctivé práce
a podpory by tato náročná stavba ne-
mohla být realizována.

Dana Mojžíšová, foto autorka

Po slavnostním úvodu
a přestřižení pásky ná-
sledoval kulturní pro-
gram, který připravili
studenti SOŠ pro ad-
ministrativu EU.

Studentky zazpívaly
refrény slavných
francouzských písní.

Vitaliy Babets

Náměstek primátora Antonín Weinert:
“Tato škola si díky pestré studijní nabídce
na nedostatek zájemců stěžovat nemůže.”

Marie Kousalíková a Roman Liška /uprostřed/,
radnici Prahy 20 reprezentovali starostka Hana
Moravcová a místostarosta Petr Herian.
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Prezentace žáků hudebních škol na ve-
řejnosti je dnes nedílnou součástí kul-
turního života. Základní umělecká škola
v Horních Počernicích řadu let úzce spo-
lupracuje se všemi školami nejen v naší
městské části, ale i v českých a morav-
ských městech a podílí se na pořádání
významných kulturních akcí. Úspěšné
jsou také její kontakty se spřátelenými
uměleckými školami v Německu v rámci
mezinárodní spolupráce mezi partner-
skými městy, aktuálně s Musikschule
Dithmarschen.

Ředitelé ZŠ a ZUŠ Ratibořická
Jana Neudertová a Libor Zíka jsou zároveň
členy výboru pro partnerství mezi městy
MČ Praha 20. Ve dnech 18. – 22. 2. 2011
navštívili spolu se studenty seve-
roněmecký kraj Dithmarschen
a město Brunsbüttel, aby v rámci
akce Schülerbegegnung - Setká-
vání žáků a studentů - navázali
nové kontakty s tamními hudeb-
ními školami. Navštívili Dithmars-
cher Musikschule a její pobočky,
kde studenti naší ZUŠ absolvo-
vali tři koncerty v Schulzentru
města Heide, Gymnasiu Meldorf
a Gymnasiu v Brunsbüttelu.

“Kromě koncertů a ně-
kolika jednání o konkrétní bu-
doucí spolupráci byly součástí
našeho pobytu také příjemné do-
provodné akce, například výlet do měs-
tečka Büsum, na ostrov Sylt do města
Westerland, prohlídka záchranné stanice
pro tuleně ve Fridrichskoogu nebo výlet do
nejseverněji položeného německého
města List,” uvedl ředitel ZUŠ Libor Zíka.
“Velmi pěkný byl koncert v sále Elbefora
v našem partnerském městě Brunsbüttel
s názvem Pop meets Classic, na kterém se
představili bývalí žáci hudební školy Di-
thmarschen, hosté z Polska, Hamburku
a dalších měst,” dodává.

Brunsbüttel má nového starostu
Ředitelka Základní školy Ratibořická se
jako divačka zúčastnila voleb nového sta-
rosty Brunsbüttelu v doprovodu Petera
Hollmanna. “Na koncertě v Gymnasiu
Brunsbüttel jsme se pak setkali se stávají-
cím starostou Wilfriedem Hansenem, jehož
mandát končí letos v dubnu, a nově zvole-
ným starostou Stefanem Mohrdieckem,
Ritou Audiger a dalšími představiteli města,
se kterými úspěšně spolupracujeme v
rámci studentských výměnných pobytů už
řadu let.” Současný starosta Wilfried Han-

POZVÁNKA NA KONCERTY
A AKCE V DUBNU 2011

Čt 7. 4. v 18.00, sál ZUŠ
KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH
NÁSTROJŮ J. BACHTÍKA

Po 18. 4. v 18.00, sál ZUŠ
VI. HUDEBNÍ VEČER
Tradiční koncert žáků školy

Út 19. 4. v 18.00, Galerie 14, Č. Most
KONCERT FILMOVÉ HUDBY
Hrají žáci klavírního oddělení ZUŠ

19. 4. - 15. 5. v ZUŠ M. Podvalové
Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1
VÝTVARNÁ ODD. PRAŽSKÝCH ZUŠ
Zahájení výstavy v úterý 19. 4. v 16.00

Čt 28. 4. v 18.00, sál KD Kyje
SPOLEČNÝ KONCERT ŽÁKŮ KLARINE-
TOVÝCH TŘÍD R. KUDLY A D. DRÁBKA
Hrají žáci ZUŠ H. Počernice a Liberce

2. - 5. 5. od 14.00 do 18.00
a 6. 5. od 13.00 do 16.00
TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VÝTVAR-
NÉHO OBORU ZUŠ H. POČERNICE
2. - 5. 5. od 14.00 do 18.00
na pobočce Černý Most

sen připomněl ve svém projevu důležitost
partnerství našich měst a poděkoval všem,
kteří se na této spolupráci za celých dva-
náct let podíleli, především pak Janě Ne-
udertové. “Přislíbil za sebe i nově
zvoleného starostu Stefana Mohrdiecka, že
naše partnerství bude mít z německé strany
podporu i v budoucnu, jak oba deklarovali
na mezinárodní konferenci Evropa pro ob-
čany - občan pro Evropu na Chvalském
zámku v září 2010,” informoval Libor Zíka.

Spolupráce mezi ZUŠ Horní Po-
černice a Musikschule Dithmarschen byla
tedy úspěšně zahájena, nyní obě strany
připravují program společných setkávání
žáků a jejich pedagogů.

Dana Mojžíšová,
foto Libor Zíka

Dithmarscher Musikschule v Meldorfu,
vpravo Noemi Havlová /sopránsaxofon/
a klarinetové kvarteto

Zleva: Frank Goede, zástupce ředitele
Gymnasia Brunsbüttel, Peter Hollmann,
Irmgard Kiesow-Jacob, Gerd Striebin-
ger, Jana Neudertová, Jana Storjohann,
nový starosta Stefan Mohrdieck, ředitel
Dithmarscher Musikschule Richard Fer-
ret, Libor Zíka

Začíná spolupráce mezi počernickou ZUŠ a Musikschule Dithmarschen
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Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
Základní umělecká škola s původním ná-
zvem při svém vzniku dne 1. září 1954 Hu-
dební škola se k ustavení připravovala už
od roku 1951. V tomto čase se hudební
umění u nás vyučovalo u soukromých uči-
telů s rozdílnou kvalifikací a mělo proto
různé výsledky. Dle odhadu se takto učilo
asi 60 dětí.
Narůstající požadavky rodičů řešil tehdejší
MNV tak, že v rámci ustavené Osvětové
besedy uložil zřizovat hudební kroužky
podle hudebních nástrojů. Ty od 1. února
1953 zahájily činnost jako kurzy hudební
výuky pro 140 přihlášených dětí. Vyučo-
vala se hra na klavír a na housle, houslistů
byla třetina. Výuka hry na klavír mohla pro-
bíhat jen na školách klavírem vybavených.
Hudební lektor dostával odměnu 160 Kč
za žáka, rodiče platili za vyučování 200 Kč.
Po měnové reformě platili 40 Kč, lektor do-
stával 38 Kč. Dozor po stránce pedago-
gické vykonával zdarma ředitel hudební
školy v Čelákovicích Vratislav Beránek.
V roce 1954 schválil tehdejší okres Praha -
sever otevření hudební školy za předpo-
kladu, že bude pro ni zajištěna kapacita vy-
učovacích prostor. Vybrán byl dům na
nároží dnešních ulic Náchodská a Jívan-
ská, v němž byla umístěna místní veřejná
knihovna. Dům č. p. 618 naproti dnešní ve-
čerky byl během měsíce brigádnicky upra-
ven pro potřeby hudební školy. Při otevření
měla škola tři zaměstnance: ředitelku Ša-
lanskou a dva učitele, mezi nimi význam-
nou osobnost klavírní školy Zdenu
Janžurovou, autorku Klavírní školičky s ilu-
stracemi Josefa Palečka.
Začátek byl nelehký, protože plán MNV
s náklady na školu nepočítal. Proto do
konce roku pomáhal chod školy finančně
zabezpečovat výbor místního svazu žen
spolu s Osvětovou besedou. Vyučovala se
zde hudební prvouka, hra na klavír a na
housle. První koncert žáků na veřejnosti se
uskutečnil už 12. června následujícího
roku.
V roce 1961 byl název Hudební škola vy-
hláškou změněn na název Lidová škola
umění. Obsahově měl takto nazvaný typ
uměleckých základních škol vyučovat také
další obory jako výtvarný, taneční a lite-
rárně dramatický. V naší škole zůstal však
pouze obor hudební.
V roce 1962 byla škola z těsných prostor
na rušné hlavní komunikaci přestěhována
do upravených prostor bývalé restaurace
U lípy v ulici Spojenců. Jak rostl počet
žáků, zvyšoval se počet pedagogů a na-
bídka výuky na další hudební nástroje, mě-
nilo a zlepšovalo se vybavení školy. Počet
žáků se ustálil na ročním průměru dvě stě.
V roce 1969 měla škola osm tříd, kde se
mimo hry na klavír a housle vyučovala také
hra na akordeon, klarinet a daší dechové
nástroje. Žáci i učitelé předváděli své

umění nejen při různých příležitostech
v obci, ale také v soutěžích dokonce na ce-
lorepublikové úrovni.
Osídlováním nových bytů a domů zejména
rodinami s malými dětmi prudce vzrostl
požadavek na přijetí do školy. Její kapacita
s horní hranicí 233 žáků se v roce 1977 na-
plnila a další zájemci museli být odmítnuti
bez ohledu na jejich nadání. Teprve v roce
1986 byly získány prostředky na rekon-
strukci objektu školy včetně instalace
ústředního topení. Pak bylo konečně
možné uspokojit všechny zájemce.
V roce 1990 byl název školy změněn na
Základní umělecká škola a jejím zřizovate-
lem se stal tehdejší Školský úřad Prahy 9.
Budova školy, kde bývala restaurace, byla
v roce 1991 v restituci vrácena původní
majitelce a hledalo se nové umístění. Po
rozsáhlejších úpravách objektu za školou
v Ratibořické ulici se sem ZUŠ přestěho-
vala, podařilo se vytvořit i malý salónek se
sedmdesáti místy pro koncerty.
V roce 1995 získala škola právní subjekti-
vitu a jejím zřizovatelem se v roce 2001 stal
Magistrát hl. m. Prahy, odbor uměleckých
škol, mládeže a tělovýchovy. Na výchově
téměř čtyř stovek žáků se podílel sbor jed-
nadvaceti pedagogů.
K 30. 6. 2005 odešla do důchodu ředitelka
Marta Brejníková, po ní převzal vedení
školy od 1. září 2005 Libor Zíka z České
Lípy a působí zde dosud. V dalším roce
otevřel ředitel pobočku na Černém Mostě,
kde se vyučuje výtvarný obor.
V roce 2009 si škola připomenula 55. vý-
ročí svého trvání. K pravidelným každo-
ročně pořádaným akcím pro veřejnost

připravili žáci i jejich pedagogové slav-
nostní umělecká představení v Horních Po-
černicích a na Černém Mostě, k výročí
vydala škola obrazovou publikaci.
V tomto jubilejním roce navštěvovalo školu
757 žáků, o které pečoval sbor devětatři-
ceti kvalifikovaných pedagogů. Pro děti od
sedmi let a starší otevřela škola od září
2007 nový literárně dramatický odbor.
K hudebnímu odboru, v jehož rámci pů-
sobí i pěvecké soubory Mozaika, Notička,
Malíček a Paleček, dále rocková skupina
BeToon a taneční orchestr Junior Band,
přibyl ještě další žádaný umělecký profil
k rozvíjení vloh ke slovesné a divadelní čin-
nosti. V odboru výtvarném se kromě tech-
niky kresby, malby a grafiky vyučuje také
modelování a keramická tvorba.
Pro ještě šťastnější budoucnost této
úspěšné umělecké školy si můžeme přát
snad už jen novou školní budovu s kon-
certním sálem a odpovídajícím zázemím.

Ing. Hubert Antes,
kronikář

Zleva: J. Volek - klarinet, J. Hanzl -
housle, V. Chval - klavír, akordeon,
J. Roubíčková - klavír, ředitel Vratislav
Beránek - klavír, PHV a hudební nauka

V roce 1962 se hudební škola přestěho-
vala do upravených prostor bývalé re-
staurace U lípy v ulici Spojenců.
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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

VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY
Zveme všechny do DDM v sobotu 9.
dubna v 10 hodin. V dílničkách si s dětmi
můžete vyrobit drobné dekorační figurky,
nebude chybět ani tradiční zdobení vajec
voskovou technikou a pletení pomlázek.
Do 17 hodin /mimo polední přestávku
11:30 - 12:30 / si můžete ozdobit veliko-
noční věnec nebo zhotovit jinou veliko-
noční výzdobu. Všichni jste srdečně zváni.

DIVADÉLKO
PRO NEJMENŠÍ
Pohádka patří do všech postýlek,
napnout uši, vyprávět vám začíná
motýlek. U nás na paloučku znám
plno malých broučků. Plno
broučků, plno kytek, nenechte si
ujít zbytek...
Hledáme kamarády do kroužku Di-
vadélko pro nejmenší, ještě máme
pět míst. Scházíme se v DDM
každé pondělí od 16 do 16:45 pod
vedením lektorky Jany Štěpán-
kové. Přijďte mezi nás!

AUTODRÁHA
Děti z kroužku Autoškola pro nej-
menší vám představí svou činnost
v rámci Veterán show dne 23.
dubna v areálu Chvalské tvrze.
Těšit se můžete kromě jiného na
autodráhu a autotrenažér.

VOLNÉ KLUBY
KERAMIKA
Ve čtvrtek 14. a 28. 4. můžete od
17:30 do 19 hodin tvořit keramiku
pod vedením Honzy Jeslínka. Cena
kurzu s výpalem 150 Kč

KLUB KONÍK
Pro děti od tří let každé úterý od 9 do 12
hodin, cena klubu 120 Kč

Účast na klubech je možná pouze po před-
chozí rezervaci na tel.: 281 925 264, 605
700 772, e-mail volfova@ddm-hp.cz, far-
kasova@ddm-hp.cz a v kanceláři DDM.
Uzávěrka rezervací je dva dny před koná-
ním volného klubu, který bude probíhat při
minimálním počtu pěti platících účastníků.

Zdena Horváthová,
ředitelka DDM

V dílničkách si můžete vyrobit velikonoční věnec,
ozdobit vejce voskovou technikou nebo uplést
pomlázku.

Dole: DDM zve kamarády do kroužku
Divadélko pro nejmenší.
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noho z uprchlických táborů. Nová zkuše-
nost ji probouzí do reality, kdy na vlastní
oči vidí svůj vzpírající se a bojující národ.
V táboře se Miral zamiluje do politického
aktivisty Haniho, který vede povstání.
Sama se ale dostává na rozcestí – zmítá
se mezi bojem za budoucnost svého ná-
roda a vírou, že vzdělání je jedinou ces-
tou k nastolení míru.

Jasmin Darzniková
Poslušná dcera

Jasmin po otcově
smrti náhodou ob-
jeví starou svatební
fotografii své matky
Lílí. Matce na ní asi
čtrnáct a její ženich
není Jasminin otec.
Tak začíná barvitá
pouť minulostí, na
niž se užaslá Jas-
min vydává poté, co

její matka konečně prolomí dlouholeté
mlčení a začne jí vyprávět historii své
íránské rodiny. Jsou to příběhy prostou-
pené exotickou vůní Orientu, plné tvrdých
životních zkoušek a nelítostných tradic,
bolesti a násilí, ale i odvahy a naděje.

Jan Rybář
Čtvrtá kostka

V důmyslně kon-
struovaném thril-
leru Čtvrtá kostka
rozplétá Jan Rybář
jednu z lákavých
h i s t o r i c k ý c h
záhad. Ocitáme se
v rudolfínské Praze
roku 1601 a spolu
s císařským vyše-
třovatelem Janem

Vítou ze Rzavé jsme strženi vírem udá-
lostí, které započnou nevysvětlitelnou
vraždou významného českého šlechtice
a vyvrcholí podivnou smrtí Rudolfova
dvorního astrologa Tychona Braheho.
Napínavá renesanční detektivka vychází
v době, kdy se badatelé chystají ostatky
věhlasného dánského učence znovu pro-
zkoumat a snad už definitivně odpovědět
na otázku, jak skutečně zemřel. Čtvrtou
kostku vydává Knižní klub.

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,

v pondělí 21. března v odpoledních hodi-
nách jsme se sešli v knihovně, abychom
ocenili nejpilnějšího čtenáře za rok 2010.
Nic netušící Antonín Zámyslický, žák 6.
třídy ŽŠ Stoliňská, byl nemálo překvapený,
když jsme si ho pozvali k tomuto „paso-
vání“. Přečíst za rok 447 knih, to už je
opravdu výkon hodný odměny. A to jsou

Nejpilnějším čtenářem naší knihovny
je Antonín Zámyslický.

jenom ty, které si vypůjčil v naší knihovně.
Toník toho přečetl mnohem víc, jak nám
potvrdili jeho rodiče. Čte moc rád, do-
konce i ve škole pod lavicí.
K blahopřání se připojil ředitel ZŠ Stoliňská
Martin Březina se svou zástupkyní Jindrou
Vaňkovou, starostka Horních Počernic
Hana Moravcová, radní Alena Štrobová
a vedoucí odboru školství a kultury Eva Dé-
duchová.
Využili jsme tuto milou příležitost k tomu,
abychom se pochlubili, že je naše kni-
hovna vyhledávaným místem v obci. Slouží
všem věkovým kategoriím a sociálním
skupinám, úzce spolupracuje se školami
a je vstřícná k potřebám našich čtenářů.

za kolektiv knihovny ředitelka
Božena Beňová

Jiří Pavlica a Přemysl Rut
Hovory nejen o hudbě

Knižní rozhovor s
houslistou a hu-
debním skladate-
lem, uměleckým
vedoucím souboru
Hradišťan, jehož
tvorba opisuje ob-
louk od písňových
forem až po ora-
torní díla. Jiří Pa-
vlica se inspiruje

folklorním odkazem i historickými remi-
niscencemi, zaměřuje se na duchovní
hudbu, ale zároveň je vnímán jako před-
stavitel tzv. cross-overu, tedy hudby pu-
tující napříč žánry. Rozhovor nejen o
hudbě s Jiřím Pavlicou vede hudebník,
divadelník a spisovatel, a kromě toho i
sběratel písniček Přemysl Rut. Netřeba
dodávat, že setkání těchto dvou zajíma-
vých a všestranných osobností bude stát
za to.

Rula Jebrealová
Miral

Autobiograf ická
novela a světový
bestseler Miral o
osudovém střetu
palestinských žen
s válkou a bídou,
hledání identity a
touze po emanci-
paci a nezávislosti
v patriarchálně za-
loženém prostředí

arabských rodin. Kniha je příběhem,
který s vámi zatřese.Příběh začíná jako
erupce: píše se rok 1948 a uprostřed Je-
ruzaléma vypuká násilí. Mladá arabská
žena Hind Hussajní nalézá na ulici 55
opuštěných dětí. Žena stojí od tohoto
okamžiku před nejzávažnějším rozhod-
nutím svého života. Dokáže obětovat svůj
dosavadní život pro další život opuště-
ných dětí? Rozhodne se založit ve vý-
chodním Jeruzalémě školu pro opuštěné
palestinské děti.
To ale není hlavní příběh. Je tu ještě
Miral. Ta se po sebevraždě matky ocitá
ve zmíněné škole. Zde vyrůstá v bezpečí,
aniž by tušila, co se ve skutečnosti ode-
hrává za zdmi tohoto ústavu. Na prahu
dospělosti je poslána vést výuku do jed-

Ocenění předává vedoucí dětského
oddělení knihovny Jana Kaletová.
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Naši jubilanti narození v dubnu

Kučerová Kristina
Sommerová Zdeňka

Korcová Hana
Pěknic Vojtěch

Makovička Miroslav
Khek Jiří

Bartoňová Milana
Slavík František
Skalická Emília
Skalický Josef
Hejhal Jaroslav
Hora Antonín

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

Kabíčková Anna
Macchia Markéta
Šašmová Marie

Belšánová Lubomíra
Hejhalová Miloslava

Horáková Taisa
Horáková Verona

Srb Josef
Vanická Květoslava

Zajíček Jiří
Kopencová Věra

Mayer Pavel

PROGRAM ZO SENIOŘI
V DUBNU 2011

STŘEDA 6. DUBNA VE 14.00
LETEM SVĚTEM O ŽIVOTĚ

SENIORŮ V TEXASU
A NEJEN O TOM

PŘEDNÁŠEJÍ MANŽELÉ BALCAROVI

ÚTERÝ 12. DUBNA VE 14.00
ZÁMECKÉ POSEZENÍ

PRO SENIORY S HEREČKOU
VALENTINOU THIELOVOU

NA CHVALSKÉM ZÁMKU

STŘEDA 20. DUBNA VE 14.00

BESEDA NAD KRONIKOU
VEDE KRONIKÁŘ HUBERT ANTES

STŘEDA 27. DUBNA
VYCHÁZKA

VINOŘ A JENŠTEJN
SRAZ VE 13.15 U ST. BUS Č. 296

NÁDRAŽÍ H. POČERNICE
ODJEZD VE 13.30

VEDE L. FROUZOVÁ

ČTVRTEK 5. KVĚTNA
VÝSTAVA V NÁRODNÍM MUZEU

STARÉ POVĚSTI ČESKÉ
ODJEZD METREM

Z ČERNÉHO MOSTU VE 13.15
VSTUP VOLNÝ, VEDE I. JUKLOVÁ

Ilona Juklová,
ZO Senioři Horní Počernice

tel.: 721 002 992

Letošní zima byla velmi dlouhá, proto se
každý zahradník těší, až bude moci začít
pracovat na své zahrádce. Patříte-li mezi
milovníky růží, nezapomeňte na správné
ošetření těchto vonných keříků. Nejvhod-
nější termín pro řez růží nastává v době,
kdy jsou zlatice (Forsythia sp.) v plném
květu, v tuto dobu už máme jistotu, že po-
minuly mrazy (přelom března a dubna).
Nejprve odstraňte zimní kryt z růží a zkon-
trolujte, co vše zima napáchala. Řez růží je
u každé skupiny (růže popínavé a záho-
nové) jiný, ale něco mají společného:
prvotně odstraňte všechny suché, namrzlé
a napadené větve. Vždy řežeme mírně
šikmo cca půl cm nad očkem směřujícím
ven (pro dobré rozvětvení), záhonové a
ušlechtilé růže seřízneme na 3 - 5 oček a
poslední očko opět směřuje ven z koruny.
Pnoucí růže zakrátíme o třetinu až polo-
vinu. Pokryvné růže nevyžadují řez. Pokud
však máme keře bujně rostoucí a přestárlé,
je nejjednodušší celý porost sestřihnout na
výšku 20 - 30 cm. V případě růží na kmínku
seřízneme korunku asi na polovinu tak,
aby očka směřovala ven, důležité však je,

aby v korunce zůstaly kulovitě uspořádané
kosterní větve.
Veškerý odpad z řezu růží nepatří do kom-
postu, můžete jej spálit nebo odvést do
sběrného dvora. Pro lepší „start“ je po řezu
vhodné růže přihnojit dávkou plného mi-
nerálního hnojiva rozpuštěného v zálivce.
Chcete-li se těšit z krásných a zdravých
růží, je nutné provádět preventivní ochranu
proti chorobám a škůdcům. Na mšice je
Pirimor 50 WG, škodí také svilušky, pidi-
křísci nebo žlabatka, z chorob pak řada
houbových onemocnění, např. padlí, černá
skvrnitost či rez růžová. V tomto případě
lze použít některé z fungicidních přípravků,
např. Baycor 25 WP nebo Syllit.
Jakmile začnou růže kvést, pravidelně od-
straňujte odkvetlé květy, podpoříte tím je-
jich další kvetení.

Ing. Jiřina Neckářová, Ph.D.,
www.zahradniksikula.cz

Řez a ošetřování růží

SETKÁNÍ
BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE
V HORNÍCH POČERNICÍCH A JEJICH PŘÁTEL
Setkání se koná v sobotu 16. 4. 2011 v Domečku od 14.00 hod.
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Vyhodnocení potěšilo každého, jelikož
každý účastník dostal drobný dárek, který
mu bude připomínat, že prevence a
ochrana jsou nedílnou součástí života mla-
dého člověka. Děkujeme tímto paní dok-
torce Němečkové, ale i celému jejímu
týmu, za uskutečnění akce, jejíž provedení
bylo propracované do posledního detailu.

Martin Březina,
ředitel ZŠ Stoliňská

Karneval ve Stoliňské
Rok se sešel s rokem a opět jsme se sešli
v tělocvičně ZŠ Stoliňská. Kdo? No přece
princové a princezny, víly, skřítkové a
šašci, nechyběl ani bezhlavý rytíř nebo ča-
rodějnice. Zahrát si s námi přišel klaun se
svou kamarádkou a měli pro nás přiraveny
nejrůznější hry, soutěže, písničky a ta-
nečky. Když jsme byli unaveni, mohli jsme
se občerstvit sladkými zákusky, slanými
štrůdly nebo místní specialitou - párkem
vedle rohlíku. Na závěr si každý odnesl vy-
robené balónkové zvířátko.
Na organizaci se podíleli peda-
gogové a ochotné maminky z
občanského sdružení Chvalská
škola, tělocvičnu nezištně zapůj-
čilo vedení školy, kterému tímto
děkujeme. Bohatou tombolu do-
dala obchodní síť prodejen Glo-
bus.

Hedvika Zmeková a Radek Fejt

(Skoro) Eskymáci
ze Chval
V programu mimoškolních aktivit
ZŠ Stoliňská si zájemci mohli-
vyzkoušet, jaké to je, být na ka-
jaku “s hlavou pod vodou”, tedy
jak tuto situaci zvládají Esky-
máci, po kterých je tato důležitá vodácká
dovednost - eskymácký obrat - nazván.
Pod vedením zkušených instruktorů Lodě-
nice Vltava DDM hl. m. Prahy bylo prvotní
zděšení z kajaku rychle zažehnáno, nic
tedy nebránilo vyzkoušet si způsob po-
hybu pomocí pádel a nakonec také sa-
motný obrat. Když bylo pádlování dost,
mohli si všichni zaplavat nebo jen zcela
svobodně zaskotačit v bazénu VŠZ v Su-
chdole.
Akcí naší školy stále přibývá. Letos v zimě
nechybělo lyžování a snowboard, teď se
orientujeme na cyklistiku a poznávání pří-
rody. Na sportovní vyžití se u nás nezapo-
míná: připravujeme netradiční sportovní
utkání a specialitu naší školy – deskové hry
v angličtině. Vice na www.zschvaly.cz.

Paeddr. Václav Skočdopole

Hrou proti AIDS:
hrajeme si a učíme se
Poslední únorové čtvrteční dopoledne bylo
pro žáky osmých a devátých ročníků zcela
jiné než všechna předchozí. Hygienická
stanice hl. města Prahy připravila pod ve-
dením MUDr. Němečkové hru, během
které se žáci konstruktivistickou formou
dozvěděli vše důležité o nebezpečích, se
kterými se mohou setkat, zejména s ná-
strahami a prevencí ochrany před one-
mocněním nemocí AIDS.
Beseda probíhala v tělocvičně rozhodně
se nejednalo o nudnou přednášku, ale na-
opak o hru, při které žáci plnili úkoly na jed-
notlivývh stanovištích, kde získávali
požadované vědomosti. Rekvizity a po-
můcky svým rozsahem předčily všechna
naše očekávání. Během celé akce měli
žáci také možnost konzultovat své dotazy
s vedoucí akce MUDr. Němečkovou a
jejím týmem spolupracovníků. Zájem byl
veliký nejen o samotné soutěžení, ale
především o celou problematiku.

Kluci ze Stoliňské zvládnou
eskymácký obrat.

Karneval ve chvalské škole

Formou hry vše důležité o nebezpečí
a prevenci onemocnění AIDS
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POZOR ZÁKRUTA! 2011
4. ročník sportovního odpoledne

s dopravně-motoristickou tematikou
v neděli 3. dubna 14 – 17 hod.
pro zájemce od 0 do 100 let

v ulici Jiřího ze Vtelna v Horních Počernicích
Program: Jízda zručnosti dospělých s vlastními motorovými vo-
zidly (AOS), dětská jízda zručnosti na odstrkovadlech, tříkol-
kách, koloběžkách a kolech. Zásahový vůz a členové Sboru
dobrovolných hasičů Praha Satalice, nácvik první pomoci se
zkušenými zdravotníky. Dopravní hřiště MUMu Horní Počernice,
cyklistická jízda zručnosti a dětské řidičské průkazy Městské
policie hl. m. Prahy, prohlídka kamionu. Občerstvení zajištěno
Koná se na parkovišti Technimatu při ulici Jiřího ze Vtelna v
Horních Počernicích. Z ulice Náchodská zahnete u hřbitova
přes železniční trať směrem na Satalice, hned za přejezdem do-
prava cca 500 m podél kolejí, parkoviště je vlevo před vjezdem
do průmyslového areálu. Intormace v MUM, Mezilesí 2058,
Horní Počernice, tel.: 281 926 727, www.rcmum.cz a K. Klí-
mová 774 347 262. Výtěžek z dobrovolného startovného je
určen na chod rodinného centra MUM a na koupi vozu pro
Domov seniorů Bethesda.

Na vaši účast se těší o. s. MUM a o. s. VOX Horní Počernice

Ve školní družině při ZŠ Ratibořická se 23. února konal maso-
pustní karneval, kde se to hemžilo princeznami, vílami, čaroději,
bojovníky i zvířátky. Program s profesionálním moderátorem,
klaunem a kouzelníkem Robertem byl velmi pestrý a dětem se
líbil. Přišli se podívat i rodiče, prarodiče a sourozenci. Děkujeme
paní Moravcové za sladké koblihy pro děti z Pekařství Moravec.

Zuzana Kopsová,
vedoucí ŠD při ZŠ Ratibořická, www.zs-hp.cz

Jezdecký klub Počin
zve na letní tábor s výukou voltiže

5. - 13. srpna 2011 v Dolních Počernicích
Pro všechny příznivce koní a jezdeckého sportu pořádá JK
POČIN Dolní Počernice druhý ročník voltižního soustředění od
5. do 13. srpna. Hlavním programem bude cvičení voltiže na tre-
nažerech a živých koních, gymnastická a taneční průprava. Bu-
deme hrát hry s westernovou tematikou, společně se postaráme
o koně, pojedeme na výlet, večery budou patřit táborákům. Děti
budou ubytovány v chatičkách na břehu rybníka. Soustředění se
mohou zúčastnit i úplní začátečníci.
Voltiž patří k nejstarším druhům jezdeckého sportu, podle do-
stupných zdrojů sahají její kořeny až do starořímských her. Je to
akrobatické a gymnastické cvičení na koni, který je přitom veden
v kroku nebo ve cvalu na kruhu o průměru 16 metrů. Cviky jsou
výborné jako součást jezdeckého výcviku, samotná disciplína učí
cvičence správné koordinaci pohybu, rovnováze a pohyblivosti.
Info: Hana Špindlerová, tel.: 605285426, www.jk-pocin.unas.cz

Jitka Francová
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Maturitní ples gymnázia
V krásném prostředí Národního domu na Vinohradech se 23.
února uskutečnil maturitní ples našeho gymnázia. Oktaváni zor-
ganizovali a skvěle připravili celý program a harmonogram plesu.
Po stužkování primánů, šerpování maturantů, překvapení pri-
mánů, sólech maturantů s profesory a chvíli společenského
tance následovalo překvapení maturantů, letos plné světelných,
kouřových, tanečních
nebo hudebních efektů.
Od skvělé podívané ne-
mohl divák odtrhnout oči
a překvapení se pro velký
úspěch muselo opakovat.
Doufáme, že stejný
úspěch budou mít naši
oktaváni také u maturity,
držíme jim palce.

Hana Lukášová, sexta A

Zdravá výživa aneb nejez jenom zrní
Kvarta A pracovala v prvním pololetí školního roku v předmětu
s názvem Výchova demokratického občana na projektu Občan.
Shodli jsme se na tématu, které se týká zdravé výživy. Celý půl-
rok jsme se snažili našim vrstevníkům přiblížit, jak je v dnešní
době zdravá výživa důležitá a připravili jsme pro ně internetové
stránky www. nejezzrni.cz. Po úspěšných prezentacích, které pro-
běhly v prosinci před vánočními prázdninami, jsme se soustře-
dili na poslední bod naší práce, akční plán s osobním
seznámením studentů se zásadami zdravé výživy. Stálo nás
mnoho úsilí, než jsme se dostali k dokončenému a oficiálnímu
akčnímu plánu a dohodli se na přípravě soutěží pro mladší spo-
lužáky. V učebně ZSV jsme 17. ledna vytvořili šest stanovišť
a jedno doplňující, nebodované. Všechny úkoly se týkaly zdravé
výživy, u doplňujícího stanoviště si děti mohly nechat zjistit svoje
BMI, nebo-li Body Mass Index, což je číslo používané jako mě-
řítko obezity. Skupiny na prvních třech místech byly oceněny ce-
lozrnnými tyčinkami.
Myslím, že jsme naším programem
příjemně zpestřili začátek týdne
našim mladším spolužákům a záro-
veň jim předali řadu cenných po-
znatků. Doufáme, že se alespoň
někteří zamysleli nad svým stravo-
váním. Projekt byl úspěšný a věřím,
že naši snahu a práci ocenili také
naši hosté.

Eliška Bártová, kvarta A

Tři dny ve Švýcarsku
Na začátku března jsme se vypravili do Švýcarska. Hlavním
bodem našeho programu byla návštěva CERNu, evropské orga-
nizace pro jaderný výzkum a základní výzkum v oblasti částicové
fyziky. Po prohlídce Ženevy, druhého největšího města Švýcar-
ska, následovala vytoužená návštěva CERNu, kde nás přivítal
český programátor Ing. Tomáš Kubeš s obsáhlou prezentací
CERNu a jeho hlavním výzkumném programu – urychlovači čás-
tic LHC.
Na prohlídkce jsme se se-
tkali s dalšími pracovníky,
kteří nám vysvětlili základy
kvantové fyziky a princip
urychlovače. LHC dodává
částicím vyšší energii, takto
„upravené“ je pracovníci
zkoumají a hledají odpovědi
na otázky o vzniku a pod-
statě vesmíru.

Druhý den jsme navštívili historické měs-
tečko Montreaux se sochami zpěváka Fredy
Mercuryho a císařovny Sissi, hradem Chillo-
nem a promenádou okolo Ženevského je-
zera. Po příjezdu do Bernu jsme si prohlédli jeho historické jádro
a někteří z nás se vydali na procházku po březích řeky Aary,
kolem výběhu s medvědy, symboly Bernu. Švýcarsko je poutavá
země plná sýrů, čokolády, hodinek a bank, její návštěvu každému
doporučujeme. Děkujeme profesorce Siegelové za organizaci zá-
jezdu.

Petra Křížová a Lenka Somolová,
kvinta B, gymnázium

Výstaviště Lysá nad Labem vyhlašuje soutěž pro handi-
capované výtvarníky v kategoriích do 18 let a nad 18 let.
Zúčastnit se může každý talentovaný výtvarník s fyzickým či
psychickým handicapem s maximálním počtem pěti prací ve
výtvarných oborech malba, kresba, koláž, plastika, alternativní
techniky, užitková keramika a výtvarná fotografie.
Termín zaslání přihlášek je 2. 5. 2011 a dodání soutěžních
prací středa 8. a čtvrtek 9. června. Ceny budou předány při
vyhodnocení v neděli 19. června. Ze soutěžních prací bude
uspořádána samostatná expozice na výstavě Senior – Handi-
cap: aktivní život 2011.

Jan Řehounek, manažer výstavy
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O zlaté, stříbrné a bronzové medaile nebo
sladké ceny bojovaly děti v šesti katego-
riích. V nejmladší skupině předškoláků
spolu svedly děti souboje ve hře jeden na
jednoho, starší a zkušenější školáci se
utkali ve dvojicích. Všichni mohutně po-
vzbuzováni početnými fanoušky z řad ro-
dičů nevzdávali jediný míč a podávali
úžasné výkony. Což potvrzuje fakt, že o
zlatu se rozhodovalo až v přidaných zápa-
sech. Volejbal pro začátečníky vyžadoval
upravená pravidla, ale o to byly zápasy za-
jímavější. Pokročilí volejbalisté hráli ve
dvoučlenných nebo trojčlenných týmech a
jejich touha po vítězství byla ohromná.
Utkání dramatická a radost z každého vy-
hraného míče ohromná.

Vítězové jednotlivých kategorií
Přehazovaná - mladší děti - skupina A:
Klárka Ladomerská a Michal Reljič
skupina B: Jiří Rejman a Jan Kovanda
skupina C: Ondřej Sedlák
Přehazovaná – starší děti:
Radek Zikmund a Jan Karlík

Zimní turnaj ve Studiu Salute v přehazované a volejbale

V Horních Počernicích se sportu skvěle
daří. Stačí se podívat na talenty ze zdejších
základních škol, případně probrat úspěchy
sportovních klubů a je to radost. K úspěš-
ným patří i tým fotbalistů, který hraje fotbal
pod ne zcela obvyklým, ale sympatickým
klubovým názvem – Ludmila. Skupina fot-
balových nadšenců hraje Pražskou klubo-
vou fotbalovou ligu, dříve Pražskou
křesťanskou fotbalovou ligu - amatérskou
ligovou soutěž v malé kopané hranou na
umělých trávnících. Počernická farnost sv.
Ludmily se ligové soutěže účastní od sa-
mého začátku. Jako jediná má v soutěži
dva týmy. Ale pozor, úspěšná není Ludmila
pouze počtem týmů, v historii soutěže patří
k nejúspěšnějším i pokud jde o fotbalový

výkon! Současnost i perspektivu fotbalové
Ludmily může nejlépe posoudit jeden
z těch, kdo stál u jejího zrodu, Milan He-
rian.

Kdo vlastně přišel s nápadem, že fotbá-
lek kamarádů z kostela sv. Ludmily se
změní v regulérní sportovní soutěž?
Počátek je třeba hledat v dobách totality,
kdy se čas od času náhodou setkaly dvě
party kluků a hrál se mimo jiné fotbálek,
který nikomu nevadil. Na rozdíl od jiných
forem shromažďování se sportovní akce
nerozháněly. Po převratu nám občasný fot-
bálek po čase začal chybět. Určitě za tím
vším stála i obyčejná klukovská chuť po-
měřit síly s kamarády z jiných farností.

Pokud si vzpo-
mínám, tak mezi
prvními úča-
stníky současné
PKFL se kromě
nás “od Lud-
mily“ stali i kluci
z farností ve
Vršovicích, na
Lhotce, ze Smí-
chova, Košíř
a Holešovic. Psal se rok 1993. Je to pří-
jemný pocit, když si můžete zahrát fotbá-
lek s někým „cizím“, ale stejně naladěným.
Postupně nás rivalita a touha po vítězství
přinutila poohlédnout se po posilách. Noví
kamarádi, mnohdy i ateisti, kupodivu do

Volejbal – mladší děti:
Kristýna Jurová a Ondřej Matějka
Volejbal – starší děti:
Soňa Křivonosková a Alexandra Reynaldová

Podrobné výsledky turnaje a další fotogra-
fie na www.studiosalute.cz.

Lenka Malá

Ludmila v Pražské klubové fotbalové lize

S T U D I O S A L U T E
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V sobotu 5. března se uskutečnil už po-
druhé ples rodinného centra MUM. Vlastně
hned dva plesy - odpolední maškarní ples
pro děti s doprovodem a večerní ples pro
dospěláky. Plesy jsou veřejně přístupné
komukoliv, tedy tomu, kdo stihne včas za-
koupit vstupenky, protože kapacita dvou
pater zámeckého Špejcharu je omezená.
Dobrovolníci rodinného centra MUM zajis-
tili jarní výzdobu, krásné ceny do tomboly,
výborné občerstvení pod vedením rodiny
Klímových a za spolupráce Pekařství Mo-
ravec a pestrý pro-
gram pod vedením
profesionálů.
Odpolední maš-
karní ples za účasti
asi 150 návštěv-
níků byl vskutku
plný pestrých
masek, písniček
Martiny a Kristýny
a nechyběly ani
společné tanečky
dětí a tanečního
mistra Petra Do-
stála-rodičům zná-
mého z Magic
baby tanečků
v místních mateř-
ských školkách.
Večerní jarní ples
za účasti 130 návštěvníků v tanečních ryt-
mech skupiny Hitos trval do pozdních noč-
ních hodin. Opravdovým zpestřením byla
příprava a ochutnávka rybích specialit od-
borníků Makro cz a tradiční taneční vy-
stoupení maminek z MUMu v choreografii
Radky Železné. Piva, vína a krásných žen
ve večerních róbách byl dostatek.
Nutno podotknout, že akce se zdařila
hlavně díky neúnavné práci nadšených
dobrovolníků z rodinného centra MUM
a jeho přátel, díky podpoře a spolupráci

Nová tradice plesů rodinného centra MMUUMM
Úřadem městské části Praha 20,
finanční podpoře partnerů Car-
rier chladicí technika CZ, Makro
CZ, AC-T servis a Strojservis
Iveco a mnohým  dalším, kteří
nám pomohli. Výnosy z plesů
pomohou realizovat akce rodin-
ného centra MUM a podpoří
jeho provoz.
Tanci zdar!

Barbora Zálohová,
foto Gabriela Kutalová

party skvěle zapadli a naši „křesťanskou
ligu“ hráli bez problémů. Jak šel čas, za-
kládali jsme rodiny, měli stále méně času,
a o to více se museli hledat noví kamarádi
kamarádů. Nakonec se původních šest
týmů rozrostlo na současných šedesát.
Termín křesťanská liga se změnil na klu-
bová. Původní křesťanský duch u mnoha
týmů ale zůstal. Letos je PKFL plnoletá,hra-
jeme už osmnáctý ročník.

Jak často Ludmila trénuje a kdo je u vás
pomyslným trenérem – “guru”, kterého
ostatní respektují?
Pokud máme čas a chuť, zajdeme si zako-
pat k počernické sokolovně. Každý tým,
tedy i náš, musí mít nějakého kapitána,
který za nás jedná a domlouvá termíny zá-
pasů a jiné organizační záležitosti. Na
webu www.pkfl.cz jsou uvedeni naši zá-
stupci, ale vysloveného „guru“ nemáme.
Respektujeme se navzájem.

Dokáže se tým s křesťanským duchem
po prohraném zápase pořádně pohá-
dat?
Samozřejmě! Každý fotbalový tým, který
chce vyhrát, se po prohraném zápase
může pohádat. Nikdy nám ale hádky ne-
vydrží dlouho. Zajde se „na jedno“,  vše se
důkladně rozebere. Hrajeme pro radost,
ne proto, abychom se hádali.

V jaké kondici je Ludmila před nadchá-
zející jarní fotbalovou sezónou?
Já osobně ji po zimě stále ještě hledám.
Určitě ji ale načasujeme přesně na začátek
sezóny. Pokud se podíváme do tabulky po
podzimní části, je jasné, že chceme hrát
o nejvyšší umístění. Osobně bych to bral
do třetího místa a proto bude každý zápas
důležitý. V 1. lize už slabí soupeři neexis-
tují. Možná bychom si přáli, aby na naše
domácí zápasy chodilo více diváků. Do-
mácí zápasy hraje v Počernicích už pouze

moje „béčko“. V „áčku“už je mnoho přes-
polních a ti jsou doma spíše v Kobylisích. 

Máte po tolika letech pořád radost ze
hry?
Radost mám z každé hry a z výhry ob-
zvlášť. Tuto soutěž hraji od samého po-
čátku, od doby, kdy mnozí z mých
spoluhráčů nosili ještě plínky, již osmnác-
tou sezonu. Když si to uvědomím, tak mě
docela příjemně mrazí. Sportování s mla-
dými mi dává sílu a energii. Předloni jsme
soutěž popáté vyhráli, loni jsem díky svým
spoluhráčům získal ocenění druhého nej-
lepšího gólmana. A to jsem už chtěl s chy-
táním skončit! Kluci mne ale přesvědčili.
Dělají všechno pro to, abych neměl na „fot-
balový důchod“ ani pomyšlení a týmové
úspěchy jsme společně znovu minimálně
zopakovali. Fotbal mne stále těší.

Ptala se Alena Štrobová.
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Víkendové setkání 
ve Volyni
Poslední únorový víkend byl pro některé
studenty Střední odborné školy pro admi-
nistrativu Evropské unie opět netradiční –
byli jsme navštívit své velké i malé kama-
rády v dětském domově ve Volyni.
Hned při příjezdu nás čekal náročný úkol,
a to výpomoc při místním kole Miss DD.
Tuto akci jsme si my i děti velice užili, za-
žili jsme hodně legrace, dojemných okam-
žiků i rozzářené oči vítězek, které si své
prvenství právem zasloužily.
Celý víkend se nesl v kamarádském
duchu. S dětmi jsme rozebírali jejich nej-
novější školní zážitky, problémy i radosti,
zvládli jsme procházku, zahráli si volejbal,
basketbal a přehazovanou a společné
jsme zhlédli film, kdy byla slova zbytečná
a každému z nás stačilo to, že jsme spolu.
Ani tentokrát nebylo loučení snadné, ne-
obešlo se bez slz, smutku, ale zároveň na-
děje, že se opět všichni sejdeme. Do

DOD popáté
Poslední letošní den otevřených dveří se
ve Střední odborné škole pro administra-
tivu Evropské unie uskutečnil ve středu 2.
března. Mezi druhou a sedmou hodinou
odpolední navštívili budovu v Horních Po-
černicích zájemci o studium z řad letoš-
ních žáků devátých ročníků. Především
jejich rodičům odpovídali opět všichni čle-
nové vedení na dotazy týkající se studia
a zkušení průvodci z řad studentů provedli
návštěvníky jak všemi zrekonstruovanými
trakty, tak domovem mládeže. 
Ti, kteří SOŠ během dnů otevřených dveří
nenavštívili a zajímají se o nabídku oborů,
mají možnost se telefonicky domluvit na
individuální návštěvě.

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

SOŠ pro administrativu
EU se roztančila
Plesová sezóna je v plném proudu a její
nepřehlédnutelnou součástí je i tradiční
maturitní a imatrikulační ples Střední od-
borné školy pro administrativu Evropské
unie. Ten letošní se uskutečnil v neděli 20.
února ve velkém sále Lucerny.
Studenti prvních a čtvrtých ročníků se sešli
již v půl páté, aby nacvičili choreografii ná-
stupů a odchodů, doladili své róby
a účesy a nasáli slavnostní atmosféru.
V sedm hodin se místa u stolů i mimo ně
zaplnila rodiči, příbuznými, přáteli, ale také
studenty ostatních ročníků. Tou dobou již
orchestr hrál úvodní znělku a po krásném
předtančení zaplnili parket prváci. Třídní
učitelé jim po krátkém proslovu Veroniky
Božičové a Martina Fialky připnuli stužky.
Nezbytné fotografování, sólo pro rodiče
a pak už byla na programu nejdůležitější
část večera. 
Do záře reflektorů vykročily dívky podoba-
jící se princeznám, mladí elegantní muži
a samozřejmě i třídní učitelé maturitních
ročníků. Magda Dvořáková a Filip Soukup
jménem svých spolužáků poděkovali pe-
dagogům i rodičům za podporu při studiu
a poté promluvil ke všem přítomným ředi-
tel školy Mgr. Roman Liška. Po tradičním
šerpování a fotografování roztáhli rozjaření
studenti pestrobarevné plachty a za zvuků
písně Money, Money do nich začaly padat
nejen mince, ale k velké radosti maturantů
také bankovky různých hodnot. Po sólech

učitelů a rodičů se rozjela plesová zábava
naplno. 
Večer zpestřila tři překvapení maturitních
tříd a vystoupení dvou tanečních skupin,
shodou náhod se stejným jménem –
Fénix. Půl hodiny před půlnocí se rozjela
diskotéka, na níž se dosyta vyřádili
opravdu všichni. 

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ 

poslední minuty, než naše auto vyjelo
z brány, děti mávaly a i přes slzy se usmí-
valy.

Denisa Zajíčková,
studentka P2B
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AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
Sk. AM, A1, A, B, kondiční jízdy.

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

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

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

Tel.: 281 924 588, 602 970 835

Kurzy patchworku v H. Počernicích.
Přihlášky na 603 518 617

Koupíme byt 3+1 nebo 4+1, OV, cihla,
65 m2 a více, lok. H. Počernice. 

Tel.: 732 758 989

Čištění koberců a mytí oken.
Cena 15 Kč/m2. Doprava zdarma. 

Tel.: 605 567 053

Salon pro psy H.P. Spojenců 16a
Stříhání, celková úprava. 603 518 617,

607 809 675

Studentka VŠ hledá brigádu v oblasti
hlídání dětí v Hor. Počer. Předchozí 

zkušenosti s dětmi ve věku 4 měs. - 3
roky. 739 544 122, reference 

na vyžádání u mé předchozí rodiny.

Spolehlivá pečlivá paní uklidí vaši
domácnost. Tel.: 605 906 325

Pronajmu zahradu s obytnou buňkou
poblíž Lidlu. Cena 2800Kč/měs. Ne na
bydlení - k rekreaci. Tel.: 777 263 261

Restaurace “U Voháků” v Horních
Počernicích přijme polední servírku 

a obsluhu na zahrádku. Nástup červen
2011, tel.: 728 607 652

Skútr servis, díly, pneu, prodej nový
skútr od 16200Kč. Telefon 775 350 775

Prodám pěkný, část. zrek. byt 2+kk
v OV, 45 m2,  panel, 3. patro s výtahem.

Lokalita: ul. Božanovská, HP. 
Cena k jednání 1,85 mil.

Bližší info na tel: 724 341 728

AUTODOPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE

Milan Petružálek
Mobil: 603 242 142

Tel.: 281 931 419, Fax: 281 931 512

www.sute-pisky.cz

kontejnery, sklápěč, valník, multikára,
sutě, odpad, zemina, písky,
kačírek, drtě, recyklát,
demolice - hydraul. kladivo,
deponie Praha 9
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Dne 20.4.2011 
se koná dražba rodinného

domu a pozemku 
Jeřická 1436/14 

v restauraci U Závoje, 
Havelská 500/25, Praha 1.

Více informací na 
www.rok.cz
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Instalatérské a topenářské práce, 
rozvody topení, vody a kanalizace v plastech a mědi.

Veškeré opravy a úpravy. 
30 let praxe, rozumné ceny, 

kvalitně odvedená práce. Dohoda jistá.

Tel.: 603 513 103

Miloš Soukup
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