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Kalendář kulturních akcí v Horních Počernicích na měsíc

KDY? CO? KDE?
1. 6., 21.00 KOMU ZVONÍ ANDĚL DIVADLO V PŘÍRODĚ
2. 6., 19.00 KONCERT ITALSKÉ HUDBY DIVADLO H. POČERNICE
2. 6., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY K. VACKA GALERIE 14, ČERNÝ MOST
2. 6., 21.00 BLBEC K VEČEŘI DIVADLO V PŘÍRODĚ
3. 6., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY K. RAŠKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
3. 6., 21.00 UDĚLÁTE MI TO ZNOVA? DIVADLO V PŘÍRODĚ
4. 6., 17.00 TANEČNÍ ŠKOLA KLÁNOVICE - AKADEMIE DIVADLO H. POČERNICE
4. 6., 17.00 ČERTŮV ŠVAGR DIVADLO V PŘÍRODĚ
4. 6., 21.00 ORFEUS NEJENOM V PODSVĚTÍ DIVADLO V PŘÍRODĚ
5. 6., 17.00 ČESKÝ HONZA DIVADLO V PŘÍRODĚ
5. 6., 21.00 LIGA PROTI NEVĚŘE DIVADLO V PŘÍRODĚ
6. 6., 18.00 KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ DIVADLO H. POČERNICE
8. 6., 14.00 PŘEDNÁŠKA ING. ŠONKY: LÉTO NA ZAHRADĚ KLUBOVNA ZO SENIOŘI
8. 6., 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY D. KALLMÜNZERA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
9. 6., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉ TŘÍDY J. GONZÚRA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
9. 6., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY L. ČEPOVÉ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
9. 6., 18.00 STEVENS HIGH SCHOOL BANDS A JUNIOR BAND ZUŠ H. POČERNICE CHVALSKÝ ZÁMEK

10. 6., 17.00 KONCERT FLÉTNOVÉ TŘÍDY D. VANDĚLÍKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
10. 6., 19.00 DIVADLO PRO SLEPÉ DIVADLO H. POČERNICE
10. 6., 21.00 NEZNÁLEK – PREMIÉRA DIVADLO V PŘÍRODĚ
11. 6., 19.00 DIVADLO PRO SLEPÉ DIVADLO H. POČERNICE
11. 6., 17.00 NEZNÁLEK DIVADLO V PŘÍRODĚ
11. 6., 21.00 NEZNÁLEK DIVADLO V PŘÍRODĚ
12. 6., 17.00 NEZNÁLEK DIVADLO V PŘÍRODĚ
12. 6., 18.00 TA NAŠE PÍSNIČKA... S CLAIRETOŇATY DIVADLO H. POČERNICE
12. 6., 18.00 SETKÁNÍ S AMERICKOU SPISOVATELKOU M. A. HIRSCHMANNOVOU SBOR CB, VE ŽLÍBKU 168/8
13. 6., 18.00 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ KLÁŠTER EMAUZY
14. 6., 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ SE SENÁTOREM MILANEM PEŠÁKEM CHVALSKÝ ZÁMEK
14. 6., 18.00 FLÉTNOVÁ TŘÍDA Z. BANDÚROVÉ A KLAVÍRNÍ TŘÍDA M. ČERMÁKOVÉ GALERIE 14, Č. MOST
15. 6., 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY R. POLIAKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
15. 6., 18.00 TANEČNÍ VEČER STUDIA GLANC DIVADLO H. POČERNICE
16. 6., 9.00 LETOVANÉ ŠPERKY TECHNIKOU TIFFANY O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
16. 6., 18.00 KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY Z. HEJLÍKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
17. 6., 10.00 ZÁVĚREČNÝ KARNEVAL O.S. MUM, MEZILESÍ 2058
17. 6., 17.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY L. F. VAŇKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
17. 6., 21.00 PETR PAN – PREMIÉRA DIVADLO V PŘÍRODĚ
18. 6., 17.00 PETR PAN DIVADLO V PŘÍRODĚ
18. 6., 21.00 PETR PAN DIVADLO V PŘÍRODĚ
19. 6., 17.00 PETR PAN DIVADLO V PŘÍRODĚ
20. 6., 18.00 KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY M. BACHŮRKOVÉ SÁL KD KYJE
22. 6., 14.00 VYCHÁZKA PO H. POČERNICÍCH S KRONIKÁŘEM ING. ANTESEM SRAZ U ZÁMKU
22. 6., 17.00 PŘEDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ ABSOLVENTŮM ZUŠ RATIBOŘICKÁ CHVALSKÝ ZÁMEK
23. 6., 21.00 ŽENICHOVÉ - PREMIÉRA DIVADLO V PŘÍRODĚ
24. 6., 21.00 ŽENICHOVÉ DIVADLO V PŘÍRODĚ
25. 6., 21.00 ŽENICHOVÉ DIVADLO V PŘÍRODĚ
26. 6., 9.30 33. ROČNÍK ZÁVODU DRUŽSTEV O PUTOVNÍ VÁZU H. POČERNIC TĚLOCVIČNA RATIBOŘICKÁ
26. 6., 21.00 ŽENICHOVÉ DIVADLO V PŘÍRODĚ
27. 6., 17.00 UKÁZKOVÁ HODINA AEROBIKU A SPORTOVNÍ GYMNASTIKY TJ SOKOL TĚLOCVIČNA RATIBOŘICKÁ

PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH NAJDETE UVNITŘ ČÍSLA.

červen2011

Farmářské trhy
v Horních Počernicích
Těšíme se na vás každý čtvrtek od 9 do 18 hodin na Chvalské trvrzi.
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Vážení spoluobčané,
V krásném rozkvetlém měsíci květnu se
v Horních Počernicích stalo mnoho nových
a pro nás zásadních událostí. Začnu kana-
lizací ve Svépravicích. Po dlouhých peri-
petiích a cestách na magistrát se nám
konečně podařilo dosáhnout podpisu
smlouvy s vybraným zhotovitelem, kterou
následně schválila Rada hl. m. Prahy. Po
našem jednání s primátorem Svobodou
odeslal na ministerstvo zemědělství dopis,
v němž tuto stavbu označil jako nejvyšší
prioritu, abychom byli zařazeni do dotač-
ního programu na kanalizace.
Chtěla bych tímto poděkovat všem zastu-
pitelům a radním, kteří mi při řešení pro
nás tak zásadního problému vycházeli
vstříc a pomáhali mi. Na konci května tedy
konečně dochází k předání staveniště a za-
čínáme stavět největší část chybějící kana-
lizační sítě. O harmonogramu celé
výstavby budete informováni na našich we-
bových stránkách a také ve Zpravodaji.
Magistrát nám na tuto investici dal do roz-
počtu 10 mil Kč. Abychom ovšem dostali
zbytek peněz, které chybí na pokrytí celé
akce /celkem 100 mil. Kč/, musí magistrát
učinit ještě některé formální kroky vůči mi-
nisterstvu zemědělství. Osobně jsem na-
vštívila náměstka ministra a věřím, že
všechna složitá a zdlouhavá jednání, která
jsme až dosud vedli, budou završena
úspěchem a dotaci získáme. Už zbývá
opravdu poslední krůček z toho neko-
nečně dlouhého pochodu. Držte nám
palce, ať úspěšně dojdeme až do cíle.
Další důležitou akcí letošního roku je
oprava komunikace Bystrá, na kterou
Technická správa komunikací vyčlenila ve
svém letošním rozpočtu finanční pro-
středky. Jedná se o vyfrézování celého po-
vrchu této ulice a natažení nového
povrchu. Mělo by zde dojít také ke zlepšení
podmínek pro chodce. Práce budou zahá-
jeny v srpnu nebo v září a díky moderní
technologii by tato komunikace neměla být
uzavřena déle než 14 dní. Je škoda, že ne-
mohla být provedena celková rekon-
strukce této ulice, tedy včetně jejího
odvodnění, vybudování chodníků a veřej-
ného osvětlení.
V předchozích letech se nikdo z naší rad-
nice nepostaral o to, aby byly zahájeny
práce na projektu, který by tuto rekon-
strukci řešil. Vždyť přece rčení, že svět
přeje připraveným, je tak známé. Škoda,
mohli jsme být o krok dál. Argument, že se
tato rekonstrukce měla řešit v rámci pro-
jektu mimoúrovňové křižovatky Bystrá, je
lichý, protože tato stavba byla už v minu-
losti označena jako nereálná. Po dohodě
s ředitelem TSK budou tyto projekční
práce zařazeny do plánu a ještě v letošním
roce se na přípravě projektu začne praco-
vat. I v tomto případě bych velice ráda po-
děkovala náměstkovi primátora Březinovi,

který má oblast do-
pravy na starosti, ředi-
teli TSK Dostálovi
a také Ing. Tumpa-
chovi, který je zodpo-
vědný za správu
komunikací v naší ob-
lasti. Uvědomuji si, že TSK také bojuje
s nedostatkem finančních prostředků na
investice v letošním roce, o to více si jeho
podpory Horních Počernic vážím.
Naštěstí moje náročné pracovní záležitosti
střídají občas také věci velmi příjemné.
Jednou z nich bylo zahájení 41. ročníku
festivalu Divadlo v přírodě. Nejstarší pře-
hlídka amatérských divadelních souborů
v České republice pod širým nebem má
stále neopakovatelnou atmosféru. Srdečně
vás všechny zvu na červnová představení,
jistě budete nadšeni, stejně jako jsem při
každém představení já. Výkony našich ma-
lých i velkých ochotníků, kteří hrají za kaž-
dého počasí právě pro vás, si váš potlesk
určitě zaslouží.
Věřím, že každý červnový den bude pro
nás hezčí a teplejší. Dětem přeji, ať mají ra-
dost ze školních výletů a najdou všechny
učebnice, které musí vrátit do školy, a nám
všem hezký a teplý předprázdninový
měsíc.

Hana Moravcová,
starostka Prahy 20

Svět přeje připraveným

Vojenská policie nabízí
ukázky výcviku psů
V měsíci dubnu mě navštívil zástupce Vo-
jenské policie ČR s žádostí, zda by naše
městská část mohla být nápomocna při
výcviku služebních psů. Ten spočívá
v nastražení pachových atrap drog a vý-
bušnin, které pes s doprovodem vyhle-
dává. Na školské komisi byli o této
nabídce informováni ředitelé škol a ohlas

byl opravdu velký. Ředitelé si sami po do-
hodě s vojenskou policií zvolili termíny
a v našich školách budou tyto akce po-
stupně probíhat. Myslím, že pro počer-
nické děti to bude přínosné zpestření
výuky, když uvidí psí pomocníky v akci.
Vojenská policie zároveň nabízí dětem
ukázky další činnosti služebních psů, na-
příklad zadržení pachatele.

-hm-

Na titulní straně: Jarní prodejní
výstava dětských prací v ZŠ Bártlova
Foto: Ladislav Klusák
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Z květnového diáře hornopočernické radnice
Kanalizace Domkovská
Hlavní květnovou zprávou pro Horní Po-
černice je předání staveniště na stavbu ka-
nalizace Domkovská ve Svépravicích,
které se uskutečnilo na přelomu května
a června. Stavba kanalizace bude probíhat
podle schváleného harmonogramu (zve-
řejníme v příštím čísle HPZ) a také v závi-
slosti na finančních prostředcích, které
jsou na tuto stavbu vyčleněny. Primárně se
jedná o částku 10 mil. korun z rozpočtu
hlavního města Prahy, pak je připravená
dotace 40 mil. Kč z ministerstva zeměděl-
ství, kde je ještě potřeba, aby pražský ma-
gistrát doplnil formální náležitosti pro
okamžité uvolnění těchto peněz.
O probíhající stavbě budou všichni obyva-
telé v dané lokalitě včas informováni letáč-
kem do schránek a také osobně
zástupcem dodavatele. Zahájení stavby
kanalizace je výsledkem mnoha osobních
jednání, telefonátů, postrkování doku-
mentů, přesvědčování pracovníků ma-
gistrátu pádnými argumenty a především
osobní aktivitou starostky Hany Moravcové
při shánění podpisů všech dotčených od-
borů pražského magistrátu tak, aby
všechny byly zajištěny v termínu potřeb-
ném pro získání evropské dotace na mi-
nisterstvu zemědělství, kde se v letošním
roce s Horními Počernicemi už nepočítalo.
Tato zpráva je o to cennější, že vše probí-
halo v době, kdy magistrát radikálně sni-
žuje investiční výdaje a na vedoucích
postech dochází k personálním změnám.
A tak se stávalo, že co jsme domluvili s jed-
ním ředitelem příslušného odboru, bylo
potřeba znovu projednat s ředitelem
novým. Proto už nyní začínáme jednat
o zajištění finančních prostředků ve výši 60
mil. Kč na dokončení této stavby.

Dostavba mateřské školy
Chodovická
Třetí měsíc pokračuje stavba nové budovy
mateřské školy Chodovická zatím bez vět-
ších problémů. V současnosti jsou hotové
základy a připravuje se hrubá stavba bu-
dovy. Převedení potřebných finančních
prostředků z loňského roku ve výši 19,5
mil. Kč schválilo pražské zastupitelstvo bez
problémů. O to víc nás překvapilo květ-
nové usnesení Rady hlavního města Prahy,
která na svém zasedání rozdělovala mezi
jednotlivé městské části dotaci pro letošní

rok v celkové výši 500 mil. Kč. Každá měst-
ská část mohla požádat o dotaci na tři in-
vestiční projekty. Deklarovanou prioritou
vedení hlavního města byly rozestavěné in-
vestiční akce týkající se především mateř-
ských a základních škol. A tak jsme
sebevědomě zaslali na magistrát žádost
o dotaci na dvě rozestavěné budovy škol,
konkrétně na stavbu MŠ Chodovická a už
několik let rozestavěnou půdní vestavbu
v ZŠ Ratibořická. Třetím požadavkem byla
rekonstrukce povrchů komunikací.
Rozhodnutí Rady h. m. Prahy nás doslova
šokovalo. Horní Počernice byly jedinou
pražskou městskou částí s rozšířenou pů-
sobností (Praha 1- 22), kde nebyl podpo-
řen ani jeden projekt! Přitom dotace
dostaly také menší městské části včetně
všech sousedních obcí: Dolní Počernice,
Běchovice, Satalice, Vinoř, Dubeč… Ně-
kterým městským částem pak byla při-
znána dotace u všech tří žádostí: Praha 1,
2, 8, 14 a 15. Po zjištění této negativní
zprávy jsme okamžitě poslali dopis primá-
torovi Bohuslavu Svobodovi s žádostí
o přehodnocení usnesení rady, osobně
jsme jednali s náměstkem pro oblast škol-
ství Antonínem Weinertem a požádali
o podporu také některé starosty ostatních
městských částí a pražské zastupitele. Vý-
sledkem je, že na jednání Zastupitelstva
hlavního města Prahy ve čtvrtek 27. května
nebyl tento materiál vůbec projednáván.

Jasná pravidla spolupráce
s investory
V rámci výstavby větších investičních celků
zavedla Rada městské části Praha 20
jasná pravidla spolupráce s investory.
Jedná se o zajištění rozvoje dotčené loka-
lity, kdy se investor podílí stavebně i fi-
nančně na rozvoji investicí dotčené části
Horních Počernic. Tato pravidla dojedná-
váme se všemi investory, kteří žádají sta-
novisko obce v rámci územního řízení.
Základem spolupráce je zajištění odpoví-
dající dopravní obslužnosti, vybudování
potřebné infrastruktury v návaznosti na
okolní objekty, výsadba nové zeleně a
také příspěvek na rozvoj školství, sociál-
ních služeb a volnočasových aktivit.

Chvalský zámek
Složitým obdobím prochází Chvalský
zámek, kde se nám zatím v plném rozsahu
nedaří nastartovat nové aktivity k zatraktiv-
nění této nejvýznamnější kulturní památky
v Horních Počernicích. Koncem května
skončily podmínky udržitelnosti projektu
získaného z evropských peněz, které
sebou nesly značné provozní náklady.
V současnosti připravujeme transformaci
Chvalského zámku na samostatnou pří-
spěvkovou organizaci, tak jak je tomu
u počernického divadla, Domu dětí a mlá-

deže nebo místní kni-
hovny.

Pošta
na Chvalech?
Zástupci České pošty
projevili zájem o dlouhodobý pronájem ob-
jektu stodoly v areálu Chvalského zámku,
kde by chtěli provozovat novou pobočku
pošty v Horních Počernicích. Jde o na-
bídku, která má mnoho pozitiv, jakými jsou
blízkost autobusové zastávky, dostatek
parkovacích míst, zhodnocení historické
budovy včetně pravidelných výnosů z pro-
nájmu. Výhodou je též dostatečná prosto-
rová rezerva pro rozšiřování služeb České
pošty. Nevýhodou může být zvýšení pro-
vozu v areálu Chvalského zámku ve všed-
ních dnech a ztráta potencionálního
výstavního a společenského prostoru. Jed-
nání s Českou poštou budou dále pokra-
čovat.

Neposeda
Rádi bychom vás informovali o zahájení
spolupráce s občanským sdružením Ne-
poseda. Pracovníci tohoto sdružení něko-
lik měsíců monitorují aktivity dospívající
mládeže v Horních Počernicích a ve spo-
lupráci s městskou částí připravují otevření
kontaktního centra v nebytových prosto-
rách na sídlišti Mezilesí. O aktivitách tohoto
občanského sdružení působícího také
v Běchovicích nebo v Újezdě nad Lesy si
můžete přečíst na internetových stránkách
www.neposeda.cz.

Milí spoluobčané, stalo se dobrou tradicí,
že nám posíláte své názory a náměty na
činnost v Horních Počernicích. Těšíme se
na ně a také na další setkání s vámi třeba
na “pivu s radními” ve čtvrtek 16. 6. v 18
hodin v restauraci U Meinla

Petr Herian,
místostarosta Prahy 20

SS  RRAADDNNÍÍMMII  
NNAA  PPIIVVOO
ve čtvrtek 
16. 6. 2011 

od18.00 hodin
VV  RREESSTTAAUURRAACCII

UU  MMEEIINNLLAA

Pozor! 
Od 1. 7. 2011 

platí změny Tarifu PID 
na území Prahy. 

Info na www.ropid.cz nebo 
na odboru dopravy 

ÚMČ Praha 20.
!
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Slovem integrace se oháníme na kaž-
dém kroku. Přijmout reálně do života
člověka, který je z nějakého důvodu jiný,
už bývá složitější. Při přípravě projektu
Paprsek nás inspiroval podobný počin
ZŠ praktické a speciální v Poděbradech.
Na školské komisi jsme připravili pro-
jekt, kdy zdravé děti čas od času stráví
školní dopoledne s dětmi s těžkým zdra-
votním postižením. První etapu má náš
Paprsek za sebou. Pochopili jsme, že je
jasnou nadějí nejen pro děti, ale pro kaž-
dého z nás.
Se skupinkou jedenácti sedmáků a os-
máků ze ZŠ Stoliňská jsme spolu s ředite-
lem školy Martinem Březinou a učitelkou
Hedvikou Zmekovou zamířili 19. května na
vyučování v Dětském centru Paprsek
v Hloubětíně. „Jsem rád, že projekt získal
podporu, protože boří mýty poznáním,“ říká
PhDr. Martin Březina. „Velice si
cením nadšení ředitelky ZŠ speci-
ální a praktické v Bártlově ulici Mgr.
Alžběty Cibochové, kam Paprsek
spadá. Po celou dobu pobytu nám
byla laskavým průvodcem. Její
slova pohladila, povzbudila. Zvlášť
ve chvíli, kdy jsme vstoupili do třídy
a naše suverenita byla pojednou
pryč. Stojíce u stěny, netušili jsme
zpočátku, jak se chovat, abychom
nepřekáželi. Chybělo mnohé
z toho, co známe z naší školy, na-
opak mnoho bylo nového. Počáteční
ostych ale postupně opadal. Dnes jsem na
děti z naší školy pyšný. Na to, jak přirozeně
se dokázaly do komunity dětí z Paprsku  za-
pojit. Pomáhaly jim při jejich výuce, reago-
valy s empatií, jemně a bezprostředně.
Pojednou jsme viděli, jak bariéry mizí.“
Kromě ředitelky Cibochové je skvělou pod-
porou našeho projektu i PhDr. Jaroslav
Šturma, vynikající odborník na péči o děti
se zdravotním postižením. „Nesmírně mě
těší, že máte zájem o spolupráci s dětmi,
které jsou jiné,“ řekl v Paprsku našim ško-
lákům. „Sdílíme přece všichni společný
svět a máme stejné lidské vlastnosti. Tyto
děti si své postižení nezasloužily, nejsou
o nic méně lidmi než my ostatní. Schop-
nosti, které máme, dnes přirozeně využí-
váme pro dobro druhých lidí. Díky tomu
můžeme být šťastní. Co je ale daleko důle-
žitější, vaším přičiněním se šťastné dnes cítí
i jiné děti.“
Ráda bych poděkovala doktoru Šturmovi,
ředitelům škol Alžbětě Cibochové a Marti-
novi Březinovi, učitelce Hedvice Zmekové,
ale především dětem ze ZŠ Stoliňská,
které mě po počátečním ostychu svou las-
kavou bezprostředností ohromily. V Pa-
prsku už si domlouvají další návštěvu.
Dobrá zpráva je to pro nás všechny.

Mgr. Alena Štrobová, 
radní Prahy 20

Paprsek pro každého zPaprsek pro každého z násnás

Kristýna a Tereza pomáhají Kryštofovi. 
Některé děti dobře reagují na hudbu.

Dojmy dětí po návštěvě 
centra Paprsek
Gabriela: „Můj první pocit byl smíšený, byla
jsem docela nervózní. Ale potom se to srov-
nalo a byla jsem v pohodě. Jak jsme se roz-
dělili do skupinek, našli jsme si holčičku
jménem Šarlotka, kterou potkáváme v au-
tobuse, a hráli jsme si s ní. Moc se mi tam
líbilo a doufám, že tam pojedeme zase.“
Jitka: „Můj první pocit byl, že jsem si připa-
dala jako na planetě mimozemšťanů, pro-
tože nežijí jako my. Potom jsem si tam
zvykla a nakonec se mi nechtělo domů.“
Tereza: „Šla jsem se podívat za Kubou,
který se učí písmenka na počítači a je mu
17 let, s ním ve třídě byla také Pavlínka,
která se učila barvy. Pak jsem se jeli projet
s Kryštůfkem, který byl na vozíčku. Největší
problém byly nájezdy na chodník. Hodina
tělesné výchovy mě také zasáhla. Děti byly
úžasné, měly radost, že překročí třeba smo-
taný koberec. To, co je pro nás samozřej-
most. Pak jsme si sedli a povídali o svých
pocitech. Mně tento výlet dal mnoho.
Vždycky jsem chtěla pomáhat lidem
a dětem, co pomoc potřebují. Bylo to
hezké, ale hodně náročné.“ 
Eliška: „Nedá se moc dobře popsat, co

cítím. Byl to docela šok je takhle vidět. Na-
jednou se ale s těmi dětmi pracovalo
úžasně. Jsou šikovné a šťastné. Je mi jich
líto, nezasloužily si to. Ještě teď, když na ně
myslím, mám slzy v očích. Určitě je ještě
půjdu navštívit.“ 
Kristýna: „Když jsme tam přijeli, můj první
dojem byl: To je úžasné, jak se radují z ma-
ličkostí a jsou tak šikovné. Jak jsem s nimi
byla první hodinu na hudební výchově,
chtělo se mi brečet, protože jsem je lito-
vala, ale potom z úžasu a překvapení. 
Poté, co jsme si povídali s panem dokto-
rem Šturmou, jsme se rozdělili do skupinek
a začali jsme dětem pomáhat. Jeli jsme
s nimi s vozíčky na procházku a docela mě
zarazilo, jak se na nás lidé divně dívají. Ale
doufám, že tam pojedeme zase. Mám tam
kamarády a chtěla bych jim zase pomáhat.“ 
Jirka: „Na začátku jsem se trochu bál. Pak
jsem si ale uvědomil, že jsou hodní jako
my. Oni přece nemůžou za to, jak vypadají.
Lidi by se k nim měli chovat stejně, jako se
chovají sami k sobě.“

-aš-

Beseda žáků s doktorem Šturmou 
a ředitelkou Cibochovou v Paprsku 
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Ochrana rorýse obecného

Nastává doba pro zahnízďování ptactva, proto je více než kdy
jindy kladen důraz na dodržení podmínek ochrany rorýse obec-
ného při provádění stavebních a rekonstrukčních prací ve smyslu
§ 1-5, § 50, § 56 zákona  č. 114/1992 Sb., jeho prováděcí vyhlášky
č. 395/1992  Sb., a Nařízení č. 18 ze dne 16. 12. 2009. Na tuto
problematiku upozorňujeme vzhledem k tomu, že rorýs obecný
(Apus apus) je podle Seznamu zvláště chráněných živočichů za-
řazen mezi  zvláště chráněné druhy živočichů a prohlášen za
ohrožený druh.
Je třeba zdůraznit,
že rorýsi jsou při
výběru hnízdních
míst velmi konzer-
vativní. Podaří-li se
jim jednou najít
vhodné stanoviště,
budou se na něj
vracet po řadu let.
První podmínkou
jejich ochrany je
načasování rekon-
strukčních prací
objektu, kde rorýsi
prokazatelně sídlí.
Stavební a rekon-
strukční práce do-
poručujeme provádět v době, která není pro ptáky kritická, tedy
kdykoliv mimo období od příletu rorýsů do Čech do doby vylét-
nutí mláďat z hnízd (od 20. dubna do 10. srpna). 
V této době by měly stavební práce probíhat v jiných částech
domu, než kde jsou umístěna hnízdiště (stačí nechat prostor mi-
nimálně dvou pater od hnízdišť bez stavebního ruchu). Stavební
práce ruší rorýse natolik, že mohou opustit nejen snášku vajec,
ale také vylíhnutá mláďata, která následně uhynou. U domů, kde
jsou prokázána hnízdiště a mají se tento rok zateplovat či rekon-
struovat, by se tato podmínka měla bezpodmínečně dodržet,
neboť provádění stavebních úprav v době hnízdění rorýsů lze kla-
sifikovat jako porušení § 50 odst. 2 zákona 114/1992 Sb., podle
kterého je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje
zvláště chráněných druhů, zejména je chytat, chovat v zajetí,
rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Orgán ochrany přírody může při-
kročit k adekvátním postihům či dokonce vydání zákazu rušivé
činnosti. 
Druhou podmínkou ochrany je zachování hnízdních možností.
Rorýsi se naučili často využívat bývalých větracích otvorů pane-
lových domů, které jsou při stavebních úpravách zazdívány.
V době hnízdění zde pak uhynou všichni ptáci, kteří jsou právě na
hnízdě. Dle zákona je třeba postupovat při provádění stavebních
prací tak, aby nedošlo k ničení biotopů. Za uvedená porušení zá-
kona může orgán ochrany přírody v odůvodněných případech
uložit pokutu až 1 milion Kč. Lépe je tedy postupovat preven-
tivně, než sankcionovat za případné překročení zákona. Proto
žádáme všechny, aby usměrněním stavebních prací umožnili
ptákům v období od dubna do srpna klid na hnízdění. Mezi další
ptáky, kteří využívají k hnízdění lidská sídla a jsou kriticky ohro-
žení, patří např. sokol stěhovavý, sova pálená, kavka obecná,
čáp bílý nebo vlaštovka obecná.
Podrobnější informace lze získat u České ornitologické společ-
nosti, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ČIŽP, MHMP - od-
dělení ochrany přírody a krajiny.

Ing. Magda Svojanovská, 
odbor ŽPD

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

OBDOR OBČANSKO - SPRÁVNÍ

UPOZORNĚNÍ: zapisování dětí do cestovních
dokladů rodičů je od 30. 6. 2011 zrušeno.
Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 444/2009,
které je závazné pro všechny státy EU, nebude možné do ces-
tovního dokladu rodiče nadále zapisovat údaje o dětech. Z to-
hoto důvodu bude i zákonem č. 329/1999 Sb., o cestovních
dokladech, ve znění pozdějších předpisů zrušeno zapisování
dětí do cestovních dokladů rodičů dnem 30. června 2011. Po
tomto datu smí dítě cestovat mimo ČR bez vlastního cestovního
dokladu pouze s rodičem, v jehož cestovním dokladu bylo již
zapsáno před 1. 7. 2011. Upozorňujeme však občany, že v sou-
časné době ne všechny státy zápisy dětí v cestovním dokladu
rodiče uznávají, a vyžadují, aby dítě bylo vybaveno svým vlastním
cestovním dokladem. Doporučujeme proto občanům, aby se
před plánovanou cestou do zahraničí vždy informovali o tom, zda
daný stát zápisy dětí v cestovním dokladu rodiče uznává. 
Dnem 26. 6. 2012 pozbývají platnosti všechny zápisy dětí
v cestovních dokladech rodičů. Po tomto datu musí mít každé
dítě svůj vlastní cestovní doklad. Pozbytí platnosti zápisu dí-
těte nebude mít vliv na platnost samotného cestovního dokladu.
Dítě (občan mladší 10 let) zapsané v občanském průkazu rodiče
může cestovat do států EU pouze s vlastním cestovním dokla-
dem. Občanský průkaz může jako cestovní doklad na území EU
použít pouze jeho držitel. Rodič může prokazovat údaje k dítěti
zapsanému v občanském průkazu pouze na území ČR.

Ing. Alexandra Janáčková
vedoucí občansko-správního odboru

Oprava hráze rybníka na Křovinově náměstí

Pracovníci odboru místního hospodářství zahájili plánovanou
opravu kamenné hráze rybníka na Křovinově náměstí. Kameny
ve spodní části hráze byly na mnoha místech vypadané a hráz
značně poškozená. Upouštění vody z rybníka bylo projednáno
s odborem životního prostředí a nájemcem - firmou Testima. 
Oprava hráze potrvá přibližně dva měsíce. 

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství 

Oprava hráze rybníka
na Křovinově náměstí
potrvá asi dva měsíce.
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Podpora domácího kompostování
Dne 11. 5. 2011 byly v naší městské části předávány zahradní
kompostéry zakoupené z finančních prostředků hl. m. Prahy.
Obyvatelé Horních Počernic si převzali 64 kompostérů, v druhé
fázi dalších deset. Za účasti starostky Prahy 20 Hany Moravcové
a Ing. Anny Vojtěchové z odboru ochrany prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy byl tímto zahájen projekt Podpora domácího kom-
postování občany hl. m. Prahy. Zajištěním administrace projektu
včetně distribuce kompostérů byla pověřena společnost ISES,
s.r.o. 

Ing. Marie Novotná, OŽPD

Díky ochotě a spolupráci za-
městnanců místního hospo-
dářství, zejména vedoucího
odboru Jaroslava Píši, pro-
běhla akce bez problémů. 

Poděkování sponzorům Čarodějnic 2011
Finančně akci podpořili: BING S.R.O., SARSTEDT SPOL. S R.O.,
O.K. SERVIS BIOPRO S.R.O., MATAMI S.R.O., SUNDRAPE SPOL.
S R.O., GESTO COMPUTERS S.R.O., TRW VOLANT A.S., IZOPRAG
STŘEŠNÍ SYSTÉMY SPOL S R.O., AC-T SERVIS SPOL. S R.O., CAM-
BRIDGE COMPANY S.R.O., MARTIN OIL S.R.O., STROJSERVIS
PRAHA S.R.O., POPE SERVIS S.R.O., HAAR CZ S.R.O., BEST DRINK
S.R.O., TEGOLA BOHEMIA S.R.O., D+D REALITY NORD S.R.O.,
D+D REALITY S.R.O., KONHEFR STAVBY A INTERIERY S.R.O.,
BRENNTAG CR S.R.O., ŠPAČEK XAVEROV S.R.O., FIRMA GLOBUS,
ŘEZNICTVÍ NA KOPEČKU, FIRMA FYTOMAX, FIRMA ROTHLEH-
NER, PEKAŘSTVÍ MORAVEC,  COCA COLA A FIRMA SOMARO. 
Do tomboly přispěli: AUTO PELC, ART PAP S.R.O., SNOW CZ
S.R.O., AC BAVARIA S.R.O., ALTRO SPOL. S R.O., ALZA CZ , AQUA-
RIMEX S.R.O., ART PAP S.R.O.,  ASKINO S.R.O., VGP PARK HORNÍ
POČERNICE, BALINO A.S., BELLA BOHEMIA S.R.O., CENTRUM
ČERTOUSY S.R.O., DANA BOČKOVÁ, DEKORACE, SUŠENÉ KVĚ-
TINY, DOBRÉ PILKY, EUROPLANT SPOL. S R.O., E-WORX S.R.O.,
SVĚT HRAČEK, GAPPA CHOVATELSKÉ POTŘEBY, GLOBUS ČR
K. S., IKEA ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O., KADEŘNICTVÍ FONTÁNA,
KADEŘNICTVÍ NÁCHODSKÁ, KARIN´S PARENTS, KFC - AMERICAN
RESTAURANTS S.R.O., KIK TEXTIL A NON-FOOD SPOL. S R.O.,
KVĚTINY MICHAELA, LEVNÉ KNIHY, MAGAZÍN PLUS, MASÁŽE
ANNA VONDRÁŠKOVÁ, MEFFERT ČR SPOL. S R.O., MIKRA CAR
S.R.O, MINERAL  METAL, MIX  SHOP  WERTHEIM, OBCHŮDEK
S DÁREČKY KARBANOVÁ, OBUV JANA HUMLOVÁ, PAPÍRNICTVÍ
JANA VÉBROVÁ, PENZION RODOS, PRÁDLO IVA ROSOVÁ, PRA-
GOFLORA, PRINTEA, RM  GASTRO, RYBAŘINA U OLDŘICHA - OL-
DŘICH DOSTÁL, SALON MARTON – MARIE NIČOVÁ, SNOW CZ,
S.R.O., SPORTSERVIS HOUŽVIČKOVÁ S.R.O., STORAGE  SERVIS,
S.R.O., STUDIO IN - INTERIÉRY SPOL. S R.O., ŠTROB ŠIRC & SLO-
VÁK S.R.O., TRAFIKA MARTIN HORA, V+V AUTODÍLY VÁCLAV
ČÍŽEK, PILOTPEN, VZP PRAHA 3, ZET SERVIS SPOL. S R.O., PE-
KAŘSTVÍ MORAVEC S.R.O.

Všem sponzorům děkují organizátoři akce.

Dětský maškarní ples na špejcharu
V neděli 15. května odpoledne zaplnila taneční sál na špejcharu
necelá stovka dětí, které byste mnohdy jen těžko poznaly. Není
divu, maškarní ples žádné meze neklade, naopak kreativita a fan-
tazie mají zde zelenou. V nevelkém prostoru jsme měli možnost
potkat hned několik princezen a víl najednou, pozdravit se se
zbrojnoši, kteří se tvářili velmi profesionálně a vstup do tvrze nám
povolili jen na základě správně zvoleného hesla. Pak už se ani
nedivíte, když se v prostorách šatny potkáte se želví rodinkou,
která si právě vzájemně upravuje krunýře, aby jim to na parketu
slušelo. A všichni dohromady dávají pozor, aby jim neuniklo ani
slovo moderátorské dvojice Míši a Aničky Herianové, které
během hudebního odpoledne nadšeně a neúnavně baví celé pu-
blikum množstvím her a legračních nápadů. Rozhodně byste se
také zasmáli a jistě i zapojili, kdybyste viděli "koulovačku" papí-
rovými koulemi připomínající tu sněhovou, nebo značkování dru-
hých prádelními kolíčky: vyhrává ten, kdo nemá na sobě kolík
ani jeden... a nebo snad ten, který je jimi téměř ověšen? 
Není čas na filozofování, protože na parketě se právě tančí
country. Taneční skupinka školaček SHM Klubu vystřihla svižný
tanec po americku i ladný řecký tanec s tamburínami. Skupinka
předškoláčků zas potěšila přírodním tanečkem, kde tančí vedle
datlů a strakapoudů i roztomilé květinky. 

Mezi soutěžemi nechyběla ani ta
o nejlepší maškarní masku a kaž-
dého dětského účastníka nakonec
překvapila i hezká výhra v tombole.

Kdo měl hlad či žízeň, mohl se po předložení speciálních karne-
valových stravenek zdarma občerstvit v nápojovém koutku.
Veselé taneční odpoledne připravili dobrovolníci SHM Klubu
Praha - Počernice za finanční podpory Městské části Praha 20,
Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Potravinové banky, kterým patří velký dík.

Rozka Beránková

Pozvánka na setkání 
s americkou spisovatelkou

Marií Annou 
Hirschmannovou 

autorkou autobiografické knihy 
Hansi, dívka, která opustila hákový kříž 
v neděli 12. 6. 2011 v 18.00
v Církvi bratrské Ve Žlíbku 168/8 
Knihu bude možné zakoupit a nechat si ji podepsat. Zároveň
autorka představí svou další novou knihu. 
Informace u Zdeňky Marešové na  tel.: 775 675 190 
nebo e-mail: zdena.maresova@centrum.cz
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Ing. Eva Zavaďáková 
Vystudovala ČVUT v Praze a pro podporu
pedagogického vzdělání absolvovala do-
plňující studium na učitelství odborných
předmětů na Pedagogické fakultě Univer-
zity Karlovy v Praze. Délka její pedago-
gické praxe je 23 let, na ZŠ Stoliňská
vyučuje matematiku a výtvarnou výchovu.
Její důsledný přístup a propracované pe-
dagogické vedení je zárukou, že žáci školy
mají nadstandardní znalosti v oblasti ma-
tematiky, které využívají při dalším studiu.
Její pedagogické úspěchy jsou patrné i na
základě srovnávacích testů mezi školami,
kdy znalosti žáků ZŠ Stoliňská jsou ve vý-
sledcích vysoce hodnoceny nad znalostmi
žáků víceletých gymnázií. 
Výtvarné práce žáků, které vznikají pod
jejím vedením, jsou vysoce oceňovány.
Její péče o výzdobu druhého stupně se
stala neodmyslitelnou image školy. Přiro-
zenou autoritou působí pozitivně na
všechny žáky. 

Ocenění za dlouhodobou tvůrčí peda-
gogickou činnost obdržely:

Mgr. Jarmila Rutnerová
Vystudovala PedF UK obor  pro 1. stupeň
základní školy a v tomto oboru působí tři-
cet let. Jejím pracovním domovem je ZŠ
Spojenců, do které nastoupila nejprve jako
vychovatelka školní družiny. Letos odešla
do penze, ale pracuje i nadále na poloviční
úvazek ve školní družině. Obdivuhodné je
její neustálé sebevzdělávání v německém
jazyce, který učila na prvním stupni. Když
byla výuka MŠMT zrušena, pokračovala
v jeho výuce v kroužku. Ve škole je oblí-
bená pro svou nekonfliktní povahu a spe-
cifický humor. 

Mgr. Jiřina Lišková 
Ve FZŠ Chodovická působí devět let, vy-
učuje tělesnou výchovu ve všech třídách
2. stupně,  je jejím garantem a metodikem.
Významná je také její mnoholetá záslužná
práce v oblasti sportovní přípravy talento-
vaných žáků FZŠ. Každoročně u ní absol-
vují praxi studenti pedagogické fakulty UK
a FTVS. Pod jejím vedením se žáci školy
účastní celé řady závodů, sportovních
utkání a soutěží. O vysoké úrovni její práce
svědčí výborná připravenost a úspěšnost
žáků v mnoha sportech a atletických dis-
ciplínách. Díky svému přístupu a pedago-
gickým kvalitám evokuje ve svých
svěřencích z řad žáků  obrovské nadšení
a zájem o reprezentaci školy. Mezi největší
úspěchy školy patří vynikající umístění
v celoroční pražské soutěži o Pohár pri-
mátora hl. m. Prahy. Škola se v posledních
letech umístila dvakrát na druhém a dva-
krát na třetím místě z celkového počtu tří
set zúčastněných škol. K nezapomenutel-
ným školním akcím pod jejím vedením
patří taneční soutěž Chodovické trsání.

PhDr. Jitka Hošnová 
Ve školství působí 33 let a po celou dobu
své pedagogické praxe vykazuje vynikající
výsledky. Podařilo se jí nadchnout spoustu
mladých lidí v nejrůznějších hudebních žá-
nrech a vzbudit u nich zájem o zpěv a hru
na zobcovou flétnu. Po celou dobu svého
působení na gymnáziu vyvíjí aktivity v ob-
lasti kultury. Svůj čas obětavě věnuje ča-
sově náročné práci v divadelním souboru
hornopočernického gymnázia. 
Významnou měrou se podílela na tvorbě
Školního vzdělávacího programu Chléb
a hry. Dokáže rozlišit vztah každého ze stu-
dentů k danému předmětu a formovat svůj
přístup ke studentovi dle jeho potřeb, což
je pozitivně přijímáno studenty i jejich ro-

MČ Praha 20 ocenila pedagogy u příležitosti Dne učitelů 
Rada MČ Praha 20 Horní Počernice ocenila
u příležitosti Dne učitelů v roce 2011 peda-
gogické pracovníky škol a školských zaří-
zení působících na území naší městské části
a žáky škol ve čtyřech kategoriích: Výrazná
pedagogická osobnost, Dlouhodobá tvůrčí
pedagogická činnost, Ocenění pro vynikající
žáky a studenty za mimořádné činy a Oce-
nění za mimořádné úspěchy ve sportovní
nebo umělecké činnosti. K významnému ži-
votnímu jubileu obdržela ředitelka místní ve-
řejné knihovny Božena Beňová Ocenění
komise školství. 
Slavnostní akt se uskutečnil 12. května 2011
na Chvalském zámku. Ocenění předala sta-
rostka MČ Praha 20 Hana Moravcová, místo-
starosta Ing. Petr Herian a radní pro školství
a kulturu Mgr. Alena Štrobová.

V kategorii Výrazná pedagogická osob-
nost byly oceněny:

Mgr. Eva Holá
Vystudovala Matematicko-fyzikální fakultu
Univerzity Karlovy v Praze a v roce 1992
začala vyučovat matematiku na II. stupni.
V ZŠ Ratibořická pracuje 19 let. Po jejím
příchodu se zde začalo pracovat s infor-
mačními technologiemi a s pilotním připo-
jením školy k internetu. V r. 2004 byla
jmenována zástupkyní ředitelky a v r. 2007
ukončila specializační studium ve vzdělá-
vacím programu Koordinace v oblasti in-
formačních a komunikačních technologií.
Využití výpočetní techniky ve vyučovacím
procesu se věnuje už 18 let. Působila jako
lektorka v rámci kurzů SIPVZ, kdy byla
škola informačním centrem SIPVZ a Cen-
trem internetu. Pět let se zde při výuce vy-
užívá interaktivní tabule SMART Board,
v současné době i hlasovací zařízení
SMART Response a digitální třída. Eva
Holá je certifikovaným trenérem SMART
Boardu, vede odborné semináře ve škol-
ských zařízeních a státní správě, ukázkové
hodiny předvádí na konferencích a SMART
klubech v ČR i v zahraničí. V roce 2010 se
zúčastnila konference učitelů a zástupců
států z celého světa v Calgary. Její záslu-
hou se stala škola SMART Centrem inte-
raktivní výuky a z pohledu využívání ICT
jednou z nejpokrokovějších škol v Praze.

Mgr. Jiřina Lišková byla oceněna za mnoholetou záslužnou práci v oblasti 
sportovní přípravy talentovaných žáků FZŠ.

Žákyně 9. třídy Anna Češpivová je spor-
tovním talentem Středočeského kraje.
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diči. Zároveň popularizuje český jazyk
a daří se jí studenty nadchnout pro tento
předmět.
Nadstandardní práci vykazuje i jako třídní
učitelka a předsedkyně předmětové ko-
mise českého jazyka. Patří k oporám pe-
dagogického sboru gymnázia už 16 let a je
vzorem mladším kolegům pro svůj seri-
ozní, přátelský a nekonfliktní vztah k ostat-
ním zaměstnancům a studentům.  

Ocenění pro vynikající žáky, studenty
a za mimořádné činy obdržela:

Anna Češpivová
Žákyně 9. třídy ZŠ Ratibořická se věnuje
plavání, gymnastice, squashi, snowboar-
dingu a především vodnímu lyžování, ke
kterému ji od raného dětství vedli rodiče.
Tento sport si vybrala v šesti letech a do-
sahuje v něm obdivuhodných výsledků.
Od roku 2006 je v reprezentačním týmu
ČR, v roce 2009 získala dvě zlaté medaile
na ME ve Francii v kombinaci a skoku
a byla vyhlášena sportovním talentem Stře-
dočeského kraje. V loňském roce byla 8.
na ME v Rakousku a 8. na MS v Itálii. Na
mistrovství ČR získala všechny zlaté me-
daile.
Je to velice skromná, přátelská a svědo-
mitá dívka. Všechny své povinnosti ve
škole zvládá na výbornou, uvolněna z vy-
učování bývá pouze v době letního sou-
středění a závodů. Přestože se sportu
věnuje naplno, po celou dobu školní do-
cházky prospívala s vyznamenáním. Díky
svým schopnostem jistě dokáže skloubit
i studium na střední škole s vrcholovým
sportem.

Ocenění za mimořádné úspěchy ve
sportovní či umělecké činnosti získala:

Jiřina Geyerová 
Žákyně 9. třídy ZŠ Stoliňská se aktivně vě-

nuje krasobruslení, jejím sportovním oddí-
lem je USK Praha. Po sedmi závodech je
nyní na 6. místě ze 62 závodnic, v letošním
roce byla nominována na Mistrovství ČR
v krasobruslení, kde se umístila na 15.
místě. Vedle krasobruslení se věnuje dal-
ším sportovním aktivitám; v září 2010 se
zúčastnila závodu Mladé Běchovice /8.
místo/, třetím rokem se účastní táborů
FTVS, kde v rámci letní olympiády získala
několik ocenění v atletice.
Po celou dobu školní docházky nelze co-
koliv vytknout jejímu chování, školní povin-
nosti zvládá velmi dobře. Je velmi
skromná, své sportovní úspěchy nikde
sama neprezentuje. Její charakteristickou
vlastností je ochota pomáhat. Sociální cí-
tění a smysl pro spravedlnost  souzní s její
volbou studia na střední škole pedago-
gické nebo zdravotnické.

Ocenění komise školství u příležitosti 
životního jubilea obdržela:

Božena Beňová
Vystudovala střední všeobecnou vzdělá-
vací školu v Sobrancích, okres Michalovce.
Následně vystudovala střední knihovnic-

kou školu formou dálkového studia při za-
městnání. Vzdělává se celý život: ovládá
velmi dobře ruský a slovenský jazyk, umí
německy a anglicky. Absolvovala infor-
mační a počítačové kurzy nebo kurz práv-
nického minima. Knihovnické profesi se
věnuje 41 let. 
V roce 1973 se přestěhovala ze Slovenska
do Horních Počernic, kde se od roku 1976
věnuje knihovnictví. Nejprve pracovala
v knihovně na Náchodské ulici, v roce
2004 se stala ředitelkou místní knihovny
v Horních Počernicích,  příspěvkové orga-
nizace ÚMČ Praha 20. Její brilantní kulturní
přehled především v oblasti literatury a or-
ganizační schopnosti jsou velmi pro-
spěšné pro knihovnu, do které rádi chodí
čtenáři všech věkových kategorií. 

Helena Víchová, odbor školství a kultury
foto Ondřej Sedláček

Návštěvníky květnového Zámeckého po-
sezení potěšila stále temperamentní he-
rečka a spisovatelka Ivanka Devátá.
„Mám radost, že jsem na besedě v Hor-
ních Počernicích potkala spoustu milých
lidí. Většina z nich byly ženy, i proto možná
náš  rozhovor proběhl upřímně a bez zá-

Zámecké posezení
na Chvalském zámku 

14. června 2011 ve 14 hodin

Hostem bude senátor
Milan Pešák

Zakladatel České unie nevidomých a sla-
bozrakých, muž s odvahou a velkým srd-
cem, který se v politice dokázal úspěšně
prosadit navzdory zdravotnímu postižení.
Milan Pešák pro vás určitě najde odpověďi
na vaše otázky ze zdravotní a sociální ob-
lasti. Motto jeho politické práce je: „Se
svým osudem jsem se smířil. S hloupou po-
litikou se smířit nehodlám.”

bran, protože pocitům ženy zase jen žen-
ská nejlépe rozumí! Mluvili jsme o rodině,
dotkli se i stáří, které si nikdo z nás nepři-
pouští, když k němu přistupujeme s nad-
hledem a humorem. Píšu třináctou knížku
a už jsem si u vás domluvila, že z ní přijdu
přečíst úryvky na Chvalský zámek. Do-
ufám, že tím udělám radost vám i sama
sobě, protože mezi počernickými seniory
mi bylo moc příjemně,” řekla Ivanka De-
vátá.
Na červnové Zámecké posezení bude pro
naše seniory připraven speciální dárek –
balíček doplňků stravy od firmy
PRO.MED. CS Praha, a.s.

Alena Štrobová, radní
Květnové zámecké posezení s Ivankou
Devátou Foto Jaromír Jukl

Starostka Hana Moravcová gratuluje
Mgr. Jarmile Rutnerové k ocenění za dlou-
hodobou tvůrčí pedagogickou činnost. 
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DATUM PŘEDSTAVENÍ V 17.00 PŘEDSTAVENÍ V 21.00                                                      

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

ČT 2. 6. -------------------------- DÁMSKÝ KREJČÍ  
DS KLICPERA CHLUMEC NAD CIDLINOU                                            

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 au-
tobusy 261 a 222 do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla), 223 a 296 do stanice Vysokovská (cca 5 minut), 221, 273,
303, 304, 323, 353 do stanice Vojická (cca 15 minut). Vstupné: odpolední představení pro děti od 2 - 12 let 30 Kč, ostatní
50 Kč, rodinné vstupné 120 Kč (2 dospělí + 2 děti nebo 1 dospělý + 3 děti). Na večerní představení jednotné vstupné
50 Kč. Ušetřit můžete zakoupením permanentní vstupenky za 500 Kč, která platí na všechna představení pro dvě osoby.
Pořadatel festivalu: Kulturní centrum Horní Počernice, Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20, tel.: 281 920 326, www.diva-
dlopocernice.cz, e-mail: divadlo@pocernice.cz.

DIVADLO V PŘÍRODĚDIVADLO V PŘÍRODĚ
41. ročník festivalu ochotnických divadel 41. ročník festivalu ochotnických divadel 

41. ročník festivalu ochotnických divadel
zahájila v pátek 13. května starostka

Hana Moravcová.
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Horní Počernice se pyšní nejstarším fes-
tivalem amatérských divadelních sou-
borů v České republice konaným pod
širým nebem. Letošní už 41. ročník za-
hájila starostka Hana Moravcová v pátek
13. května. Hraje se většinou o víken-
dech, někdy také dopoledne pro školy.
Převážnou část programu připravuje
místní ochotnické sdružení. Letos na-
studovali amatérští herci pět premiér:
A přece tu straší, Neználek, Sůl nad
zlato, Petr Pan a Ženichové. 
Hlavní snahou pořadatelů je udr-
žet mnohaletou tradici a podpo-
řit spolkovou činnost v naší
městské části. Buďme vděčni, že
zde máme takové společenství
lidí, kteří s velkým nadšením dě-
lají něco pro druhé. Díku tomu
každoročně v květnu a červnu
žijí divadlem celé Horní Počer-
nice; ať už v roli návštěvníků
(loni jich přišlo více než pět
tisíc), herců nebo obětavých
a nadšených pomocníků.

Středa 1. 6. ve 21 hodin

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.

Čtvrtek 2. 6. ve 21 hodin
Georges Feydeau

DÁMSKÝ KREJČÍ
Hraje: DS Klicpera Chlumec nad Cidlinou
Hlavní hrdina je ženatý pařížský lékař. Vrací
se z plesu v Opeře, kde měl mít schůzku
se svou pacientkou. Jenže ne všechno vy-
chází, jak by si přál, a zdá se, jako by se
proti němu spikl celý svět. Do hry vstupuje
manželka a její matka, žárlivý manžel a ne-
únavný domácí. Jedna lež plodí další a vše
ústí v kolotoč záměn a vyhrocených si-
tuací. V podání tohoto souboru jste v mi-
nulosti mohli vidět výborné představení
Někdo to rád horké.

Pátek 3. 6. ve 21 hodin
Laurent Ruquier

UDĚLÁTE MI TO ZNOVA? 
Hraje: DS Scéna / Libochovice
Situační komedie si bere na mušku ože-
havé téma ženské krásy, nahlížené v zdán-
livě uzavřeném světě ordinace plastického
chirurga.

Sobota 4. 6. v 17 hodin
Antonis Arabadzis

ČERTŮV ŠVAGR 
Hraje: DS Rachtámiblatník / Praha
Pohádka o mladém mlynáři, který štěstí
a lásku princezny získá za pomoci dob-
ráckého pána pekel. 

Sobota 4. 6. ve 21 hodin
Jiří Kozák

ORFEUS 
NEJENOM V PODSVĚTÍ
Hraje: DS Jiřího Voskovce / Sázava
Bájná tragédie, kterou všichni dobře
známe. Víme, že Eurydika zemřela na hadí
uštknutí,  Orfeus se pro ni vydal do pod-
světí, ale vrátit ji na svět se mu nepodařilo.
Orfea pak zabily opilé Bakchantky a jeho
duše se setkala s milovanou Eurydikou.
Tolik krátce ze starých řeckých bájí. Ale
mohlo to být třeba úplně jinak. Co na to
třeba mýtus a veřejné mínění? Nechme si

41. ročník začal představením Ženský
boj v podání DS Právě začínáme pod
režijním vedením Vladimíra Stoklasy.

vyprávět jejich verzi příběhu a potom
suďme. Na loňském festivalu soubor uvedl
skvělé představení Ze života hmyzu.

Neděle 5. 6. v 17 hodin
Zdeněk Kozák

ČESKÝ HONZA
Hraje: DS Ucho při TJ Sokol Uhříněves
Honza se vydá do světa, osvobodí čaro-
dějný mlýn od čertů, vyzraje na draka i pro-
radného krále s jeho pyšnou dcerou.
Nakonec se ale vrací domů s nevěstou,
princezninou služtičkou Madlenkou.

Neděle 5. 6. ve 21 hodin
Zdeněk Podskalský
LIGA PROTI NEVĚŘE
Hraje: DS Máj / Praha
Někdo má zkušenost s nevěrou příjemnou, 

Orfeus nejenom v podsvětí /DS Jiřího Voskovce Sázava/      Foto: Vladimír Trmal

Červnový program 41. ročníku festivalu Divadlo v přírodě
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někdo naopak velmi hořkou. Nikdo na ni
nemá univerzální lék ani radu, proto se s ní
vyrovnává každý po svém. Někdo ležérně
mávne rukou, jiný by snad i zabil. Ale jde
jen o divadlo, takže nic vážného...
Pražský divadelní soubor Máj patří k tra-
dičním hostům festivalu a jejich hry diváky
nikdy nezklamou.

Premiéra v pátek 10. 6. ve 21 hodin
Reprízy: sobota 11. 6. v 17 a 21 hodin,
neděle 12. 6. v 17 hodin
Nikolaj Nosov

NEZNÁLKOVY PŘÍHODY
Hrají Počerníčci
Úprava: Zdena Víznerová
Režie: Zdena Víznerová, Olga Šmejkalová
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, 
Miroslav Novák
Texty k písním: Šárka Hanušová
Hudba: Jiří Chalupa
Kostýmy: Eva Bartoňová
Neználkovy příhody patří mezi oblíbené
knížky mnoha generací malých čtenářů.
Vypravte se s námi za malíčky z města Kví-
tečkova a prožijte spolu s Neználkem, Bu-
chtíkem, Pilulkinem a jejich kamarády
veselá dobrodružství. Projeďte se sodov-
kovým autem, vypravte se do Dračína
a naučte se u malenek slušnému chování!
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

Premiéra v pátek 17. 6. ve 21 hodin
Reprízy: sobota 18. 6. v 17 a 21 hodin,
neděle 19. 6. v 17 hodin
James Matthew Barrie

PETR PAN
Hrají Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková, 
Alexandra Ptáčková
Překlad: Irena Lexová
Hudba: Markéta Mazourová
Texty písní: Šárka Hanušová
Kostýmní spolupráce: Karel Jinda
Výprava: Petr Kořínek
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
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 souboj, ze
kterého může vzejít jen jeden jediný vítěz.
Hrají: Jakub Matoušek, Petr Beneš,

Daniela Procházková, Alžběta Holcová,
Jan Vytlačil, Magdalena Moudrá, 
Nikola Kopejtková, Barbora Bartošová,
Adam Dufek, Nikol Hendrychová, 
Václav Procházka, Magdalena Bartošová,
Filip Vlček, Jana Povolná

Premiéra ve čtvrtek 23. 6. ve 21 hod.
Reprízy v pátek 24. 6., v sobotu 25. 6.
a v neděli 26. 6. vždy ve 21 hodin
Karel Šimon Macháček

ŽENICHOVÉ
Hraje DS Právě začínáme
Režie: Vladimír Stoklasa
Výprava: Vladimír Vondruška
Kostýmy: Eva Bartoňová
Hudba: Stanislav Tomek
Technická spolupráce: Miroslav Novák,
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
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.
Hrají: Jana Keilová, Jindřich Havel, 
Stanislav Tomek, Milan Rutner, 
Michal Král, Jiří Špaček

Upřímně děkujeme všem, kteří finanč-
ními nebo věcnými dary podpořili le-
tošní 41. ročník festivalu:
Developerská společnost Uniga – cz, ge-
nerální partner divadla, Tiskárna Ing. Fa-
bián Horní Počernice, hlavní sponzor
divadla, Hypermarket Globus Černý Most,
KNTL, a.s. - topné systémy a materiály
firmy Kanthal, Barbora Krásná, Pekařství
Moravec, Reo Amos Nehvizdy – výrobky
pro prevenci a likvidaci havárií, Realitní
kancelář Remax Horizont Horní Počernice,
Němcova selská mlékárna Radonice,
MUDr. Eva Astlová, Hřebčín Špaček Horní
Počernice, Řeznictví a uzenářství Na Ko-
pečku - Miroslav Vejsada, Stavební firma
Northtech, Cateringové služby Volena,
Trow Nutrition Biofaktory Praha, Zahrad-
nické služby Matyska.

Hana Čížková, 
ředitelka KC Horní Počernice

Premiéra představení Sůl nad zlato
v podání DS Počerníčci a Výtečníci.
Vlevo Stanislav Tomek v roli krále 
a Lenka Kožíšková jako Maruška
Foto Vladimír Mojžíš jr.

Generální partner 
Divadla Horní Počernice 

Hlavní sponzor 
Divadla Horní Počernice 

PREMIÉRA

PREMIÉRA

PREMIÉRA
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Čtvrtek 2. června v 19.00
KONCERT ITALSKÉ HUDBY
Pořádá Místní veřejná knihovna ve spolu-
práci s KC H. Počernice a MČ Praha 20.
Vstupné 70 Kč

Sobota 4. června v 14.00
TANEČNÍ ŠKOLA 
KLÁNOVICE - AKADEMIE
Vstupné 100 Kč

Pondělí 6. června v 18.00
KONCERT ZUŠ
Vstup volný

Pátek 10. června v 19.00
DIVADLO PRO SLEPÉ
Scénář a režie: Petr Urban
Choreografie: Jana Suchá
Druhá hra autora hry Krysař, která měla

světovou premiéru v H. Počernicích v roce
2004. Autorské drama o tom, jak velmi
snadné může být navždy umlčet pravdu
a ztratit se v pohodlí všeobjímající společ-
nosti, dokud vám někdo neotevře oči.
Drama o síle pravdy, strachu, ale i o lásce
a nezdolnosti lidského ducha mělo velmi
příznivé ohlasy před třemi lety na přehlídce
amatérských souborů Tyjátrfest v Mostě.
Vstupné 100 Kč

Sobota 11. června v 19.00
DIVADLO PRO SLEPÉ
Vstupné 100Kč

Neděle 12. června v 18.00
TA NAŠE PÍSNIČKA... S CLAIRETOŇATY
Koncert Claireton Chorale pod vedením
Světlany Tvrzické
Vstupné 150 Kč

Divadlo Horní Počernice uvádí v červnu představení jiných pořadatelů: 
Středa 15.června v 18.00
TANEČNÍ VEČER STUDIA GLANC
Taneční studio Glanc tančí pro vás.
Vstupné 80 Kč

Vstupenky si můžete rezervovat on-line
v sekci Jiní pořadatelé / po sedmi dnech
se rezervace neruší/. Jejich vyzvednutí
je možné na Chvalském zámku denně
10.00 - 16.00 vč. víkendu, v divadle
pouze hodinu před akcí.

Pondělí 27. června v 19.30      
Fjodor Michajlovič Dostojevskij
BRATŘI KARAMAZOVI

Pokladna divadla je v době letního festi-
valu uzavřena, vstupenky v infocentru
Chvalského zámku do sedmi dnů od za-
dání rezervace. 

VYPRODÁNO
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Občanské sdružení MUM Horní Počer-
nice realizuje v současné době osvětový
a vzdělávací projekt Práce a život v rov-
nováze z prostředků Evropské unie.
Jeho cílem je zvýšit uplatnění na trhu
práce pro znevýhodněné osoby, kterými
jsou také rodiče pečující o děti. 
Jednou z klíčových aktivit projektu je osvě-
tová a poradenská činnost v oblasti flexi-
bilních forem práce. “Současný celkový
stav flexibilních pracovních úvazků v České
republice je cca 6 %, v Německu toto číslo
dosahuje 28 %, v Holandsku např. 46 %.
Z toho vyplývá, že flexibilita trhu práce je
v ČR na počátku cesty ke změně myšlení
a pohledu na pracovní a rodinný život člo-
věka,” říká ředitelka rodinného centra MUM
Horní Počernice Barbora Zálohová, která s
kolegyní Jitkou Jandákovou navštívila part-
nerské německé město Brunsbüttel, aby
u místních firem a organizací společně ma-
povaly fungování flexibilních pracovních
úvazků v praxi.  

Rodina i práce v souladu
Obecně se zaměstnavatelé shodli, že umo-
žnit pracovat zaměstnancům dle jejich
přání a možností v rodině obrovsky zvyšuje
zaměstnancovu spokojenost, efektivitu
a motivaci k práci. “Na druhé straně zamě-
stnanci jednoduše potřebují vzhledem ke
svým možnostem v rodině pracovat jinak
než na pouhý plný úvazek. Jejich pracovní
a rodinný život je pak v souladu, jsou spo-
kojení, nejsou pod tlakem a frustrovaní,” vy-
světluje Jitka Jandáková.
Tento fakt podporuje i zákonná úprava ně-
meckého zákoníku práce, který vešel
v platnost 1. 1. 2001 a uzákoňuje práci na
částečný úvazek pro rodiče navracející se
z rodičovské dovolené. 
Jaké jsou tedy konkrétní příklady z Ně-
mecka? Na radnici v Brunsbüttelu mají při
celkovém počtu 220 zaměstnanců 25 růz-
ných pracovních smluv. Starosta obce Ste-
fan Mohrdieck uvádí: „Spokojenost našich
zaměstnanců je pro nás velmi důležitá, ke
každému zaměstnanci přistupujeme indivi-
duálně. Chceme si naše vyškolené
a schopné zaměstnance udržet a zamezit
tak nežádoucí  fluktuaci. Například pracov-
nice úřadu z oddělení IT a správy dat je
matkou čtyř dětí a pracuje na částečný úva-
zek 30 hodin týdně. Část práce, tedy 10
hodin týdně, vykonává z domova.“ 

Supermarket, knihovna
nebo chemička
V prostředí supermarketu by v podstatě za-
městnavatel s běžnými plnými úvazky
nebyl schopen pokrýt služby prodavaček.
Také zde dělí práci na různé částečné
úvazky. “Dohody o pracovní činnosti, tzv.

400 EUR pracovní síly, využívá zaměstna-
vatel pro pracovníky, kteří ráno a odpo-
ledne  pouze vyskladňují zboží.  Pouhá
čtvrtina z celkového počtu zaměstnanců
pracuje na plný úvazek,” vysvětluje Bar-
bora Zálohová a její kolegyně Jitka Jandá-
ková doplňuje: “Navštívily jsme také
knihkupectví Schopf, kde téměř jedinou for-
mou pracovního úvazku je tzv. roční konto
pracovní doby. Majitel Dietrich Wienecke
nám vysvětlil, že  tento způsob je v jeho ča-
sově náročném provozu optimálním řeše-
ním. S každým zaměstnancem si stanoví
jeho vlastní celkový počet odpracovaných
hodin za rok. Zaměstnanec tedy dostává
pravidelně průměrný měsíční plat a je na
něm, jaké skóre vykáže ke konci roku. Buď
má přesčasy, které jsou mu  proplaceny,
nebo má méně odpracovaných hodin,
které pak v následujícím roce může odpra-
covat.”
“Jednak má každý zaměstnanec jiné po-
třeby a osobní možnosti, někdo má malé
děti, jiný zase ráno venčí své psy, a tak si
každý najde své optimum a sladí ho s os-
tatními. V případě nemoci a dovolené není
s tak vysokým počtem potencionálních ná-
hradníku žádný problém službu pokrýt.
Mimo jiné náš knihkupecký software nabízí
jako bonus speciální program na evidenci
pracovní doby na čipové kartě každého za-
městnance. Ve věci odvodů na pojištění
můžeme toto provádět až ke konci roku po

Spokojenost, flexibilita a efektivita na pracovišti
O projektu Práce a život v rovnováze a zkušenostech z Brunsbüttelu

skutečném počtu odpracovaných hodin,“
vysvětlil Dietrich Wienecke.
Také v místním chemickém závodě fun-
guje systém sdílených pracovních míst.
Personální ředitel Wofgang Pfeffer názorně
představil neuvěřitelné kombinace v obsa-
zení různých pracovních pozic a to i ve
směnném provozu. „Mám asistentku, tedy
lépe řečeno jedno pracovní místo pro mou
asistentku a toto místo dělím mezi tři ženy.
Je mi úplně jedno, která tam je, hlavně že
pracovní místo je funkční a pracovnice jsou
spokojené, mohu z toho jen profitovat,“ vy-
světlil ředitel systém. „Pracovnice se vždy
překrývají o půl hodiny, ve které si předají
práci. V případě nemoci nebo dovolené si
ony samy zjednají systém náhrad a vykryjí
tak náhlou nepřítomnost a já o tom ani
nevím.“ dodává Pfeffer. Firma Sasol má
520 zaměstnanců, nichž pracuje 8 % flexi-
bilně včetně směnného provozu. 
Rodinné centrum MUM bude v následují-
cím půlroce projektu nabízet semináře
a workshopy pro potenciální zaměstnance
a zaměstnavatele o možnosti uplatnění fle-
xibilních forem práce na pracovišti. Výstu-
pem z projektu bude praktická publikace
mapující stav v ČR, stav v Německu a mož-
nosti zavádění flexibilních forem v ČR. 
Více informací na www.rcmum.cz.

Barbora Zálohová
o.s. MUM-rodinné centrum 

Horní Počernice

B. Zálohová: “V německém Brunsbüttelu mají bohaté zkušenosti v oblasti uplatnění
na trhu práce pro znevýhodněné osoby.”  
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Východní okraj Horních Počernic se
v posledních letech rozrostl o lokalitu
s novými domy a byty, přibylo zde
hodně mladých rodin s dětmi. Málokdo
možná ale ví, že se zde nachází pří-
jemná kavárna a restaurace Bomton
Fashion Café, která patří do sítě reno-
movaných pražských studií s tradicí od
roku 1995. S předsedou představenstva
Bonton studia, a.s. Karlem Kadlecem
hovoříme o filozofii jeho firmy a hlavně
o tom, co všechno občanům Horních
Počernic nabízí.

Studio Bomton Fashion Café v poklidné
východní části Horních Počernic nabízí ši-
rokou škálu služeb na vysoké úrovni.
I když to tak na první pohled nevypadá,
není zde jen kavárna
a restaurace. Kadeř-
nické a kosmetické
studio se nachází
přímo v prostorách
stylové kavárny,
která vás zaujme
moderním designem
a vzdušností natolik,
že se zde každý
okamžitě cítí pří-
jemně. “Základem
naší filozofie je komu-
nikace mezi zákazní-
kem a členy týmu
Bomton na základě
vzájemné důvěry.
Jsme si dobře vě-
domi této skuteč-
nosti, proto se vůči
našim zákazníkům
chováme vždy čestně
a zodpovědně a plně respektujeme jejich
přání,” říká majitel studia Karel Kadlec.  
Studio Bomton Fashion Café ve Štverá-
kově ulici je ideálním místem pro péči
o tělo a relaxaci, pracovní schůzky mimo
rušné centrum Prahy, ale také pro zábavu.
Nabízí kadeřnické služby se značkami pro-
fesionální vlasové kosmetiky, kosmetické
ošetření, manikúru a pedikúru, dokonce
i spa a wellness.
K Bomton Fashion Café patří také letní za-
hrádka a venkovní dětský koutek, které
nejvíce využívají maminky s dětmi. Mohou
zde pohodlně spojit návštěvu svého ka-
deřníka s příjemným posezením u kávy či
ochutnávkou dortů italského původu, nebo
si dát něco dobrého k jídlu a strávit zde pří-
jemný večer s přáteli.
“Každý z našich zákazníků se u nás stává
výsostným hostem, který má privilegované
právo požadovat a přijímat veškeré služby
na špičkové úrovni. Hlavními aspekty naší
vize je kvalitní servis, dokonalost technik,
inspirace, kreativita a odbornost. Naším
cílem je maximální spokojenost zákazníka,
jíž se stáváme garantem. Práce našich ka-

Do Bomton Fashion Café za kávou, zdravím i zábavou 

deřníků, stylistů a vlasových expertů je ne-
odmyslitelnou součástí renomovaných
módních a účesových přehlídek a show.
Každá žena touží být krásná, a právě u nás
se rodí jejich krása v celé své komplex-
nosti. Naše služby ale využívají ve stále větší
míře také muži,” vysvětluje Karel Kadlec,
který získal bohaté zkušenosti při svém pů-
sobení v zahraničí.
Krása je jedním z nejvýraznějších aspektů
žen i mužů, a podaří-li se díky šikovným
rukám profesionálů zdůraznit a podtrhnout
přirozenou krásu, je to skutečně umění.
“Těší nás, když se našim zákazníkům
v Bomton Fashion Café líbí a zapomenou

na stres, který nás obklopuje. Dopřávat
svému tělu to nejlepší anebo alespoň to, co
zrovna vyžaduje, by měl mít na paměti
každý člověk. Většinou se ale více či méně
vědomě šidíme. Nesprávný životní styl, stra-
vování, hektika každodennosti, to vše vede
k tomu, že zanedbáváme sami sebe, ať už
fyzicky nebo duševně,” říká Karel Kadlec. 
Nezapomínejme tedy, že ke kvalitnímu
a vyváženému způsobu života patří  myslet
také někdy sami na sebe, naučit se rela-
xovat a dopřát tělu regeneraci. Přijďte se
podívat do Bomton Fashion Café, najdete
zde příjemné prostředí, kvalitní služby a
spoustu akcí pro děti.

Jana Jelínková a Dana Mojžíšová, 
foto DM a archiv Karla Kadlece

Studio Bomton Fashion Café ve Štverákově ulici nabízí kromě
kavárny a restaurace kadeřnické a kosmetické studio, letní za-
hrádku, venkovní dětský koutek a spoustu zajímavých akcí.

Karel Kadlec 
zaměstnává 
ve studiích Bonton
120 lidí.

Maminky mohou pohodlně spojit ná-
vštěvu svého kadeřníka s příjemným po-
sezením u kávy, pro děti je zde hřiště. 
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Jubilejní 10. sraz historických motocyklů značky Böhmerland
Už podesáté uspořádal hornopočer-
nický podnikatel Jiří Zezulka ve spolu-
práci s ÚMČ Praha 20 a Klubem
historických vozidel Praha mezinárodní
sraz historických motocyklů značky
Böhmerland. Akce pod záštitou velvys-
lance Spolkové republiky Německo Jo-
hannese Heindla se uskutečnila
tradičně v areálu Chvalské tvrze, tento-
krát v sobotu 28. května. 
Vystaveno bylo celkem pětadvacet moto-
cyklů z různých koutů naší republiky, dva
účastníci přijeli z Německa a jeden z Ra-
kouska. Po oficiálním zahájení za přítom-
nosti starostky Prahy 20 Hany Moravcové
si diváci mohli prohlédnout vystavené mo-
tocykly, popovídat si s jejich majiteli a do-

Letos přijelo na Chvaly celkem pětadvacet motocyklů, jejich ma-
jitele přišla pozdravit starostka Hana Moravcová. Nechyběla
soutěž ani tradiční “spanilá jízda” Prahou.

zvědět se něco zajíma-
vého o historii unikát-
ních strojů. Mnozí byli
překvapeni, jak krásné
motocykly se v předvá-
lečném Českosloven-
sku vyráběly, a také
udiveni jejich délkou,
protože některé jsou
dokonce čtyřmístné.
Před odjezdem na projížďku nejdříve Hor-
ními Počernicemi a následně Prahou pro-
věřil Jiří Zezulka znalosti svých kolegů
malým testem, v němž nejlépe obstál Karel
Němec, když správně odhadl obvod za-
dního kola jednoho z vystavených moto-
cyklů včetně pláště na 213 centimetrů. 
Za ohlušujícího burácení motorů vyjeli od-
poledne účastníci srazu na okružní jízdu,
při níž se nesoutěží v rychlosti, ale jde
především o šikovnost a vytrvalost řidičů
a technický stav jejich strojů. Hlavně se

však všichni těší, že se
svými veterány projedou
historickým centrem Prahy
a samozřejmě se jimi po-
chlubí. 

Na trase vedoucí přes Vinohrady, po ná-
břeží Vltavy a přes most Legií na Malou
Stranu, Nerudovou ulicí na Pražský hrad
a přes Letnou kolem Národního technic-
kého muzea zpět do Horních Počernic ab-
solvovali jezdci zhruba šedesát kilometrů
s několika zastávkami, kde byly motocykly
okamžitě středem pozornosti. „Nejen
dnes, kdy jsou tyto stroje raritou, ale také
ve své době šlo o velice atraktivní moto-
cykly, které si získaly oblibu i mezi sportov-
ními jezdci. A drží také jedno prvenství za

litá kola, která se vyráběla jako první na
světě. Náš každoroční sraz je tak mimo jiné
poctou Albinu Hugo Leibischovi, který tyto
jedinečné motocykly vyráběl od roku 1925
ve své dílně v Krásné Lípě až do začátku 2.
světové války,“ uvedl Jiří Zezulka, spoko-
jený organizátor jubilejního 10. ročníku,
kterému navzdory špatné předpovědi
přálo letos i počasí. 
Poděkování za krásné setkání patří přede-
vším nadšeným lidem kolem unikátních
motocyklů značky Böhmerland a rovněž
firmám AC-T Servis, Allianz, Brenntag,
Cromwell, Kobras a Pneu Zezulka, které ji
finančně podpořily.

Dana Mojžíšová, 
foto autorka a Petr Rýpar
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Chvalský zámek v červnu 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

Letní měsíce na Chvalském zámku budou
patřit především tvorbě známého českého
malíře a psychologa Zdeňka Hajného. Už
název výstavy Krajiny jenom tušené jasně
vystihuje životní i uměleckou filozofii tohoto
autora, který o své tvorbě říká: „Podstata
reality není na povrchu věcí a událostí, ale
je vždy koncentrována v určité symbolické
zkratce, v rovině spíše tušené a dodatečně
uvědomované.” 
Tvorbu Zdeňka Hajného je možno pova-
žovat za jednu z nejoriginálnějších projevů
současného českého malířství. Jeho ob-
razy jsou využívány i jako terapeutická po-
můcka při léčbě „nemocí duše“. Výstava
na Chvalském zámku, která bude zahájena
vernisáží 1. června v 18 hodin a potrvá do

28. srpna 2011, pořádáme k výročí čtyři-
cetileté tvorby Zdeňka Hajného. Dne 15.
června od 19 hodin doplní výstavu koncert
meditační hudby českého hudebníka, et-
nomuzikologa a učitele jógy Jiřího Ma-
zánka.
Milovníky přírody a mineralogie jistě za-
ujme výstava Acháty z České republiky,
Maroka, Brazílie a dalších lokalit soukro-
mého sběratele Aleše Nevrkly, která bude
na Chvalském zámku k vidění od 1. června
do 28. srpna 2011.
Ve čtvrtek 9. června od 18 hodin bude nád-
voří zámku patřit studentským orchestrům.
V zámeckých prostorách přivítáme reno-
movaný americký studentský orchestr Ste-
vens High School Band, který  patří mezi

špičky svého oboru, získal řadu prestižních
ocenění na domácí i zahraniční kulturní
scéně a pravidelně účinkuje po celém
světě. Koncert v Praze je součástí evrop-
ského turné, na kterém se orchestr před-
staví v oblasti taneční, muzikálové
a filmové hudby. V rámci tohoto koncertu
přivítáme na pódiu i počernický Junior
Band, který jistě není třeba představovat.
Oblíbenou letní akcí je Pražská muzejní
noc, která bude probíhat 11. června a za-

Divadelní soubor Amanitas: Jak ohnivé žínky sekají latinu - fireshow připravená
speciálně pro Muzejní noc na Chvalském zámku

pojí se do ní s bohatým programem
také Chvalský zámek. Od 20.15 hod. se
můžete setkat se Zdeňkem Hajným u pří-
ležitosti výstavy Krajiny jenom tušené,
ve 21.15 a 23.10 uvidíte vystoupení diva-
delního souboru Amanitas Jak ohnivé žínky
sekají latinu - Site specific fireshow s prvky
nonverbálního a komediálního divadla při-
pravené speciálně pro Muzejní noc na
Chvalském zámku. Ve 22.10 a 23.45 hodin
proběhnou komentované prohlídky
zámku. 

Také v létě myslíme na Chvalském zámku
na naše nejmenší návštěvníky. Právě pro
ně bude 23. června otevřena výstava lou-
tek zapůjčených z Muzea loutkářských kul-
tur v Chrudimi pod názvem Loutky aneb
z pohádky do pohádky.

Mgr. Jana Bajerová
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Svépravický rybník, 14. května, sedm
hodin ráno. Během tohoto dne se Svépra-
vický rybník stal svědkem krajského kola
Svojsíkova závodu, v němž poměřují síly
skauti a skautky v různých disciplínách, na-
příklad v kormidlování pramice, řešení kri-
zové situace nebo lezení po nízkých
lanech. Před začátkem závodu byl nástup,
poté vztyčena vlajka, vysvětlena pravidla
a představeni hlavní organizátoři
včetně Petra Heriana, který závod zahájil.     
Samotný závod trval až do pozdních od-
poledních hodin, protože startem prošlo
103 účastníků, což je rekordní počet. Roz-
děleni byli po družinách, v nichž pravidelně
mívají schůzky. Družiny, které obsadily
první tři místa a mezi nimiž byli i skauti
a skautky z našeho střediska v dívčí a chla-
pecké kategorii, mohou se zúčastnit celo-
pražského kola. Bude se konat první
víkend v červnu nedaleko Vlašimi.

Jan Haken, středisko Oheň

Svojsíkův závod u Svépravického rybníka

ZŠ Stoliňská získala grant na zvýšení bezpečnosti v okolí školy
Letos se nám podařilo získat grant na zvý-
šení bezpečnosti v okolí školy v rámci pro-
jektu Bezpečné cesty do škol. Děkujeme
všem našim žákům, jejich rodičům, pří-
slušníkům Městské policie, ale i všem dal-
ším, kteří se do projektu zapojili; jedná se
přece o bezpečnost všech dětí, které jsou
nuceny se pohybovat v silničním provozu.
Co zatím děláme? Na základě dotazníko-
vého šetření mapujeme nebezpečná
místa, studujeme možné varianty mobility
a formujeme návrhy na minimalizaci rizik
plynoucích ze silniční dopravy. 
Dětské týmy pod vedením Mgr. Aleny
Adamcové monitorují hustotu provozu na
stěžejní komunikaci Náchodská, sčítají se
i chodci na jednotlivých přechodech. Na
několika pracovních schůzkách už bylo za-
znamenáno několik návrhů, které budeme
postupovat jako prioritní pro úpravu stáva-
jícího stavu. Děti měly možnost konzulto-
vat své návrhy s projektantem, který jim
vysvětloval možnosti i rizika jednotlivých
návrhů. Vzhledem k tomu, že vedení MČ
tyto aktivity velmi podporuje, máme jistotu,
že užitek bude komplexní, tedy pro kaž-
dého, kdo se chce na území Horních Po-
černic cítit bezpečněji v silniční dopravě. 

Cvičný požární poplach 
ve Stoliňské
Stejně jako v minulých letech proběhl
i letos na naší škole cvičný požární po-
plach, který prověřil připravenost každého
z nás na případ nenadálé evakuace způ-
sobené požárem budovy. V 9:15 se roz-
houkaly sirény požárního vozu, zazněly
rychlé povely do školního rozhlasu a za-
čala evakuace. Připravenost všech byla
příkladná. Pod vedením pedagogů děti
opouštěly školu a shromáždily se na škol-

ním hřišti. Ti starší už tušili, že se jedná
o cvičení, prvňáčci ale trochu bázlivě spě-
chali  na určené místo. 
Čas byl vynikající, za dvě minuty a třicet se-
kund byly budovy prázdné. Bylo to „jen
jako“, ale přítomnost místních hasičů do-
dala cvičnému poplachu patřičnou váž-
nost. Odměnou byla dětem ukázka
hasičské techniky a hlavně možnost vy-
zkoušet si hasičskou stříkačku v praxi.
Každý si to chtěl zkusit, což v kombinaci
s dálkou dostřiku způsobovalo, že ti méně
obratní spíše než hašení požáru imitovali

potlačení demonstrace. Velký
dík za cvičení patří místním
hasičům, kteří ho vždy
ochotně doplňují ukázkami
techniky a vycházejí tak vstříc
přirozené dětské potřebě poznávat. Na
dobrovolného hasiče pana Růžičku je spo-
lehnutí, jeho hasičský sbor je vždy připra-
ven. Pevně věřím, že příští rok se bude
podobná akce opakovat.

Martin Březina, 
ředitel ZŠ Stoliňská

Dětské týmy monitorují hustotu provozu
na Náchodské a formují návrhy na mini-
malizaci rizik plynoucích ze silniční do-
pravy. 
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Z REDAKČNÍ POŠTY A POZVÁNKY NA AKCE

Den bezpečnosti a dopravní výchovy podruhé
Po úspěchu loňské akce se 12. dubna opět konal pro žáky 1.
stupně naší školy Den bezpečnosti a dopravní výchovy. Žáci se
střídali na pěti stanovištích, která byla zaměřena především na
praktické využití vědomostí a dovedností žáků.
Abychom zjistili reakce dětí, proběhla mezi nimi jednoduchá an-
keta: jak přivolat pomoc při požáru nebo v případě zranění, to by
už zvládli podle výsledku ankety prakticky všichni žáci. Děti také
ocenily, že se na stanovišti první pomoci naučily ošetřit zlome-
ninu za použití „přírodní“ dlahy a zdokonalily se v obvazování.
Prakticky zaměřená stanoviště byla doplněna zajímavým promí-
táním krátkých filmů s bezpečnostní tematikou, které zaujaly
hlavně menší děti. Velký zájem si získali hasiči Pavla a Mirek.
Předvedli celou svou výstroj a výbavu. Některé části výstroje si
zájemci mohli vyzkoušet. Dětem se nejvíce líbila ukázka, jak
rychle a účinně uhasit hořící oblečení. 

Největší úspěch měla jízda na koloběžkách – dopravní hřiště při-
pravili před školou žáci devátého ročníku. Řidiči koloběžek si zo-
pakovali pravidla bezpečné jízdy i dopravní značky. Nechyběla
také praktická ukázka správné výbavy kola. Eliška Geržová z 5.
B dala stejně jako naprostá většina dětí celé akci známku 1. Za
všechny názor jejího spolužáka Patrika Čiháka z 5. B: „Bylo to
hezké dopoledne a přiučil jsem se něco nového, co se mi může
hodit.“ Poděkování patří obětavým hasičům a studentkám PF UK.

Učitelky z FZŠ a žáci 5.B

Věznice Liberec
Dne 13. dubna jsme se vydali na exkurzi do věznice v Liberci.
Doprovázel nás sympatický průvodce, který nás důkladně poučil
o pravidlech chování při prohlídce věznice. Hned při vstupu do
vězeňské budovy jsme museli projít kontrolním rámem. Mluvčí
věznice Martina Malá nás zavedla do zasedací místnosti, kde
jsme zhlédli prezentaci o zákonech. 
Hodně zajímavé pro nás bylo názorné spoutání spolužáka, který
se ocitl v roli odsouzeného. Potom následovala celková prohlídka
cel a okolních prostorů. Začali jsme pociťovat úzkost a ničeho
jsme se raději nedotýkali. Čekali jsme sice horší podmínky pro
vězně, ale ti mají naopak docela dobré možnosti. Mohou si do-
plnit vzdělání, uplatnit své nadání při ručních pracích. 
Kámen ze srdce nám spadl, když při prohlídce nedošlo k žá-
dnému incidentu mezi námi a vězni, protože i na tuto možnost
jsme byli upozorněni. Přesto jsme se malého zpestření dočkali,
když nás před naším odchodem mluvčí informovala o tom, že se
jeden vězeň právě vrátil z jednodenního pobytu doma za dobré
chování, bohužel ale pod vlivem drog. 
Někteří z nás možná čekali větší dobrodružství, nicméně nakonec
byli všichni spokojeni se silným zážitkem. Snad se nikdo z nás
znovu do věznice nepodívá, hlavně ne jako její obyvatel. Bachaři
mají náš velký obdiv a uznání.

Žáci 9. ročníku FZŠ Chodovická 

Jarní prodejní výstava v ZŠ Bártlova
Dne 18. května se v ZŠ Bártlova konala Jarní prodejní výstava.
Děkujeme všem, kteří zakoupením výrobků našich žáků finančně
přispěli na činnost školy. Obzvláště děkujeme za hudební pro-
gram kapelám Junior Band a Nechte nás BEAT ze ZUŠ Horní Po-
černice, které vytvořily příjemnou atmosféru během celého
odpoledne. Děkujeme také ÚMČ Praha 20 za zapůjčení stánků a
ostatním sponzorům za podporu.

Mgr. Alžběta Cibochová, 
ředitelka školy

Výtěžek z prodejní výstavy je určen na činnost školy. 



Poslední volná místa na letních dětských táborech:

V týdnu od 6. do 10. června 2011 bude
v DDM probíhat týden otevřených dveří.
Můžete se přijít podívat do hodin vašich
dětí, ale také do těch, které zatím ne-
navštěvujete. Zapojit se můžete buď jen
jako diváci, nebo jako aktivní účastníci
daného kroužku. Lépe si pak vyberete
kroužky pro vaše děti nebo pro sebe na
příští školní rok. Přehled všech kroužků
a termínů najdete na našich webových
stránkách www.ddm-hp.cz, nebo si pro
informace zavolejte do kanceláře DDM
281 925 264. Zveme všechny, přijďte se
k nám podívat!

Rezervace kroužků
a zápis na školní rok
2011/2012
Školní rok 2010/2011 bude v DDM ukon-
čen 17. 6. 2011 a výuka opět začne 12. 9.
2011. Pokud máte zájem pokračovat
v kroužku, který navštěvujete v tomto škol-
ním roce, i ve školním roce 2011/2012, bu-
dete mít letos poprvé možnost
zarezervovat si své místo už v červnu, kon-
krétně od 6. do 17. června 2011. Stačí,
když v tomto termínu přijdete nebo zavo-
láte do kanceláře DDM a rezervaci místa si
domluvíte. Pro potvrzení rezervace už pak
jen nejpozději do 9. září 2011 doručíte do
DDM podepsanou přihlášku a ke stejnému
datu zaplatíte za zvolený kroužek. 
V případě nedoručení přihlášky nebo
platby bude rezervace v kroužku zrušena
a místo bude nabídnuto dalším zájemcům.
Upozorňujeme, že možnost přednostní re-
zervace kroužku je možná jen na ty, které
v tomto školním roce navštěvujete!
Nabídka všech kroužků na školní rok
2011/2012 bude zveřejněna nejpozději 31.
8. 2011 na našich webových stránkách,
zápis do kroužků bude probíhat od 1. 9. do
9. 9. 2011. Ti, kteří kroužky v DDM již na-
vštěvovali a mají heslo (pro přihlášení se
ke svému účtu na webových stránkách
DDM), budou mít možnost se v tomto ter-
mínu přihlašovat i po internetu. Noví klienti
si budou muset provést registraci přímo
v DDM.
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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

Taneční tábor 
Break dance, hip-hop, la-
tina, divadelní dílna, hry,
soutěže, diskotéky…
Ubytování v penzionu
Aktiv, Vysoké nad Jizerou.
Termín: 6. 8. – 13. 8. 2011
Cena 3300 Kč (doprava,
ubytování, plná penze,
pitný režim, taneční
výuka, výlet).

Hudební tábor 
Muzikoterapie, různé hu-
dební nástroje, hry, sou-
těže, sport, výlet. Tábor je
určený i pro děti, které ne-
hrají na žádný hudební ná-
stroj.

Ubytování v chatě Bohemia Vítkovice
v Krkonoších (www.chatabohemia.cz)
Termín: 31. 7. – 13. 8. 2011 (14 dní!)
Cena: 4700 Kč (doprava, ubytování,
plná penze, pitný režim, program, výlet)
Další informace a přihlášení v kanceláři
DDM, tel.: 281 925 264.

Zdeňka Horváthová, 
ředitelka DDM

Týden otevřených Týden otevřených 
dveří vdveří v DDMDDM

Děkujeme firmám K + H STAVMONT s. r. o., STROJSERVIS IVECO, Globus ČR k. s., Pekařství Moravec s. r. o., E-worx
s. r. o., POPE servis s. r. o. a Uzenářství v Chodovické ulici za poskytnutí finanční či věcné podpory na akci Den dětí.
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Čt 2. 6. v 18.00, Galerie 14, Černý Most  
Koncert žáků houslové třídy 
K. Vacka

Pá 3. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků klavírní třídy 
K. Raškové

Po 6. 6. v 18.00, Divadlo H. Počernice
Koncert absolventů ZUŠ 

St 8. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert klavírní třídy 
D. Kallmünzera

Čt 9. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert žáků kytarové třídy 
J. Gonzúra

Čt 9. 6. v 18.00, Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků flétnové třídy 
L. Čepové

Čt 9. 6. v 18.00
Nádvoří Chvalského zámku 
Koncert Stevens High School
Bands a Junior Bandu
ZUŠ Horní Počernice

Pá 10. 6. v 17.00, sál ZUŠ
Koncert flétnové třídy 
D. Vandělíkové

Po 13. 6. v 18.00, klášter Emauzy
Závěrečný koncert žáků ZUŠ

Út 14. 6.v 18.00, Galerie 14, Č. Most
Koncert flétnové třídy Z. Bandú-
rové a klavírní třídy M. Čermákové

St 15. 6. v 18.00, sál ZUŠ
Koncert klavírní třídy R. Poliakové

Čt 16. 6.v 18.00, sál ZUŠ 
Koncert pěvecké třídy Z. Hejlíkové

Pá 17. 6. v 17.00, sál ZUŠ
Koncert klavírní třídy L. F. Vaňkové

Po 20. 6. v 18.00, sál KD Kyje
Koncert pěvecké třídy 
M. Bachůrkové

St 22. 6. v 17.00, Chvalský zámek
Slavnostní předávání vysvědčení
absolventům ZUŠ Ratibořická

Pozvánka na koncerty a akce v červnu 2011

Šestý ročník festivalu
Hudební odpoledne 
v areálu Chvalské tvrze 

Přijímací zkoušky do uměleckých oborů ZUŠ 
na školní rok 2011/2012

Hudební obor – Horní Počernice – budova Ratibořická 1899/30 
Černý Most – ul. Generála Janouška 1060
Čt 9. 6. 14.00 - 18.00, Čt 16. 6. 14.00 - 18.00, Pá 17. 6. 14.00 - 17.00

Výtvarný obor – Horní Počernice – Špejchar, ul. Na Chvalské tvrzi  
Černý Most – ul. Generála Janouška 1060 
Po 6. 6. až Čt 9. 6. vždy 14.00 - 18.00 

Literárně-dramatický obor – Sál KC Domeček, ul Votuzská 322/12, H. Počernice
Út 7. 6. 14.00 - 17.00, Út 14. 6. 14.00 - 17.00, Út 21. 6. 14.00 - 17.00 

Seznamy všech přijatých žáků budou zveřejněny na www.zus-hp.cz a na ná-
stěnce školy v pátek 24. 6. odpoledne.

Libor Zíka,
ředitel ZUŠ Horní Počernice

Dvoudenní program festivalu zahájila 
v divadle starostka Hana Moravcová spolu 
s Liborem Zíkou, ředitelem ZUŠ. Hraje místní
smyčcový soubor, diriguje Věra Matějáková.



23

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:
jehož námět čerpala autorka z vlastní
zkušenosti, zabírá období let 1950-2006
ve čtyřech zemích: Rumunsku, Izraeli,
Spojených státech amerických a Francii.
Podobně jako v předchozích svých ro-
mánech tu vystupuje Catherine Cusse-
tová, skrytá pod jménem Marie.
Hlavní linii románu tvoří nesnadná cesta

matky k přijetí sna-
chy a smíření s vla-
stním dítětem.
Příběh ale přináší
i nahlédnutí do ži-
vota a psychiky lidí
z bývalého socialis-
tického bloku, kteří
se rozhodli pro svo-
bodu. Hlavní napětí
tvoří dějinný kontra-

punkt: syn se ožení s dívkou, kterou
jeho matka nedokáže přijmout, stejně
jako kdysi její rodiče odmítali přijmout je-
jího budoucího manžela.
Elena je mladá Rumunka, která se
v roce 1958 seznámí s mužem, do
něhož se vášnivě zamiluje. Jenže mladík
je Žid, jeho rodiče žijí v Izraeli a rodiče
Eleny jsou proti svatbě. Elena si však na-
konec svého vyvoleného vezme a s ním
a dítětem uskuteční svůj sen - opustí ko-
munistické a antisemitské Ceauşeskovo
Rumunsko. Nejprve se pokoušejí žít v Iz-
raeli, později však odcestují do Říma
a nakonec odcházejí do USA. V knize,
v níž se zajímavou formou prolíná minu-
lost se současností, se jakoby ironií
osudu opakuje situace - syn se ožení
s někým, koho jeho matka nedokáže při-
jmout, stejně jako kdysi její rodiče jejího
manžela. Dojde tím pádem k bolestné,
téměř fatální roztržce mezi ním a jeho
matkou. 

-bb-

Benjamin E. Skinner
Otroci současnosti

Reportér časopisů
Time nebo Ne-
wsweek International
procestoval všechny
kontinenty a sbíral na
nich materiál pro své
reportáže. Z jednoho
tématu nakonec
vznikla celá kniha,
která se detailně
a z mnoha úhlů za-

bývá otroctvím. O tom, že to dělá
opravdu dobře, svědčí to, že se jí dostalo
mnoha ocenění.

Joseph Conrad
Před očima západu

Když se petrohrad-
ský student Razu-
mov vrátí ze školy
domů, najde tu spo-
lužáka, který spáchal
atentát na nenávidě-
ného ministra vnitra
a teď prosí o pomoc.
Svět, jak ho mladík
znal, tím bere zasvé.
V ovzduší carského

Ruska počátku 20. století budou už Ra-
zumova všude pronásledovat nepovo-
lané oči jiných kariéristů, obavy
o budoucnost, vlastní občanské postoje
i výčitky svědomí. Poté, co se rozhodne
kolegu zradit, dostihnou ho i v komunitě
ruských uprchlíků v Ženevě, kam dorazil
se zvláštním posláním.

Catherine Cusset
Skvělá budoucnost
Ohromující, ale přesto cudná sága,
jdoucí přes čtyři generace. Román,

Milí naši čtenáři, 
dnes bych ráda věnovala pozornost mla-
dým čtenářům a upozornila je na unikátní
projekt, který během krátké doby stačil
oslovit mnoho dětí. Děti, které nejenom
rády čtou, ale čtením pomáhají druhým.

Čtení pomáhá
Tento projekt má za cíl spojit potěšení ze
čtení s radostí z pomoci potřebným. Každé
dítě, které se zapojí do projektu, získá po
přečtení některé ze seznamu vybraných
knih kredit 50 korun, který bude moci vě-
novat na jeden z nominovaných dobročin-
ných projektů.
Knihy jsou rozděleny do kategorií podle
věku čtenářů (3. - 5. třída, 6. - 9. třída,
střední škola). Zúčastnit se mohou i žáci 1.
a 2. tříd, kteří zvládnou samostatně přečíst
vybrané knihy. V každé kategorii bude k di-
spozici minimálně 20 knih k přečtení. 
Informace na: www.ctenipomaha.cz
Chci apelovat touto cestou na rodiče dětí,
prarodiče i učitele ve školách, aby po-
vzbudili děti k tomuto ojedinělému počinu.
Věřte, že vám to přinese mnoho radosti ne-
jenom ze čtení, ale i z pomoci těm, kteří
tolik štěstí v životě neměli.

Kalendárium
120. výročí narození Vladislava Vančury
Připomínáme si 120. výročí narození Vladi-
slava Vančury, který se narodil 23. 6. 1891
v Háji u Opavy a zemřel 1. 6. 1942.

Literární dílo
V. Vančury před-
stavuje jednu
z nejryzejších
hodnot moderní
české prózy.
Vančura ji obo-
hatil o nevšedně
bohatý jazyk čer-
pající především
z pramenů češ-
tiny humanistic-

kého období a patetické podání příběhu.
Povídkovými soubory Amazonský proud
a Dlouhý, Široký a Bystrozraký se přihlásil
k avantgarní poetice Devětsilu. Jeho typičtí
hrdinové jsou tiší a mírní lidé srdce, uživa-
telé krás světa a vedle nich rebelující pos-
tavy planoucích vášní. Podobně laděné
jsou i jeho romány Pekař Jan Marhoul
nebo  Pole orná a válečná. Poetickým od-
bočením od tragických látek je populární
humoreska Rozmarné léto, kterou v roce
1968 brilantně zfilmoval J. Menzel. Výrok
„Tento způsob léta zdá se být poněkud ne-
šťastným“ je celonárodně proslulý. Vedle

děl Hrdelní pře nebo Přísloví a Poslední
soud je především baladický román Mar-
kéta Lazarová Vančurovo vrcholné dílo
(v roce 1967 zfilmováno F. Vláčilem). Ne-
dokončeny zůstaly jeho projekty Kůň a vůz
(zamyšlená trilogie o vývoji české společ-
nosti od počátku 20. století) a Obrazy
z dějin národa českého.
Vančura stejně důsledně jako plnil své
krédo umělecké, postavil se tváří v tvář i ke
své odpovědnosti občanské: za okupace
se stal vedoucí osobností spisovatelské
sekce ilegálního výboru inteligence. Za

stanného práva po atentátu na Heydricha
byl spisovatel Vladislav Vančura zastřelen
v Kobylisích. 

V naší knihovně máme čtrnáct titulů knih
Vladislava Vančury. Většina z nich je sice
v oddělení „povinná četba“, na kterou je
zkrácená výpůjční doba, ale během letních
prázdnin toto omezení neplatí.
Na závěr Vančurův citát: „Humor není smáti
se, ale lépe vědět.“

Krásné „rozmarné“ léto přeje 
za kolektiv knihovny Božena Beňová
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Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
Závěrečná část o historii našich škol je vě-
nována školám mateřským, které jsou ne-
dílnou, ale také náročnou součástí
systému výchovy a vzdělávání v každé vy-
spělé společnosti.
První "opatrovna" spravovaná obcí byla
v Praze zřízena roku 1832. V prvním ob-
dobí první světové války roku 1914 byla na
mnoha místech organizována pomoc mat-
kám, které po odchodu manželů na vojnu
musely do zaměstnání a nemohly pečovat
o malé děti. Bylo tomu tak i v našich ob-
cích, kdy například manželka ředitele hor-
nopočernické školy organizovala zde péči
o předškolní děti a prvňáčky těchto matek
včetně jejich stravování za přispění míst-
ních obchodníků a zemědělců, například
ve škole chvalské.
K řešení společné péče o předškolní děti
pro léta trvající problémy a potíže se za-
bezpečováním potřebné kapacity obec-
ných škol, úsilí o zřízení školy měštanské,
ale také pro nedostatek peněz a vhodných
prostor nebylo v našich původních obcích
dost odvahy ani v poválečných letech.
Zájem však nebyl ani ze strany rodičů.
Přes počáteční nedůvěru rodičů v příprav-
ném období nastala změna v původní obci
Svépravice, kde zemská školní rada svolila
v roce 1939 otevřít mateřskou školu. Její
otevření v upraveném suterénu obecné
školy vybudované v roce 1934 se uskuteč-
nilo 1. října 1939. První učitelkou a ředitel-
kou byla Anna Noseková.
Povinnost budovat mateřské školy jako ne-
dílnou součást vzdělávacího procesu byla
stanovena školským zákonem z roku
1948. A tak se také u nás otevíraly další
mateřské školy. První v upravených míst-
nostech konfiskované vily na Křovinově ná-
městí, další v roce 1950 v pronajaté vile
v sousedství chvalské školy za 10 tisíc
korun za rok. Pro orientaci a územní dislo-
kaci byly tehdy tyto mateřské školy očíslo-
vány:  1. MŠ na Křovinově náměstí, 2. MŠ
na Chvalech a 3. MŠ ve Svépravicích v bu-
dově obecné školy.
V roce 1950 bylo také rozhodnuto o vybu-
dování jeslí v nedostavěném objektu truh-
lárny získaném vyvlastněním za 400
tisíc Kč. Po úpravách zde byly jesle ote-
vřeny 11. března 1951 s kapacitou 35 dětí.
Jejich umístění na okraji tehdejší zástavby
ve východní části obce si vyžádalo zřízení
dopravní služby se zdravotní sestrou, která
na stanovených místech přebírala ráno od
maminek děti do tří let, dopravila je do jeslí
a navečer je předala opět maminkám.
V 1. MŠ byla v lednu 1951 do zkušebního
provozu uvedena v upraveném podkroví
forma celotýdenní MŠ. Umístěno zde bylo
sedm dětí od tří do šesti let. Již v závěru
měsíce byl její provoz ukončen nenadálým
požárem, který díky odvaze a obětavosti
ředitelky a dalších pracovníků školky na-
štěstí nezpůsobil smrt ani jiné poškození

zdraví zde umístěných dětí. Materiální
škoda však byla značná. Oprava byla pro-
vedena nákladem 1,2 mil. Kč a provoz v 1.
MŠ mohl být opět zahájen až 18. 11. 1951. 
Provoz MŠ v následujících letech se potý-
kal s narůstajícím problémem umístění
všech dětí ve věku od tří do šesti let, proto
byly každoročně prováděny úpravy pod-
mínek pro přijetí. Situaci v roce 1968 zhor-
šila výpověď z nájmu 2. MŠ. Místní národní
výbor tehdy rozhodl o výstavbě nové ma-
teřské školy s kapacitou 120 dětí v dnešní
ulici Chodovické. Výstavbu se podařilo za-
hájit až v roce 1970 po získání finančních
příspěvků od místních podniků Armabe-
ton, Fruta, Chema, Chirana, Pal, Státní sta-
tek a Drůbežářský závod Xaverov
v celkové částce 2.718 tis. Kč.  Kapacitní
problémy se tohoto roku ještě dále pro-
hloubily přijetím řešení malé kapacity jeslí,
povinností přijmout tříleté děti z jeslí do MŠ
a tím uvolnění míst v jeslích pro čekatele.
Nová Mateřská škola s kapacitou 120 dětí
v ulici Chodovické byla vybudovaná za
3.362.220 Kč a vybavená vnitřním zaříze-
ním za 267 tis Kč byla slavnostně otevřena
11. 9.1972. Po dlouhé době byly tento rok
přijaty do MŠ všechny děti.
V roce 1976 bylo v mateřských školách
v deseti třídách s dvaceti učitelkami celkem
302 dětí a kapacita téměř bez rezervy. To-
hoto roku počala být organizována pří-
pravná oddělení pro děti odcházející z MŠ
do 1. tříd škol základních.
V roce 1978 při plném využití maximální ka-
pacity 330 míst a z podaných 130 žádostí
o nové přijetí nebylo možno 83 uspokojit.
Přitom vypomáhala závodní MŠ závodu
Drůbežnictví Xaverov s kapacitou 25 dětí.
V návaznosti na bytovou výstavbu a oče-
kávaný nárůst obyvatel a zejména dětí po-
čala se připravovat výstavba další MŠ
s kapacitou 120 dětí a současně byla po-
žadována výstavba další MŠ s kapacitou
90 dětí jako občanská vybavenost do-
stavby sídliště FMV 1.
Nová MŠ s kapacitou 120 dětí byla budo-
vána v akci Z v hodnotě 7.374 tis. Kč a do
užívání byla uvedena 1. 9. 1981. K tomuto
datu v pěti mateřských školách s celkem
14 třídami bylo 451 dětí. Od roku 1982 byly
jesle převedeny pod správu OÚNZ Prahy
9 s kapacitou 40 míst.
V roce 1984 pro nesplněni termínu vý-
stavby MŠ s 90 místy upravil investor další
etapy sídliště FMV v ulici Mezilesí čtyři by-
tové jednotky pro potřeby MŠ s kapacitou
60 míst. V následujícím roce dne 1. listo-
padu byla pak otevřena v ulici Lhotské
nová MŠ s 90 místy a zároveň zrušeno pro-
vizorium upravené v bytech.
V souvislosti s probíhající výstavbou no-
vého sídliště "střed" byla jako součást ob-
čanské vybavenosti v předstihu
vybudována a 1. září 1988 otevřena nová
MŠ v ulici Ratibořické s kapacitou 150 dětí

za 7,5 mil. Kč a vnitřním vybavení za 800
tis. Kč. V letech 1989 - 1991 byla prová-
děna celková rekonstrukce s přístavbou
MŠ na Křovinově náměstí. MŠ byla nově
otevřena 1. 9. 1991. Tohoto roku byl objekt
jeslí vrácen v restituci původním majitelům
a jesle byly od 1. 1. 1992 přechodně umís-
těny v uvolněném prostoru 1. MŠ na Křovi-
nově náměstí,
V nových ekonomických podmínkách
České republiky návazně na zákony ČNR
367/90 Sb., ve znění zákona 190/93 Sb, vy-
dalo Zastupitelstvo hl. města Prahy obecně
závaznou vyhlášku o povinnosti rodičů dí-
těte platit příspěvek na částečnou úhradu
neinvestičních nákladů provozu mateř-
ských škol. Zastupitelstvo MČ schválilo
měsíční příspěvek ve výši 250 KČ s plat-
ností od 1. 11. 1993,představující přibližně
30 % z vynakládaných provozních ná-
kladů.
Od 1. 5. 1994 byl příspěvek upraven na
100 Kč a na 50 Kč za družinu nebo klub.
Polodenní nebo nepravidelný provoz měl
snížený příspěvek 50 Kč. Od školního roku
2001/2 byl příspěvek schválen ve výši
300 Kč a pro polodenní provoz 200 Kč.
V roce 1997 došlo ke sloučení MŠ Lhotská
s MŠ Spojenců. Trvající meziroční pokles
počtu zapsaných dětí do MŠ v mezidobí
1994 - 1999 vedl k rozhodnutí v roce 1999
MŠ Lhotská uzavřít. Pro školní rok
1999/2000 zůstalo ve zbývajících čtyřech
MŠ rovnoměrně po čtyřech třídách s cel-
kovým počtem 384 dětí.
Od 1. ledna 2002 byla organizačně slou-
čena MŠ Spojenců se ZŠ Spojenců a MŠ
Chodovická s MŠ Ratibořická. Tři mateřské
školy s 15 třídami navštěvovalo 377 dětí.
Následující rok při pozvolném růstu počtu
obyvatel se zastavil pokles počtu dětí
v MŠ, poté opět začal narůstat, takže ve šk.
roce 2010/2011 mají MŠ už 19 tříd s 522
dětmi. Od školního roku 2002/3 je jedna ze
tříd zaměřena na křesťanskou výuku.
Probíhající a očekávaná další bytová vý-
stavba s nárůstem obyvatel si neodkladně
vyžaduje připravit potřebnou kapacitu míst
v MŠ, proto už od letošního roku začíná
přístavba MŠ Chodovická.
Za uplynulé roky od otevření první MŠ se
až do dnešní doby v našich mateřských
školách vystřídalo množství obětavých uči-
telek jak ve vedení, tak ve výchově a tvorbě
těch nejlepších základů vzdělávání dětí.
Spolu s nimi se na chodu jednotlivých MŠ
podílelo mnoho dalších našich spoluob-
čanů příslušných profesí. Všem patří
upřímné poděkování.
Podkapitola našeho putování historií měst-
ské části, která se týkala školství, nyní
končí. V příštím pokračování se budeme
zabývat osvětovou činností v obci.

Ing. Hubert Antes, 
kronikář



Naši jubilanti narození v červnu

Mlejnková Jindřiška
Benešová Božena
Králíková Libuše
Horáková Marie
Veselá Jarmila

Bryksová Kamila
Marková Květuše

Šafařík Pštrosz Alexander
Hurych Václav

Novotná Ludmila
Průšová Marie

Vokůrková Anna
Valenta Václav

Rudovská Hana
Hladík Jiří

Viděčan Ladislav
Šimanová Zdenka
Maleček Antonín
Toušková Marta
Bušek Miroslav
Shejbal Jaroslav
Čechová Soňa

Kohoutová Růžena
Zimová Růžena
Vlková Vlasta

Jandusová Olga
Kulhavá Milada

Novotný Ladislav
Vnuková Marie

Hrabiecová Marie
Kaválková Libuše
Kosková Jarmila
Němec Stanislav
Pokorná Danuše

Műllerová Eva
Pankratz Jan

Barešová Bohumila
Staňková Danuše

Plechingerová Blanka
Pařízková Vlasta
Chvojka Miroslav

Šunka Pavel
Kulhánková Marie
Kudrličková Jiřina

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
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Vzpomínka na Miroslava Jaloveckého
29. 6. 2011 uplynou tři roky, kdy nás po těžké nemoci opustil náš
milovaný otec a manžel pan Miroslav Jalovecký.
Za tichou vzpomínku děkují manželka a syn.

Devadesátiny Marie Horákové
Dne 28. června 2011 oslaví 90. narozeniny paní Marie Horáková.
K životnímu jubileu pevné zdraví a sílu, spokojenost a stálou přízeň
štěstí přejí dcera s rodinou, vnoučata s rodinami a pravnoučata.

PROGRAM ZO SENIOŘI
V ČERVNU 2011

pátek 3. června
FESTPOL

KONCERT V MUZEU POLICIE ČR
Sraz v metru Č. Most ve 12.30 

vede I. Juklová

středa 8. června ve 14.00 
LÉTO NA ZAHRADĚ

Beseda o našich zahradách
vede pan Ing. Šonka  

úterý 14. června ve 14.00 
ZÁMECKÉ POSEZENÍ  

Tentokrát bude hostem 
SENÁTOR MILAN PEŠÁK

pátek 17. června
SENIOR – HANDICAP

Výstava v Lysé nad Labem
odjezd z nádraží H. Počernice v 9.40

Volné vstupenky budou rozdány 
před odjezdem vlaku

středa 22. června
VYCHÁZKA  

PO HORNÍCH POČERNICÍCH
S kronikářem Ing. Antesem, sraz 

ve 14.00 před Chvalským zámkem

Skončilo pololetí, končí i naše 
činnost. Sejdeme se zase až v září.

Přejeme našim členům hezké prožití
letních měsíců a hodně sluníčka. 

Výbor ZO SENIOŘI H. POČERNICE
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992

Libuše  Frouzová,  tel.: 607 172 008   

Studentský projekt pomáhá seniorům na Facebook
Projekt přibližující moderní komunikační
technologii seniorům připravili studenti
VŠE v Praze. Výukový modul www.jakna-
facebook.eu umožňuje překonat senio-
rům nedůvěru a obavy z nové
technologie.
“Senioři patří k věkové skupině, která Fa-
cebook příliš nevyužívá, ačkoliv s interne-
tem často a rádi pracují. Facebook přitom
nabízí užitečné komunikační funkce, které
právě senioři mohou s úspěchem použít.
Zdálo se nám zbytečné, aby mezi Face-
bookem a seniory stála bariéra předsudků
a obav, proto jsme se rozhodli seniorům
připravit uživatelsky přívětivé a bezpečné
nácvikové prostředí,“ vysvětlil Antonín
Hráský, člen studentského projektového
týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali
a seniorům jej představili prostřednictvím
komunitního webu www.sedesatka.cz,

který měsíčně navštíví dese-
titisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových interne-
tových komunikačních tech-
nologií seniorské populaci je
často omezena zvýšenými nároky na uži-
vatelskou zdatnost. Typickým uživatelem
Facebooku je člověk, pro kterého je inter-
net médiem stejně samozřejmým, jako
třeba televize. Senioři potřebují zpočátku
více pomoci,“ uvedl Jan Vojvodík, šéfre-
daktor www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou
z možností, jak  předcházet budoucímu
sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbarié-
rový přístup k internetu a komunikačním
sítím otevírá okno do světa i lidem, kte-
rým věk a zdravotní problémy neumož-
ňují každodenní sociální kontakt.

Bc. Antonín Hráský, VŠE Praha
721 564 564, hrasky@centrum.cz

Kristine Grigoryan 
dostala státní občanství ČR
Na Chvalském zámku byla 19. května 2011
slavnostně předána Listina o udělení stát-
ního občanství České republiky slečně
Kristine Grigoryan. Narodila se v Arménii
a do ČR přicestovala s rodiči a bratrem
v r. 1993. Nyní studuje architekturu na sta-
vební fakultě ČVUT v Praze. V Horních Po-
černicích žije trvale pět let, je zde moc
spokojená a domov by už neměnila. Slib
občana České republiky složila do rukou
starostky Hany Moravcové.  

Jana Keilová, matrikářka

Blahopřát přišla maminka a přítel.
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Ještì nikdy v historii se tomuto týmu na
poèátku sezony nedaøilo lépe. Závodníci
KELLYS Bike Ranch teamu, který sídlí
u nás v Horních Poèernicích, stáli už
letos na stupních vítìzù v Rakousku,
Nìmecku, Slovensku, Polsku a hlavnì
v Èeské republice. 

Postupem èasu a díky zkušenostem spor-
tovního manažera Lubora Tesaøe, který je
jedním z historicky nejúspìšnìjších repre-
zentantů Èeské republiky v silnièní cyklis-
tice, se podaøilo tým velmi dobøe
poskládat. Zcela pravidelnì obsazuje
stupnì vítìzù hned v nìkolika nejpresti-
žnìjších kategoriích  poèínaje profesionální
Elitou, pøes Masters, ženy 19 - 29, 29 - 39
let, muži 19 - 29 let a juniorky. Daøí
se také v soutìži týmù. Na prvním
velkém závodì v Èeském ráji, kde
bylo pøes 1200 závodníkù na startu
a témìø kompletní èeská špièka, se
poprvé letos vyhlašovala i týmová
soutìž. KELLYS Bike Ranch zde ob-

sadil 2. místo za týmem Nissan Dolák ve
složení J. Hruška, O. a J. Fojtíkové a P.

Poèernický MTB cyklistický tým se prosazuje mezi èeskou špièkou

Dlask pøed dvìma týmy Alpine Pro Author
(V. Ježek, S. Hejduk a M. Plesník), tedy
všichni mezinárodnì ostøílení a zkušení zá-
vodníci. Takže velký úspìch podpoøený 3.
a 6. místem v celkovém poøadí závodu. 
O závodech, pøi nichž se  èlenové našeho
týmu postaví na stupnì vítìzù èi na po-
dium pro nejlepší, informujeme pravidelnì
na http://www.bikeranchteam.cz, kde máte
možnost vidìt, kolikrát se letos poèernic-
kým závodníkùm podaøilo dosáhnout na
mety nejvyšší. Èíslo v závorce za jménem
je poøadí závodníka v kategorii.
„Velká spokojenost panuje s materiálem.
Používáme kola znaèky Kellys, která tato
znaèka dodává i pro bìžné spotøebitele,
tedy nijak zvláštì speciálnì upravovaná,
což mimo jiné hovoøí o vysoké kvalitì pro-
dukce této znaèky.Řadu let obouváme
pláštì Schwalbe, tretry a pøilby Spiuk a ob-
leèení od Sýkorù. Nyní také spolupracu-
jeme s novým partnerem z oblasti výživy

Na závodì v Èeském ráji, kde
bylo pøes 1200 závodníkù
a témìø kompletní èeská špi-
èka, obsadil KELLYS Bike
Ranch v týmové soutìži 2.
místo.

Dne 24. května přijala naše pozvání na jednání školské
komise poslankyně PS ČR Mgr. Jana Drastichová /foto/,
místopředsedkyně Imunitního a mandátového výboru
a Výboru pro mládež, výchovu a vzdělávání Poslanecké
sněmovny České republiky. 
Hlavním tématem diskuze byla především integrace a in-
kluze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na zá-
kladních školách a veškeré praktické problémy, s nimiž
se naši pedagogové v souvislosti s tímto tématem potý-

Poslankyně Jana Drastichová naším hostem 
kají. Mgr. Jana Drastichová přislíbila, že té-
mata z jednání školské komise bude řešit
a komunikovat se svými kolegy v Parla-
mentu a na Ministerstvu školství ČR. Snad
se problémy, které ředitelům a pedagogům
našich škol často zbytečně komplikují
práci, podaří postupně řešit.

Mgr. Alena Štrobová, radní

a regenerace závodníkù, firmou Nutrend,
která nás zásobuje velmi kvalitními pro-
dukty, bez nichž se dnes vrcholový sporto-
vec prostì neobejde,“ øíká vedoucí týmu
Michal Douša, který je i majitelem a provo-
zovatelem prodejny kol Bike Ranch na Køo-
vinovì námìstí.
Více fotek a další info o dalším velmi
úspěšném víkendu našich závodníků (opět
sedmkrát na stupních vítězů) na www.bi-
keranchteam.cz.

Michal Douša
Foto Michal Kohoutek 

Tak vypadala naše bojovnice Bára před
závodem a v cíli kola pro život 14.
května  v Mladé Boleslavi. Skončila na
2. místě celkově a byla první v kategorii
ženy 19 - 29 let. 
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Oddíl sportovní gymnastiky zve
všechny příznivce 

našeho krásného sportu na 
33. ročník závodu družstev 
o Putovní vázu H. Počernic 

v neděli 26. 6. od  9.30 
do tělocvičny ZŠ Ratibořická. 

Odpoledne se představí 
ženy nad 20 let při 

27. ročníku Veterániády.

Jak závodily gymnastky na konci dubna
a v průběhu května? V sobotu 30. 4. se
N. Petříková a K. Sýkorová zúčastnily
v Brně  2. kvalifikačního závodu na MR ČR.
14. 5. se konal 3. kvalifikační. závod
v rámci Memoriálu M. Široké v Praze v hale
Bohemians, kterého se zúčastnilo celkem
7 našich závodnic. Čtyři mají jasný postup
na MR: Petříková, Čadová, V. Švábová a K.
Švábová. V neděli 8. 5. se u nás konal Pře-
bor hl. města Prahy a kvalifikace na Přebor
Prahy. Na nejvyšší stupínek v jednotlivých
kategoriích si vyskočily Nicol Petříková,
Klára Sedláčková a Denisa Hošková,
stříbro získaly Jana Zahradníčková a Vero-
nika Válková, bronzové byly Pavla Peluň-
ková  a Nela Formanová. Anna Černická
byla v kvalifikačním závodě osmá.
Oddíl SG přeje všem čtenářům krásné slu-
níčkové a dlouhé léto!

Mgr. Lenka Barešová

UKÁZKOVÁ HODINA
ODDÍLU AEROBIKU 

A SPORTOVNÍ GYMNASTIKY 
TJ SOKOL H. POČERNICE

27. 6. 2011 V 17 HODIN
V TĚLOCVIČNĚ RATIBOŘICKÁ

Zveme rodiče, známé a hlavně děv-
čata 5 - 10 let, nově také slečny od
deseti let, které mají zájem navštěvo-
vat náš oddíl aerobiku v příštím roce. 

Těší se na vás trenérky.

Cvičenky aerobiku s trenérkami 
A. Skálovou a M. Doskočilovou

Závodnice na Přeboru Prahy s trenéry
L. Rosendorfem a Z. Hubáčkovou

Pozvánka na soutěže gymnastek a ukázkovou hodinuPozvánka na soutěže gymnastek a ukázkovou hodinu
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Hasík na návštěvě 
v ZŠ Ratibořická
Hasík je malý dráček,
který je symbolem pro-
jektu Hasičů Praha a pre-
ventivního programu pro
děti v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva. V průběhu března až května
se naši žáci dozvěděli, jaký je rozdíl mezi
„dobrým a špatným“ ohněm, jaké typy
sirén můžeme slyšet a jak správně by měli
telefonicky oznamovat případný požár.

Děti si také vyzkoušely, že oblečení a vý-
bava hasiče není vůbec nic lehkého. V prů-
běhu června je čeká návštěva hasičské
stanice v Satalicích. 

Mgr. Jana Jeřábková

Divadelní představení v družině
Děti z divadelního kroužku  zahrály pod ve-
dením vychovatelky Evy Wehrbergerové
pohádku Popelka. Přišli se podívat rodiče,
kteří svou účastí udělali radost dětem i vy-

chovatelkám. Rodičům děkujeme za spo-
lupráci a krásné kostýmy, které svým
dětem připravili. Tento dětský divadelní
soubor vystoupil v květnu pro členy ZO Se-
nioři v místní sokolovně. Bylo krásné po-
zorovat rozzářené oči seniorů. Za
vystoupení dostaly děti sladkou odměnu. 

Zuzana Kopsová,
vedoucí ŠD ZŠ Ratibořická

Mediální výchova 
Od letošního školního roku se v ZŠ Rati-
bořická vyučuje jako volitelný předmět me-
diální výchova. Zde také vznikl časopis
Ratibárek, který tvoří žáci podle svých
zájmů. Objevují se zde příspěvky, např. re-
cenze televizních seriálů, rozhovory
s osobnostmi školy, kulturní nebo spor-

tovní okénko. V rámci mediální výchovy se
děti seznamují s reklamou a s novinářskou
prací. Byli jsme moc rádi, když mezi nás
přišla na besedu radní Mgr. Alena Štro-
bová, která nám vyprávěla o své práci. Do-
zvěděli jsme se například, že rozhovor,
který si přečteme během několika minut,
může vznikat také několik hodin. Paní Štro-
bová nám vyprávěla zážitky se známými
osobnostmi, se kterými v minulosti praco-
vala. Těšíme se na další setkání. 

Mgr. Jana Jeřábková

Jarní sportování 
ve FZŠ Chodovická
Třídy s rozšířenou výukou
tělesné výchovy otevírá
sice FZŠ Chodovická až
od 6. ročníku, ale i mladší
sportovci mají mnoho příležitostí vyniknout
a zdatně reprezentovat svou třídu a školu
na nejrůznějších sportovních kláních. 

Malá krasobruslařka
Sofya Tretyakova z 1. A má skvělé vý-
sledky nejen ve škole, ale také v oddíle kra-
sobruslení. Jejím snem je stát se
krasobruslařkou, a to znamená každo-
denní náročný trénink, který vyžaduje
kromě velkého úsilí také brzké vstávání.
Potom rychle do školy a celé dopoledne
se soustředit na školní práci – to není
snadné. Sofya to všechno zvládá na vý-
bornou. Ačkoliv v krasobruslení zatím patří
mezi benjamínky, absolvovala už řadu
soutěží a ví, jak chutná vítězství. Přejeme jí
mnoho sportovního štěstí a těšíme se, že
o ní v budoucnu často uslyšíme.

Šplhám rád, šplhám s chutí
Malí sportovci na prvním stupni slavili
úspěch ve šplhu na tyči. Za vydatné pod-
pory spolužáků předvedlo pět nejlepších
šplhavců z každé třídy, jak rychle dokáží
šplhat. Ti nejrychlejší po tyči doslova vy-
létli. V kategorii 2. a 3. tříd to byli Mikuláš
Heral a Bára Konrádová ze 3.A, v kategorii
4.a 5. tříd excelovali Filip Tesař a Bára Jan-
derová z 5.B. Všichni čtyři spolu s dalšími
spolužáky, Davidem Bukovským, Denisou
Tománkovou, Tomášem Chrásteckým
a Kateřinou Sýkorovou, také reprezentovali
školu 6. dubna v celopražské soutěži.
V rámci Poháru pražských základních škol
se zúčastnili šplhu dětí v Tyršově domě na
Praze 1. Ačkoliv se jim příliš nedařilo, od-
nesli si spoustu zkušeností a nezapome-
nutelných zážitků. V rámci doprovodného

programu si vyzkoušeli skoky na trampo-
líně, zacvičili si na relaxačních míčích a za-
tančili rokenrol. Prohlédli si Tyršův dům
a seznámili se s jeho historií. Pěknou od-
měnou za celodenní snažení byl nezapo-
menutelný pohled na dominanty Prahy ze
střechy Tyršova domu.

Aprílový běh s kuřetem 
Nejrychlejší běžci z 2. – 5. ročníku se 5.
dubna zúčastnili na Židovských pecích
Aprílového běhu s kuřetem na podporu
společného projektu České televize a Na-
dace rozvoje občanské společnosti Po-
mozte dětem! Závodníci v jednotlivých ka-
tegoriích absolvovali trať dlouhou 500, 700,
900 a 1100 m. V každé kategorii o umístění
na nejvyšším stupni vítězů bojovalo asi 65
dětí. Ceny nejlepším závodníkům přišla
předat trojskokanka, bronzová medailistka
z olympijských her v Atlantě 1996
a mistryně světa z Atén 1997 Šárka Ka-
špárková. Tady jsou naši nejlepší: Jan Král,
3.A (9.), Filip Běla, 3.A (7.), Dominik Horák,
4.A (5.) a Filip Tesař, 5.A – vítěz ve své ka-
tegorii.

Preventan Cup
Zástupci 4. a 5. ročníků bojovali 19. dubna
v okresním finále Prahy 9 ve vybíjené. Pre-
ventan Cup je soutěž ve vybíjené pro kluky

a děvčata, která se hraje na základních
školách v celé České republice. Záměrem
projektu je získat děti pro sportovní činnost
formou vybrané pohybové aktivity, která je
přiměřená dané věkové kategorii, nabízí
dětem pozitivní program využití volného
času a současně působí jako aktivní pro-
středek prevence kriminálních projevů mlá-
deže. Hlavním cílem je umožnit
maximálnímu počtu žáků zapojit se do po-
hybové aktivity. Pořadatelem letošního 4.
ročníku byla Asociace školních sportov-
ních klubů ČR, hostitelskou školou ZŠ Al-
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Atletika v Chodovické
Dne 16. a 17. května proběhlo v našem
sportovním areálu obvodní kolo atletických
závodů o Pohár rozhlasu. V pondělí závo-
dili chlapci z 6. a 7. ročníků a děvčata z 8.
a 9. ročníků. V úterý pak závodili chlapci 8.
a 9. ročníků a děvčata 6. a 7. ročníků. 

brechtická Kbely. V naší kategorii soutěžilo
celkem 10 družstev. Naši sportovci v ko-
nečném pořadí obsadili 3. místo. Na tomto
umístění má zásluhu celý tým, ale je nutné
vyzdvihnout soutěžní nasazení žáků 4. A,
kteří se velkou měrou zasloužili o celkové
umístění. Zisk bronzové medaile se stal
pro děti obrovskou motivací pro další tré-
nink. Budeme mít v dalším ročníku soutěže
na zlato?

McDonals´s Cup
Ve dnech 27. a 28. dubna se uskutečnilo
na našem školním fotbalovém hřišti
okresní finále 14. ročníku fotbalového tur-
naje McDonals´s Cup. V kategorii A 1. – 3.
třída naši malí fotbalisté zvítězili. Svým úsi-
lím v celém turnaji získali cenné body za tři
výhry a uhráli jednu remízu. Vítězný tým
hrál ve složení Král Jan, Koutenský Matěj,
Běla Filip, Beránek Martin, Lenner Vojtěch,
Flutka Marek, Nouzák Daniel ze 3.A, Lukeš
Milan z 2.A, Červenka Karel z 2.B a Kiche-
rer Karel z 1.A. Družstvo bude reprezento-
vat naši školu opět 24. května v areálu ZŠ
Na Pražačce, Praha 3 v kvalifikaci do kraj-
ského finále McDonald´s Cupu. Celému
týmu blahopřejeme a držíme palce v dal-
ších bojích.
V kategorii B 4. – 5. třída nás v letošním
roce čekala velká konkurence. Ve své sku-
pině B jsme postupovali z 2. místa. Opět
se nám stalo osudným silné mužstvo ze
ZŠ Generála Janouška. Sehráli jsme s ním
velice dramatický zápas. V boji o 3. místo
jsme nestačili ani na velice silné mužstvo
ZŠ Polesná. V celkovém pořadí jsme tak
získali nepopulární bramborovou me-
daili.Všem fotbalistům děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a přejeme hodně
dalších gólů do sítí našich soupeřů.

Mgr. Jana Valentová, 
FZŠ Chodovická

V okresním finále 14. ročníku 
fotbalového turnaje McDonals´s Cup
v kategorii A 1. – 3. třída naši malí 
fotbalisté z FZŠ zvítězili.

Závody pořádala skupina rozhodčích pod
vedením Karla Slámy z Domu dětí a mlá-
deže Praha 9, učitelé tělesné výchovy
a pořadatelé z řad žáků FZŠ Chodovická.
Povedlo se jak počasí, tak celé sportovní
zápolení, ve kterém bylo dosaženo velmi
dobrých výkonů i osobních rekordů. 
Z naší FZŠ Chodovická se mladší chlapci
umístili na 4. místě, mladší i starší děvčata
a starší chlapci závody vyhráli a postupují
do celopražského krajského kola, které se
koná na Julisce.

Jiří Dozorec

Máme rádi zvířata - tak se jmenuje jeden
z integrovaných bloků našeho školního
vzdělávacího programu, který je zaměřen
na environmentální výchovu. Děti z naší
mateřské školy pravidelně v jarních měsí-
cích navštěvují ZOO koutek v Radonicích,
kde mají možnost vidět domácí i volně žijící
zvířata a jejich mláďata. Po loňské ná-
vštěvě jsme se s majitelem Václavem Mys-
livcem dohodli na spolupráci, která
spočívá ve sběru starého pečiva pro zví-
řátka žijící ZOO koutku. Děti se učí vážit si
chleba, který pak nekončí v koši, ale po-
slouží jako potrava pro zvířecí kamarády.
Po celý školní rok jsme pravidelně na po-
čátku každého měsíce uspořádali sbírku
pečiva a kolegyně Jana Chvojková, která
je koordinátorkou celé spolupráce, pečivo
odvážela do Radonic. Odměnou pro děti
je pak opětovná návštěva ZOO koutku.

Za kolektiv MŠ Spojenců 
Milena Karlecová

Máme rádi zvířata ze ZOO koutku v Radonicích

Majitel ZOO koutku v Radonicích Václav Myslivec s dětmi a jezevcem
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Pomůžeme, kde můžeme
V rámci předmětu základy společenských
věd jsme se rozhodli udělat něco pro svět.
Pod vedením Mgr. Josefa Porsche, Ph.D.
jsme vymysleli a uskutečnili několik pro-
jektů, kterými chceme pomoct tam, kde je
to potřeba. Pod heslem “Na vlastní chlupy”
se 3. května 2011 uskutečnil v atriu SOŠ
pro administrativu EU benefiční prodej zá-
kusků /foto/, které jsme napekli a za výtě-
žek z prodeje /4.000 Kč/ jsme nakoupili
krmivo a další potřebné věci a převezli do
psího útulku v Tróji.
Také charitativní sbírka šatstva a hraček
pro děti a dospělé občany Afghánistánu
měla velkou odezvu mezi žáky i zamě-
stnanci školy. Šestnáct krabic oblečení po-
letí do místa určení s letci naší armády,

Přestože se letos v rámci konání maturit-
ních zkoušek dějí vskutku převratné věci,
některé body květnového programu střed-
ních škol zůstávají neměnné. Studenti
čtvrtých ročníků se loučí.
Ve Střední odborné škole pro administra-
tivu Evropské unie to bývá tradičně loučení
velmi rozverné. Maturantům fantazie ne-
chybí, a tak nás letos skrápěli vodou, ale
také dojímali recitací mafiáni, pohádkové
postavičky, fotbalistky i návštěvníci
z Marsu. Každá legrace však má svůj
konec, a tak se i čtvrťáci, poté, co obešli
všechny třídy, vrátili do civilu a k učebni-
cím. Měli před sebou posledních pár dní,
kdy mohli dokončit přípravy ke zkoušce
z dospělosti.
Svatý týden však utekl jako voda a my
jsme v pondělí 16. května přivítali krásně
oblečené studenty čtvrtých ročníků na
slavnostním zahájení maturit. Obavy a ne-
rvozita byly znát i na tvářích nás učitelů. Za-
tímco se písemná část státních maturit
odzkoušela při generálce, s ústní částí
jsme žádné zkušenosti neměli. Dnes už
můžeme říct, že se studenti i s tímto úko-

Návštěva Židovského
města pražského
Studenti SOŠ pro administrativu EU se
v hodinách základů společenské výchovy
seznamují  s různými náboženstvími, mezi
nimi i s judaismem. Proto jsme se na konci
dubna vypravili na prohlídku Židovského
města pražského, založeného v místech
mezi Karlovým mostem a Staroměstským
náměstím. Hlavním cílem této akce bylo
pochopit těžký osud židovského národa,
tragédii holocaustu a uvědomit si, jak ne-
bezpečné jsou všechny formy rasové a ná-
boženské nesnášenlivosti. 

Lenka Wildtová a Eliška Kuhnová, 
studentky SOŠ

Poslední zvonění, svaťák a pak už rovnou k maturitě

lem popasovali skvěle a zkoušky velmi
dobře zvládli. Svá maturitní vysvědčení
však převezmou z rukou ředitele školy
Mgr. Romana Lišky na Chvalském zámku
až 20. června po vykonání zbývajících částí
zkoušek. 

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Adoptovali jsme Jakenor
Rita Ramesh z Indie
Díky příspěvkům studentů a učitelů SOŠ
pro administrativu Evropské unie a péčí
studentek Gábiny Vaněčkové, Pavly Čer-
venkové, Adély Nebřenské a Daniely Man-
dorlové jsme my – studenti a zaměstnanci
naší školy – adoptivními rodiči jedenácti-

kteří nám za odměnu slíbili besedu na
téma afghánského konfliktu.
V rámci dalšího projektu jsme si dali za cíl
informovat studenty naší školy o negra-
motnosti, která ohrožuje zdravý vývoj de-
sítek tisíců dětí, zejména na africkém
kontinentě. Informativní charakter má
i „Stop kouření“. Nesnažíme se poučovat

a přímo odrazovat, ale poukazujeme na
fakta a nejen zdravotní následky kouření.
S drogami, tentokrát nelegálními, souvisí
i náš další projekt. Zpočátku jsme se báli,
že jsme si ukousli příliš velké sousto, ale
nakonec se dílo podařilo. Natočili jsme os-
miminutový film Prodej drog v čistírně peří.
Nápad se zrodil v hlavě Jana Kračmera
a skvělý scénář vytvořil Michael Hurych.
Odezva u diváků byla obrovská.

studenti třídy A3B

leté indické holčičky Jakenor Rita Ramesh. 
Rita má oba rodiče a tři sourozence
a chodí na státní základní školu ve městě
Otta. Podle informací Arcidiecézní charity,
která adopce na dálku zprostředkovává, je
Rita hodné dítě, ráda se učí a do školy
chodí pravidelně. Ritina rodina je ale velmi
chudá, žije v jedné malé místnosti. Rodiče
mají zájem o vzdělávání svých dětí, a proto
jsme se rozhodli jim život alespoň trochu
usnadnit. Všem, kdo přispěli, velmi děku-
jeme. Věřím, že i pro vás je tato adopce vý-
razem ochoty podělit se o své bohatství
s lidmi, kterým může i (pro nás) malá
částka změnit život.

Mgr. Josef Porsch, Ph.D.,
učitel SOŠ

Příspěvky jsou redakčně kráceny. 
Více  o bohatých bohatých aktivitách školy
na http://www.skola-eu-praha.cz/ze-zivota-skoly.
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Komenský a já
O soutěži Komenský a my jsem se dozvě-
děl od své třídní, PaedDr. Věry Čechá-
kové, která přihlásila mou slohovou práci
na téma Kterého člověka si mohu vážit a
proč? do celostátního klání. Finále se ko-
nalo v Brandýse nad Orlicí, kde proběhl
vědomostní test na téma Život a dílo Jana
Ámose Komenského. 
Nastal den „D“  a já se svým doprovodem
přijíždím vlakem do Brandýsa nad Orlicí.
Před školou již čeká uvítací výbor s ředite-
lem školy Miroslavem Duškem. Další den
ráno nás pořadatelé odvedou ke staros-
tovi, který si pro nás také připravil uvítací
proslov. Následně jsme si prohlédli infor-
macemi nabitou pamětní síň Jana Ámose
Komenského. Času není mnoho, proto
nemám na prostudování všech materiálů
dostatečnou dobu. Musíme totiž na auto-
bus, který nás odveze do Kunvaldu, kde
se dozvídáme něco o počátcích Jednoty
bratrské. Zpátky do Brandýsa se vracíme
chvíli před obědem. Mám poslední půl ho-
dinu, abych si zopakoval údaje o Komen-
ském.
Je čas na test. Zavedou nás do třídy, kde
nás uvítá pětičlenná  porota. Rozdají nám
test složený z pětadvaceti těžkých otázek.
Můj mozek pracuje naplno, přesto jsou
pro mě nějaké otázky neřešitelné. Jediné,
co mě ruší, je cvakání fotografova aparátu.
Fotí zkrátka všechno. Čas se naplnil. Je
třeba odevzdávat, kontroluji odpovědi.
Přes náročnost otázek jsem se svými od-
pověďmi spokojen.
Pořadatelé správně předpokládali, že nás
test unaví, a tak pro nás dětský pěvecký
sbor nacvičil zpěvohru Červená karkulka
od Jana Uhlíře a nadaná žačka brandýské
školy sólový koncert na kytaru. Po večeři
nás čekal koncert skupiny Perkelt se stře-
dověkou hudbou a svérázně pojatá diva-
delní interpretace díla Labyrint světa a ráj
srdce od Komenského.
Konečně je pátek. Na tento den všichni
čekáme. Dojde totiž k vyhlášení výsledků.
Scházíme se před zámkem, který je záro-
veň rehabilitačním ústavem. V místní jí-
delně se mají vyhlásit výsledky. Zde  je pro
nás připravené občerstvení a promítání
fotek z celé akce. Přichází porota a její
hosté. Ředitele ZŠ Miroslav Dušek v dlou-
hém projevu neustále upozorňuje na ne-
dostatek finančních prostředků. Nejdříve
se vyhlašuje kategorie A, což jsou umě-
lecké práce malých dětí. Nyní je na řadě
moje kategorie, totiž B. První místo nic, ani
druhé, ale vtom se ozve: Třetí místo zís-
kává Adam Palát, Gymnázium Chodo-
vická v Praze. Šťastný jdu k porotě, kde mi
gratulují a předávají balík odměn. Odchá-
zíme ze zámku. Všichni pořadatelé se s
námi loučí, ostatní soutěžící mi ještě gra-
tulují. Šťastný  z velmi prestižního třetího
místa se vracím z Brandýsa nad Orlicí
zpátky domů.              

Adam Palát, kvarta A

Sluníčko začínalo po zimě konečně trochu
hřát, jako by někdo otočil ventilem u to-
pení. Kolem domova důchodců ve Chva-
lech právě rozkvétaly zlaté deště. Čeká na
nás vysoká budova. Ještě pár kroků a ví-
tejte v Bethesdě!
Hned u vchodu mě do nosu praští vůně
z kuchyně, zdá se, že příprava oběda je
v plném proudu. Stoupáme po schodech
do prvního patra, pro nemocné tu mají ob-
rovský výtah. Ze stěn na nás křičí oran-
žová, všude čisto a prázdno. Invalidní
vozíky, bílé pláště, přívětivé sestry... Připo-
míná to nemocnici, panuje tu nezvyklé
ticho.
Smíme vstoupit do některých pokojů.
Hlavy se pomalu zvedají z polštářů. Obje-
vují se úsměvy plné vrásek. Někdo už
úsměv vykouzlit nedokáže. Jen srdce se
rozesměje od ucha k uchu. Jedna babička
nám vypravuje pár vzpomínek z dětství.
Jak už je to dávno! Ta na židli vedle ní nám
ukazuje fotografie vnoučat. 
Putujeme dál, místnost od místnosti, patro
od patra. Zařízením jsou si pokoje po-
dobné: pár postelí, trocha nábytku, malý
balkon, televize… Jejich domov.
Všechno je zpomalené: myšlenky, krok,
tlukot srdce. Kolik ještě odbije? Několik

Dne 29. 4. 2011 proběhl u nás
ve škole turnaj deseti smíše-
ných družstev z různých roč-
níků, od kvart až po
maturanty. Boj to byl velmi ur-
putný, fyzicky i časově pro
studenty náročný, přesto jej
zvládli  v rámci myšlenky fair
play. Při úžasné sportovní at-
mosféře, která tento turnaj
provázela, bylo velkým poziti-
vem jak prolínání vyšších
a nižších ročníků, tak promí-
sení chlapců a dívek. Studenti
ukázali, že umí trávit svůj volný
čas nejen sezením u počítačů,
v kině a u televize , ale že jsou
schopni se bavit i jinak. 

Studentský turnaj smíšených družstev

let? Měsíců? Stáří je zvláštní. Svaly ocha-
bují, sluch, zrak, čich, paměť – všechno
vás přestane poslouchat. Nemoci a bolest.
Jen srdce se stává mnohem citlivějším.
Přes všechno to trápení je v něm tolik
místa pro druhé!
Čas jako by tu neexistoval. Všechen spěch
a shon dnešní společnosti je jako z jiného
světa. Jejich pevným denním řádem se
stala už jen snídaně, oběd, večeře a pár
společných programů. Vyhlížíme z okna.
Velká zahrada, rybníček s kačenkami,
pěkné okolí. Po skupinkách se tu prochá-
zejí staří lidé a pozorují, jak se jaro hlásí
o slovo.
Oznamují nám, že jeden starý pán má
dnes narozeniny. Jdeme mu blahopřát. ,,A
kolik vám vlastně je?“ vyzvídám. ,,Jako je
v cukřence zrnek cukru,“ vzdychá, ,,kdyby
tak ty číslice šly obrátit...“ Vycházíme z bu-
dovy a atmosféra se mění. Tady vládne
rychlost, shon a mládí. Až budete mít tro-
chu času, zajděte se podívat do Bethesdy
a potěšte ty, kdo to potřebují. Ostatně, jed-
nou zestárne každý z nás.                      

Veronika Grulichová, 
kvarta A

Návštěva tichého domu

Prvenství a sladkou odměnu zís-
kala skupina 7. B, ale ani ostatní
skupiny neodešly bez dobrot.
Díky všem za prima atmosféru;
poděkování též patří  Mgr. Kabá-
tové, která vydržela pískat to ob-
rovské množství zápasů až do
finiše, a v neposlední řadě děku-
jeme i vedení školy, zejména
panu řediteli, že nám takovéto
akce povolí a studentům tak
umožní setkávat se nejen ve tří-
dách, na chodbách a v kurzech,
ale i při sportovních kláních.

Studenti gymnázia
Horní Počernice
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Náchodská 182/8520

v objektu se nachází 

čerpací stanice pohonných

hmot, občerstvení, 

myčka – vše nové, 

příjemné posezení. 

Tel. 602 370 602



Studio MACU
Náchodská 486/129, 193 00 Praha 9

www.studiomacu.cz
Kadeřnictví - dámské, pánské, dětské bez objednání

Prodlužování vlasů
Nehtová modeláž - gelové, porcelánové

Manikůra

Tel. 607 501 435

Nátěry okapůNátěry okapů
střech a dřevěných štítů,

veškeré klempířské, 
pokrývačské 

a zednické práce

KlempířstvíKlempířství
tel.: 603 723 486tel.: 603 723 486

Slender live stoly - formování postavy - akce 900Kč
Lymfodrenážní masáže - strojová - stroj digipress

exkluzivní akce: cena 1900Kč

INZERCE

Hledám byt 2 KK nebo 2+1 na Chvalech v perfektním stavu
do 2,5 mil. Kč. Tel.: 776 650 155

Prodám skleníkové sklo Helios 24 ks, 
nové, 728 069 979

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

Soukromé hodiny angličtiny. 
Výuka dospělých, příprava studentů ke zkouškám, 

doučování dětí. Také o prázdninách. 
E-mail: hana.babickova@seznam.cz. Tel.: 776 807 962

Salon pro psy H.P. Spojenců 16a
Stříhání, celková úprava. 603 518 617, 607 809 675
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AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
Sk. AM, A1, A, B, kondiční jízdy.

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

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

Prodám prostorný zrekonst. DB
3+KK/Lodž, 4. n.p., s garáží v centru H.

Poč., 2,8 mil. Volný inned. 
Tel.: 777 858 121

Pronajmu rodinný dům 4+1 v H.P., 
zařízený, garáž, sklep, plyn, kanalizace.

Volný v červenci. Tel.: 602 344 829

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

PRODÁM BYT 3KK CHODOVICKÁ, 
druž. možno OV, plast. okna, lam. 

podlahy, bezpeč. dveře, stěrky, malby,
satelit, internet. Přímý majitel. Dohodou. 

602 295 163, 724 362 807

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

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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Výprodej věcí z domácnosti za účelem
stěhování se koná od středy 15.6.2011
do odvolání. Denně od 14 do 19 hod.
Na zahradě rod. domu Jeřická 14, H.

Počernice, bus č. 223, 296 
(zast. Jeřická, tenis. kurty). 

Nářadí, sklo, nábytek, knihy, nádobí,
hračky, oblečení a pod.

Prodám byt 3+1 L+sklep (72m2) v H.P.,
OS, činž. dům, cena 2,9 mil., 

tel.: 606 902 688

Nabízíme k pronájmu provozovnu
(prodejnu) o výměře 35m2 v přízemí 
objektu č.p. 2330 v Běluňské ulici 

(věžáky) + sklad výměra 31m2 - pří-
pojka telefon+internet, samostatný

elektroměr, ÚT-soc. zařízení v objektu.
Nájem dle dohody. Informace na správě

BD v prac. době osobně, 
nebo telef./fax 281 926 536

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 

Veškeré zednické práce

Lukáš Janouch              Tel: 607 875 178
E-mail: sakul.33@seznam.cz

Celková rekonstrukce bytových jader 
a rodinných domů

Pokládaní podlahových krytin 
Plovoucí podlahy
Dlažby (obklady)
Truhlářské práce 
Zateplení domů 
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Distribuční sklad Lekkerland ČR s.r.o., Horní Počernice,
Do Čertous 2622

přijme
MANIPULAČNÍ DĚLNÍKY A ŘIDIČE VZV

do třísměnného provozu
Nabízíme: motivující platové ohodnocení, zaměstnanecké 

výhody, zázemí stabilní společnosti
kontakt : Štěpánka Zdvořáková

602 205 529
stepanka.zdvorakova@lekkerland.cz
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