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Kalendář kulturních akcí v Horních Počernicích na měsíc

KDY? CO? KDE?
5. 5., 9.00 ŠÁTKOVÁNÍ – ZÁDA O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
6. 5., 17.00 KONCERT FLÉTNOVÉ A HOBOJOVÉ TŘÍDY J. KOPICOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

10. 5., 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S HEREČKOU IVANKOU DEVÁTOU CHVALSKÝ ZÁMEK
10. 5., 17.30 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY J. BOŠKOVÉ GALERIE 14, Č. MOST
11. 5., 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY PŘEDSTAVY: PRÁCE ŽÁKŮ VÝTV. OBORŮ ZUŠ CHVALSKÝ ZÁMEK
12. 5., 9.00 VÝROBA DŘEVĚNÝCH DEKORACÍ O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
13. 5., 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY S. GEORGIEVY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
13. 5., 21.00 ŽENSKÝ BOJ, ZAHÁJENÍ 41. ROČNÍKU DIVADELNÍHO FESTIVALU DIVADLO V PŘÍRODĚ
14. 5., 21.00 ŽENSKÝ BOJ DIVADLO V PŘÍRODĚ
15. 5., 17.00 PEKLO V PEKLE DIVADLO V PŘÍRODĚ
15. 5., 18.00 SETKÁNÍ SE SPISOVATELKOU MARIÍ ANNOU HIRSCHMANNOVOU SCB, VE ŽLÍBKU 168/8
15. 5., 21.00 ŽENSKÝ BOJ DIVADLO V PŘÍRODĚ
16. – 20. 5. TÝDEN OPRAVDOVÝCH PLEN: VÝSTAVA MODERNÍCH LÁTKOVÝCH PLEN O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
18. 5., 12.00 HOMEOPATICKÁ KONZULTACE O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
18. 5., 15.00 JARNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA S KONCERTEM KAPEL ZUŠ ZŠP A ZŠS, BÁRTLOVA 83
18. 5., 19.30 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI, ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
19. 5., 9.00 TEXTIL O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
20. 5., 17.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY E. BELCHIKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
20. 5., 17.00 HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2011 DIVADLO H. POČERNICE
20. 5., 21.00 SŮL NAD ZLATO /PREMIÉRA/ DIVADLO V PŘÍRODĚ
21. 5., 15.00 HUDEBNÍ ODPOLEDNE 2011 AREÁL CHVALSKÉ TVRZE
21. 5., 17.00 a 21.00 SŮL NAD ZLATO DIVADLO V PŘÍRODĚ
22. 5., 14.00 JARO PRO KVĚTY A NEDĚLE PRO ŽENU O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
22. 5., 17.00 SŮL NAD ZLATO DIVADLO V PŘÍRODĚ
24. 5., 17.00 KONCERT ŽÁKŮ A ABSOLVENTŮ ZUŠ, LIBEŇSKÉ JARO MLADÝCH LIBEŇSKÝ ZÁMEK
25. 5., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ GALERIE 14, Č. MOST
26. 5., 9.00 OSOBNÍ RŮST, PRÁCE S ENERGIEMI O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
26. 5., 18.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL KLÁRY VÁLKOVÉ Z TŘÍDY S. GEORGIEVY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
27. 5., 18.00 KLAVÍRNÍ RECITÁL KRYŠTOFA KRUPANSKÉHO Z TŘÍDY S. GEORGIEVY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
27. 5., 18.00 NOC KOSTELŮ V CÍRKVI ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ NÁCHODSKÁ 171/382
27. 5., 21.00 A PŘECE TU STRAŠÍ /PREMIÉRA/ DIVADLO V PŘÍRODĚ
28. 5., 7.00 DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY V PLAVANÉ RYBNÍK KOUPALIŠTĚ
28. 5., 9.00 CELODENNÍ OSLAVA DNE DĚTÍ KONEČNÁ BUS 223
28. 5., 9.00 10. MEZINÁRODNÍ SRAZ MAJITELŮ MOTOCYKLŮ BÖHMERLAND AREÁL CHVALSKÉ TVRZE
28. 5., 17.00 a 21.00 A PŘECE TU STRAŠÍ DIVADLO V PŘÍRODĚ
29. 5., 17.00 A PŘECE TU STRAŠÍ DIVADLO V PŘÍRODĚ
30. 5., 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ KD KYJE
1. 6., 15.00 DĚTSKÝ DEN V KAVÁRNĚ BOMTON FASHION CAFÉ ŠTVERÁKOVA 22
1. 6., 21.00 KOMU ZVONÍ ANDĚL DIVADLO V PŘÍRODĚ
2. 6., 21.00 BLBEC K VEČEŘI DIVADLO V PŘÍRODĚ
3. 6., 21.00 UDĚLÁTE MI TO ZNOVA? DIVADLO V PŘÍRODĚ
4. 6., 17.00 ČERTŮV ŠVAGR DIVADLO V PŘÍRODĚ
4. 6., 21.00 ORFEUS NEJENOM V PODSVĚTÍ DIVADLO V PŘÍRODĚ
5. 6., 14.00 POHÁDKOVÝ LES O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
5. 6., 17.00 ČESKÝ HONZA DIVADLO V PŘÍRODĚ
5. 6., 21.00 LIGA PROTI NEVĚŘE DIVADLO V PŘÍRODĚ

PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH NAJDETE UVNITŘ ČÍSLA

květen2011

Farmářské trhy
v Horních Počernicích
Těšíme se na vás každý čtvrtek od 9 do 18 hodin na Chvalské trvrzi
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S úsměvem na tváři je svět krásnější
Milí spoluobčané,

Měsíc duben byl doslova nabitý různými
akcemi. Vojenská historická vozidla, Po-
černické kuře, veteráni na Chvalské tvrzi,
Velikonoce a nakonec Čarodějnice. Po-
drobněji si o jmenovaných událostech mů-
žete přečíst uvnitř čísla.
Pro mě, jako starostku, byla nejvýznam-
nější akcí návštěva zástupců naší radnice
ve Francii, v našem partnerském městě
Mions. Z osobních důvodů jsmem bohužel
musela svůj pobyt zde zkrátit z původně
plánovaných pěti dnů na tři. Proto jsem
zvolila se svým doprovodem cestu letad-
lem, a všechny spekulanty bych chtěla
hned zpočátku ujistit, že jsem si ji uhradila
z vlastních peněz.
Uvítání ve Francii bylo velice milé, vstřícné
a přátelské, a přestože zpočátku panovaly
na francouzské straně obavy, že nové ve-
dení naší radnice nebude chtít nadále pod-
porovat naše partnerství, ujistila jsem
francouzské přátele, že bychom naopak
rádi naši spolupráci ještě rozšířili. Chceme
z výboru pro partnerství smýt nesmyslnou
nálepku „jen pro vyvolené z radnice“.
V našem partnerském městě má tamní
výbor - Comité de Jumelage - několikaná-
sobně více členů než hornopočernický,
proto se jeho členové mohou více věnovat
rozšiřování spolupráce v mnoha oblastech.
Stejně jako u nás ale všichni pracují dob-
rovolně a zadarmo.
Větší spolupráce seniorů, podnikatelů, na-
šich škol a školek, tam by mělo naše part-
nerství směřovat. K tomu je ale třeba také
větší aktivity vás, hornopočernických ob-
čanů. Pokud máte nějaký nápad a chtěli
byste se této spolupráce zúčastnit, kon-
taktujte prosím předsedkyni našeho za-

hraničního výboru Danou Mojžíšovou,
která ráda přivítá jakoukoliv vaši iniciativu.
Z každé takové návštěvy, jakou jsme nyní
absolvovali, bychom si měli především od-
nášet zkušenosti, a ty dobré a prověřené
uplatňovat také u nás. Je to například
velké množství zeleně, která je ve Francii
všude, ve městech, vesnicích, u dálnic
a silnic. Domy stojí mezi vzrostlými
stromy, kolem všech komunikací je
spousta zeleně, která působí nejen krásně,
ale také izoluje hluk z dopravy. To mě
velmi inspirovalo, proto s našimi odborníky
na životní prostředí zpracujeme návrh na
„zazelenění“ Horních Počernic a okolí.
Musím také poděkovat všem, kteří se po-
díleli na uspořádání akce Velikonoce ve
Francii. Třídenní prezentace českých veli-
konočních zvyků pro francouzské děti v zá-
kladních školách a pro dospělé v kulturním
centru, pletení pomlázek a vysvětlování
francouzským hochům, že velikonoční po-
mlázka není nástroj na bití dívek, ale tra-
dice a symbol omlazení, to vše také patřilo
k pracovní návštěvě města Mions.
Z Francie si navíc odvážím jedno předsev-
zetí: Je třeba více využívat různých příleži-
tostí pro osobní setkání s druhými a snažit
se mít stále úsměv na tváři. Nevěřili byste,
že svět je hned krásnější.
Krásné jaro s úsměvem vám přeje

Hana Moravcová,
starostka Prahy 20

Starostka Hana Moravcová si při své první krátké návštěvě Francie prohlédla
antické památky Lyonu. Nahoře se starostou Mions Paulem Serresem.

Živnostníci na
www.pocernice.cz

ÚMČ Praha 20 nabízí
hornopočernickým živnostníkům

prezentaci jejich firem
na www.pocernice.cz.

Umístění v databázi je zdarma,
podmínkou je pouze písemné
zaslání názvu firmy, adresy

a kontaktních údajů
na Úřad městské části Praha 20,

Jívanská 647, 193 21 Praha 9

Jolana Lizanová,
vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20
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Soud s SC Xaverov
V dubnu se kromě pravidelných jednání
Rady MČ Praha 20 konala ještě další dvě
její mimořádná zasedání a také mimo-
řádné zasedání zastupitelstva. Hlavním
bodem jednání bylo rozhodnutí o dalším
pokračování soudního sporu mezi naší
městskou částí a společností SC Xaverov,
a. s. ohledně výše pronájmu pozemků
v areálu této společnosti, který městská
část u Obvodního soudu pro Prahu 9 pro-
hrála. Na základě doporučení externího
právního posudku, který konstatuje, že je
malá pravděpodobnost tento soudní spor
vyhrát, zastupitelstvo na tomto zasedání
rozhodlo, neodvolávat se. Rada MČ se
bude nadále otázkou nevyřešených vztahů
se společností SC Xaverov, a. s. na svých
jednáních zabývat. Video ze zasedání za-
stupitelstva na www.pocernice.cz v sekci
Samospráva/Zastupitelstvo/Videozá-
znamy.

Kanalizace
Cesta k zahájení prací na výstavbě kanali-
zace ve Svépravicích je zdlouhavá a slo-
žitá. Také v dubnu jsme intenzivně jednali
s pražskými radními a příslušnými odbory
pražského magistrátu za účelem uzavření
smlouvy na realizaci výstavby kanalizace
Domkovská. Výsledkem je podepsaná
smlouva s dodavatelem prací a dopis pri-
mátora hl. m. Prahy B. Svobody, ministru
zemědělství I. Fuksovi. Primátor v dopise
informuje ministra, že obě letošní investiční
akce, týkající se kanalizace v H. Počerni-
cích, jsou prioritou města, a měly by být fi-
nančně podpořeny z dotačního programu
na výstavbu a obnovu infrastruktury vodo-
vodů a kanalizací.

Dům služeb
Ve spolupráci s kanceláří primátora HMP
jsme připravili dopis náměstkovi ministra fi-
nancí Zajíčkovi s žádostí o převod Domu
služeb na Náchodské ulici do vlastnictví
naší MČ. Proběhlo jednání náměstka mi-
nistra financí Zajíčka, primátora Svobody
a starostky H. Počernic Moravcové, kde
bylo domluveno, že zpracujeme kompletní
balíček nevyrovnaných majetkových zále-
žitostí, které máme vůči státu. Magistrát jej
následně připraví k projednání na min. fi-
nancí nejpozději do konce srpna 2011.

Místní hospodářství
Od 1. dubna nastoupilo na odbor místního
hospodářství deset lidí evidovaných na
Úřadu práce. Náklady na tyto pracovníky
jsou v plné výši hrazeny z rozpočtu tohoto
úřadu. Jejich úkolem je pomáhat s údrž-
bou obce, především pak s úklidem nepo-
řádku i v zapomenutých koutech Počernic.
Devět z deseti pracovníků plní své úkoly
svědomitě a o práci mají velký zájem. Díky
této viditelné posile jsme upustili od orga-

nizování společného jarního úklidu. Práce
úklidového týmu by měla být vidět i ve
vašem okolí. Prosíme všechny občany,
kteří vědí o neuklizených částech obce, ať
nám tuto informaci sdělí na info@pocer-
nice.cz, abychom i v těchto lokalitách
mohli zajistit úklid.

Další úspory ÚMČ
Přijetím lidí na úklid a údržbu obce a reali-
zovaným výběrovým řízením na sekání
trávy zajistíme v letošním roce padesáti-
procentní úsporu nákladů na údržbu ze-
leně. Další úsporná opatření jsou v oblasti
informačních technologií, telefonie a s tím
spojených dodávaných služeb odborné
správy IT a softwarových služeb. ÚMČ nej-
výrazněji ušetří na datovém připojení a na
snížení paušálních plateb na mobilní tele-
fony díky nově uzavřené rámcové smlouvě
se společností O2, která nabídla nejvý-
hodnější podmínky, a také aktualizované
nabídce společnosti GTS. Úspory v této
oblasti jsou vyčísleny na částku 68.860 Kč
měsíčně s tím, že se zvýšila kapacita inter-
netového připojení a počet volných minut
pro volání v mobilních sítích. Od dubna
došlo také k 30 % snížení nákladů na do-
dávku softwarových služeb. Ušetřené pe-
níze v této oblasti by měly být použity
na modernizaci informačního systému
úřadu.

Čistička v Čertousích
Jedním z hlavních témat dubnových jed-
nání byly otázky spojené s čističkou od-
padních vod v Čertousích, kde jsme
iniciovali společnou schůzku zástupců
společností Pražské vodovody a kanali-
zace, a. s., Pražské vodohospodářské spo-
lečnosti, MHMP, příslušných odborů z naší
městské části a zástupců samosprávy.
Cílem jednání bylo snížení zápachu z čis-
tičky. Na jednání jsme se domluvili na spo-
lečném postupu a rozdělili si úkoly, které
by situaci mohli vyřešit. Oblasti Čertousy
se týkalo také jednání s investorem a dal-
šími zástupci, kteří připravují výstavbu by-
tových domů v sousedství bývalého
zámečku Čertousy, kde je právě kapacita
tamní čističky jedním z problémových
bodů této výstavby.
Do třetice jsme v oblasti Čertous jednali
o nevyhovující komunikaci Na nové silnici,
kde jsme vyvolali společné jednání s in-
vestorem výstavby rodinných domů spo-
lečností Autogas a také s dalšími vlastníky
pozemků pod touto komunikací, kde jsme
si odsouhlasili konkrétní postup, jak tento
několik let trvající problém vyřešit a převzít
komunikaci do správy obce.

Česká pošta
Určitý posun v jednání je také v otázce hle-
dání nové pobočky České pošty, kde se
nám podařilo posunout celou záležitost

mezi priority manage-
mentu této společnosti.
V těchto dnech zástupci
České pošty společně
s naším odborem hospo-
dářské správy procházejí
vytipované lokality a posuzují jejich vhod-
nost pro umístění příslušných pracovišť.

Černý most roste
Na Chvalském zámku jsme se sešli
s vrcholovým manažerem společnosti Uni-
bail-Rodamco, vlastníkem nákupního cen-
tra Černý most a hlavním architektem
realizovaného rozšíření kapacity tohoto ob-
chodního centra. Během jednání jsme hle-
dali řešení nevyhovujícího dopravního
napojení CČM přes ulici Hartenberskou do
Horních Počernic tak, abychom snížili do-
pravní zátež na této komunikaci. Původní
záměr dopravního rozšíření stávajícího
podjezdu nelze kvůli uloženému páteřnímu
vedení teplovodu pod komunikací realizo-
vat.

Spolupráce s podnikateli
Vedení radnice přijalo pozvání Klubu pod-
nikatelů v Horních Počernicích na mode-
rovanou diskusi o problémech obce
a možnostech úzké spolupráce se společ-
nostmi zde působícími. V duchu dnes mo-
derní společenské odpovědnosti firem
jsme se domluvili na vytipování problémů,
se kterými by počernické firmy mohly
podle svých možností pomoci. Od slov ke
skutkům přistoupila společnost Hornbach,
která MČ daruje sekačky a další zahrad-
nické zařízení v hodnotě 330.000 Kč ročně
po dobu tří let, dále společnost Ekis, která
ve své režii opravila plot sportovního areálu
u ZŠ Chodovická. Děkujeme!

S občany pro občany
V restauraci u Voháků se 18. dubna konalo
druhé setkání radních s občany u piva. Ob-
čané opět přišli s konkrétními návrhy a při-
pomínkami a my si odnášíme zápisníky
plné úkolů. Náš dubnový víkendový kalen-
dář byl kompletně plný. S potěšením kon-
statujeme, že na všech akcích byla kromě
dobré nálady také hojná účast. Poděko-
vání patří pořadatelům Vojenské historické
akce, Jízdě zručnosti, Noci s Andersenem,
Počernického kuřete, Veterán Párty, po-
bytu v partnerském městě Mions ve Fran-
cii a Čarodějnicím.
DěkujemeI našemu bývalému tajemníkovi
Ing. F. Dvořákovi, který vyhrál výběrové ří-
zení na stejnou pozici na Praze 1, a z Prahy
20 odešel. Vedením úřadu je do nástupu
nového tajemníka pověřena vedoucí eko-
nomického odboru Ing. Kateřina Lusková.

Petr Herian,
místostarosta Prahy 20

Z dubnového diáře hornopočernické radnice
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Všichni máme šanci!
V březnu 2011 vznikl v Horních Počerni-
cích Nadační fond Šance. Proč právě tento
název? Protože šance znamená naději
a také proto, že zřizovatelé jsou aktivními
členy uskupení Šance pro Počernice a roz-
hodli se vzdát části finanční odměny za
práci ve vedení naší městské části ve pro-
spěch spoluobčanů, kteří z nejrůznějších
důvodů měli méně štěstí a šancí než vět-
šina z nás.

Cílem nadačního fondu je podporovat kon-
krétní osoby či aktivity, které nedosáhnou
na jiné formy podpory a jimž nadační pří-
spěvek pomůže zmírnit bezútěšnou si-
tuaci, zlepší životní podmínky či usnadní
jejich úsilí vlastními silami řešit složité si-
tuace.
Nadační fond Šance bude pravidelně vy-
pisovat konkrétní grantová témata, která
budou odrážet aktuální potřeby obyvatel
městské části. Budeme je zveřejňovat
v HPZ a na www.nfsance.cz. Grantové
téma s uzávěrkou 30. června 2011 je Děti
a mládež: podpora vzdělávání a volnoča-
sových aktivit.
Nadační fond Šance se bude také sám
snažit hledat možné příjemce a oslovovat
veřejné autority, které by mohly doporučit
vhodné adresáty nadační podpory. Šanci
pomoci znevýhodněným spoluobčanům
máte i vy. Sledujte www.nfsance.cz a pod-
pořte aktivity fondu.

Hana Moravcová a Petr Herian

Místo U rampy vznikne
dětské hřiště
Vedle budovy školní jídelny ZŠ Ratibořická
byla odstraněna U rampa a v současné
době se prostor upravuje na dětské hřiště,
které bude určeno pro potřeby předškol-
ních a školních zařízení po dobu přístavby
MŠ Chodovická. Z důvodu bezpečnosti
dětí nebude hřiště sloužit veřejnosti.

-hm-

Na rekonstrukci prostoru v Mezilesí, která
začala v květnu 2010, jsem se od začátku
podílela jako radní pro životní prostředí.
Výběrové řízení vyhrála firma Fytomax,
s.r.o. Vysoutěžená cena díla byla 451.621
Kč, skutečná 436.127 Kč a s daní 523.353
Kč. Upravovaná plocha má 1860 m2. Vy-
sázeno bylo pět stromů, 464 keřů a drob-
ných jehličnanů a oseto 230 m2 nových
travnatých ploch. Je zde instalováno 15

lavic na původní podezdívku a deset s ko-
vovou konstrukcí jako náhrada za původní
lavice s betonovými nohami. Kovové části
lavic jsou opatřeny několikavrstvým kvalit-
ním nátěrem pro náročné venkovní pod-
mínky, stejně jako dřevěné části. Jsou zde
čtyři odpadkové koše a tři na psí exkre-
menty. Do parkových ploch byly umístěny
tři velké žulové okrasné bloky a 10 men-
ších do výsadbových ploch.

Původní betonové podezdívky byly opa-
třeny sjednocujícím nátěrem. MČ na rekon-
strukci uvolnila z rozpočtu v celkové výši
Myslím, že je třeba dávat finanční pro-
středky do úpravy a zkrášlování naší obce,
protože tím také přesvědčíme občany, aby
si začali těchto věcí více vážit. Je to ale
zdlouhavý proces.

Hana Moravcová,
starostka

Nevzhledné a pro děti nebezpečné betonové bazény na sídlišti Mezilesí konečně
zmizely a prostor ožil novou parkovou úpravou.

Vzácný host na Chvalském zámku
Při příležitosti otevření výstavy bibliofil-
ských tisků k dvacetiletému trvání nakla-
datelství Bonaventura zavítal na Chvalský
zámek spisovatel a dramatik Jiří Stránský.
Zastoupil tak Vladimíra Beneše, majitele
skutečně mimořádného českého naklada-
telství, které se specializuje na vydávání
bibliofilií a grafických listů.

-red-

Spisovatel Jiří Stránský

Rekonstrukce sídlištního prostoru Mezilesí hotova
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Neplaťte za bioodpad, kompostujte sami!
Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy ve spolupráci
s poradenskou společností ISES, s.r.o. zahájil v současné době
realizaci projektu Podpora domácího kompostování občany hlav-
ního města Prahy. Projekt vychází z Plánu odpadového hospo-
dářství hl. m. Prahy, jehož cílem je snížení podílu biologicky
rozložitelného odpadu v komunálním odpadu a jeho maximální
možné surovinové využití. V rámci projektu, který je realizován
od května 2011 do září 2014, bude vybraným osobám - vlastní-
kům zahrad u rodinných, případně bytových domů - zapůjčen
zahradní kompostér (typ S 900 – viz obrázek), ve kterém si budou
moci vyrábět kompost z vlastních surovin – biologicky rozložitel-
ného odpadu ze zahrad, případně z domácností. Jedná se o ty-
pizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů, výška 100 cm
a průměr půdorysu 110 cm, který je vyroben z recyklovaného
plastu a je recyklovatelný.
Kompostér bude poskytnut zdarma na základě smlouvy o vý-

Typizovaný zahradní kompostér o objemu 905 litrů

Podmínky pro řádání veřejných vystoupení
(svodů) zvířat
Odbor životního prostředí a dopravy upozorňuje, že pořádání ve-
řejných vystoupení (svodů) zvířat podle § 24 odst. 3) Zákona
č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání (dále jen zákon),
podléhá povolení, které vydává obec, tj. příslušný úřad městské
části hlavního města Prahy. Proto upozorňujeme pořadatele tě-
chto akcí, že jejich konání bez povolení je považováno za poru-
šení zákona a řeší se v přestupkovém řízení.
Podle § 8 odst. 2 zákona je pořadatel povinen zajistit, aby při ve-
řejném vystoupení byla přítomna fyzická osoba, která je
schopna:
a) rozpoznat zjevné příznaky zhoršeného zdravotního stavu zví-
řat, b) zjistit změny v chování zvířat, c) určit, zda celkové prostředí
je vhodné k zachování zdraví a pohody zvířat, d) bezpečně ma-
nipulovat s daným druhem zvířat, e) organizačně zabezpečit
ochranu zvířat při pořádání veř. vystoupení.
Podle § 8 odst. 3 zákona je pořadatel povinen:
a) postupovat při pořádání veřejných vystoupení podle řádu
ochrany zvířat při veř. vystoupení, který byl tomuto pořadateli
schválen ministerstvem, b) oznámit nejméně 14 dní před koná-
ním veř. vystoupení příslušnému orgánu veterinární správy místo,
datum konání, druh a počet zvířat, která se mají veř. vystoupení
zúčastnit, název a spisovou značku řádu ochrany zvířat při veř.
vystoupení, podle kterého se bude veř. vystoupení konat, a údaje
umožňující identifikaci osoby podle odst. 2, a vyžádat si souhlas
s pořádáním veřejného vystoupení zvířat od místně příslušné
obce podle § 24 odst. 3 /bez tohoto souhlasu nelze veřejné vy-
stoupení pořádat/, c) poučit osoby, které se aktivně zúčastňují
veř. vystoupení zvířřat, jak s nimi mají manipulovat, připravovat
pomůcky nebo jiné vybavení a seznámit je se zásadami zabez-
pečení pohody a ochrany zvířat podle tohoto zákona, a dále
zkontrolovat, zda je v průběhu veř. vystoupení zvířat dodržují, d)
mít v průběhu pořádání veř. vystoupení zvířat schválený řád
ochrany zvířat při veř. vystoupení nebo jeho kopii u sebe, a na vy-
žádání orgánu ochrany zvířat nebo účastníků veř. vystoupení zví-
řat jej předložit (schválený řád ochrany zvířat včetně podmínek
stanovených Městskou veterinární správou pořadatel předkládá
společně se žádostí o povolení svodu příslušné obci), e) oznámit
porušení podmínek ochrany zvířat účastníkem veř. vystoupení
příslušnému orgánu ochrany zvířat podle § 22 odst. 1 (tj. Městské
veterinární správě v Praze).
Podle § 8 odst. 4 zákona je pořadatel oprávněn při důvodném
podezření na porušení podmínek ochrany zvířat stanovených
tímto zákonem nebo řádem ochrany zvířat při veř. vystoupení zví-
řat až do provedení nápravy zastavit, nebo osobu, která stano-
vené podmínky porušila, vyloučit, a její zvíře z veř. vystoupení
zvířat vyřadit.

Ing. Magda Svojanovská,
odbor ŽPD

půjčce a předávacího protokolu, kde budou specifikovány pod-
mínky, za kterých bude kompostér občanům města zapůjčen
(např. umístění kompostéru na oploceném pozemku osoby za-
pojené do projektu a jeho užívání po dobu trvání projektu). Po
skončení projektu bude kompostér přenechán ve vlastnictví úča-
stníka projektu zdarma, případně za symbolickou zbytkovou
cenu. V případě, že účastník projektu nebude moci nebo nebude
dále ochoten v projektu pokračovat, bude moci kdykoliv kom-
postér vrátit.
Realizací projektu byla pověřena na základě výsledků veřejné
soutěže spol. ISES s.r.o. Pokud máte zájem o zapojení do pro-
jektu, vyplňte odpovědní dotazník na adrese www.ises.cz nebo
kontaktujte ISES s.r.o., M. J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6, tel.:
233 339 718.
Uvedená společnost bude pro hl. m. Prahu zajišťovat další kroky
spojené se zahájením projektu, zajištění podpisu smlouvy o vý-
půjčce, protokolárního předání a převzetí kompostéru podle sta-
noveného harmonogramu. Kompostéry budou dle stanoveného
harmonogramu v průběhu měsíců dubna, května a června 2011
postupně předávány tak, aby mohly být plně využívány již v prů-
běhu letošního vegetačního cyklu. Text smlouvy o výpůjčce
včetně předávacího protokolu je uveden na adrese www.ises.cz.
Upozorňujeme, že nabídka je limitovaná počtem kompostérů do
vyčerpání zásob.

Ing. Marie Novotná,
OŽPD

Pořádání veřejných vystoupení zvířat povoluje dle zákona
obec. /ilustrační foto/
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Nabídka terénní pečovatelské služby
MČ Praha 20
Terénní pečovatelská služba je ustanovena zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách. Jejím zřizovatelem je Městská část
Praha 20 a nabízí individuálně sestavený komplex služeb posky-
tovaný přímo v domovech občanů. Jedná se pomoc při každo-
denních činnostech, např. zajištění a dovoz obědů, nákupů,
pochůzek nebo úklid domácnosti. Služba je určena především
pro seniory se sníženou soběstačností a osoby s postižením, po-
skytuje se každý všední den od 7.30 do 16 hodin.
Ceny za službu se účtují podle skutečně spotřebovaného času,
zaokrouhleného na celé čtvrthodiny.
Ceny nejvíce využívaných úkonů pečovatelské služby:
Pomoc při úkonech osobní hygieny ……….........50 Kč/hod.
Zajištění stravy/cena za oběd/…………….............53 Kč za oběd
Dovoz nebo donáška jídla …………………...........10 Kč za úkon
Běžný úklid a údržba domácnosti …………..........70 Kč/hod.
Běžné nákupy (do 5kg) a pochůzky….……..........45 Kč/hod.
Velký nákup (nad 5kg) …………………….............60 Kč/úkon
Praní a žehlení prádla …………………..…............40 Kč/kg
Doprovod (k lékaři, na úřady atd.)……....…..........45 Kč/hod.
Fakultativní služby (poskytujeme po dohodě v rámci možností
provozu pečovatelské služby).
Přeprava k lékaři a do zdrav. zařízení vozem PS…20 Kč
Nástupní taxa + 6 Kč/1 km
Dohled, návštěva, kontrola………………………….50 Kč/den
V případě vašeho zájmu kontaktujte pracovníky pečovatelské
služby buď telefonicky na tel. č. 271 071 640, 271 071 799 nebo
724213202. Požádat o službu je také možné na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, Praha 9.
Další informace získáte na www.pocernice.cz.

Olga Švrčulová, DiS.,
koordinátorka pečovatelské služby

Nepotřebné oblečení nepatří do popelnic
V poslední době se na radnici obrátilo mnoho občanů s dota-
zem, kam mohou přinést staré oblečení pro charitu. Z tohoto dů-
vodu vám přinášíme několik možností, jak s nepotřebným
textilem (a nejen s ním) naložit.
Existují různé charitativní organizace, kam můžete čisté, neroztr-
hané oblečení odvézt. Zachovalé oblečení po dětech můžete po
telefonické dohodě na čísle 281927191-2, věnovat Středisku
křesťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám 11/16. Přijí-
mají zde po dohodě i potřeby pro domácnost jako jsou hrnce,
nádobí, hračky, dětské kočárky, postýlky apod.
Oblečení pro dospělé a seniory lze věnovat na pobočce Českého
červeného kříže v Praze 9 – Černém Mostě, tel.: 281863421.
Poslední a nejnovější možností je využití sběrného kontejneru na
textil Potex, který je nově instalován u prodejny Penny v Horních
Počernicích na Náchodské ulici. Potex je ekologicko-charitativní
projekt společnosti Aquastor s.r.o., která se zabývá sběrem a ná-
sledným zpracováním použitého textilu. Sběr použitého textilu se
uskutečňuje formou stabilních sběrných kontejnerů. Do sběrných
nádob projektu Potex můžete odkládat nepotřebné šatstvo,
oděvní doplňky, obuv, bytový textil, hračky. Do kontejneru patří

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

věci čisté, vyprané, suché. Zabalte je do igelitového pytle či
tašky. Boty svažte tkaničkami k sobě nebo je také zabalte, službu
dále vykonají, jen pokud budou spárované. Bližší informace o
tomto projektu naleznete na www.potex.cz, případné dotazy vám
zodpoví na čísle 736 675 560.

Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí OSVZ

Posily pro úklid naší obce
Na základě smlouvy mezi naší městskou částí a Úřadem práce

nastoupilo od 1. dubna 2011 deset pracovníků na úklid obce,
kteří jsou přiděleni na odbor místního hospodářství. Náklady na
tyto pracovníky jsou v plné výši dotovány z finančních prostředků
Úřadu práce. Tato nová praxe se velmi osvědčuje; nyní dochází

k urychlení úklidových prací a je zajišťován častější úklid veřej-
ných prostranství. Úklid hlavních chodníků a komunikací po zimě
bude ukončen do konce dubna. Nasazením nových pracovníků
došlo k urychlení úklidu nejméně o 15 dnů. Od května bude pro-
váděn úklid chvalských strání, okolí tratě ČD, okrajů lesa a dal-
ších ploch, na které nás naši občané upozorňují.

Jana Ryšavá,
odbor místního hospodářství

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

ZŠ Stoliňská pořádá 4. ročník výtvarné soutěže na téma

Stromy, keře, rostliny
Práce vytvořené libovolnou technikou, označené celým jménem a kontaktními údaji

odevzdejte do 3. 6. 2011 v kanceláři školy.
Všechny práce budou vystaveny na Chvalském zámku od 8. do 28. 6. 2011.

Slavnostní vyhodnocení a vernisáž 8. 6. 2011 od 16 hodin.
Bližší informace u Emílie Krajňákové na tel.: 739 080 390 a 281 921 127.
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Magnesia Litera za prózu jde do Počernic
Martinu Ryšavému
Je patrně jediným umělcem, který byl v jednom roce nominován
na českou výroční cenu jak za literaturu, tak i za film. Řeč je o
našem spoluobčanovi Martinu Ryšavém, cestovateli, spisovateli,
pedagogovi a scénáristovi, který pracuje jako odborný asistent
na Katedře scénáristiky a dramaturgie FAMU. Na Českého lva
2011 byl nominován jeho dokument Medvědí ostrovy vypovída-
jící o životě správců rezervace ledních medvědů na ostrově ve
Východosibiřském moři.

Nominaci na letošní cenu
Magnesia Litera za prózu
však již proměnil v úspěch.
Jeho román Vrač ze součas-
ného Ruska pojednává o bý-
valém režisérovi regionálních
a experimentálních divadel
Gučevovi, který v součas-
nosti pracuje jako dispečer
moskevských komunálních
služeb. Jeho monolog o ži-
votě v putinovském Rusku je
zábavný a nadto v sobě za-

hrnuje značnou sebeironii. Mimochodem, cenou Magnesia litera
byl Martin Ryšavý oceněn již podruhé – tu první získal za ságu
Cesty na Sibiř v roce 2009.

Mgr. Viktor Šaroch, radní

Seniorky prodávaly na velikonočním trhu
V sobotu 16. dubna jsme se zúčastnily velikonočního trhu, který
se konal na Chvalské tvrzi. V prodeji výrobků, které členky na-
šeho Klubu seniorů SKP HOPO samy vyrobily, jsme byly velmi
úspěšné. Touto cestou bychom rády poděkovaly ÚMČ Praha 20
a Mgr. Janě Bajerové z Chvalského zámku za možnost zúčastnit
se trhu a předvést ruční práce našich seniorek, které je vytvořily
s láskou.

Jménem všech členek Klubu seniorů Střediska křesťanské
pomoci Horní Počernice Jaroslava Doušová

Pochvala pro truhlářskou firmu
Dobrý den do redakce,
většinou vás asi lidé žádají o zveřejnění kritických zpráv, ale já
bych chtěla požádat, zda by bylo možné otisknout pochvalu.
Každému se občas stane, že potřebuje nějakou řemeslnickou
firmu. Jak si ale vybrat, když nemáte nikoho známého ani žádnou
referenci na dobrou firmu?
Potřebovali jsme vyrobit nábytek do pokoje. Zjistili jsme, že v Po-
černicích jsou sice truhláři na každém rohu, ale jak si dobře vy-
brat? Oslovili jsme tedy čtyři firmy a nechali si od nich udělat
návrh a rozpočet. Podle velice profesionálního přístupu a díky
příznivé cenové nabídce jsme vyybrali firmu Nábytek Pikal na Ná-
chodské ulici. Musím říct, že jsme byli skutečně velmi spokojeni.
Jednání s lidmi z firmy bylo přímo vzorové, nic nebyl problém,
veškeré dodatečné změny byly akceptovány, časově byli vždy
naprosto přesní, montáž provedena v termínu a velice kvalitně.
Skutečně obrovská spokojenost z naší strany. Tím samozřejmě
nechci říct, že ostatní firmy nejsou dobré.

Dana Relichová, Horní Počernice

Objevte Zapomenutá místa Prahy
Městská část Praha 20 – Horní Počernice ve spolupráci s Praž-
skou informační službou a za podpory Magistrátu hlavního města
Prahy připravuje jedinečnou soutěž pro Pražany s názvem Za-
pomenutá místa Prahy, která bude vyhlášena 10. května 2011.
,,Chceme jasně ukázat turistům a návštěvníkům Prahy, že naše
hlavní město není pouze Karlův most nebo Vyšehrad. Zapomenu-
tými místy chceme zahraničním i tuzemským návštěvníkům na-
bídnout nové, atraktivní lokality po celé Praze. Posílíme tak
turistický ruch a podpoříme podnikatele i kulturní život v měst-
ských částech,“ říká ředitelka Pražské informační služby Ing.
Lucie Ramnebornová.

„Praha má spoustu pozoruhodných zákoutí a památek s nevšední
minulostí, např. keltský menhir, sochu s veslem přímo na Hrad-
čanském náměstí nebo zasypaný bazén pod Barrandovskými te-
rasami. Pokud máte ve svém okolí také takto zajímavá místa či
památky, které jsou nedílnou součástí pražské historie či vaší
městské části, pošlete nám jejich fotografie s krátkým popisem a
zapojte se do soutěže o hodnotné ceny.“
V Horních Počernicích a jejich okolí máme jako zdroj informací
našeho báječného kronikáře pana Huberta Antese, ale určitě
také mnozí další z vás mohou mít tip na to, jaké místo v naší
městské části vám přijde krásné, zajímavé, ale je přitom zapo-
menuté. Soutěž Zapomenutá místa Prahy dává i nám v Horních
Počernicích možnost tuto situaci změnit.
Své tipy můžete zasílat poštou na adresu Pražské informační
služby (Arbesovo náměstí 70/4, 150 00 Praha 5), přinést osobně
na některé z turistických informačních centrer PIS nebo poslat
na e-mail tourinfo@pis.cz. Na stránkách www.zapomenutamis-
taprahy.cz můžete najít inspiraci a veškeré informace k soutěži.
Výherci budou vylosováni 1. září 2011.

Alena Štrobová, radní

Z REDAKČNÍ POŠTY A POZVÁNKY NA AKCE

Hasiči v hornopočernickém divadle
Za pronikavého houkání sirén se 31. března odpoledne sjelo
během dvaceti minut k našemu divadlu sedm hasičských vozů:
čtyři ze Satalic za 8 minut a další tři ze Strašnic za 20 minut.
Okamžitě se také seběhla spousta lidí v domnění, že v divadle
hoří. Naštěstí se jednalo pouze o cvičný požár a za hodinu bylo
vše “uhašeno”. Přesto to byl silný zážitek nejen pro náhodné ko-
lemjdoucí, ale též pro zaměstnance divadla.

Hana Čížková, ředitelka divadla

Během dvaceti
minut přijelo
k divadlu sedm
hasičských vozů.
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Církev československá husitská otevírá na
Noc kostelů 27. května od 18 hodin svůj sbor
Zveme vás v pátek 27. května od 18 hodin až do půlnoci do na-
šeho sboru na Náchodské ulici 171/382. Připravili jsme pro vás
výstavu fotografií, koncert, povídání s faráři a kazateli, na závěr
meditativní zklidnění při svíčkách. Občerstvení je zajištěno.
Můžete přijít a odejít kdykoliv. Kostel nepřichází za námi, to my
musíme přijít do kostela. V dnešní době se v naší zemi začínají
bohužel kostely vyprazdňovat. Naproti tomu se zaplňují hyper-
markety a supermarkety, fitnes a wellnes centra, ale i ordinace lé-
kařů. Noc kostelů nám chce připomenout, jak málo pečujeme
o své duše a zapomínáme na ně.
Zapomenou-li lidé na Boha, on zapomene na ně. To není stra-
šení, to je fakt o tom, jak žijeme. Posloucháme televizní debaty,
politiky, čteme mediální zprávy, ale nerozumíme a neslyšíme
naše duše. Kostely nejsou od toho, aby člověka polapily, jak se
dnes spousta lidí domnívá, ale proto, abychom zaslechli volání
svého nitra, uměli být s druhými, zvládali těžkosti v životě, ale
také sdíleli a uvědomili si radosti života a jeho nádheru. Měli by-
chom se učit spolu být doopravdy, ne jen virtuálně.
O našem sboru a programu se více dozvíte na našich interneto-
vých stránkách www.farapocernice.cz. Na této adrese funguje
také poradenství v oblasti psychologie, psychospirituality, nábo-
ženství a sociální problematiky. Odpoví vám teologové, psycho-
logové nebo sociální pracovníci. V případě potřeby
zprostředkujeme také kontakty a napojení na konkrétní pomoc.
Odpovídáme do pěti dnů po zaslání vašich dotazů, anonymita
je zaručena.

Za náboženskou obec
Mgr. Eva Cudlínová, farářka

Setkání s americkou spisovatelkou
Marií Annou Hirschmannovou

autorkou autobiografické knihy
Hansi, dívka, která opustila hákový kříž

v neděli 15. května 2011 v 18 hodin
v Církvi bratrské, Ve Žlíbku 168/8, Praha 9

Hansi, dcerka české maminky a německého otce, prožila těžké
dětství v německé pěstounské rodině v sudetské vesničce na
Broumovsku. Pod vlivem učitele ve škole uvěřila Hitlerovi. Po
zklamání z pádu nacistické ideologie, drastických zážitcích z po-
válečného zajateckého tábora a útěku přes Východní Německo
do Západního prošla hlubokou proměnou. Poznala pravdu a na-
učila se milovat ty, které dříve nenáviděla. Později odešla do
USA, získala americké občanství a vydala řadu knih. U nás vyšla
v roce 2008 Hansi a v současné době vychází kniha Nemusíš
zestárnout, která na Hansi volně navazuje. Obě kniky bude
možné na setkání koupit a nechat si je od autorky podepsat.
Informace na tel.: 775 675 190, zdena.maresova@centrum.cz

Zdeňka Marešová

MŠS, ZŠP a ZŠS Praha 9, Bártlova 83
pořádá 18. května 2011 od 15 hod.

JARNÍ
PRODEJNÍ VÝSTAVU

od 16 hodin s koncertem
Junior Band

ZUŠ Horní Počernice
a Nechte nás BEAT

Zaměstnání pro uživatele azylového domu
a další znevýhodněné osoby
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem, Státním roz-
počtem ČR a hl. m. Praha pokračuje. Máme za sebou první rok
projektu, který přinesl úspěchy, ale i pře-
kvapení pro pracovní poradce a uživatele.
Pokračuje spolupráce při podpoře uživa-
telů, upřesňování podmínek, kritérií pro za-
řazení do projektu, naplňování volné
kapacity projektu atd. Pracovní poradci na-
vázali spolupráci s Úřadem práce Prahy 9,
kde spolupracují přímo s jednotlivými pracovníky, kteří mají na
starosti uchazeče o zaměstnání.
Opět jsme se zaměřili na odstranění slabých stránek v komuni-
kaci. Neznalost pravidel přiměřené společenské komunikace
mnohdy způsobuje uživatelům problémy při hledání práce
a komplikuje domluvu s možným zaměstnavatelem. Pracovní po-
radci proto s uživateli pokračují v praktickém nácviku modelo-
vých situací. Pro uživatele máme připraveno tréninkové
zaměstnání.
Uživatelé se pravidelně scházejí s psychologem, se kterým for-
mou sdílení nově nabytých osobních zkušeností v pracovním tré-
ninku získávají individuální motivaci pro nalezení a udržení si
zaměstnání. Tréninkovým zaměstnáváním prošlo postupně 32
uživatelů, do zaměstnání jich nastoupilo 10, z toho 3 v zamě-
stnání úspěšně pokračují. Tento projekt financuje Operační pro-
gram Praha – Adaptabilita
Projekt je stále otevřen pro další zájemce, neváhejte nás kontak-
tovat. Probíhá od dubna 2010 do února 2012 ve Středisku křes-
ťanské pomoci Horní Počernice, Křovinovo nám. 11/16.

Kontakty: Mgr. Filip Gärtner, pracovní poradce
Tel.: 281 091 715, email: gartner@skphopo.cz

Jana Tvrdková, Dis., pracovní poradce
Tel.: 281 091 716, email: tvrdkova@skphopo.cz

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND
PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
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Dejvické divadlo na Chvalském zámku
Letní scéna Chvalského zámku nabídne 27. a 28. června 2011
v 20.30 představení Dejvického divadla Bratři Karamazovi.
„…Bratři Karamazovi F. M. Dostojevského jsou tématem,
jemuž vyhovuje klasické divadlo i studiový prostor. Tomu dru-
hému se blíží pojetí nejnovější inscenace v pražském Dejvic-
kém divadle… Schormovu dramatizaci oživila „synovská
generace“ s vehemencí ukázat konflikty jednoho z vrcholných
realistických děl ruské literatury jako přímý střet povah, cha-
rakterů, nízkosti nevzdělaného společenského vzorku rodiny
statkáře Karamazova, snažícího se bezuzdně a s nemravnou
hrubostí vlastní povahové nízkosti ovládat syny… “ /Jiří P. Kříž/
Hrají: Ivan Trojan, David Novotný, Igor Chmela, Martin
Myšička, Radek Holub, Lenka Krobotová, Martha Issová,
Marek Matějka, Jana Holcová, Pavel Šimčík a další.
Dramatizace: Evald Schorm
Režie: Lukáš Hlavica
Dejvické divadlo Praha letos získalo prestižní titul Divadlo
roku. Letos v červnu jeho hvězdný soubor vystoupí v Horních
Počernicích poprvé. Více informací na www.chvalskyzamek.

-red-

Poděkování za úklid

Rád bych poděkoval radnímu pro životní
prostředí Mgr. Šarochovi a pracovníkům
místního hospodářství za pozitivní reakci
na můj podnět k provedení prací drobné
údržby a úklidu na veřejných plochách
v okolí konečné zastávky autobusu 273.
Pracovníci místního hospodářství provedli
důkladný úklid okolí zastávky, vyrovnali
propadlou část přístupového chodníku, vy-
čistili dlouhodobě zanesený odvodňovací
žlab a odstranili zárodek černé skládky na
ulici Markupova.

Ing. Tomáš Žídek

Další z příjemných Zámeckých posezení
pro seniory se koná v úterý 10. května
2011 ve 14 hodin. Milým hostem na Chval-
ském zámku tentokrát bude herečka a spi-
sovatelka Ivanka Devátá. „Moc se do
Horních Počernic těším,“ říká oblíbená he-
rečka. „O Chvalském zámku jsem zatím
jenom slyšela. Ráda si prohlédnu jeho inte-
riéry, vychutnám si atmosféru pro mě no-
vého místa, ale především se těším na
setkání s vašimi seniory a na to, jak si spo-
lečně popovídáme o tom, jak život utíká, ale
my jsme přitom pořád stejně mladí!“
Ivanka Devátá začala své první fejetony a
vtipné postřehy ze života psát před více
než dvaceti lety. Dnes patří k nejoblíbeněj-
ším českým autorům. V životě i při psaní se
drží motta: „Málokterá životní situace je tak
hrozná, abychom se jí nakonec nedokázali
od plic zasmát!“

Alena Štrobová,
radní

Zámecké posezení s Ivankou Devátou

Posílení linky 296

Na základě zjištěné přepravní poptávky
bude od 3. 5. 2011 prodloužen provoz
linky 296 do cca. 23:30 v intervalu 30
minut. Dále se na této lince zavádí vložené
spoje v úsecích Nádraží Horní Počernice -
Bryksova a Obchodní centrum Štěrboholy
- Sídliště Skalka. Pro Horní Počernice tak
dochází ke zlepšení dopravní obsluhy
v odpoledních hodinách, kdy linka bude
jezdit ve výsledném intervalu 15 minut
(ráno, dopoledne a večer zůstává interval
linky 30 minut), a ve večerních hodinách,
kdy linka nebyla doposud v provozu.

Vilém Čáp,
radní

Poděkování seniorů

Jménem všech seniorů bych chtěl podě-
kovat uvolněné radní Mgr. Aleně Štrobové
za pořádání kulturních akcí na zámku. Po-
řady pro seniory, které tam organizuje
každé druhé úterý v měsíci, se staly již tra-
dicí a jsou velmi oblíbené.
Zároveň chceme poděkovat firmě GlaxoS-
mithKline Česká republika za poskytnutí
výrobků Corega pro naše občany. Jejich
prostřednictvím má nyní každý náš obda-
rovaný krásný úsměv.

Za MO STP Oldřich Abt,
předseda

Zámecké
posezení

10. května 2011
ve 14 hodin

Hostem bude
herečka

Ivanka Devátá
Děkujeme firmě GlaxoSmithKline za milou spolupráci při realizaci minulého pořadu, jehož hostem byla paní Valentina Thielová.
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Poslední dubnový den si bez pálení čaro-
dějnic nikdo z místních už ani neumí před-
stavit. Také letos se areál Chvalské tvrze
postupně zaplnil několika tisíci lidmi, kteří
sem přicházeli už odpoledne na program
připravený dětmi z DDM, základní umě-
lecké školy a místních zájmových sdružení.
Ani nejisté počasí s občasnými přeháň-
kami neodradilo děti od soutěžení a her,
které pro ně organizátoři připravili. Nechy-
běla tradiční soutěž o nejkrásnější čaro-
dějnici, kterou letost vybírala porota
složená z místních radních v čele se sta-
rostkou Hanou Moravcovou.
Pro děti byl už odpoledne zapálen malý
oheň, aby si mohly opéct
buřty, večer vzplanula
velká hranice i s čaroděj-
nicí. Následoval koncert
Petry Janů se skupinou
Golem a poté vystoupení
zpěváka Petra Bendeho,
které trvalo až do půl de-
sáté, kdy byly Čaroděj-
nice 2011 ukončeny
ohňostrojem.
Za vydařenou akci patří
dík organizáto-
rům, účinkujícím
a sponzorům, je-
jichž seznam
z v e ř e j n í m e
v příštím čísle
Zpravodaje.

-red-
foto V. Mojžíš jr.

Dvaadvacáté hornopočernické pálení čarodějnic

Ani nejisté počasí s občasnými přeháňkami neodradilo lidi od účasti na letošním pálení čarodějnic.

Letošní 22. ročník měl bohatý
program, v němž nechyběla tradiční
soutěž o nejkrásnější čarodějnici.

Taneční
vystoupení
dětí z DDM
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POZVÁNKA NA KONCERTY
A AKCE V KVĚTNU 2011

Pá 6. 5. v 17.00, sál ZUŠ
Koncert žáků flétnové a hobojové třídy
J. Kopicové

Út 10. 5.v 17.30, Galerie 14, Č. Most
Koncert žáků flétnové třídy J. Boškové

Pá 13. 5. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert klavírní třídy S. Georgievy

Pá 20. 5. v 17.00, sál ZUŠ
Koncert klavírní třídy E. Belchikové

Pá 20. 5. od 17.00 do 19.00
Divadlo Horní Počernice
Hudební odpoledne 2011
1. den VI. ročníku Festivalu
studentských smyčcových souborů
a orchestrů

So 21. 5. od 15.00 do 20.00
areál Chvalské tvrze
Hudební odpoledne 2011
2. den VI. ročníku Festivalu student-
ských tanečních a jazzových orchestrů

David a Filip Kubitovi

Út 24. 5. v 17.00, Libeňský zámek
Koncert žáků a absolventů ZUŠ
v rámci festivalu Libeňské jaro mladých

St 25. 5. v 18.00, Galerie 14, Č. Most
Koncert žáků klavírního oddělení

Čt 26. 5. v 18.00, sál ZUŠ
Klavírní recitál Kláry Válkové, žákyně
klavírní třídy S. Georgievy

Pá 27. 5. v 18.00, sál ZUŠ
Klavírní recitál Kryštofa Krupanského,

žáka klavírní třídy S. Georgievy
Po 30. 5. v 18.00, KD Kyje
Koncert absolventů ZUŠ

St 11. 5. v 17.00, Chvalský zámek
Vernisáž výstavy Představy
Společná výstava prací žáků výtvarných
oborů ZUŠ Ratibořická, ZUŠ Jižní Město
a ZUŠ Klapkova potrvá do 5. 6. 2011.

TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE VÝTVARNÉM OBORU ZUŠ
Ve dnech 2. - 5. května od 14.00 do
18.00 a 6. května od 13.00 do 16.00 v H.
Počernicích, 2. - 5. května od 14.00 do
18.00 na Černém Mostě.

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Magdalena Poláková a Robert Senki
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Chvalský zámek v květnu 2011

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

Na začátku měsíce května bych vás rád
upozornil na neobvyklou koncentraci kva-
litního sochařského umění ve dvou patrech
Chvalského zámku.
V suterénu končí výstava studentů sochař-
ství a kresby pražské Akademie výtvarných
umění, kteří představují výstavu s názvem
Po kraji, zaměřenou na tématiku přírody,
lidí a krajiny, se kterou se setkávají ve svém
okolí a kraji. Každý z autorů si vybírá ná-
měty, které jsou mu nejblíže. Od výprav-
ného podání lidového tématu zabijačky
Tomáše Křivého, přes zvířecí motivy Te-
rezy Eisnerové nebo Terezy Vyhnálkové,
různé fragmenty lidského těla Veroniky Du-
rové, až po záznamy krajiny Terezie Reg-
nerové nebo sny a příběhy z lesa Viktora
Svatoše.
Zároveň začíná výstava v přízemí zámku,
kde si Sdružení pražských malířů přizvalo
jako hosty Sdružení sochařů Čech, Moravy
a Slezska.
Od 11. května máte příležitost se podívat
na práce žáků základních uměleckých škol
Prahy 8, Prahy 9 a Prahy - Jižní Město.
Zároveň pro vás připravujeme výstavy,
které můžete navštěvovat celé léto. Pře-
stěhuje se k nám muzeum loutek a loutko-
vých divadel. Nádherná bude také výstava
polodrahokamů Acháty z Čech, Maroka
i Brazílie, vaše duše mohou meditovat
u esoterických obrazů populárního autora
Zdeňka Hajného.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Ondřej Sedláček

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

16. 4. - 8. 5. Výstava prací studentů Ate-
liérů sochařství a kresby pražské AVU

2. 5. - 29. 5. Sdružení pražských malířů,
hosté ze Sdružení sochařů Čech, Mo-
ravy a Slezska

11. 5. - 5. 6. Představy: společná výstava
žáků ZUŠ Praha 9, 8 a Praha Jižní Město

DALŠÍ DOPROVODNÉ AKCE

5. 5. v 17 hod. Přednáška na téma
Historie výroby ručního papíru

7. - 8. 5. od 13.00 do 17.00 VIII. Festival
historického tance na nádvoří zámku

PŘIPRAVUJEME NA LÉTO

od 1. 6. Acháty z Čech, Maroka i Brazí-
lie - výstava polodrahokamů

1. 6. v 18.00 Krajiny jenom tušené:
zahájení výstavy Zdeňka Hajného

od 8. 6. Kašpárkovy pohádky - výstava
historických loutek a loutkových divadel

Vernisáž výstavy prací studentů
Ateliérů sochařství a kresby pražské
AVU
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41. ročník festivalu Divadlo v přírodě
Nejstarší divadelní festival v ČR konaný pod širým nebem

Václav Kliment Klicpera
ŽENSKÝ BOJ
Dramaturgická úprava: Jiří Kolátor
a Vladimír Stoklasa
Režie: Vladimír Stoklasa
Hraje DS Právě začínáme
Klicperova komedie o třech dějstvích a de-
víti obrazech s humorem pojednává o sou-
peření žen a mužů, o sveřepém boji obou
pohlaví a ženské vzpouře proti chlap-
skému hlupáctví.
Hudební spolupráce: Stanislav Tomek
Výprava: Vladimír Vondruška
Kostýmy: Eva Bartoňová
Choreografie: Soňa Fikejsová
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Hrají: Iva Ptáčková, Tomáš Kádner,
Klára Hajdinová
Alexandra Ptáčková, Jana Keilová, Lucie
Hendrychová, Jana Sůvová, Filip Minařík,
Stanislav Tomek, Milan Rutner, Ondřej
Hrubeš, Michal Pivarči, Alexandra
Vytlačilová, Jiří Špaček, Eva Bartoňová,
Martin Pokorný, Jiří Vacek, Michal Klich,
Klára Šimicová, Zdeněk Srba,
Nikol Hendrychová, Šárka Hanušová
Představení Ženský boj zahájí v pátek
13. května ve 21 hodin 41. ročník festi-
valu. Reprízy: so 14. 5., ne 15. 5. ve 21.00

Tomáš Krombholz
PEKLO V PEKLE
Hraje: DS Jiří / Poděbrady
Diváky čekají dobráčtí čerti Samuel a Kru-
cifix, krásná princezna a zamilovaný princ
ze sousedního království, písničky, pe-
kelné intriky, spousta smíchu, ale i pekelné
hrůzy, což k této pohádkové komedii patří
stejně neodmyslitelně jako dobrý konec.
Neděle 15. května v 17.00

Božena Němcová
SŮL NAD ZLATO
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají a zpívají Výtečníci a Počerníčci
Pohádka o hodné Marušce, která byla na-
tolik moudrá, že obyčejnou sůl, kterou
denně užíváme, cenila nad zlato a draho-
kamy.
Hudba: Jiří Hubený
Texty písní: Šárka Hanušová
Hudební spolupráce: Gabriela
Cincibusová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Výprava: Jaroslav Pištěk, Martin Pařízek
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Hrají a zpívají Výtečníci a Počerníčci:
Kristýna Cincibusová, Klára Cvrčková,
Adéla Červená, Michaela Hadáčková,
Jan Hanuš, Tomáš Holovský, Monika

Představení Ženský boj zahájí v pátek 13. května ve 21 hodin 41. ročník festivalu.

Kotoučová, Lenka Kožíšková, Eliška
Králová, Petr Kříž, Petra Křížová, Pavel
Michalec, Kristýna Pařízková, Jan
Procházka, Nikola Sýkorová, Jan Šimice,
Matyáš Šimice, Dominik Špaček, Matěj
Štich, Stanislav Tomek, Karolína Tužilová,
Markéta Vaněčková a Anna Vojtěchovská
Premiéra v pátek 20. května ve 21.00
Reprízy: sobota 21. 5. v 17.00 a 21.00, ne
22. 5. v 17.00

A PŘECE TU STRAŠÍ
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hrají a zpívají Výtečníci a Počerníčci
Pohádka o partě dětí, která pro sebe chtěla
získat a opravit starý hrad. Děti ale netušily,
že kromě hradu získají i nové přátele –
hradní strašidla.
Hudební spolupráce: Jiří Hubený, Šárka
Hanušová, Gabriela Cincibusová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Výprava: Jaroslav Pištěk, Martin Pařízek,
Filip Minařík
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Hrají: Jan Adámek, Karolína Bartošová,
Kateřina Cvrčková, Jan Čarvaš, Ema
Černohorská, Barbora Erbová, Dominik
Hanuš, Zdeňka Horváthová, Ondřej
Hrubeš, Michal Jarolím, Karolína Kosová,
Anna Krásná, Kristýna Márová, Antonín
Matyska, Jakub Rubáček, Milan Rutner,
Petr Sulan, Pavel Sůva, Štěpán Sýkora,
Šimon Šimice, Michaela Tvrdíková
a Zuzana Zápotocká
Premiéra v pátek 27. května ve 21.00
Reprízy: sobota 28. 5. v 17.00 a 21.00,
ne 29. 5. v 17.00

KOMU ZVONÍ ANDĚL
Hraje: Bořanovická Královská opera
Obnovená premiéra autorského předsta-
vení z roku 2000. Muzikál plný světozná-
mých melodií se odehrává v prostředí
Limbu, kde se setkávají postavy, které by
se za života potkat nemohly. Chcete-li se
pobavit a zapomenout na chvíli na svět
zdejší, přijďte se podívat na Jana Husa,
markýze de Sade, Johanku z Arcu, Dra-
culu, Holmese, Casanovu, praotce Čecha
a samozřejmě i anděly.
Bořanovická Královská opera o.s. existuje
13 let a v Divadle v přírodě hrála kromě to-
hoto muzikálu už pět dalších představení.
Středa 1. června ve 21.00

Francis Veber

BLBEC K VEČEŘI
Hraje: TMA divadlo / Terezín
V této bláznivé francouzské komedii platí,
že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá,
a kdo se směje naposled, ten se směje
nejlíp. Proto si dejte pozor, něž někoho
prohlásíte za blbce a budete se chtít bavit
na jeho účet. Může se vám stát, že blbcem
zůstanete na posměch vy sám.
Čtvrtek 2. června ve 21.00

Laurent Ruquier

UDĚLÁTE MI TO ZNOVA?
Hraje: DS Scéna / Libochovice
Situační komedie, beroucí si na mušku
ožehavé téma ženské krásy, nahlížené
v zdánlivě uzavřeném světě ordinace plas-
tického lékaře.
Pátek 3. června ve 21.00
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Antonis Arabadzis
ČERTŮV ŠVAGR
Hraje: DS Rachtámiblatník / Praha
Pohádka o mladém mlynáři, který své
štěstí a lásku princezny získá za pomoci
dobráckého pána pekel. Překoná všechny
nástrahy a pomůže dobru zvítězit nad
zlem.
Sobota 4. června v 17.00

Jiří Kozák
ORFEUS
NEJENOM V PODSVĚTÍ
Hraje: DS Jiřího Voskovce / Sázava
Bájná tragédie, kterou všichni dobře znáte.
Víte, že Eurydika zemřela na hadí uštknutí
při trhání květin v zahradě, že Orfeus se
pro ni vydal do podsvětí, ale vrátit ji na svět
se mu vlastní vinou nepovedlo. Orfea poz-
ději zabily opilé Bakchantky a jeho duše se
setkala s milovanou Eurydikou, s níž mohl
být již na věky. Ale víte, že to také mohlo
být úplně jinak? Co na to mýtus nebo ve-
řejné mínění? Nechme si vyprávět jejich
verzi příběhu a potom suďme.
Sobota 4. června ve 21.00

Zdeněk Kozák
ČESKÝ HONZA
Hraje: DS Ucho při TJ Sokol Uhříněves
Honza, syn chudobné chalupnice, se jed-
noho dne vydá do světa. Na své cestě
osvobodí čarodějný mlýn od čertů, vyzraje
na draka a zvítězí i nad proradným králem
a jeho pyšnou dcerou. Nakonec se Honza
vrací domů přece jen s nevěstou, s hod-
nou a upřímnou princezninou služtičkou
Madlenkou.
Neděle 5. června v 17.00

Zdeněk Podskalský
LIGA PROTI NEVĚŘE
Hraje: DS Máj / Praha
Každý máme nějakou tu zkušenost s ne-
věrou, někdo příjemnou a někdo naopak
velmi hořkou. Nikdo nemá univerzální lék
ani radu, proto se s nevěrou vyrovnáváme
každý po svém. Jeden ležérně mávne
rukou, jiný by snad i zabil. Ale jde jen o di-
vadlo, takže nic vážného.
Neděle 5. června ve 21.00

Nikolaj Nosov
NEZNÁLKOVY PŘÍHODY
Hrají Počerníčci
Úprava: Zdena Víznerová
Režie: Zdena Víznerová,
Olga Šmejkalová
Neználkovy příhody patří mezi oblíbené
knížky mnoha generací. Vypravte se
s námi za malíčky z města Kvítečkova
a prožijte spolu s Neználkem, Buchtíkem,
Pilulkinem a jejich kamarády mnohá veselá
dobrodružství. Projeďte se sodovkovým
autem, vypravte se do Dračína a naučte se

u malenek slušnému chování!
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Texty k písním: Šárka Hanušová
Hudba: Jiří Hubený
Kostýmy: Eva Bartoňová
Hrají: Václav Tichý, Markéta Štaflová,
Kristýna Žáková, Marek Šmidrkal, Aneta
Kučerová, Jakub Beneš, Daniela
Jiroušková, Michaela Jiroušková, Tomáš
Matějka, Markéta Hlavatá, Ester Pínová,
Marcela Šídlová, Michala Kozáková,
Gabriela Dongresová, Ondřej Zabilka,
Anna Tamara Pacurar, Gabriel Leonard
Pacurar, Michaela Kozáková, Nikol
Balamotisová, Petr Krejcar, Simona
Červenková
Premiéra v pátek 10. 6. ve 21.00
Reprízy: sobota 11. 6. v 17.00 a ve 21.00 ,
neděle 12. 6. v 17.00

James Matthew Barrie
PETR PAN
Hrají Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková,
Alexandra Ptáčková
Překlad: Irena Lexová
Příběh o klukovi, který se rozhodl nevyrůst.
Petr Pan žije v Zemi Nezemi, zemi snů
a pohádek. Stará se o ztracené děti, které
mu nosí skřítkové. Dětem se ale jednoho
dne zasteskne po mamince, a tak jim Petr
přivede Vendy, holčičku, která umí krásně
vyprávět pohádky. To se ale vůbec nelíbí
zlým pirátům, jimž vládne Petrův největší
nepřítel - Kapitán Hook. Začíná velký sou-
boj, ze kterého může vzejít jen jeden jediný
vítěz.
Hudba: Markéta Mazourová
Texty písní: Šárka Hanušová
Kostýmní spolupráce: Karel Jinda
Výprava: Petr Kořínek
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Hrají: Jakub Matoušek, Daniela
Procházková, Alžběta Holcová, Petr

Beneš, Jan Vytlačil, Magdalena Moudrá,
Nikola Kopejtková, Barbora Bartošová,
Adam Dufek, Nikol Hendrychová, Václav
Procházka, Magdalena Bartošová, Filip
Vlček, Jana Povolná
Premiéra v pátek 17. 6. ve 21.00
Reprízy: sobota 18. 6. v 17.00 a ve 21.00,
neděle 19. 6. v 17.00

Karel Šimon Macháček
ŽENICHOVÉ
Hraje: DS Právě začínáme
Režie: Vladimír Stoklasa
Macháčkova taškařice o napálených rytí-
řích. Militka, dcera hradního pána, má ráda
zahradníka Vítka. Tatínek má však své
představy o zachování rodu a pozve na
hrad současně tři rytíře, ucházející se
o ruku jeho jediné milované dcery. Pru-
ďase Strachotu, lyrika a intrikána Bukovce
a zbohatlíka Milinského. A na hradě se za-
čnou dít podivné věci, aby ženichům zašla
chuť na námluvy.
Výprava: Vladimír Vondruška
Kostýmy: Eva Bartoňová
Hudba: Stanislav Tomek
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Hrají: Jana Keilová, Jindřich Havel,
Stanislav Tomek, Milan Rutner,
Michal Král, Jiří Špaček
Premiéra ve čtvrtek 23. 6. ve 21.00
Reprízy v pátek 24. 6., v sobotu 25. 6.
a v neděli 26. 6. vždy ve 21.00

Bc. Hana Čížková,
ředitelka divadla

DS Právě začínáme
a KC Horní Počernice

děkují všem, kteří si zakoupili
vstupenky na

BENEFIČNÍ PŘEDSTAVENÍ
PRO JAPONSKO

SNĚHOVÁ KRÁLOVNA.
Výtěžek byl zaslán
na charitativní účet.

Generální partner
Divadla Horní Počernice

Hlavní sponzor
Divadla Horní Počernice

Představení Čarodějnice, foto z 40.
ročníku Divadla v přírodě
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DIVADLO V PŘÍRODĚ - 41. ROČNÍK FESTIVALU OCHOTNICKÝCH DIVADEL
DATUM PŘEDSTAVENÍ V 17.00 PŘEDSTAVENÍ V 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 NA WWW.DIVADLOPOCERNICE.CZ
Divadlo v přírodě: zahrada ZŠ Spojenců 1408, Praha 20 – Horní Počernice. Doprava z konečné metra B Černý Most auto-
busy 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. Uše-
třit 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
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Už počtvrté se členové vý-
boru pro partnerství mezi
městy rozjeli spolu s kole-
gyněmi z hornopočernic-
kého DDM do
francouzského Mions,
aby zde ukázali malým

i velkým, jak se v naší zemi slaví veliko-
noční svátky. Během tří dnů prošly výtvar-
nými ateliéry stovky dětí z tamních
základních škol, poslední den byl opět vě-
nován veřejnosti. Letošní pobyt byl ale vý-
jimečný: poprvé se ho zúčastnila nová
starostka Horních Počernic Hana Morav-
cová.

Pomlázku, která je v naší zemi jedním z ty-
pických symbolů Velikonoc, ve Francii ani

v jiných zemích prakticky neznají. Také
proto byl Jaroslav Kočí, který předváděl
pletení pomlázky z osmi vrbových proutků,
neustále v obležení kluků i děvčat. Udive-
ným dětem trpělivě vysvětlovala její použití
Jana Jelínková, ostatní učili děti zdobení
kraslic voskovou technikou, pomáhali jim
zhotovit velikonoční dekorace, velký zájem
u dospělých byl o pletení košíků z pedigu.

Oficiální část pobytu byla věnována sta-
rostce Prahy 20 Haně Moravcové. Starosta
Mions Paul Serres pro ni připravil speciální
program, v němž se seznámila s radními

České Velikonoce ve Francii

a fungováním rad-
nice, prohlédla si
město a zavítala
také do historické
části Lyonu.
„Zase to byl velký
úspěch, i když ná-
ročná práce,” řekla
Monique Chapat,
prezidentka Comité
de Jumelage v Mions. „Učitelé i děti byli
nadšeni, a viděli jste sami, že se jim ani ne-
chtělo odejít. Všechny třídy by se chtěly za-
pojit, ale to nelze v tak krátkém čase
zvládnout. Když jsme s představováním
velikonočních tradic ve školách začínali,
netušila jsem, že se stanou tak populární.
Jsem také velmi potěšena, že vaše nová
starostka naši vzájemnou spolupráci pod-
poruje.Zájem o naše země je oboustranný,
každé setkání radostné a přínosné,“ do-
dala Monique Chapat.

Text a foto Dana Mojžíšová
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Letošní účast na Noci s Andersenem byla
pro nás premiérou. Na samém počátku
byla nabídka ředitelky místní knihovny Bo-
ženy Beňové zapojit se do této u dětí po-
pulární akce. Po několika setkáních jsme
připravili velmi bohatý program, takže na-
konec se nám jedna noc zdála skutečně
málo.
Před osmnáctou hodinou se před školou
sešly první děti natěšené na noc plnou
dobrodružství. Nakonec se původně ko-
mornější akce změnila na téměř masovou.
Odolat prosebným pohledům dětí se jed-
noduše nedalo, takže v šest hodin stálo
před školou asi padesát dětí. První cesta
vedla na Chvalský zámek, kde nás čekalo
divadlo s ukázkami pohádek v podání stu-
dentů místního gymnázia. V půl sedmé při-
vítala asi šedesátku malých diváků
starostka Hana Moravcová.

Dárek od studentů gymnázia:
čtyři pohádky
“My, herci, jsme se zatím trémou třásli v za-
dním salonku a čekali, až na naše vystou-
pení přijde řada,” říká studentka z kvarty
místního gymnázia Eliška Bártová. “Téma-
tem letošního ročníku bylo sté výročí naro-
zení autora knih pro děti Václava Čtvrtka,
proto jsme si pro děti připravili dvě po-
hádky od něj: Pohádky z mechu a kapradí
a O Makové panence a motýlu Emanuelovi.
Dále jsme zahráli pohádky O třech prasát-
kách a Princezna a příšera.
Vyrobili jsme si nádherné kulisy květin, slu-
níčka a domečků, sehnali skvělé kostýmy
a od dětí za to vše sklidili veliký potlesk.
Na konci našeho programu, abychom děti
upozornili na výročí oblíbeného spisova-
tele, jsme si ještě připravili jedenáct otázek
o pohádkách Václava Čtvrtka. Vochomůrka
s Větříčkem pokládali otázky a Maková pa-
nenka rozdávala bonbóny v Emanuelově
cylindru.
Když jsem večer uklízela kulisy, děti za
mnou chodily a chválily naše představení.
Z toho soudím, že se jim všechna naše vy-
stoupení opravdu líbila,” hodnotí vystou-
pení gymnazistů na Noci s Andersenem
Eliška Bártová.

Buřty a strašidla
Potom přišlo překvapení v podobě pro-
gramu ve Chvalském lomu s táborovým
ohněm a špekáčky. Mezitím se setmělo
a halekající strašidla na okolních skalách
nás přiměla přesunout se do školy, kde již
bylo připraveno internetové spojení s Fran-
cií. Přítomnost starostky Hany Moravcové
dodala mezinárodnímu propojení s mion-
skou knihovnou důležitosti a vážnosti.
Děti se pak pomalu přesunuly na Chvalský
zámek, kde na ně čekala zkouška odvahy
při setkání s Bílou paní. Slavnostní část
Noci s Andersenem byla zakončena pře-
dáním keramických medailí, které vyrobili

Noc s Andersenem na Chvalech a v Chodovické

žáci naší školy. Večer se školní družiny
proměnily v ležení unavených poutníků.
Nastala část Noci s Andersenem, která
měla pro nás pedagogy velké kouzlo.
Čtení se bravurně ujaly naše žákyně, ale
pro znavené děti se pohádkové vyprávění
brzy stalo cestou do říše snů. Po ranním
probuzení se ještě diskutovalo o pohád-
kách a pravosti strašidel, jinde se polštáři
bojovalo o princeznu.
Byla to krásná akce. Nezbývá než podě-
kovat všem, kteří se na její přípravě podí-
leli, ať z knihovny, naší školy, Chvalského
zámku, skautského oddílu nebo radnice.

Mgr. Martin Březina,
ředitel ZŠ Stoliňská/redakčně kráceno,

více na www.zs chvaly.cz/

Internetové spojení mezi dětmi
z chvalské školy a mediátékou ve fran-
couzském Mions se podařilo.

Studenti gymnázia zahráli
dětem čtyři pohádky.
Ve Chvalském lomu se
pekly buřty, ale večer tam
trochu strašilo.
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Noc ve FZŠ Chodovická
V Chodovické proběhla Noc s Anderse-
nem už popáté, ale tentokrát se ve škole
sešli odvážní prvňáčci. “Oblíbený plyšák,
spacák a polštářek, to bylo základní vyba-
vení každého účastníka. Společný večer
v nezvykle prázdné škole byl plný her, há-
danek a samozřejmě knížek. Těch pohá-
dek, co jsme stihli přečíst!

Starostlivé maminky připravily pro
všechny plno dobrot k večeři
i snídani. Nikdo se nebál, nikdo si
nestýskal. Všichni se už těší na
další dobrodružné spaní ve sbo-
rovně školy,” komentovaly prů-
běh úspěšné akce učitelky
a vychovatelky FZŠ Chodovická.

foto Martin Březina,
Dana Mojžíšová a učitelé škol

Velikonočně vyzdobenou alej v Jeřické
ulici v Horních Počernicích navštívilo
v neděli 17. dubna 2011 nejen žluté kuře
s červenobílým záchranným kruhem, ale
více než 260 soutěžících dětí, které sym-
bolickým vstupným 20 Kč podpořily
sbírku Pomozte dětem!
Letos už 7. ročník Počernického kuřete po-
řádaného v rámci charitativního projektu
Pomozte dětem přispěl do celonárodní
sbírky částkou 11.458 Kč.
Počernická alej nabídla dětem sportovní,
poznávací i tvořivé disciplíny a dospělým
prostor pro sousedská setkání. Letošní
ročník navštívil rekordní počet dětí i do-
spělých, takže jsme během odpoledne
museli dotisknout startovní lístky. Celé dvě

Na Počernickém kuřeti soutěžilo 260 dětí

hodiny bylo všech deset stanovišť v obležení soutěžících dětí.
Oblíbené zdobení perníčků a pletení pomlázek zaměstnalo
každého, kdo měl právě volné ruce.
Po splnění všech úkolů čekala na děti zasloužená odměna
věnovaná společnostmi Coca-Cola Česká republika a IKEA
Černý most. Po krátkém hudebním vystoupení Magdaleny
Moudré, studentky Pražské konzervatoře, pokračovalo od-
poledne přehlídkou písniček a říkanek v podání soutěžících
dětí.
Za příjemné odpoledne patří poděkování všem organizáto-
rům: skautům ze střediska Oheň, KC Horní Počernice,
MUMu, VOXu, ZŠ Bártlova, DDM, o.s Molechet, ZŠ Stoliň-
ská, Chvalskému zámku, Salesiánskému hnutí mláděže
a všem přátelům.

Za organizátory
Petr Herian, místostarosta
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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

Oslava Dne dětí
v sobotu 28. května od 10 do 17 hod.

V sobotu 28. května 2011 od 10 do 17
hodin oslavíme na travnatém plácku
u konečné zastávky autobusu 223 Den
dětí.
Strážníci Městské policie hl. m. Prahy
představí svou práci: těšit se můžete na
dopravní hřiště, kde ti nejšikovnější získají
dětský řidičský průkaz, ukázku výcviku
koní, kteří slouží u městské policie, před-
staví se také sdružení Kalich při OŘ MP
Praha 2 v dobových kostýmech z období
první republiky s airsoftovou střelnicí, chy-
bět nebude ani další ukázka práce a tech-
niky Městské policie hl. m. Prahy. Svou
techniku a práci představí také dobrovolní
hasiči ze Chval.
Děti si mohou zadovádět na skákacím
hradu, vidět vystoupení dětí z kroužků
DDM a poslechnout si koncert kapely
Metal Kidz (http://www.metalkidz.cz/)
známé z televizní talentové soutěže.
Ověřit svou šikovnost, zručnost a znalosti
bude možné na několika stanovištích:
hod na cíl, běh přes překážky v ploutvích,
skákání v pytli, skládání puzzle a hlavo-
lamů, poznávačky zvířat nebo vlajek
států, šerm, malování na keramiku, ruko-
dělné dílničky atd. Pohádková stezka do-
vede děti do DDM, kde na ně bude čekat
50 m dlouhá digitální autodráha a auto-
trenažer pro začínající řidiče, kde si děti
mohou vyzkoušet jízdu jako ve skuteč-
ném autě. Pro všechny máme připravené
hezké odměny.
Přijďte s námi oslavit Den dětí!

Volné kluby v měsíci květnu
Ve čtvrtek 12. a 26. 5. 2011 můžete od
17.30 do 19 hodin přijít na poslední kluby
keramiky Honzy Jeslínka. Cena kurzu je
150 Kč s materiálem a výpalem.
Pro děti od tří let probíhá každé úterý od 9
do 12 hodin klub Koník. Cena je 120 Kč.
Výtvarný klub 2H vás zve v pátek 20. 5. na
savování triček. Cena klubu je 150 Kč.
Bavlněné tričko nebo věci na savování si
přineste vlastní! Při práci se Savem je dů-
ležitá opatrnost, myslete proto na pracovní
oblečení.
Účast na klubech je možná pouze po
předchozí rezervaci na tel. čísle
281925264 nebo 605700772, na e-mail
volfova@ddm-hp.cz, farkasova@ddm-
hp.cz nebo v kanceláři DDM. Uzávěrka re-
zervací je 2 dny před konáním volného
klubu. Klub bude probíhat při minimálním
počtu 5 účastníků.

Vyhodnocení soutěže
velikonočních dekorací
V kategorii děti do šesti let se na 1. místě
umístila Nicole Mohamed, 2. místo obsadil
Jan Muchka a 3. Nela Zavadilová.
V kategorii dětí 6 - 7 let obsadila 1. místo
Natálka Holubová, 2. byl Lukáš Muchka,
3. Aneta Hošková.
V kategorii děti 8 – 9 let obsadila 1. místo
Julie Pelantová a 2. místo Jan Brambůrek.

V kategorii děti 10 - 11 let 1. místo Gábina
Farkašová, 2. Alexandra Nikolič a 3. místo
Nikola Tůmová.
Kategorii děti 12 - 15 let vyhrála Andrea
Sedláčková.
Vyhlášení proběhlo na velikonoční výstavě
v sobotu 9. dubna 2011 v DDM. Děkujeme
všem soutěžícím za účast a krásné deko-
race.

Zdeňka Horváthová,
ředitelka DDM

Děti si mohou zadovádět na skáka-
cím hradu, ověřit si zručnost a zna-
losti na mnoha stanovištích, třeba
v běhu přes překážky v ploutvích
nebo poznáváním vlajek států,



V sobotu 23. dubna přijeli na Chvaly se
svými vozidly majitelé automobilů či moto-
cyklů, vyrobených do roku 1950. Konala se
zde oblíbená „Veterán párty“. Již v brzkých
ranních hodinách bylo možno vidět, jak se
sjíždějí škodovky, fordky, aerovky, pra-
govky a mnoho dalších světových značek.
Podle pevně určeného „parkovacího po-
řádku“ se rovnaly na travnatou plochu. Mo-
tocyklům bylo vyhrazeno vydlážděné
prostranství kolem ohniště v centru areálu.
Na stejném místě zaparkovali i členové
klubu velocipedistů se
svými stroji.
Oficiální zahájení proběhlo
v 10 hodin, kdy nablýs-
kaná historická tatrovka
přivezla moderátorku Zu-
zanu Foglarovou a sta-
rostku Horních Počernic
Hanku Moravcovou. Po

krátkém úvodu se začala představovat his-
torická vozidla. Zároveň byla vyhlášena
soutěž o to, které vozidlo nadchne nejvíc
návštěvníků. Každý mohl dát jeden hlas
v podobě jedné matičky do nádoby
s označením auta a jeden hlas některému
z motocyklů.
Zlatým hřebem programu bylo odkrytí no-
vého veterána – nově zrekonstruovaného
automobilu Mercedes Benz 170A cabrio
z roku výroby 1937. Jeho majitelem je Jiří
Zezulka z Horních Počernic, který na Vete-
rán párty vystavoval i úchvatný Ford T Do-
ctorské coupé. Toto krásné černé auto
získalo i nejvíce hlasů v soutěži. Vítězem
však vyhlášeno nebylo, protože vozidla po-
řadatelů byla předem z výhry vyloučena.
Podobný osud potkal i druhé auto s nej-

větším počtem
hlasů - TATRU
111 Jana Rollin-
gera. Vítěznými
vozidly byly na-

konec vyhlášeny stroje Praga Piccolo
z roku 1930 pana Jiřího Berga a motocykl
Čechie Böhmerland Vojty Peška.
Celým dnem návštěvníky provázela živá
hudba kapely V pohodě, která ilustrovala
období první republiky, ve kterém většina
vystavovaných modelů vznikla. Pro ná-
vštěvníky zde bylo mnoho prodejních
stánků s občerstvením, ale také i s odbor-
nou literaturou. Stánek knihkupectví Co-
rona měl na pultě všechno možné od
nejrůznějších encyklopedií až po mapy.
Mladší generace (a nejenom ona) mohla
otestovat své zkušenosti na autodráze, kte-
rou zapůjčil a provozoval Dům dětí a mlá-
deže z Horních Počernic.
Na to, že „věk“ vystavovaných veteránů byl
opravdu striktně omezen na rok výroby
1950, byla účast nečekaně veliká a určitě
se zapíše do dějin jako jedno z nejvíce ob-
sazených jarních setkání. Na ploše se
sešlo několik desítek vystavovaných vozi-
del. Pro ostatní „mladší“ ročníky byla vy-
hrazena jen nesoutěžní účast.
Ve 13 hodin se většina vystavovaných ve-
teránů vydala na spanilou jízdu Horními
Počernicemi. V čele jela již zmíněná TATRA
111, průvod uzavíral historický kabrio au-
tobus, který vezl nejmladší účastníky akce.
Kolona byla opravdu dlouhá a děkujeme
za spolupráci i Policii ČR, která jí umožnila
bezproblémový průjezd Horními Počerni-
cemi k divadlu a zpět na Chvalskou tvrz.
Kromě již zmíněných tatrovek, aerovek,
pragovek a dalších nechyběla na Chvalech
ani „bojová“ technika z období 2. světové
války. Lehká obrněná vozidla a jeepy Wil-
lys, které se v roce 1945 účastnily osvobo-
zování Plzně, již mohli obyvatelé Počernic
vidět na nedávné vojensko-historické akci.
Velké poděkování patří UMČ Praha 20,
který svolil k tomu, aby se akce pořádala

v nádherném areálu Chvalské tvrze a sa-
mozřejmě všem sponzorům a organizáto-
rům, bez nichž by Veterán párty nebyla ani
zdaleka tak bohatá a krásná.

Zuzana Foglarová
foto Dana Mojžíšová

Veteráni na Chvalech

Několik zajímavostí na doplnění:
V roce 1920 bylo v českých zemích
registrováno 3 372 osobních automobilů.
V roce 1921 již to bylo 4 332 osobních
automobilů.
V roce 1931 jejich počet vzrostl na
48 024 automobilů a 36 314 motocyklů.
V roce 1937 bylo k provozu přihlášeno
84 844 automobilů.

První řidičský průkaz získal Karl Benz
v roce 1888. Jeho stroj dělal takový
rámus a zápach, že jeho majitel musel za-
žádat o písemné svolení orgánů města
Mannheimu, aby jej mohl provozovat. Ři-
dičský průkaz tak, jak jej známe, byl po-
prvé vydán v Prusku v roce 1903.
V českých zemích byla povinnost řidič-
ských zkoušek a oprávnění uzákoněna
v roce 1910.
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Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Náchodská 754, 193 00 Praha 9
tel.: 281 921 587 /oddělení pro dospělé/, 281 920 742 /oddělení pro děti a mládež/
Půjčovní doba: PO ZAVŘENO, ÚT 10:00 - 19:00, ST 14:00 - 19:00, ČT 14:00 - 19:00, PÁ 10:00 - 16:00
www.knihovnapocernice.cz, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz

Knižní novinky v naší knihovnì:Milí naši čtenáři,

jak se dočtete na jiném místě v tomto čísle
HPZ, vydařila se nám Noc s Andersenem.
Ještě bych při této příležitosti ráda podě-
kovala za sponzorský dar ve formě koblih
od pekařství Moravec. Srdečné díky.
Protože v nás ještě doznívá povelikonoční
atmosféra, přeji vám i sobě, aby naděje,
která je pro tento nejdůležitější křesťanský
svátek stěžejní, nebyla jenom frází, ale sku-
tečností, která nám nedovolí propadnout
skepsi.
Náš knihovní fond jsme obohatili přírůst-
kem nových publikací v obou odděleních.
Pokud vám není lhostejné připravované
zvýšení cen knih, pomozte nám podpořit
petici svým podpisem na obranu knih.

S časovým předstihem vás chceme upo-
zornit, že letos nás v knihovně čeká re-
vize knih, proto bude v čase letních
prázdnin knihovna zavřena o jeden
týden déle, a to od 18. července do 12.
srpna. První půjčovní den je 16. srpna
2011.

Koncert italské hudby
2. června 2011 v 19.00
Divadlo H. Počernice

Milí čtenáři a milovníci hudby,
dne 2. června 2011 v 19 hodin zazní v po-
černickém divadle krásná italská hudba
v podání italského souboru Salerno Cla-
sica pod vedením dirigenta Luciano D'Elia.
Mnozí z vás si jistě vzpomínají na koncert,
který byl součásti Dnů italské kultury v říjnu
2009.
Pan dirigent nám tenkrát slíbil, že se do
Horních Počernic určitě vrátí, protože
v něm zanechaly silný dojem. Tentokrát
přijede s pěveckým sborem, a vy máte je-
dinečnou příležitost vychutnat si klasickou
a filmovou hudbu nebo slavné písně jihu.
Jednotné vstupné 70 Kč. Vstupenky mů-
žete zakoupit v IC na Chvalském zámku
a hodinu před začátkem koncertu v po-
kladně divadla. Internetové rezervace vstu-
penek na www.divadlopocernice.cz
Tuto akci organizujeme ve spolupráci s KC
Horní Počernice a pod záštitou starostky
Hany Moravcové. Za spolupráci děkujeme
Společnosti přátel Itálie v Praze a Dagmar
Koutné.

Božena Beňová,
ředitelka knihovny

Marcela Mlynářová:
Z lodiček do holin

Autorka úspěšných
knih Důchodkyně ne-
střílejte a V padesáti
na začátku vypráví
tentokrát o tom, co
vše musí překonat
žena zvyklá na po-
hodlí bytu v centru
Prahy, přátele a spo-
lečenský život po pře-
stěhování na samotu

uprostřed pohraničního lesa. Humorně
popisuje příhody spojené jak se změnou
stylu života, tak i prostředí, v němž je sice
možné přežít bez partnera, psa a signálu
mobilního telefonu, ne však bez dobro-
družné povahy a pistole v kapse.

Mariusz Szczygiel:
Udělej si ráj

Udělej si ráj je knihou
o současném Česku,
vyprávění o tom, co
Poláka-čechofila fas-
cinuje na dnešní
české společnosti
a kultuře -"kultuře ra-
dosti smutku". Vedle
portrétů známých
postav (Egon Bondy,
Bohumil Hrabal, Karel

Teige, Jan Saudek, Denis Verecký, Ha-
lina Pawlowská, David Černý a další) za-
jímají autora nejvíc Češi, kteří nevěří
v Boha. "Jak se vám žije bez Boha?" je
v knize jako refrén nejčastěji pokládaná
otázka, ať už přímo nebo skrytě. Ale do-
čteme se také, jak v Česku (ne)pohřbí-
váme své blízké, jak bez patosu
a hrdinství přistupujeme k vlastní historii,
že pro nás smích znamená často masku
tragické bezradnosti anebo že kultura
funguje v Česku do jisté míry jako anti-
depresivum. Svébytným proplétáním mo-
tivů vzniká vrstevnatý obraz o naší zemi
a kultuře, jak ho vidí slavný polský repor-
tér a spisovatel, který je dnes také u nás
významnou osobností. Kniha patří v Pol-
sku k pěti nejúspěšnějším z minulého
roku, autorská práva na ni byla tři měsíce
od vydání prodána do pěti zemí. Český
překlad doplňuje soubor deseti fotografií
významného českého fotografa Františka
Dostála.

Vlastimil Vondruška:
Prokletí brněnských
řeholníků

Jedním z osobních
nepřátel Oldřicha
z Chlumu byl olo-
moucký biskup
Bruno ze Schauen-
burku. Proto správce
Bezdězu nesmírně
překvapí, když biskup
požádá krále Pře-
mysla II. Otakara, aby
Oldřicha poslal vyše-

třovat do Brna. A ještě záhadnější je
údajný důvod jeho cesty - krádež v kláš-
teře tamních minoritů. Oldřich z Chlumu
navíc dostává od olomouckého biskupa
rozsáhlé pravomoci a je tedy zřejmé, že
jde o nesmírné vážnou záležitost. Toto
podezření se záhy potvrdí. Ihned po jeho
příchodu do Brna je brutálně zavražděn
celerárius minoritského kláštera. Smrt
hrozí i Oldřichovi a jeho pomocníkům pa-
noši Otovi a veliteli Divišovi, neboť se
ukáže, že ve hře je cosi velice znepokoji-
vého.

Simona Sedláková:
Cvičíme v kanceláři

Práce vsedě znamená
mnoho hodin na kance-
lářské židli v jedno-
stranné statické poloze.
Často jsme unavení
a trpíme bolestmi hlavy,
zad a kloubů. Jaké ob-
tíže pohybového apa-
rátu způsobuje
dlouhodobý sed? Co
by měla splňovat kan-

celářská židle? Jak na židli správně sedět
a jak z ní vstávat? Na to vše dává srozu-
mitelné odpovědi nová kniha fyziotera-
peutky Simony Sedlákové, která nabízí
jednoduché a osvědčené řešení v po-
době cvičení. Cviky jsou zaměřené na
krční, hrudní, bederní páteř a na horní
a dolní končetiny. Cvičit lze v kanceláři na
židli, v autě i doma bez větších časových
nároků a speciálních pomůcek. Jaké
svaly naše tělo používá, aby udrželo sta-
bilitu? Proč je bránice tak důležitá? Od-
pověď se dozvíme v závěrečné kapitole,
kde jsou shrnuty nové poznatky ve fyzio-
terapii.



Naši jubilanti narození v květnu
Klimešová Adolfina
Rybníček František

Kovaříková Věra
Konrádová Květuše

Hněvsová Vlasta
Sůra Oldřich

Svobodová Božena
Kvízová Růžena
Čapková Helena

Nováková Božena
Scherksová Marie
Bitnar Ferdinand
Vejsada Antonín

Matějčková Oldřiška
Stránský Dobroslav

Kulhavá Marie
Fučík Josef

Procházka Radovan
Mazáč Josef

Klaudisová Marie
Mikušová Marie
Synecká Jarmila
Turečková Olga
Malec Vladislav

Kubrychtová Věra

Prokůpková Stanislava
Radová Jana
Marek Josef

Poláčková Vlasta
Bäuml Jiří

Zimová Lydie
Rajchertová Slavena
Skuhravý Ladislav
Fremunt Stanislav

Paulík Lubomír
Opatrná Zdenka
Žatecká Jiřina

Kamicová Františka
Jehlář Josef

Kubecová Marie
Jelínek Stanislav

Řezníčková Jarmila
Brachtlová Marie

Škalda Jiří
Krejsa Václav

Ježek František
Pokorný Jiří

Skovajsa Jaroslav
Němec Vladimír

PROGRAM ZO SENIOŘI
V KVĚTNU 2011

STŘEDA 4. KVĚTNA VE 14.00
LETEM SVĚTEM: O NOVÉM MEXIKU
BESEDUJÍ MANŽELÉ BALCAROVI

ČTVRTEK 5. KVĚTNA
POZOR, ZMĚNA! NÁVŠTĚVA NÁR.
MUZEA 5. KVĚTNA SE NEKONÁ

ÚTERÝ 10. KVĚTNA VE 14.00
ZÁMECKÉ POSEZENÍ PRO SENIORY
S HEREČKOU IVANKOU DEVÁTOU

STŘEDA 11. KVĚTNA VE 14.00
DĚTI ZE ZŠ RATIBOŘICKÁ:

ZAHRAJEME VÁM POHÁDKU

ÚTERÝ 17. KVĚTNA
PRŮHONICKÝM PARKEM

SRAZ V 8.30 U BUS Č. 325
METRO C - OPATOV, ODJEZD V 8.50

VEDE PANÍ ČERNÁ

STŘEDA 18. KVĚTNA
VYCHÁZKA PO H. POČERNICÍCH
SRAZ VE 14.00 U ZŠ BÁRTLOVA

VEDE ING. H. ANTES

STŘEDA 25. KVĚTNA
DO ŠKOLNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY

SRAZ VE 13.30 U METRA Č. MOST
VEDE LIBUŠE FROUZOVÁ

PÁTEK 3. ČERVNA
FESTPOL:

KONCERT V MUZEU POLICIE ČR
ODJEZD Z Č. MOSTU VE 12.30

VEDE I. JUKLOVÁ

I. Juklová, SDČR, tel.: 721 002 992

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

Vzpomínka na Jar. Barcala
Vzpomínáme na Jaroslava Barcala, ob-
chodníka s uhlím, počernického patriota
a příkladného vlastence. V mládí byl ak-
tivním všestranným sportovcem SK Slavia
Praha, několikanásobným mistrem ČSR a
reprezentantem-internacionálem. V naší
obci neúnavně podporoval sport a spol-
kové hnutí. Letos by se dožil sto pěti let.

Synové Pavel a Jarda

Kubecovi slaví osmdesátku
Dne 3. května oslaví osmdesáté narozeniny naše ma-
minka, babička a prababička Marie Kubecová. Její man-
žel Miloslav Kubec slavil osmdesátku 19. prosince
loňského roku. Do dalších společných let přejeme oběma
mnoho zdraví, lásky, pohody a hodně úsměvů.

Blahopřejí dcery Miluška a Maruška,
syn Jaroslav, vnoučata a pravnoučata,
zvláště malá Verunka, jejich sluníčko.

Jarní pozdrav všem našim přátelům
Srdečně vás všechny zdravíme jmé-
nem naší organizace SPCCH Horní
Počernice a chceme vám připome-
nout naši činnost. Scházíme se každé
úterý a mluvíme o našich aktivitách,
slavíme jubilanty, zveme si osobnosti
na besedy, chodíme na vycházky a
pořádáme zájezdy.
Letos připravujeme na 16. června zá-
jezd do Příbrami a na Svatou Horu. Při-
pravujeme také oblíbené rekondiční a
ozdravné pobyty. Rádi spolupracu-
jeme s organizacemi TP Horní Počer-
nice a ZO Senioři, které také pořádají
zajímavé akce, kterých se naši členové
rádi zúčastňují.

Zveme vás tímto mezi nás, popovídat
si, vyjít si na vycházku nebo zajet na
výlet. Scházíme se vždy v úterý ve 14
hodin v zasedací místnosti MÚ Horní
Počernice. MÚ pro nás připravuje
každý měsíc posezení na zámku se
známou osobností. Jsou velmi oblí-
bená a vždy se na ně těšíme.
Přeji vám jménem našeho výboru
SPCCH krásné jarní dny, hodně zdraví
a pohody. Těšíme se, že mezi nás při-
jdete. Dozvíte se náš program a mů-
žete se ho také zúčastnit.

Jménem výboru SPCCH
Horní Počernice

Zdeňka Jaklová, předsedkyně
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Kavárna Bomton Fashion Café pořádá
1. 6. 2011 od 15 hod.

DĚTSKÝ DEN
Připraven je bohatý program se spoustou her a soutěží

o sladké ceny, dětské karaoke, líčení na obličej atd.
Speciálním hostem bude moderátor Leoš Mareš.

Rezervace na tel. 281 866 693.
Bomton Fashion Café, Štverákova 22, H. Počernice,
bus č. 273 Černý Most, konečná zastávka Ve Žlíbku.

Navštěvujeme výstavy na Chvalském zámku

Počátkem března se žáci 8. B ZŠ Ratibořická vydali v rámci hodin
výtvarné výchovy zhlédnout výstavu světoznámého fotografa To-
máše Míčka Stromy světa, aby nejenom viděli, poznali, obdivo-
vali, ale rovněž tvořili. Vystavené fotografie a doprovodné texty
byly krásné a obohacující a možnost kreslit přímo v zámeckých
prostorách tento dojem ještě umocňovala. Zpět do školy si
všichni odnášeli zážitky nejenom v duši, ale ty nejsilnější rovněž
,,na papíře“. V následujících hodinách výtvarné výchovy se žáci

Připomínáme cyklistům
povinnou výbavu kola
Všichni cyklisté jsou povinni dodržovat pravidla
vyplývající z příslušných zákonů a vyhlášek.
Strážníci z Horních Počernic se budou stejně jako každý rok vě-
novat právě kontrolám cyklistů. Zaměří se při nich na to, jestli
dodržují pravidla silničního provozu a zda cyklisté mladší 18 let
používají ochrannou přilbu. „Výjimkou nebudou ani dechové
zkoušky na alkohol u cyklistů. Strážníci budou také cyklisty upo-
zorňovat na případné nedostatky v povinné výbavě kola,“ upo-
zorňuje Dana Hetzlová, ředitelka strážníků z Prahy 14.
Připomínáme povinnou výbavu jízdního kola:
• Jízdní kolo musí být vybaveno dvěma na sobě nezávislými
brzdami.
• Volné konce trubky řidítek musí být spolehlivě zaslepeny.
• Kolo musí být vybaveno zadní odrazkou červené barvy a
přední odrazkou bílé barvy, odrazkami oranžové barvy na obou
stranách pedálů a na paprscích kol, za snížené viditelnosti musí
být vybaveno světlometem svítícím dopředu bílým světlem a
zadní svítilnou červené barvy.
Cyklisté na ulici:
• Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy užít ochrannou při-
lbu.
• Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně
přístupné účelové komunikaci jet na jízdním kole jen pod do-
hledem osoby starší 15 let, to neplatí pro jízdu na chodníku, cy-
klistické stezce a v obytné a pěší zóně.
• Cyklista nesmí jet bez držení řidítek, držet se jiného vozidla,
vést za jízdy druhé kolo, ruční vozík, psa či jiné zvíře.
• Na stezce pro chodce a cyklisty nesmí cyklista ohrozit
chodce.

OKV Městská policie ČR

DĚTSKÝ DEN
V BOMTON FASHION CAFÉ

S LEOŠEM MAREŠEM

kresbám dále věnovali, hledali zá-
kladní rysy a znaky jednotlivých
druhů stromů a v několika fázích se
postupně dopracovali ke ,,zkratce“
vybraného druhu. Jak se jim to po-
vedlo, posuďte sami.

Hana Žáčková, ZŠ Ratibořická

Klub přátel L. Rona Hubbarda
věnoval obci strom
Dne 27. dubna se uskutečnilo slavnostní předání sponzorského
daru - stromu sakury, který byl vysazen už v polovině dubna
před Divadlem Horní Počernice.
Sponzorem-dárcem je Klub přátel L. Rona Hubbarda, který se
rozhodl v rámci svého rozvinutého sponzoringu tento strom
Hornm Počernicím věnovat. Jméno dárce je uvedeno na malé
tabulce u stromu. Slavnostního aktu se zúčastnila jednatelka spo-
lečnosti paní Dufková a zástupci naší městské části.

Ing. Miroslav Horyna,
obbor životního prostředí
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Egyptem a o Egyptu
Výuka dějepisu může vypadat různě, někdy může být i zábavná.
Učit se o Egyptu je pro děti sice přitažlivé díky poutavým referá-
tům dětí, ale vžy je možné ještě něčím učivo zviditelnit. Když se
učíme o Egyptu, tak ať to taky jako v Egyptě vypadá. Školu na py-
ramidu asi nepředěláme, tak alespoň sebe. Na další hodiny při-
šli všichni oblečeni jako Egypťané a navíc je zpestřili četnými
suvenýry z Egypta. Magda Hofmannová neměla v tomto ohledu
konkurenci. Bylo hezké vidět, jak se někteří sami nebo s pomocí
celé rodiny připravovali na hodinu dějepisu.

Mgr. Martin Březina a žáci VI. B ze ZŠ Stoliňská

Recyklované město
Od začátku března jsme probírali v prvouce učivo o životním pro-
středí, třídění odpadu a začínajícím jaru. Na základě probraného
učiva pak děti vytvořily krásné městečko, kde jako stavební ma-
teriál použily přinesený odpadní materiál - ruličky od toaletního
papíru, kuchyňských papírových utěrek, ale i krabičky od sýrů
a léků. Dle své fantazie pak vytvořily barevné městečko plné zá-

Celostátní konference CPIV v ZŠ Stoliňská
Dne 12. dubna proběhla na naší škole konference pilotních škol
zapojených do projektu inkluzivního vzdělávání pod záštitou EU,
MŠMT a PPP. Klíčové téma – stav inkluzivního vzdělávání v ČR,
současné možnosti a koncepce proměny českého školství. In-
kluzivní vzdělávání je realita, která se dotýká každého mimo tzv.
hlavní vzdělávací proud; jedince znevýhodněného, se zdravot-
ním postižením či mimořádně nadaného. Konference však ne-
byla jen o těchto dětech, ale i o školách, nakolik jim usnadňují
situaci. Tyto děti zvládnou často minimálně stejně tolik jako os-
tatní, někdy i mnohem více, ale jen tehdy, když se jim problém
ukáže jiným způsobem. To je pozitivum psychologie a medicíny
– umíme poruchy diagnostikovat, jen se nám často v praxi ne-
chce respektovat danosti plynoucí ze znevýhodnění či postižení.
Problematika inkluze se však týká i dětí, které vyžadují více než
ostatní, dětí mimořádně nadaných; i v tomto případě není situace
vůbec jednoduchá. Obrovský přínosem nám všem byla skuteč-
nost setkání s někým, kdo se v této oblasti pohybuje a může po-
radit či inspirovat.
Chci poděkovat Mgr. Heleně Brožovské za koordinaci konfe-
rence, radní Mgr. Aleně Štrobové a vedoucí odboru školství a kul-
tury Evě Déduchové za účast a zájem zřizovatele o rozvoj školství
v MČ Praha 20.

Martin Březina, ZŠ Stoliňská

Velikonoce ve chvalské škole
V úterý 19.4. 2011 proběhlo již tradiční „Velikonoční odpoledne“
naší školní družiny. Bylo plné tradičních lidových obyčejů – ma-
lování vajíček, pletení pomlázky a spousta dalšího. Jak již bývá
zvykem, nechyběla ani rodičovská veřejnost v hojném počtu –
naše interaktivní odpoledne umožnilo každému, aby si nějakou
drobnost se vztahem k Velikonocům vyrobil. Tvořivé dílny zamě-
řené na různé techniky zdobení vajíček, pletení pomlázek, sou-
těž o nejzajímavější velikonoční vajíčko, výstava s ukázkami prací
Vašich dětí a mnoho dalšího - ještě před koncem, v sedmnáct

stavby, stromů, trávy a zvířat. Toto formou výuky se snažíme po-
sílit vztah a odpovědnost dětí k domovu a životnímu prostředí, ve
kterém žijí.

Zdena Radvanová,
třídní učitelka II. třídy ZŠ Stoliňská

hodin, se každý jen těžko prodíral „houfem“ zájemců. Na úvod
nechybělo pásmo „Vítání jara“ v podání pěveckého kroužku pod
vedením paní S. Tvrzické. Děkujeme všem za velkou účast, nej-
menším za úžasné výrobky a v neposlední řadě paní Krajňákové,
Povolné, Strejčkové a Šimkové za organizaci celého odpoledne.

Za vedení školy ředitel Martin Březina
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Praha, 21. března 2011 – Unibail-Rodamco
zahajuje novou éru nákupních center
v České republice. Nové regionální ná-
kupní centrum Centrum Černý Most na-
bídne svým zákazníkům na ploše více než
82.000 m2 přes 160 maloobchodních jed-
notek, zábavní zóny, prostory pro pořádání
akcí i možnosti relaxace a zábavy. Dalšími
charakteristickými prvky konceptu jsou
kromě jedinečného designu interiéru i ex-
teriéru také nové materiály a stavební tech-
nologie minimalizující dopad na životní
prostředí. Projekt navíc nabídne lepší do-
stupnost a 3.300 parkovacích míst. Nové
Centrum Černý Most se tak stane výjimeč-
ným místem nejen k nakupování, ale i se-
tkávání, odpočinku a zábavě.
Nové Centrum Černý Most poskytne nejen
lepší možnosti nakupování a zábavy, ale
také prostor pro setkávání a relaxaci lidem
všech generací. Zákazníci se mohou těšit
na více než 160 nových maloobchodních
jednotek s vyváženou nabídkou české
a mezinárodní módy, exkluzivních značek,
služeb, multi-mediií a širokou škálou ob-
čerstvení. Stravovací část nákupního cen-
tra je jednou z klíčových novinek konceptu.
Nové restaurace budou součástí prostoru
vhodného pro pořádání různých marketin-
gových akcí a budou dále propojeny s na-
bídkou nového kina. K pobavení
nejmladších zákazníků poslouží nejen dět-
ský koutek, ale také speciálně vytvořená
místa s interaktivními prvky.
"Zákazníci se mohou těšit na výsledky na-
šeho smyslu pro detail, který se promítne
do každého kroku jejich zážitku z návštěvy
centra, a to od široké škály služeb přes
emotivní světelné prvky, dynamické a roz-
manité prostory pro pořádání akcí až po in-
teraktivní herní prostory pro děti. Nové
centrum je navrženo tak, aby poskytlo celé
rodině příjemné a klidné prostředí," řekl Ar-
naud Burlin, výkonný ředitel Unibail-Ro-

damco pro střední Evropu. "Jsme pře-
svědčeni, že se nové Centrum Černý Most,
jako součást největší nákupní zóny v Praze,
stane jedním z nejoblíbenějších nákupních
destinací v Praze a jejím širokém okolí,"
dodal.
Půjde o vůbec první nákupní centrum
v České republice, které skloubí jedinečný
interiérový i exteriérový design s maximál-
ním důrazem na udržitelný rozvoj. Nový
design působí přívětivě, navodí uvolněnou
a zábavnou atmosféru, a přispěje tak k pří-
jemnému pocitu z nakupování.
"Protože první dojem je nejdůležitější, na-
vrhli jsme osmisetmetrovou světelnou fa-
sádu, díky níž bude Centrum Černý Most
skvěle vidět," uvedl Robert Bishop, ředitel
architektonické společnosti Benoy pro Ev-
ropu a Skandinávii.
“Cesta do Centra Černý Most vede buď
z dálnice nebo z metra. Tam připravujeme
vchody s výraznými motivy baldachýnu,
které zákazníky jednoduše navedou k cen-
tru. Pohodlné parkování, estetická zahradní
úprava a uvítací foyer před vstupem do ná-
kupní zóny, to vše je součástí přidané hod-
noty tohoto unikátního designu pro novou
moderní nákupní destinaci. Naším cílem je
vytvořit prostředí, které dokáže z běžného
nakupování udělat zábavné a přitom ne-
stresující zážitek," dodal.
Podle nedávných výzkumů se většina zá-
kazníků Centra Černý Most do nákupního
centra dopravuje autem (58 %). Nejen
proto je nezbytnou součástí projektu nový
dynamický parkovací systém s 3.300 par-
kovacími místy. Snazší bude také přístup
pěšky od stanice metra a autobusového
nádraží; díky úpravám bude cesta pohodl-
nější, bezpečnější a atraktivnější i pro pěší
zákazníky centra (15 %).
Je třeba zmínit také bezbariérový přístup

pro rodiny s dětmi a handicapované záka-
zníky, který je důležitou součástí firemní fi-
lozofie společnosti.
Centrum Černý Most odstartuje novou éru
v nakupování a nabídne zákazníkům záži-
tek pro všechny smysly na více než 82 000
m2 maloobchodní a zábavní plochy pulzu-
jícího centra.

Dana Bratánková,
AMI Communications Unibail-Rodamco

e-mail: dana.bratankova@amic.cz

DO PRAHY PŘICHÁZÍ ZCELA NOVÝ KONCEPT NAKUPOVÁNÍ

O společnosti
Unibail-Rodamco
Unibail-Rodamco je přední evropský
provozovatel, investor a developer ko-
merčních nemovitostí. Společnost, kó-
tovaná na burze, působí ve 12 zemích
po celé Evropě. Hodnota jejího portfolia
nákupních center, kanceláří a konfe-
renčních a výstavních prostor činila k 31.
prosinci 2010 24,5 mld. EUR. Celkový
počet 1.600 zaměstnanců společnosti
vytváří hodnotu pro akcionáře prostřed-
nictvím investování do kvalitního ma-
jetku, jeho rozvoje a poté jeho správou
na úrovni, jež předčí očekávání klientů.
Úspěch skupiny Unibail-Rodamco spo-
čívá v její schopnosti budovat pevné
vztahy s nájemci i místními komunitami
a vytvářet komfortní a přívětivé prostory,
v nichž lidé pracují, nakupují, odpočívají
a podnikají. Skupina je zařazena do in-
dexů CAC 40, AEX a Stoxx 50. Výrazem
uznání odpovědnosti skupiny Unibail-
Rodamco v oblasti environmentální,
ekonomické a sociální udržitelnosti je
její zařazení do indexů DJSI World
(Down Jones Sustainability Index)
a FTSE4Good. Více informací naleznete
na: www.unibail-rodamco.com.
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Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
Působnost střední všeobecně vzdělávací
školy, v níž končí studium maturitní zkouš-
kou, skončila u nás v roce 1968. Následu-
jících 25 let museli studenti dojíždět do
škol zejména jiných pražských částí.
Jedním z hlavních bodů programového
prohlášení Občanského hnutí při komu-
nálních volbách v roce 1992 bylo obnovení
střední školy v Horních Počernicích zříze-
ním gymnázia. Po složitých jednáních na
místní úrovni, Praze 9 a Magistrátu hl. m.
Prahy vstoupili na počátku roku 1993 do
jednání i zástupci pedagogických fakult
Univerzity Karlovy. Rada zastupitelstva MČ
pak následně na zasedání dne 18. 2. 1993
schválila záměr zřízení Gymnázia Univer-
zity Karlovy v Horních Počernicích v jedné
budově Fakultní základní školy v Chodo-
vické ulici za následujících podmínek:
Gymnázium bude od 1. 9. 1993 samostat-
ným školským zařízením včetně vlastního
ředitele, který bude vybrán konkurzem. Pe-
dagogický sbor bude sestaven ve výběro-
vém řízení garantovaném Univerzitou
Karlovou do 15. 8. 1993. K 1. 9. 1993 bude
osmileté gymnázium otevřeno vždy pro
dvě třídy 1. - 4. ročníku, t.j. celkem 8 tříd,
přístupných pro žáky všech hornopočer-
nických základních škol. Garanci nad od-
bornou a organizační přípravou zařízení
a dalším chodem gymnázia přebírá Uni-
verzita Karlova na základě sepsané
smlouvy.
Škola nesla v prvním období název Gym-
názium Univerzity Karlovy a to návazně na
projekt avantgardního způsobu vedení
střední školy univerzitou. Základní myšlen-
kou bylo ověření schopnosti samostat-
ného rozhodování studentů gymnázia,
podobně jako u vysokoškoláků, o zamě-
ření studia, které jim výchovný ústav
umožní. To se záhy ukázalo jako nereali-
zovatelné mimo jiné proto, že nebylo
jasné, pod koho gymnázium spadá, zda
pod ministerstvo nebo pod systém vyso-
kých škol. Ověřovaný systém byl druhým
rokem ukončen a gymnázium se dále již
budovalo jako standardní střední vše-
obecně vzdělávací instituce s odpovídají-
cím názvem.
Při zahájení své činnosti dne 1. září 1993
započalo v něm svá studia celkem 248
žáků, z nichž bylo 103 z Horních Počernic.
Přijímací komise vybírala ze 693 uchazečů
o studium. Pedagogický sbor tvořilo 12
profesorů. Od června 1994 byl ředitelem
jmenován PhDr. Jan Podešva a je jím
dosud. Zřizovatelem gymnázia je Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Ve výukové osnově byl položen důraz na
výuku jazyků /angličtina, němčina, latina
a nepovinná francouzština/ a na práci
s osobním počítačem. Pro další rozvoj
osobnosti mohou studenti navštěvovat zá-
jmové kluby např. filosofie, novinářství, mo-
derní hudby apod. Pro co nejdokonalejší

osvojení cizího jazyka pořádá gymnázium
poznávací zájezdy a výměnné pobyty v za-
hraničí, např. ve Švédsku, Švýcarsku, Ně-
mecku apod.
Každý další rok se o jeden ročník gymná-
zium rozšiřovalo. To vyvolalo potřebu dal-
ších tříd, které škola získala nástavbou
školní budovy na náklady městské části
v letech 1996 a 1997. Po otevření dvou
prim ve školním roce 1996/1997 se gym-
názium stalo kompletním osmiletým vzdě-
lávacím ústavem a studovalo v něm 434
studentů.
Studenti prezentují svůj vzdělávací ústav
také mimoškolními aktivitami kulturního
i sportovního zaměření při různých příleži-
tostech a soutěžích. S úspěchem se pod
kvalifikovaným odborným vedením zapojili
vlastním představením do festivalu dět-
ských ochotnických souborů v letním di-
vadle v přírodě.
Vysokou úroveň výchovného a vzděláva-
cího procesu a aktivita studentů potvrdila
5. února 2002 beseda vedená prof.Václa-
vem Klausem se studenty a pedagogy
gymnázia, vedená v myšlenkovém směru
odpovědnosti každého jednotlivce za své
konání už od jeho studií.
Odpovídající vysoká náročnost pedagogů,
výběr a odpovědnost studenta se odráží ve
skutečnosti, že až na výjimky složí matu-
ranti zkoušku s vyšším podílem vyzname-
nání a následně i v tom, že většina z nich je
pak přijata na školu vysokou.
V úterý 24. června 2003 si profesoři a stu-
denti gymnázia slavnostním způsobem při-
pomenuli deset let od založení gymnázia.
Při této příležitosti se uskutečnila přehlídka
studentských filmů doplněná výstavou fo-
tografií a studentských prací. Účastníci
měli možnost shlédnout také videoprojekci
záznamů školních akcí v uplynulých letech.
Vedení gymnázia je také velmi vstřícné
k integraci postižených spoluobčanů. Po
vybudování přístupové rampy a zkušenos-
tech se zaměstnáním vozíčkáře jako vrát-
ného byl přijat další jako správce školy.
Záhy vytvořený vztah mezi ním a studenty
je neobyčejný. Takovýto projev vzájem-
ného respektu, citu a pomoci ve společ-
nosti dnes obecně schází.
Gymnázium má vytvořen vlastní vzdělávací
program. V prvních ročnících se podle něj
vyučuje ve dvou typech vyučovacích
hodin.
V roce 2008/2009 otevřelo gymnázium na
Černém Mostě detašované pracoviště
v areálu ZŠ Vybíralova. V pronajatých
zprovozněných místnostech jsou učebny
jazykové, učebna výtvarné výchevy, fyziky,
chemie a informatiky. Studentům je k di-
spozici i vybavená knihovna.
V tomto školním roce mimo otevření dvou
prim osmiletého gymnázia byl otevřen také
první ročník nového gymnázia čtyřletého.
Již po několik let jsou studenti gymnázia

zapojeni a úspěšně plní úkoly v meziná-
rodních studijních a výzkumných projek-
tech.
Na území městské části ještě působí
Střední odborná škola pro administrativu
Evropské unie. Jejími předchůdci v objek-
tech v ulici Lipí bylo na samém počátku
Odborné učiliště Vojenských staveb, které
bylo přetvořeno na Učiliště stavební, které
svoji činnost přeneslo v roce 1999 na
Prahu 3. Uvolněné prostory od l.září 1999
počala užívat Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště technické, které
sem bylo přemístěno z Prahy 9. Náplní byl
široký záběr oborů od strojírenských až po
krejčí a švadleny. Maturitním oborem byl
pak například asistent podnikatele nebo
mechanik seřizovač.
V roce 2001 byla tato škola zrušena. Nově
vzniklá škola se zaměřením na problema-
tiku norem a předpisů platných v Evropské
unii s výukou cizích jazyků dostala i již uve-
dený název. Zřizovatelem je Magistrát hlav-
ního města Prahy. V roce 2002 se stala
ředitelkou Mgr. Jana Wolfová. Ve školním
roce 2002/2003 měla škola zapsáno 614
studentů. V roce 2004 se ředitelem školy
stal PaeDr. Roman Liška a je jím dosud.
Mezinárodní organizace Internacional Edu-
cation Society přiznala škole k datu 26. 3.
2007 certifikát IES /Spolehlivá instituce do-
sahující trvale dobrých výsledků/. Absol-
venti školy dostávají spolu s maturitním
vysvědčením toto mezinárodní osvědčení
o kvalitě školy.
Studenti školy, z nichž téměř všichni do-
jíždí do naší městské části se aktivně za-
pojují do různých kulturních a jiných akcí
v místě svého studia pořádaných. Ve škol-
ním roce 2009/2010 na škole studovalo
806 studentů, z nichž pak v prvních roční-
cích bylo 254.
Pro úplnost přehledu o vzdělávacích insti-
tucích na našem území v minulosti půso-
bících je třeba ještě uvést alespoň, zmínku
o Středním odborném učilišti potravinář-
ském, jehož původním zřizovatelem byl
podnik Fruta Mochov. Učiliště bylo zamě-
řeno na potřeby provozů Fruty a na ga-
stronomii, k ubytování a výuce žáků
využívalo prostory zámečku na Křovinově
náměstí. Předáním užívaných objektů pů-
vodnímu majiteli Církvi Evangelické Meto-
distické k 30.6.1999 ukončilo učiliště u nás
svoji působnost a přestěhovalo se do Ča-
kovic.
V období závodu Drůbežnictví Xaverov pů-
sobilo zde po několik let také zemědělské
učiliště se specializací chovatele drůbeže
a později se specializací opraváře země-
dělských strojů.
V příštím pokračování ještě o našich ško-
lách mateřských.

Ing. Hubert Antes
kronikář
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Čeština není jen školní předmět
Je to především nástroj dorozumění mezi
lidmi, nástroj k vyjádření myšlenek, názorů,
citů a pocitů. Není zrovna jednoduché se
s ním naučit správně zacházet. Nabízí tolik
možností. Škola učí děti číst a psát – pokud
možno gramaticky a stylisticky správně, se-
znamuje je s důležitými literárními díly čes-
kých i světových autorů, učí je, jak
mateřský jazyk správně a vhodně použít.
Aby tahle snaha měla efekt, nesmí se děti
češtiny bát. A právě o to nám jde přede-
vším.

Čtu, čteš, čteme!
O čtenářské gramotnosti se v současné
době hovoří stále častěji. Jak se snažíme
přivést děti od televize a počítačů zpět ke
knížkám u nás ve škole? O pravidelných
návštěvách dětí ze školní družiny ve školní
knihovně už jsme psali. Trochu větší akcí
byl projekt Naše místní knihovna, do kte-
rého se zapojily všechny třídy 1. stupně.
Každá třída strávila jedno příjemné dopole-
dne v Knihovně Horní Počernice. Během
tohoto času se děti dozvěděly spoustu in-
formací o významu knihovny, třídění knih,
ale i o tom, jak se v knihovně chovat, jak
s knihami zacházet, jak se do knihovny při-
hlásit, jaká zde platí pravidla při vypůjčení
knihy a podobně. Zvídavé otázky dětí se na
ochotnou paní knihovnici jen sypaly. „Mno-
hokrát děkujeme paní knihovnici za hezký
úvod o knihovně a za vysvětlení, jak jsou
knihy zařazeny“, vzkazují děti ze 4. A. Živo
bylo i při prohlídce dětského oddělení kni-
hovny. Děti se té záplavy krásných knížek
nemohly nabažit. Přihlášky do knihovny šly
na dračku. „Zjistili jsme, že v této knihovně
jsou knihy pro všechny. Moc se nám tady lí-
bilo,“ zhodnotili akci naši páťáci. Děkujeme
pracovnicím knihovny za milé přijetí.

Kdo (si) hraje, nezlobí!
Děti ze 2. B nacvičily malé divadelní před-
stavení Proč nechtěl Honza přinceznu za
ženu, se kterým vystoupily před dětmi
z mateřské školy, svými spolužáky z 1.
stupně a rodiči na třídní schůzce. Tak se jim
zalíbil potlesk diváků, že od té doby stihly
téměř samostatně připravit představení
O Budulínkovi a na Apríla předvedly své di-
vadelní umění opět dětem z mateřské školy
v pohádce Šípková Růženka.
K divadelním zkouškám děti využívají kaž-
dou volnou chvíli, třeba i přestávky. Kos-
týmy si vypůjčí od kamarádů nebo
pomohou maminky. Za své snažení sice
dostanou od malých diváků sladkosti, ale
největší odměnou je pro malé herce po-
tlesk všech přítomných. Heslo Kdo (si)
hraje, nezlobí naplňují děti vrchovatě.

Je těžké stát se básníkem?
V úterý 22. března vítaly děti ve školní dru-
žině jaro. Společně si řekly něco o jaru, při-
daly jarní pranostiky a zvyky, ale hlavně si

mohly připravit jarní písničku nebo bás-
ničku. Chtěly skoro všechny, a tak čekalo
vychovatelky milé, skoro hodinové vystou-
pení, kde zazněla i hra na flétnu. Se sluníč-
kem za okny strávili všichni příjemné
odpoledne.
Dětem se jarní básničky tak zalíbily, že si
chtěly na vlastní kůži vyzkoušet, jak je těžké
(nebo lehké) takovou pěknou básničku vy-
tvořit.

Tam, kde jsou srdce
Dokladem toho, že v naší škole s češtinou
kamarádí i ti starší školáci, je příspěvek
žáků 9. B: „Dnes spolu lidé komunikují
přes sociální sítě, nebo si dennodenně po-
sílají esemesky, ale osobní dopis vám
vhodí pošťačka do schránky zřídka. Častěji
v ní leží ty úřední. Koncem února přišla
naše češtinářka s neobvyklým návrhem,
abychom se zúčastnili 40. ročníku Meziná-
rodní soutěže v psaní dopisů, jejímž orga-
nizátorem je Česká pošta. Téma zní:
Představ si, že jsi strom v lese. Napiš dopis
a vysvětli v něm, proč je důležité chránit
lesy. Zadané téma se nám dost líbilo, byli
jsme pro. Hned jsme zvažovali. Bude to
dopis úřední, či osobní? Kdo bude adre-
sát? Jednotlivec, nebo instituce? Lidé,
nebo personifikovaná zvířata a rostliny? Na-
konec volba, jak a komu, zůstala na kaž-
dém z nás.
Z asi 45 dopisů vybrala paní učitelka Po-
korná čtyři. Nás všechny potěšilo, že i ti, je-
jichž dopisy nebyly do soutěže vybrány,
byli pochváleni nejen za poctivost, empatii,
schopnost projevit své city a myšlenky, ale
i za adresné odhalení nešvarů provádě-
ných námi lidmi přírodě. Teď už jen s na-
pětím čekáme na výsledky soutěže.

Koleda, koleda, proutek z vrby
Jaro je tady a s ním také dětmi milované
Velikonoce. Tak jako ve všech školách jsou
s nimi i ve FZŠ Chodovická spojené nejen
školní prázdniny, ale i řada oblíbených
školních činností a akcí.
Zdobení velikonočních kraslic nemůže
žádný rok v předvelikonočním období ve
škole chybět. Letos s ním začaly děti na 1.
stupni hodně brzy. Už v březnu se zapojily
do výtvarné soutěže třídních kolektivů Ve-
selá vajíčka v Europarku. Úkolem každé
třídy bylo společně co nejzajímavěji vý-
tvarně zpracovat dvě obrovské velikonoční
kraslice z kartonu, vysoké skoro metr.
Jednu z nich každá třída předala Euro-
parku ve Štěrboholích pro jejich veliko-
noční výzdobu. Ostatní kraslice zdobí
vstupní prostor naší školy. Vítěznou třídu
s nejoriginálnějším velikonočním vejcem
vybírala 16. dubna tříčlenná porota Euro-
parku mezi celkem 92 třídami z celé Prahy
a okolí. Cenou pro vítěze byl jednodenní
školní výlet na zámek Loučeň. Do Loučně
sice nepojedeme, ale do Europarku na vý-
stavu kraslic jsme se vypravili.

Velikonoční dílničky v družině
Úterý 19. dubna, tzv. Šedivé úterý, si děti
ve školní družině doslova přebarvily všemi
barvami duhy. Po obědě
se sešla všechna čtyři dru-
žinová oddělení, aby se
připravila na Velikonoce.
Čekalo na ně odpoledne
plné barev, tvořivosti, ná-
padů a fantazie, kterým je provedli šikovní
pomocníci z 9. A a vychovatelky ŠD. Veli-
konoční vajíčka malovaná, lepená, zdo-
bená semínky, malované talířky, spousta

velikonočních zápichů, ovečky, setí ose-
níčka, velikonoční přáníčka, podložky zdo-
bené ubrouskovou technikou, malované
kamínky – každý si mohl vybrat něco, nebo
zkusit všechno. Na pomoc přišli nejen ro-
diče, ale i babičky, sourozenci, tety. Všichni
se vrátili do dětských let. Sedli si mezi nás
a malovali, lepili, barvili a vyráběli. A že bylo
co dělat, o tom svědčily plné náruče vý-
robků, s kterými děti odcházely domů. Dě-
kujeme všem, kteří si našli čas a přišli za
námi.

Velikonoční štafeta
Už osmiletou tradici má na FZŠ Chodo-
vická školní závod Velikonoční štafeta.
Každá třída vyslala ve středu 20. dubna
deset nejzdatnějších běžců ze svých řad.
Za vydatného fandění spolužáků se to pod-
ařilo v kategorii 1. tříd 1. A, z druháků a tře-
ťáků vyhrála 3. A, mezi čtvrťáky a páťáky
byli nejrychlejší běžci v 5. B a mezi třídami

2. stupně zvítězila sportovní 9. B. Velká gra-
tulace patří samozřejmě vítězným štafetám,
ale potlesk publika si zaslouženě užili
i všichni další běžci, kteří statečně zápolili.
Krásné počasí, pěkné výkony závodníků
a skvělá atmosféra udělaly ze Škaredé
středy moc hezký den pro děti i učitele.

Učitelky a vychovatelky FZŠ Chodovická
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Mezinárodní den vody
v Ekotechnickém muzeu
Ve středu 23. března 2011 se žáci 7. tříd
vypravili na prohlídku Ekotechnického
muzea. Připomněli si tak světový Den
vody, který připadá na 22. března.
Muzeum se nachází v památkově chráně-
ném areálu staré čistírny odpadních vod,
která patří mezi významné objekty naší
průmyslové architektury a je národní kul-
turní památkou /foto/. Vnořili jsme se do
podzemí provozní budovy čistírny, kde
jsme se seznámili s historií stokování a čiš-
tění odpadních vod. O patro výše, v parní
strojovně, jsme obdivovali dodnes funkční
parní stroje.
Udivilo nás, že i v dnešní době by mohla
čistírna fungovat. Byla vybudována na za-
čátku 20. století podle plánů architekta
Ing. Williama Heerleina Lindleyho v praž-
ském podzemí. Město mělo v té době nej-
čistší odpadní vodu v Evropě. Zaujala nás
informace, že při stavbě bylo využito 7 mi-
lionů cihel, kterým se říká zvonivky. Do-
dnes jsou zachovalé, možná proto, že byly
před použitím pečlivě zkontrolovány.
Informaci o počtu cihel jsme chtěli ihned
ověřit, ale byli jsme našimi vyučujícími ne-
lítostně navráceni do školních lavic.

Radomíra Hubálková

Vajíčkový týden
V týdnu od 11. do 15. 4. 2011 probíhal ve
školní družině při ZŠ Ratibořická projek-
tový Vajíčkový týden. V tomto týdnu se děti
seznamovaly s velikonočními zvyky a tra-
dicemi, vyráběly výrobky s velikonoční te-
matikou, zdobily a malovaly vejce, pekly
perníčky, beránky a mazance.
Vyvrcholením celého týdne bylo odpo-
ledne pro veřejnost 14. dubna. Rodiče si
mohli se svými dětmi namalovat a nazdo-
bit vejce různými technikami, vyrobit přá-

Ekotým v Tereze
Členové Ekotýmu ZŠ Ratibořická velmi
rádi navštěvují semináře sdružení Tereza,
které se konají v rámci projektu Ekoškola.
A tak v úterý 12. dubna se sešli v plném
počtu a vyrazili do Haštalské ulice v Praze
1, kde sdružení sídlí. V půdních prostorách
strávili příjemné dopoledne plné zajíma-
vých aktivit, které vždy vedou k tomu, aby
si žáci uvědomili, jak důležitá je spolupráce
mezi nimi. Společně si ujasnili zásady,
které je potřeba dodržovat, aby mohla být
dokončena analýza školy. Všichni vždy od-
chází s velkým elánem a nadšením do
další práce.

Jana Jeřábková

níčka, košíčky, uplést pomlázku a nazdobit
perníčky.
Vše probíhalo v příjemné atmosféře, kterou
dotvářela vonící káva, čaj a dětmi upečené
dobroty. Jako tradičně nechyběl sponzor-
ský dar v podobě výborných minimazanců
z pekařství Moravec pro děti i rodiče, za
které děkujeme.Děkujeme též vedení naší
školy za velkou finanční podporu a rodi-
čům za přinesené dobroty a hlavně za ná-
vštěvu, neboť udělali radost nejen svým
dětem, ale i nám vychovatelkám.
Více na www.zs-hp.cz.

Zuzana Kopsová,
vedoucí ŠD ZŠ Ratibořická

Noc s Andersenem
Letošní nocování přilákalo do školy starší
ročníky - žáky 6., 7. a 9. třídy. Proto jsme
se z divokých výprav za dobrodružstvím
z minulých let vrátili zpět do klidu – ke kníž-
kám. Úkolem jednotlivých družstev bylo
představit zajímavým způsobem oblíbenou
knihu či literární žánr. A tak jsme se setkali
s upíry, hobity i něžnými dívkami, sezná-
mili jsme se s pohádkami, hrůznými ději-
nami i Kyticí. Představování bylo vskutku
originální, doprovázel nás smích, nadšené
výkřiky i bouřlivý potlesk. Obří plakáty nyní
zdobí chodby školy a lákají k četbě i ty,
kteří s námi nebyli.
Protože se však naše těla potřebovala pro-
táhnout, nechali jsme naše tělesné
schránky proskotačit na tanečních podlož-
kách, mozkové závity jsme provětrali při
společenských hrách, a dokonce jsme se
mohli stát i čaroději ve třídě paní Mc Go-
nagallové.
Večer nám zpříjemnila voňavá krmě od na-
šich paní kuchařek, ráno nás vítala vůně

Mladý Demosthenes
Již třetím rokem se naše škola účastní sou-
těže Mladý Demosthenes, která je zamě-
řena na umění komunikace. V loňském
roce se žák 8. B Petr Beneš /foto/ stal vítě-
zem první kategorie celostátního kola v in-
ternetovém hlasování. Letos postoupil do
II. kategorie a opět se mu podařilo uspět.
Svým povídáním o Air Force One zaujal
porotu natolik, že se dostal až do celostát-
ního kola. Čeká ho víkendové soustředění
s ostatními vítězi krajských kol v krásném
prostření jižních Čech. Celostátní kolo pro-
běhne 12. května 2011 v prostorách kláš-
teru Emauzy. Celá škola mu bude držet
palce, aby co nejlépe uspěl. Petře, drž se!

Jana Jeřábková

křupavých houstiček a voňavých koblih
z pekařství Moravec, zaprášilo se také po
chutných pomazánkách od paní Hromád-
kové a buchtách od starostlivých mami-
nek. Bez tohoto zázemí by nebyla ta pravá
Noc s Andersenem. Poděkování patří také
paní učitelkám, jmenovitě Hubálkové, Je-
řábkové, Břichňáčové, Brabcové a Holé,
které dobrovolně vypustily volný páteční
večer a následně noc, a věnovaly se cca
50 nadšeným dětičkám. Všem patří velký
dík!

Mgr. Radomíra Hubálková
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Labestra:
pomáháme druhým
Druhá polovina února byla pro studenty
třídy P1A z SOŠ pro administrativu Evrop-
ské unie ve znamení pomoci druhým.
Zúčastnili se osvětové a informační kam-
paně Labestra = Láska beze strachu, která
probíhá každoročně pod hlavičkou Spo-
lečnosti pro plánování rodiny a sexuální vý-
chovu. Jejím hlavním cílem je pomoci
školám a dalším institucím v oblasti vý-
chovy k reprodukčnímu zdraví a prevenci
rizikového chování a zároveň předat širší
veřejnosti aktuální informace z těchto ob-
lastí. Nedílnou součástí celé akce je i zisk
finančních prostředků od občanů prode-
jem veselých valentýnských přáníček. Tyto
prostředky jsou pak využívány na výchovu
a vzdělávání, bezplatné internetové pora-
denství a na další preventivní činnost.
Prváci z SOŠ byli opravdu pilní. Na konto
sbírky díky nim přibylo 4.007 Kč. Jsme
rádi, že mezi našimi studenty je mnoho ta-
kových, kteří nemyslí jen na sebe.

Mgr. Petra Bergmannová,
třídní učitelka P1A

Bronz v grafických
disciplínách
Ve všech regionech České republiky se 29.
března soutěžilo v grafických disciplínách:
psaní na klávesnici, korektuře textu, word-
processingu a záznamu mluveného slova.
Pražským pořadatelem byla VOŠE a OA v
Praze 8. Jednou z reprezentantek SOŠ pro
administrativu Evropské unie byla už po-
několikáté Kateřina Hrubá ze třídy P3B.
Soutěžila v psaní na klávesnici a svým vý-
konem se v regionu Praha umístila na
krásném 3. místě. Srdečně blahopřejeme!

Hana Konvičková, učitelka SOŠ

V Bruselu a Štrasburku
Ve dnech 20. - 25. března 2011 se šede-
sátka studentů vydala na tematický zájezd
do Belgie a Francie. Cílem bylo seznámení
s tímto malebným koutem Evropy a ná-
vštěva některých evropských institucí.
Prvním navštíveným místem bylo belgické
univerzitní městečko Leuven. Poté jsme se
přesunuli do Bruselu, kde jsme před po-
lednem v budově Evropského parlamentu
vyslechli přednášku o fungování této insti-
tuce a v druhé části s námi přednášející
diskutoval o všem, co nás v této souvislosti
zajímalo. V odpoledních hodinách jsme se
přesunuli k světoznámému Atomiu a na-
vštívili jsme i nedaleký zábavní park Mini-
Europe. Den jsme zakončili krátkou
procházkou centrem Bruselu, kde mnozí
z nás neodolali vaflím se šlehačkou, jaho-
dami nebo čokoládou a ochutnali i první
(zdaleka ne poslední) pralinky.

V úterý jsme podnikli celodenní výlet po
okolí Bruselu. Nejprve jsme si prohlédli
Gent, následovaly malebné Bruggy. Tady
jsme díky krásnému počasí mohli absol-
vovat i projížďku na lodičkách a nakoupili
jsme první sladké dárečky domů. K večeru
jsme ještě stihli krátkou návštěvu Antverp.
Příští dopoledne jsme strávili v Bruselu.
Nejvýznamnějším symbolem města je ne-
velká, ale půvabná soška Manneken Pis,
kterou jsme si samozřejmě nemohli nechat
ujít, stejně jako Grande Place. V poledne
jsme se vyrazili směr Francie. Cestou jsme
si udělali malou zastávku ve Waterloo, kde
si někteří z nás dopřáli i výstup na Lví pa-
horek a hned poté jsme se vydali na cestu
k poslednímu středečnímu cíli – k Lucem-
burku. Ráno následoval přejezd do fran-
couzského Štrasburku. Prohlédli jsme si
město se známou katedrálou, obdivovali
nádhernou čtvrť Malá Francie, kde stojí
hrázděné domy, a poté jsme navštívili bu-
dovu Rady Evropy, kde jsme absolvovali
přednášku v angličtině spojenou s pro-
hlídkou této instituce. Na závěr zájezdu už
nás čekalo jen koupání v termálních láz-
ních v německém městě Baden-Baden.

Ing. Jana Macháčková,
učitelka SOŠ

Víkendové setkání
s dětmi ve Volyni
Poslední únorový víkend jsme navštívili ka-
marády v dětském domově ve Volyni.
Čekal nás náročný úkol - pomoc při mí-
stním kole Miss DD. Zažili jsme hodně le-
grace, dojemných okamžiků i rozzářené
oči vítězek. S dětmi jsme rozebírali jejich
školní zážitky, problémy i radosti, zvládli
jsme procházku, zahráli si volejbal, bas-
ketbal a přehazovanou a společně zhlédli

film, kdy byla slova zbytečná a každému
z nás stačilo to, že jsme spolu. Ani tento-
krát nebylo loučení snadné, neobešlo se
bez slz, smutku, ale zároveň naděje, že se
opět všichni sejdeme.

Denisa Zajíčková,
studentka P2B
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Dne 26. března 2011 se uskutečnil 2. roč-
ník turnaje ve stolním tenise, který uspořá-
dali členové oddílu při TJ Sokol Horní
Počernice. Zúčastnili se hráči všech věko-
vých skupin, z toho sedm členů oddílu
stolního tenisu. Hrálo se systémem každý
s každým, takže se během celého dne
odehrálo mnoho vícesetových zápasů.
Vítězové si odnesli krásné poháry i věcné
ceny, za které děkujeme M. Kadlecovi.
Zúčastnila se jediná žena, paní Kratochví-
lová z Račic u Berouna. Děkujeme všem za
účast a těšíme se na další ročník.

Výsledky: 1. Fikejz , 2. Boukal, 3. Vrba, 4.
Bursa, 5. Procházka, 6. Domín, 7. Do-
hnal, 8. Kratochvílová, 9. Mocík

Karel Bakeš

V sobotu 16. dubna se v Kickbox Klubu
Kosagym v Horních Počernicích usku-
tečnil dětský turnaj v Jiu-jitsu. Rodiče
přivedli malé sportovce, aby si mohli po-
prvé vyzkoušet závodní prostředí. Jed-
nalo se o meziklubové utkání, kde proti
sobě nastoupili závodníci z klubu SKS
Arena Kladno a místní děti z Kickbox
Klubu Kosagym.
Turnaje se zúčastnily děti ve věku od 7 do
14 let a zápasilo se v pěti váhových kate-
goriích. Sportovci měli k dispozici dvě zá-
pasiště a plochu pro rozcvičení. Po
příchodu do tělocvičny je čekala prezen-
tace a vážení. Dále následovalo oficiální
zahájení a hromadná rozcvička. Proběhlo
rovněž vysvětlení pravidel a ukázka bodo-
vaných technik.
Poté již nic nebránilo tomu, aby mohly na-
plno vypuknout urputné souboje, ve kte-
rých byly vidět emoce jak malých
bojovníků, tak i jejich rodičů. Slyšet bylo
hlasité povzbuzování a potlesk. Viděli jsme
vítězství a radost, ale i prohry a slzy. Pláč
se však vždy rychle změnil v touhu obstát
v nových zápasech. Bojovalo se v duchu
fair-play a turnaj se obešel bez zranění.
Vyhlášení výsledků probíhalo na stupních
vítězů, kde se předávaly krásné poháry a

Kickbox Klub Kosagym pořádal dětský turnaj v Jiu-jitsu

medaile. I ti malí bojovníci, kteří neobsadili
medailové příčky, obdrželi za své výkony
diplom.
Chtěli bychom poděkovat dětem za krásné
sportovní výkony a rodičům za jejich pod-
poru, rozhodčím, kteří souboje rozhodovali
nestranně, pořadatelům a všem, kteří se
na turnaji podíleli.

KK Kosagym, Horní Počernice

Druhý ročník počernického turnaje ve stolním tenise

MO Českého rybářského svazu Horní Počernice
vás srdečně zve na

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Sraz v sobotu 28. května 2011 v 7 hodin v klubovně u Koupaliště

Loví se pouze na plavanou, vezměte si vhodné oblečení,
občerstvení pro závodníky je zajištěno.
Za MO ČRS H. Počernice Martin Pachta
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bíjet míč přes vysokou síť. Všichni se v ná-
sledném turnaji snažili, aby jim míč nepro-
klouzl na zem a aby naopak objevili
soupeřovo nepokryté místo.
Starší děti se už učily nejrůznější herní si-
tuace – podání, techniku příjmu, nahrávku,
smeče, taktiku hry ve dvojici. Trénink byl
velice fyzicky náročný, ale zábavný a efek-
tivní. Děti už se nemohly dočkat, až poměří
svoje síly v turnaji. Přišlo ale trochu pře-
kvapení. To, co vypadalo při tréninku tak
jednoduše, bylo při hře dva na dva na „ob-
rovském“ kurtu velice obtížné. Někdy ro-
zehra skončila hned po podání špatným
příjmem, ale někdy bylo na co se dívat. Zá-
pasy o první tři místa už připomínaly pro-
fesionální hru. Ale hlavně: děti to moc
bavilo! Už teď se těší na další turnaj v „plá-
žáku“, který proběhne v červnu v Čeláko-
vicích.

Lenka Malá

Studio Salute na písku
Do písku se dobře padá, ale těžko se z něj
odráží, to byly hlavní postřehy dětí, které
se zúčastnily Beach Campu ve sportovním
areálu Hamr Sport Záběhlice pod vedením
profesionálních trenérů Martina Tichého
a Aničky Šulcové.
Děti byly rozděleny do dvou kategorií
podle věku. Mladší procvičovaly především
to, jak se pohybovat na pískovém kurtu,
nebát se spadnout, chytit míč v pádu a od-

Závodní sezóna sportovní gymnastiky tvo-
řila od konce března do poloviny dubna ne-
přetržitou šňůru. Nejprve se 14 děvčat
rozjelo se svými trenéry do Karlových Varů
na Karlovarskou číši, kde mladší děvčata
absolvovala trojboj: přeskok, kladinu a pro-
stná, juniorky z původně plánovaného troj-
boje dvojboj: kladinu a prostná, neboť
bradla nakonec nevydržela nápor a spadla.
Nicol Petříková si už počtvrté v řadě přivezla
zlatou medaili a Veronika Švábová si v juni-
orkách vyskočila také na nejvyšší stupínek!

Krkonošský pohár
Další závod ve Vrchlabí, Krkonošský pohár
2. dubna, absolvovaly naše gymnastky ve
čtyřech kategoriích: 1. a 2. kategorie závo-
dila na přeskoku a v prostných, další dvě
kategorie na bradlech a kladině. V 1. kate-
gorii se naše Martina Sedláková umístila na
4. místě, ve 2. kat. vystoupila Zdeňka Ko-
pecká na 3. stupínek, ve 3. kat. byla Tereza
Gregárková po pádu z kladiny 8. a ve 4.
kat. excelovala Nicol Petříková, získala 1.
místo. Tři děvčata s nejlepšími výsledky:
Z. Kopecká, T. Gregárková a N. Petříková
byla vyhlášena v družstvech na 2. místě. Po
ukončení závodu se však přišlo na pochy-
bení počtářské komise! Naše děvčata měla
být na nejvyšší příčce. Komise dodatečně
vše uznala a vítězný pohár i s diplomem byl
našemu družstvu oficiálně předán na Velké
ceně Hradce Králové o týden poz-
ději.Do Hradce se rozjelo celkem 14 našich
závodnic, nejlépe si vedla Bára Čadová –
obsadila 2. příčku a Kateřina Švábová byla
pátá.V družstvech obsadily naše dívky ve
složení B. Hrbáčová, K. Švábová, B. Ča-
dová a E. Kopecká rovněž pátou příčku.
Posledním závodem v pořadí byl Pohár Ve-
selí nad Lužnicí dne 16. dubna. 16 našich
závodnic absolvovalo čtyřboj dle závod-
ního programu. Nejlépe si vedla v kat. starší

žákyně Nicol Petříková – 1. místo a v ka-
tegorii juniorky byla Bára Čadová druhá.
Další závody nás čekají. Gratulujeme děv-
čatům ke krásným výsledkům a děkujeme
za reprezentaci našeho oddílu!
Mgr. Lenka Barešová

Foto Lenka Šotolová a Jiří Březina

Sportovní gymnastika: Počtářská komise pochybila
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Mnozí z nás nejspíš vůbec netušili, že
v Horních Počernicích máme hokejový
tým. Dokonce velmi úspěšný hokejový
tým. 16. dubna 2011 hráči HC Horní Po-
černice zvítězili ve své skupině Pražské ligy
ledního hokeje. O jejich cestě za vítězným
titulem hovoří trenér a vedoucí týmu Petr
Jirgl.

Určitě všechny zajímá, jak proběhl zápas,
který HC Horní Počernice vynesl mezi ho-
kejové hvězdy?
V rozhodujícím, posledním zápase sezóny
2010/2011 jsme 16. dubna 2011 vyhráli
nad Pizzerií Sicilia 5:4. Vítězný gól jsme
vstřelili tři minuty před závěrečným hviz-
dem. Tato výhra nám zajistila, po osmi
měsících nesmlouvavých bojů, celkové ví-
tězství v naší skupině. Na podzim 2010
jsme byli ještě na 8. místě a pak jsme velmi
dobrými výkony a příkladnou bojovností
a obětavostí hráčů stoupali v tabulce stále
výše. Od 29. ledna 2011 jsme nepoznali
hořkost porážky !

Kde a jak jste svůj úspěch oslavili?
Po vítězném utkání v Letňanech, kde
máme domácí hřiště, jsme to nejprve osla-
vili s pohárem pro nejlepší mužstvo na ledě
při focení. A potom v kabině - to bylo nád-
herné ! Sešlo se několik lahví šampusu
a tak byla velká pohoda, odpočítávání
gólů, vítězný pokřik - rituál jako při získání
titulu mistrů světa – tahle parta si to
opravdu zasloužila!

Jakou soutěž naši hokejisté hrají?
Od založení HC Horní Počernice v roce
1979 a poté v roce 1980 po vstupu pod TJ
Sokol Horní Počernice jsme hráli Pražský
přebor I. třídy. V polovině 80.let, po po-
stupu, nejvyšší krajskou soutěž - Pražský
přebor, spolu s hokejovými velkokluby Bo-
hemians, Konstruktivou a Hvězdou Praha.
Od r.1993 přestalo hnutí Sokol celostátně
dotovat lední hokej a tak jsme odešli z TJ
Sokol HP a vrátili se k názvu HC Horní Po-
černice. Dochází k samofinancování klubu
samotnými hráči a od sezóny 1993/94
jsme byli přihlášeni do soutěže Pražské
ligy ledního hokeje. Tuto soutěž, kde je re-
gistrováno celkem 94 týmů, hrajeme ne-
přetržitě až do současnosti. Více o nás na
www.pllh.cz /na modrém panelu klikněte
na 4.skupinu – POŘADÍ, VÝSLEDKY.

Vezměte, pane Jirgle, počernický hokej
z historického hlediska – kdy se u nás dala
dohromady první parta hokejových nad-
šenců?
Možná se budete divit, ale v Horních Po-
černicích byl hokej organizován pod So-
kolem již od r. 1934. Za okupace byl Sokol
rozpuštěn a tak se „založil nový klub“ s ná-
zvem H.C. a byl prospěšný všem svou pe-
strou činností. Po válce zanikl. Další pokus
využít velký potenciál a umění mladých
kluků, kteří se sami a dobře naučili hrát
hokej na rybnících v Počernicích, byl uči-

něn v letech 1961-1966. U svépravické so-
kolovny se brigádnicky vybudovaly regu-
lérní mantinely, osvětlení a sestavilo se
silné dorostenecké mužstvo. Na utkání
chodilo velké množství diváků. Když však
v r.1966 odešla většina dorostenců a zá-
klad družstva mužů na vojnu, vše se roz-
prodalo a oddíl přestal existovat.
11.3.1979 jsme s Milošem Turnou v Po-
černicích rozdali, po velmi příznivé zimě,
všem zájemcům o lední hokej letáček, že
11.3.1979 je na ZS v Poděbradech rezer-
vováno kluziště. Netušili jsme, co tím způ-
sobíme. Napočítali jsme 52 zájemců
o lední hokej, s různým stupněm hokejové
dovednosti. To byl úplný začátek novodo-
bého hokeje a základy současného HC
HORNÍ POČERNICE.
Tento příběh trvá bez přerušení 32 let! Za
tu dlouhou dobu prošlo týmem téměř 180
dospělých. V období pod TJ Sokol též 28
dorostenců a 31 žáků.

Kde všude jste trénovali a který z počernic-
kých rybníků je v zimě ten „váš“?
Skoro 10 let jsme jezdili autobusem TJ
Sokol do Poděbrad, po revoluci sezónu na
ZS Mělník. Pak jsme měli dalších 9 let do-
mácí hřiště v malé sportovní hale na Vý-
stavišti v Holešovicích. Po vybudování
nové ICE ARÉNY v Letňanech olympij-
ským vítězem z Nagana Františkem Kuče-
rou, jsme od r. 2001 na domácím kluzišti
právě tam. Naším rybníkem pro radost ze
hry bez mantinelů, čar a rozhodčích je jed-
noznačně koupaliště ve Svépravicích. Ke
škodě všech milovníků bruslení to ale po-
slední roky bohužel příliš nešlo.

Kdo dnes tvoří hokejový tým HC Horní Po-
černice?
Na soupisce týmu máme 23 hráčů ve věku
od 19 do 47 let. Nejvíce je zastoupena ge-
nerace kolem 30 ti let, celkem 12 hráčů. 15

hráčů má bydliště v Praze 9, osm pochází
z Horních Počernic. Nejvzdálenější bydliště
má Jiří Požárek - Štětkovice u Sedlčan, pů-
vodně však pochází z Běchovic. Absolutní
výjimku, pokud jde o věk, představuje
„Čára“ Kovařík, kterému je 56 let
a v HCHP hraje od jeho založení!
Osou týmu jsou: brankář Petr Jirgl mladší,
obránce a kapitán Pavel Vokoun a útočník
Jan Lašek, všichni s velkými zkušenostmi
ať v ligové brance dorostu v Příbrami, nebo
v obranách týmů v Kolíně a Kralupech, pří-
padně desetiletou zkušeností s hrou za
universitní mužstva v USA. Fungujeme
však jako opravdový tým bez primadon,
s kamarádským přístupem ve hře i v ka-
bině. Máme svůj předzápasový rituál,
který nám přinesl hodně radosti z vítězství,
ale víme, že naše výsledky jsou podloženy
především odpovědnou hrou. A ta se nám
daří. Měli jsme někdy i kus štěstí, jindy se
zase něco nepovedlo, ale dokázali jsme
zvítězit nad celou plejádou týmů s nedáv-
nými extraligovými juniorskými hráči. O to
je naše dnešní prvenství cennější!

Léto už je za dveřmi – budete pracovat na
kondičce?
Nemáme žádná pravidla na letní přípravu.
Kluci hrají fotbal, jezdí na horských kolech,
sjíždějí vodu nebo hrají přes léto hokej za
Gladiátory. Určitě makají i na chatách
a chalupách a v září budou připraveni na
začátek sezóny.

Jaké sportovní plány má náš hokejový tým
před sebou?
Z prvních dvou míst se postupuje. Chceme
vyzkoušet sílu nových soupeřů a naše
možnosti. Tým na to máme.

Ptala se: Alena Štrobová

MMáámmee  hhookkeejjoovvéé  mmiissttrryy!!
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Příběh rytíře 
v areálu Tvrze Hummer
Života ve středověku, jeho zajímavostí i úskalí, se mohou alespoň
na malý okamžik dotknout návštěvníci naučné stezky v areálu
Tvrz Hummer. Naučná stezka je pro děti, ale nejspíš i pro mnohé
rodiče, zábavnou formou příjemného výletu do historie. Při plnění
úkolů se kroužkuje, kreslí, hledají se správné názvy středověkých
hradů, čte se v mapách nebo se hledají plodiny, jaké lidé na
našem území běžně pěstovat nemohli. Jak říkají tvůrci stezky,
která vznikla za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR: „V
průběhu stezky se dozvíte spoustu nových věcí o českém stře-
dověku a možná i sami o sobě...“
Stezkou vás provede příběh současného kluka Martina. Malého
zlobila, který tráví devadesát procent svých dní hraním na počí-
tači, rodičům odmlouvá a respekt nebo ohleduplnost jsou pro

něho prázdné
pojmy. Drobným
nedopatřením se
Martin dostává
přímo do středo-
věku. A nestačí
se divit! Jeho po-
city si můžete
sami vyzkoušet
při návštěvě na-
učné stezky
v areálu Tvrz
Hummer. Martin

a jeho nechtěná cesta do středověku jsou i hlavními aktéry filmu,
který natočili pro návštěvníky areálu studenti Filmové akademie
v Písku. Hlavní roli vytvořil Martin – klient Dětského domova v Dol-
ních Počernicích.

Mgr. Alena Štrobová, radní
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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

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

Tel.: 605 567 053

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

Národní muzeum Horní Poč., Cirkusová

1740, hledá: údržbáře, zedník-malíř. 

Nástup možný ihned. Dále: zámečníka,

nutné zkoušky: řidič VZV a svářečské zk.

Nástup možný 15.7.2011. 

Informace tel.: 605 863 033

Salon pro psy H.P. Spojenců 16a

Stříhání, celková úprava. 603 518 617,

607 809 675

DROBNÉ SLUŽBY - VÁŠ SPOKOJENÝ
A KLIDNÝ DOMOV.

Drobné řemeslné a údržbářské práce

u vás v bytě, kanceláři, 

chatě nebo zahradě. Více na: 

www.drobnesluzby-borisvsiansky.cz.

Tel.: 602 381 301

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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Hájek - zedník - malíř - obkladač.
Provádím veškeré zednické, 

obkladačské, malířské, lakýrnické 
a bourací práce, odvoz suti zajištěn. 

Rekonstrukce bytu, domku, 
kancelářských a sklepních prostror,

práce po Praze a okolí. 
Mobil: 777 670 326

Nabízíme montáže zabezpečovacích
systémů v komerčních objektech, 

rodinných domcích za výhodné ceny
včetně montáže. I o víkendech, nebo

večer. Tel.: 608 979 897. Daniel Franěk

Soukromé hodiny angličtiny. 
Výuka dospělých, příprava studentů 

ke zkouškám, doučování dětí. 
Také o prázdninách. 

E-mail: hana.babickova@seznam.cz.
Tel.: 776 807 962

Mateřská škola Mochov
přijme vyučenou kuchařku 
na zajištění prázdninového

provozu v termínu 
od 7.7. do 5.8. 2011.

Informace na tel:
777 314 615  mail:

obecmochov@c-mail.cz 

Farmářské trhy na Chvalech 
každý čtvrtek od 9 do 18 hodin
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Kominík Jiří Lukovič
provádí prohlídky 

a čištění komínů dle 
nového nařízení vlády 

z roku 2010.
Vložkování komínů - revize

723 757 397

STROJSERVIS Praha s.r.o.,
Náchodská 30, Praha 9

Od 1. 4. do 30. 5. 2011 je pro Vás připravena jarní
servisní akce, kde Vám bude za pouhých 299 Kč

provedeno kompletní vyčištění čelních
skel, kontrola a seřízení osvětlení, kontrola funkce

ostřikovačů, kontrola funkce a stavu stěračů, 
kontrola provozních kapalin, kontrola stavu

podvozku a zavěšení kol, kontrola akumulátoru, 
vizuální kontrola brzd, vizuální kontrola výfuku, 

kontrola tlaku a stavu pneumatik.
www.fiat.cz • www.alfaromeo.cz • www.lancia.cz •

www.fiatpeople.cz

Tel.: 608 958 106


