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Městská část investuje
do školských zařízení miliony korun.
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Kalendář akcí v Horních Počernicích na měsíc

KDY? CO? KDE?
30.8 - 9.9. ZÁPISY DO KURZŮ V KULTURNÍM CENTRU DOMEČEK KC Domeček, Votuzská 322/12

1.9. - 9.9. ZÁPISY DO KROUŽKŮ DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE DDM, Ratibořická 1899/32

1.9., 19.30 KONCERT SKUPINY TAKKIN OFF nádvoří Chvalského zámku

2.9., 19.30 KONCERT KAPELY ŠVIHADLO nádvoří Chvalského zámku

5.9., 15.00 CUKROVÉ TINTILIMINTILI /POHÁDKA PRO DĚTI/ nádvoří Chvalského zámku

6.9., 15.00 OTEVŘENÍ NOVÉHO HŘIŠTĚ PRO INLINE BRUSLAŘE Základní škola Stoliňská

7.9., 19.30 BIG BEATOVÁ KAPELA BLUE EFFECT A RADIM HLADÍK nádvoří Chvalského zámku

8.9., 17.00 ZÁPIS DO HODIN AEROBIKU sálek tělocvičny ZŠ Ratibořická

8.9., 19.30 KAPELA ROBERT HLAVATÝ A BAND, KRÁSNÉ NOVÉ STROJE nádvoří Chvalského zámku

13.9., 19.30 KYTARISTA A ZPĚVÁK KAREL PLÍHAL nádvoří Chvalského zámku

16.9., 17.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY VĚRY TATARO: JEDNODUCHOST Divadlo H. Počernice, Votuzská 11

16.9., 18.00 FOTOGRAF KAREL CUDLÍN - CESTOMÁNIE O IZRAELI Církev čs. husitská, Náchodská 171

16.9., 19.00 CIMBÁLOVÁ MUZIKA HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU nádvoří Chvalského zámku

16.9., 19.30 SHIRLEY VALENTINE /KOMEDIE/ Divadlo H. Počernice, Votuzská 11

17. - 18. 9. KONFERENCE EVROPA PRO OBČANY – OBČAN PRO EVROPU Chvalský zámek

17.9., 19.30 BEZ OBŘADU /KOMEDIE/ Divadlo H. Počernice, Votuzská 11

19.9., 10.00 SVATOLUDMILSKÁ POUŤ Chvalská tvrz

19.9., 15.00 ZLATOVLÁSKA /INSCENACE PRO DĚTI I DOSPĚLÉ/ Divadlo H. Počernice, Votuzská 11

23.9., 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU /PŘÍBĚH O LÁSCE/ Divadlo H. Počernice, Votuzská 11

26.9., 9.00 ZÁVOD MLADÉ BĚCHOVICE fotbalové hřiště Běchovice

26.9., 15.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA /POHÁDKA/ Divadlo H. Počernice, Votuzská 11

30.9., 16.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY 115 LET ŠKOLY BÁRTLOVA Chvalský zámek

30.9., 19.30 BEZ PŘEDSUDKŮ /KOMEDIE/ Divadlo H. Počernice, Votuzská 11

1.10., 19.00 IRSKÝ VEČER – ZAHÁJENÍ HISTORICKÝCH SLAVNOSTÍ Chvalský zámek

2.10., 10.00 HISTORICKÉ SLAVNOSTI Chvalský zámek

3.10., 13.30 DOROSTIÁDA - POČERNICKÉ SPORTOVNÍ HRY hřiště FZŠ Chodovická

PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH UVNITŘ ČÍSLA



Vážení čtenáři,
zatímco červencové horké dny při-
nesly hlavně školákům krásné letní
zážitky, bleskové srpnové povodně
naopak působily nedozírné škody
na majetku i psychice lidí a mnohým
dětem pokazily prázdniny. Solidaritu
s postiženými vyjádřili také občané
Horních Počernic, ať už finančními
dary nebo přímou pomocí. Jejich
iniciativa je ukazatelem správného
směru k občanské společnosti a ke
změnám, o které dlouho usilujeme.
Princip solidarity je také základní
myšlenkou mezinárodní konference,
která se v září uskuteční na Chval-
ském zámku. Více o všech aktivitách
v naší městské části najdete v tomto
poprázdninovém HPZ.
Hezké dny vám přeje

redakce
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Vážení občané,

Prázdniny skončily a děti se
vrátily do školních lavic. Však se na ně
vedení škol a učitelé dobře připravili
a prostředí ke vstupu do nového škol-
ního roku náležitě vyzdobili. Ani obec
nestála o prázdninách se založenýma
rukama a pomohla na svět řadě investic
a velkých i menších oprav školních
budov a hřišť. Chtěl bych všem školá-
kům na začátku září popřát, aby se jim
ve škole v novém školním roce dařilo,
aby je škola bavila a hodně se v ní na-
učili. Pak budou jistě rodiče i učitelé spo-
kojeni.

Letošní léto bylo ve znamení
doznívajících květnových parlamentních
voleb i následných konstrukcí vlády, je-
jího programu a zvláště pak balíku
úsporných opatření, bez jejichž reali-
zace by se nám cesta stability, prospe-
rity a udržitelného rozvoje poněkud
vzdálila. Nejbližší období prokáže, jak
reálné byly úsporné kroky, jaké vnitřní
rezervy naše společnost má a jakou ces-
tou bychom se měli dále ubírat. Musí to
být cesta skromnosti, uvážlivosti a re-
spektování norem. Současně bylo le-
tošní léto obdobím příprav na
nadcházející říjnové komunální volby.
Náležitosti těchto voleb a jejich časový
harmonogram jsou neúprosné a ne
každý volič si celý průběh ode dne vy-
hlášení voleb až do otevření volebních
místností dovede představit. Je nás
dnes v Horních Počernicích už přes pat-
náct tisíc obyvatel, z toho dejme tomu je-
denáct tisíc voličů, ale určitě jen
menšina z nich ví, že termín 10. srpna
byl pro každou volební stranu neod-
kladným mezníkem. Jedná se o den
daný zákonem, kdy všechny strany
a hnutí musejí obecnímu úřadu předlo-
žit své kandidátní listiny. Kdo to ne-
stihne, může na své ambice
zapomenout. Věřím, že v naší městské
části se to před letošními volbami určitě
nestalo, neboť hned osm volebních
stran zaregistrovalo své kandidátní lis-
tiny obsahující zpravidla plný počet kan-
didátů na místa obecních zastupitelů,
tedy v našem případě 25 míst. Srov-
náme-li to s volbami předchozími v roce
2006, je to množství dvojnásobné. Zna-
mená to, že až dvě stě našich občanů se
hlásí k budoucím službám pro správu
obce v nejbližších čtyřech letech. Je toto
číslo dobrým příslibem? Je dobrým pří-
slibem dvojnásobná volební účast poli-
tických stran, vedle těch tradičních
i stran nových nebo nezávislých hnutí?
Nechme to na voličích. Ti mají teď ještě
několik týdnů na to, aby se seznámili
s jednotlivými volebními programy, se

složením kandidátních listin, včetně no-
vých tváří. Každá volební strana ve svém
volebním programu zpravidla představuje
jisté změny, odklony od dosavadních po-
stupů obecní samosprávy nebo určitá lá-
kavá překvapení. Zase je jen a jen na
voličích, aby dokázali vycítit, do jaké míry
jsou jednotlivé programy a sliby důvodné,
ale i splnitelné. V každém případě letošní
komunální volby už tento měsíc do naší
městské části přinesou nebývalý ruch
předvolebních aktivit, pozvánky na řadu
volebních mítinků i spoustu tiskovin, které
vedle již tradičních letáků obchodních ře-
tězců budou plnit naše poštovní stránky.
Zkrátka a dobře, předvolební ruch, ba
přímo bouře, je za dveřmi.

Tento úvodník jsem psal o před-
posledním srpnovém víkendu. Vzpomí-
nalo se na výročí 21. srpna, rádio hrálo
Krylovy písničky nebo scénky Šimka
s Grossmannem. Krásné a klidné počasí
bez překvapení jakoby dalo zapomenout
na předchozí vrtochy rozmarného léta
s nedozírnými povodňovými škodami. Ne-
uvěřitelně klidnými ulicemi městské části
v pátečním i sobotním poledni projížděly
troubící svatební kolony, na Chvalském
zámku i v Čertouzích si řeklo své ANO
hned šest párů snoubenců z Horních Po-
černic i okolí. V hotelu Chvalská tvrz vzpo-
mínal stoletý jubilant pan Krumlík
s rodinou i se svými kamarády z letňanské
Avie na léta práce i zábavy. Koupaliště ve
Svépravicích se opět zaplnilo četnými ná-
vštěvníky dychtícími po vodě i slunci. Ne-
daleký les nabízel houbařům opravdový
ráj, z mnoha zahrad se šířil zvuk vln z ba-
zénů a jásot koupajících, později se při-
dala lákavá vůně grilovaných lahůdek.
O tom víkendu se v Horních Počernicích
nestal žádný závažný trestný čin, policie
i strážnící řešili kromě dvou šarvátek jen
věci hodné domluvy. Nikomu nic nechy-
bělo, nikdo nic nehledal, idylka, klídek...

Hezký konec léta i krásný podzim
vám přeje

Ivan Liška, starosta

Klid před bouří
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Investice do modernizace a staveb školských zařízení
Je tu září a začíná nový školní rok, ohléd-
něme se tedy, co je nového v počernic-
kých školách a školkách a co naše radnice
připravuje v průběhu tohoto roku a dalších
let. Horní Počernice, jako součást údajně
bohatého regionu hl. m. Prahy, mají velice
omezené možnosti čerpat dotace z Evrop-
ské unie, a nezdá se, že by na tom nové
vedení ministerstva pro místní rozvoj hod-
lalo cokoliv změnit. Nezbývá nám tedy než
investice, a tedy i investice do škol, finan-
covat převážně z vlastních zdrojů, pro-
středků Prahy nebo státního rozpočtu. Lze
říci, že v tom jsme byli celkem úspěšní,
i když určitě ne zcela spokojení. V letošním
roce, stejně jako v předchozích letech, po-
kračovaly zásadní rekonstrukce a opravy
školních objektů, na které vynakládáme
nezanedbatelnou část vlastních finančních
zdrojů.
V letošním roce a hlavně v průběhu léta
jsme provedli v ZŠ Ratibořická výměnu
oken na jižní a západní fasádě, zateplení
stropů v kabinetech a generální opravu
měření a regulace tepla, která je u této roz-
sáhlé školy velmi důležitá. V MŠ Křovinovo
náměstí jsme měnili okna ve zbývajících
dvou podlažích jižní fasády a okno na zá-
padní straně budovy. Mateřská škola Spo-
jenců se dočkala nových sociálek a do
konce roku proběhne ještě generální
oprava terasy a části hydroizolace. Školka
v Chodovické ulici se od letošního roku
dívá na svět kompletně novými okny.
Fakultní ZŠ Chodovická má nové povrchy
a zateplení v tělocvičně, nový nábytek, po-
dlahy, část vnitřních rozvodů, nové soci-
álky a velkou investici do povrchů hřiště.
Poslední naše základní škola (ale jen
v tomto výčtu), ZŠ Stoliňská, má nový po-
vrch hřiště, zásadní opravu měření a regu-
lace a částečné opravy střech. Seznam
není jistě konečný, obsahuje jen zásad-
nější opravy a investice, podrobný soupis
by byl asi pro čtenáře dlouhý a nezáživný.
Co tedy dál?
Letos se nám podařilo po několika letech
konečně získat od Prahy dvacet milionů na
zahájení dlouho připravované dostavby
Mateřské školy Chodovická v hodnotě cca
65 milionů. Počernice přispějí letos deseti
miliony korun, takže do konce letošního
roku, dovolí-li počasí, by mohla být školka
téměř z poloviny hotová. Dostavba bude
obsahovat dvě podlaží s celkem šesti ví-
ceúčelovými třídami, s odlehčenou ná-
stavbou se zázemím pro učitele /viz
obrázek dole/. Třídy jsou řešeny v souladu

s evropskými trendy jako ví-
ceúčelové, je tedy možné je-
jich použití jak pro školku, tak
i pro první stupeň základní
školy podle potřeby. Dostavba
současně řeší i rekonstrukci
a rozšíření stávající kuchyně až
na cca 400 jídel
za den, včetně
zlepšení nevyho-
vujícího zázemí
pro zaměstnance
kuchyně a rekon-
strukci kotelny.
Dispoziční a hmo-
tové řešení vy-
chází z možností
daného místa
a požadavků
školky, připojení
ke stávajícímu ob-
jektu je řešeno krytým proskleným korido-
rem. Dostavba umožní umístit dalších až
155 dětí a díky své variabilitě pokryje po-
třeby Horních Počernic na řadu příštích let.

Tomáš Kádner,
místostarosta

V průběhu léta jsme provedli
výměnu oken v ZŠ Ratibořická.

Situace dostavby
MŠ Chodovická

Hřiště FZŠ
Chodovická
a opravené
sociální zařízení
v MŠ Spojenců

Místostarosta Tomáš Kádner
se spolupracovníky radním Josefem
Strakou a vedoucí OHSI architektkou
Hanou Pochmannovou nad plány
dostavby MŠ Chodovická.
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PROGRAM KONFERENCE
Pátek 17.9.
8.30 Příjezd účastníků a registrace
9.30 Přivítání Bc. Ivan Liška, starosta Prahy
20, zdravice oficiálních hostů
10.00 Zahájení konference,
moderuje doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
10.30 Hlavní referát:
Ing. Michaela Šojdrová
12.00 – 12.30 Referát:
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
12.30 – 13.00 Referát:
PhDr. Anna Arnoldová
13.00 – 13.30 Referát:
Dr. Karel Schwarz
13.30 – 14.00 Referát:
Paul Serres, starosta města Mions
16.00 – 16.30 Referát:
JUDr. Václav Roubal
16.30 – 17.00 Referát:
Dr. Václav Němec, CSc.
17.00 – 18.00 Diskuse u kulatého stolu

Sobota 18. 9.
9.00 Registrace účastníků konference
10.00 Zahájení dopoledního bloku
vystoupení, moderuje Ing. Jana Jelínková
10.00 – 10.30 Referát:
doc. Ing. Lidmila Němcová, CSc.
10.30 – 11.00 Referát:
Monique Chapat, předsedkyně
Comité de Jumelage v Mions
11.00 – 11.30 Referát:
Wilfried Hansen, starosta Brunsbüttelu
12. 00 – 12.30 Referát:
Ing. Monika Brzkovská
12.30 – 13.00 Referát:
Barbora Zálohová
13.00 – 14.00 Diskuse u kulatého stolu
14.00 –14.30 Schvalování deklarace, závěr

Simultánní tlumočení:
francouzština, němčina

SOLIDARITA A PARTNERSTVÍ
V souladu s principem solidarity vyhlásila
Evropská unie rok 2010 Evropským rokem
boje proti chudobě a sociálnímu vylou-
čení, aby zvýšila povědomí veřejnosti
o souvisejících otázkách. Více než osm-
desát milionů Evropanů žije v nejistotě
a musejí se obejít bez toho, co většina
z nás často považuje za samozřejmost.
Téměř jedna šestina Evropanů má tak
nízké příjmy, že si nemohou dovolit uspo-
kojit ani základní životní potřeby.
Základní myšlenka mezinárodní konfe-
rence EVROPA PRO OBČANY – OBČAN
PRO EVROPU vychází z principu solidarity
a partnerství, které Evropská unie prosa-
zuje. Chceme podnítit občanskou společ-
nost, veřejné i soukromé subjekty, sociální
partnery, místní a regionální samosprávy,
ale i lidi, kteří mají s chudobou přímou či
nepřímou zkušenost, aby se v této vý-
znamné oblasti angažovali.
V České republice je sice míra ohrožení
chudobou nejnižší ze všech zemí EU, ale
v důsledku ekonomické krize dochází také
u nás k nárůstu nezaměstnanosti, proto je
důležité o fenoménu chudoby diskutovat
a hledat cesty, jak jí účinně předcházet.
Konference se zúčastní Paul Serres a Wil-
fried Hansen, starostové Mions a Bruns-
büttelu, partnerských měst Horních
Počernic, zástupci státní správy z Francie
a Německa, bývalá poslankyně Parla-
mentu ČR Michaela Šojdrová, PhDr. Mar-
kéta Sedláčková, PhDr. Anna Arnoldová,
PhDr. Karel Schwarz, JUDr. Václav Rou-
bal, PhDr. Václav Němec, CSc.,
JUDr. Václav Roubal, doc. Ing. Lidmila Ně-
mcová, Ing. Monika Brzkovská, Barbora
Zálohová a další osobnosti, které se
danou problematikou zabývají.

PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI
Konference je určena přede-
vším zaměstnancům státní
správy a samosprávy, pra-
covníkům neziskových orga-
nizací a sdružení působících
v sociální oblasti, zároveň je
ale přístupná veřejnosti.
Vzhledem k omezené kapacitě konferenč-
ního sálu Chvalského zámku prosíme
o sdělení, zda se konference zúčastníte,
případně máte zájem vystoupit v diskusi,
nejpozději však do 10. září 2010.
V konferenčním poplatku 500 Kč jsou za-
hrnuty náklady na materiály ke konferenci,
obědy a občerstvení během dne. Poplatek
můžete uhradit buď na místě při registraci,
kde vám bude vydán daňový doklad o za-
placení, nebo na účet MČ Praha 20 číslo
19–2000923349/0800, VS: 61122119.

Na konferenci se můžete přihlásit
nejpozději do 10. září 2010 na e-mail:
dana.mojzisova@seznam.cz
nebo poštou: ÚMČ Praha 20
Výbor pro partnerství mezi městy
Jívanská 647, 193 21 Praha 20

Organizační výbor:
Dana Mojžíšová, radní
předsedkyně výboru pro partnerství
605 253 234
Bc. Ivan Liška, starosta Prahy 20
Ing. Jana Jelínková
Ing. Alexandra Janáčková
Mgr. Jana Neudertová
a členové výboru pro partnerství
Více od 1. září 2010
na www.chvalskyzamek.cz
www.pocernice.cz

Těšíme se na vaši účast.
za organizátory Dana Mojžíšová

Městská část Praha 20 – Horní Počernice a Výbor pro partnerství mezi městy
ve spolupráci s Českým centrem Mezinárodního PEN klubu pořádají

MEZINÁRODNÍ KONFERENCI EVROPA PRO OBČANY – OBČAN PRO EVROPU
17. – 18. září 2010 na Chvalském zámku v Praze 20 – Horních Počernicích

Konferenci udělili záštitu:
MUDr. Zuzana Roithová MBA, poslankyně Evropského parlamentu

J. E. Pierre Lévy, velvyslanec Francie v České republice
J. E. Johannes Haindl, velvyslanec Německa v České republice

PT - Servis
Za finanční podporu děkujeme:
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Zprovoznění kanalizace v ulici Otovická
Na základě dotazů občanů o možnosti připojení na novou ka-
nalizaci sdělujeme tyto informace:
Majitelé rodinných domků se mohou napojit až po kolaudaci
hlavního řadu.
1. etapa kanalizace: Otovická (úsek Lukavecká - Dobšická), Lu-
kavecká, Komárovská, Chodovická a Před Drahou.
Investor 16.8.2010 požádal o kolaudaci, předpoklad kolaudace
konec září 2010.
2. etapa kanalizace: Otovická (úsek Jívanská - Dobšická a Lu-
kavecká - Komárovská) a Ve Žlíbku.
Dokončení 09/2010, předpoklad kolaudace 10-11/2010.
O průběhu kolaudace budeme informovat v dalším čísle HPZ.

Poškození dětského hřiště
V noci z 10. na 11.8. došlo k devastaci oplocení dětského hřiště
v parku u Divadla Horní Počernice. Vandalové, po kterých zůs-
taly převrácené a vysypané popelnice v okolí, rozházený a roz-
lámaný polystyren a papírové krabice, si vybrali dětské hřiště k

nočnímu “posezení” a svou sílu demonstrovali poničením jeho
oplocení. Vzniklá škoda představuje přibližně 20.000 tis. Kč.
Vzhledem k tomu, že se v letních měsících tyto vandalské činy
vyskytují stále častěji, žádáme naše občany o spolupráci. Měst-
skou policii lze kontaktovat na bezplatném tel. čísle 156
zcela anonymně a hlídka je na místě během několika minut.

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Kdo je (není) soused podle stavebního zákona
Už několikrát jsem se za těch zhruba osm měsíců, co pracuji na
zdejším úřadě, setkal s názorem, že sousedem podle stavebního
zákona (tedy účastníkem územního nebo stavebního řízení) je
ten, kdo je vlastníkem pozemku nebo stavby na takovém po-
zemku, který má společnou hranici s pozemkem, na který se
předmětná stavba umisťuje nebo povoluje. Tedy pouze tzv. me-
zující soused.
Tento výklad pojmu souseda však už od účinnosti nálezu Ústav-
ního soudu uveřejněného pod č. 96/2000 Sb., tj. od 21.4.2000
neplatí. Taková definice totiž znemožňovala některým vlastníkům
ochranu jejich ústavně zaručených práv (například při účelovém
dělení pozemku tak, aby vznikl mezi pozemkem výstavby a pů-
vodně mezujícím pozemkem ještě další pruh pozemku). Pojem

Odbor místního hospodářství MČ Praha 20
přijme od 1.10.2010 pracovníka na údržbu obce

s řidičským průkazem skupiny C.
Informace přímo na odboru MH nebo na tel. 271 071 690.

ODBOR VÝSTAVBY

„soused“ (jako účastník územního nebo stavebního řízení) je tak
podle současně platného stavebního zákona nutné vykládat ší-
řeji, a to tak, že jde o osobu, jejíž vlastnické právo k sousedním
pozemkům nebo stavbám na nich může být daným rozhodnu-
tím přímo dotčeno. Tedy potenciálně i ten vlastník, kterého od
pozemku, na kterém má být stavěno, dělí cesta nebo úzký pruh
pozemku jiného vlastníka. Posouzení, do jaké šíře nebo vzdále-
nosti mohou sousední pozemky sahat, je vždy věcí konkrétního
případu a je záležitostí správního uvážení stavebního úřadu.
Je však třeba připomenout, že takové uvážení musí v případě
oznámení o záměru k vydání územního souhlasu (např. pro
stavbu plotu nebo zahradního bazénu) provést sám oznamova-
tel, který je k takovému oznámení povinen připojit mimo jiné
i souhlasy sousedů. Proto v nejednoznačných případech, kdy si
oznamovatel není vymezením sousedů jistý, doporučuji v tomto
smyslu konzultaci na odboru výstavby nebo nějakého souseda
přibrat raději navíc.

Nově účinná leč prozatím nefunkční
novela stavebního zákona
Podle novely stavebního zákona (zákon č. 227/2009 Sb.), která
nabyla účinnosti ke dni 1.7.2010, má stavebník stavebnímu úřadu
nově dokládat ke kolaudaci nebo k žádosti o předčasné užívání
údaje určující polohu definičního bodu stavby a adresního místa.
Tyto údaje mají být stavebním úřadům předkládány proto, že
i stavební úřady jsou podle nového zákona o základních regi-
strech (zákon č. 111/2009 Sb.) editory některých údajů staveb-
ního objektu v registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(tzv. RÚIAN). Problémem však je, že aby stavební úřady mohly
do tohoto registru něco zapisovat, musí být tento registr nejdříve
vytvořen příslušným správcem. Tento registr však není dosud vy-
tvořen! (Podle přechodných ustanovení budou základní registry
naplněny ve lhůtě dvou let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 1. 7.
2012). Odbor výstavby proto v souladu s metodikou ministerstva
pro místní rozvoj do doby zavedení přístupu k základním regi-
strům nebude od stavebníků údaje požadované výše uvedenou
novelou stavebního zákona vyžadovat.

Richard Měšťan,
vedoucí odboru výstavby

Mimořádné výhody pro těžce zdravotně
postižené občany (průkaz TP, ZTP, ZTP/P)
Mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené jsou určeny
občanům starším jednoho roku s těžkým zdravotním postižením
(uvedeným v příloze č. 2 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.), které pod-
statně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost.
Podle druhu a stupně postižení se poskytují mimořádné výhody
I. (průkaz TP), II. (průkaz ZTP) nebo III. stupně (průkaz ZTP/P).
Některé výhody, které vyplývají z přiznání průkazů TP, ZTP
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ODBOR OBČANSKO - SPRÁVNÍ

Setkání klientů pečovatelské služby
MČ Praha 20 s dobrovolníky z Pensylvánie
V domě s pečovatelskou službou v Třebešovské ulici proběhlo
16. června 2010 setkání klientů PS MČ Praha 20 s dobrovolníky
z amerického státu Pensylvánie. Pomáhali zde při zvelebení za-
hrady místní fary Evangelické církve metodistické a na několika
akcích pořádaných farářem Radislavem Novotným, který se také
ujal tlumočení. Převážná část dobrovolníků byli studenti univer-
zity v Hershey. Poutavě vyprávěli o studiu na univerzitě, o histo-
rii Pensylvánie a zajímavostech této části USA. Atmosféru
vyprávění doplnila projekce velmi zajímavých snímků.
Obyvatelky DPS obdarovaly na závěr hosty drobnými dárky,
které vyrobily při ergoterapiích, a všem se moc líbily. Děkujeme
Radislavu Novotnému za zprostředkování přátelského setkání
a těšíme se na další spolupráci.

Sportovní odpoledne
v domě s pečovatelskou službou
Tradiční sportovní odpoledne v domě s pečovatelskou službou
v Třebešovské ulici se letos uskutečnilo 13. srpna a pořádala ji
PS MČ Praha 20. Stejně jako v posledních letech nám ani ten-
tokrát počasí nepřálo, ale nám to nevadilo. Účastníci akce se
utkali v nejrůznějších disciplínách, například v lovu divoké zvěře,
hodu do domu nebo v lovu na udici. Pro zájemce byly jednot-
livé disciplíny doplněny výkladem z karet hostujícím kartářem,
čehož také skoro všichni využili. Jako každý rok jme viděli obdi-

Studenti z Pensylvánie vyprávěli klientům DPS o studiu
na univerzitě a zajímavostech této části USA.

Informace o konání voleb
do Zastupitelstva Městské
části Praha 20
a Zastupitelstva hlavního města Prahy
1. Volby do Zastupitelstva Městské části Praha 20 a do Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy se budou konat v pátek 15. října od 14.00
do 22.00 a v sobotu 16. října 2010 od 8.00 do 14.00.
2. V naší městské části se jedná o 12 volebních okrsků:

759 - 01 ZŠ Stoliňská
760 - 02 ZŠ Stoliňská
761 - 03 ZŠ Spojenců
762 - 04 ZŠ Spojenců
763 - 05 Jívanská 635, zasedací místnost MÚ
764 - 06 ZŠ Ratibořická
765 - 07 ZŠ Ratibořická
766 - 08 ZŠ Ratibořická
767 - 09 ZŠ Bártlova
768 - 10 Divadlo Horní Počernice
769 - 11 KC Domeček
770 - 12 ZŠ Chodovická

Informace pro voliče bydlící v Praze 20 - H. Počernicích:
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou to-
tožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo cestovním pasem.
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hla-
sovací lístky ve volební místnosti. Spolu s nimi obdrží volič též
informační leták, v němž bude seznámen s údaji potřebnými
pro realizaci volebního práva. Obálka s doručenými hlasova-
cími lístky je v pravém rohu nahoře označena adresou a číslem
volební místnosti.

Bc. Ivan Liška, starosta Prahy 20
Ing. Alexandra Janáčková,

vedoucí občansko - správního odboru

a ZTP/P jsou uvedeny v příloze č. 3 k vyhlášce č. 182/1991 Sb.
Další úlevy a slevy jsou upraveny v právních předpisech jiných re-
sortů (např. vyšší sazba, o kterou se snižuje základ pro daň z pří-
jmů, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P – ministerstvo
financí; bezplatné užití dálnic a rychlostních silnic, vyhrazená
místa k parkování – ministerstvo dopravy apod.).
Občan si o mimořádné výhody může požádat na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 20. Formulář žádosti do-
stane v kanceláři č. 211. Po podání úřad neprodleně zasílá
žádost o posouzení zdravotního stavu na Referát lékařské po-
sudkové služby pro Prahu 9 ČSSZ. Zde lékař posoudí zdravotní
stav a úřad obdrží posudek, na základě kterého vydává rozhod-
nutí o přiznání mimořádných výhod I. až III. stupně. A to navzdory
časté mylné představě, že stupeň mimořádných výhod stanovuje
úřad.
Úředník není kompetentní k tomu, aby posoudil zdravotní stav
žadatele, nemá ani potřebnou lékařskou dokumentaci. K tomu
je způsobilý pouze posudkový lékař, který si vyžádá podklady
od ošetřujících lékařů žadatele. Bližší informace lze získat na tel.
čísle 271 071 643 (Jarmila Růžková) nebo na tel. čísle 271 071
640 (Monika Brzkovská).

Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí OSVZ

vuhodné sportovní výkony, za které by se nemusely stydět ani
mnohem mladší ročníky. Nechybělo ani vzájemné špičkování
mezi soutěžícími a následné vyhlášení vítězů. Samozřejmě se
jako vždy losovala tombola, v níž každý z účastníků vyhrál hod-
notné ceny. Ztracené síly všichni načerpali při závěrečném po-
sezení u kávy, ke které se podávaly zákusky z místní kuchyně.
Všichni se pak společně rozešli do svých domovů až v pozdních
odpoledních hodinách.

Renáta Kosová,
pečovatelská služba MČ Praha20

Proč ještě nesvítí semafor
na křižovatce Božanovská - Náchodská?
Původní termín ukončení prací na křižovatce Božanovská - Ná-
chodská byl stanoven na konec června 2010. Z důvodu rekon-
strukce zálivu pro autobusy došlo ale k prodloužení prací.
V polovině července jsem iniciovala koordinační schůzku, kde
jsme řešili nejen záležitosti kolem této křižovatky, ale také uzá-
věru severní části ulice Ve Žlíbku /bude otevřena do 31.8.2010/.
Koncem srpna byly zahájeny práce na vodorovném dopravním
značení na křižovatce Božanovská - Náchodská. K údivu obyva-
tel i zaměstnanců odboru životního prostředí bylo toto značení
provedeno v naprostém nesouladu s požadavky městské části.
Náprava byla učiněna po jednání dne 27. srpna. Věřím, že slib
společnosti Zavos, která tuto stavbu koordinuje, bude dodržen,
do 10. září semafor uveden do provozu a následně zprovozněna
také zastávka autobusu Chvaly.

Hana Moravcová, radní
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ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Vyhlášení Celoměstských programů
pro oblast volného času dětí a mládeže
a oblast sportu a tělovýchovy na rok 2011
Rada hl. m. Prahy schválila usnesením č. 1195 ze dne 13.7.2010
vyhlášení Celoměstských programů podpory využití volného
času a mládeže na území hl. m. Prahy na rok 2011 a usnesením
č. 1177 ze dne 13.7.2010 vyhlášení Celoměstských programů
podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2011.
Veškeré informace týkající se vyhlášených programů včetně pod-
mínek a formulářů je možné získat na odboru školství mládeže
a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy, Praha 1, Jung-
mannova 35/29, tel.: 236 005 901, v informačním středisku
MHMP, Praha 1, Mariánské nám. 2, na www.praha-
mesto.cz nebo www.magistrat.praha.eu/Dotace-a-granty.
Uzávěrky jsou pro subjekty působící v oblasti volného času
dětí a mládeže do 20.10.2010 a pro sport do1.11.2010.
Granty hl. m. Prahy nejsou nárokovou položkou a jsou závislé na
výši schválených finančních prostředků určených pro oblast
sportu a tělovýchovy a pro oblast volného času dětí a mládeže
v rámci rozpočtu hl. m. Prahy na rok 2011.

Eva Déduchová, vedoucí OŠK

Máme doma školáka
Školní nároky na děti v poslední době velmi vzrostly. A tlak se nez-
vyšuje pouze na ně, ale také na celou rodinu. Nástup dítěte do
školy je pro rodinu velká událost, zvláště jde-li o potomka prvo-
rozeného či jedináčka. Vstupem do školy začíná školákovi nová
životní etapa: má nové povinnosti, které mohou být zcela odlišné
od dosavadních domácích pravidel, učí se přizpůsobovat celko-
vým školním nárokům, soustředění, vytrvalosti a kázni. Začíná se
ale i porovnávat s ostatními dětmi stejného věku a učí se s nimi
spolupracovat. Buduje tak svoje sociální postavení ve třídě a vztah

Strážníci z Horních Počernic hlídají
přechody u základních škol
Stejně jako každý rok se městská policie s počátkem
školního roku zaměřila na kontrolu vybraných přechodů a křižo-
vatek v blízkosti základních škol. V Horních Počernicích hlídkují
strážníci u škol Chodovická, Ratibořická a Stoliňská. S počátkem
nového školního roku městská policie opět posílí dohled nad ri-
zikovými přechody pro chodce a zajistí tak bezpečnost pro ško-
láky. V Horních Počernicích strážníci dohlížejí na dopravu u škol
Ratibořická, Chodovická a Stoliňská a to vždy od 7.20 do 8.05
hodin. „V prvních zářijových dnech budou přechody a křižovatky
pod kontrolou i kolem deváté hodiny, kdy základní školy pouštějí
domů prvňáčky. Přesné časy však závisí na dohodě s konkrétními
školami. Během září se o bezpečnost školáků v Horních Počerni-
cích stará osm okrskářů,“ uvedla Dana Hetzlová, ředitelka Ob-
vodního ředitelství Městské policie Praha 14. Kontroly přechodů
a křižovatek u škol jsou v plném proudu po celé Praze. Během
prvního školního týdne věnují strážníci zvýšenou péči celkem sto
padesáti přechodům v bezprostřední blízkosti 149 škol. V akci je
250 strážníků. „Městská policie provádí dohled nad kritickými pře-
chody celoročně. Pravidelně také doplňuje a aktualizuje seznamy
škol, kde je hlídkování nutné. Spolu s měřením rychlosti se během
posledních let bezpečnost dětí podstatně zvýšila,“ poznamenal
Rudolf Blažek, první náměstek pražského primátora, do jehož
kompetence bezpečnost v hlavním městě spadá. Kromě bez-
pečnosti dětí při jejich cestě do školy se strážníci z Horních Po-
černic soustředí také na dodržování dopravního značení či na
kontroly cyklistů. „Strážníci kontrolují především povinnou výbavu
kol a u dětí či mladistvých do osmnácti let používání helmy. Za-
měřují se také na dodržování zákazu vjezdu motorových vozidel na
cyklostezky,“ doplnila Dana Hetzlová.

-red

k učiteli.
A co rodiče? Pryč je doba, kdy mohli jezdit s potomkem na do-
volenou mimo prázdniny, začínají žít podle školního kalendáře,
pracovní dobu musí přizpůsobit rozvrhu a provozu družiny. Když
se svou ratolestí konečně dorazí odpoledne domů, musí dělat
úkoly. Sečteno a podtrženo: bez jejich pomoci se dítě neobejde.
Někdy ale ani sebelepší pomoc rodičů nestačí, když zjistíte, že
vaše dítě je každý den nápadně unavené a domácí úkoly jsou po-
strachem pro celou rodinu, má problém s usínáním, je plačtivé
a ráno do něho nedostanete ani kousek snídaně. Opravdový
problém nastává, když si vaše včera zdravá ratolest náhle stěžuje
na bolest hlavy nebo bříška, má teplotu či dokonce po ránu zvrací.
Nastává obvyklé kolečko vyšetření u lékařů, kteří většinou nic nez-
jistí. Problém je v psychice. Důvodů může být celá řada, ale v de-
vadesáti procentech je důvodem strach ze školy neboli strach
z nedostatečného výkonu, selhání, z třídního kolektivu nebo uči-
telů, strach z reakce rodiny na prospěch atd. Nejčastěji nejsou
ohroženy děti průměrné, ale hlavně nadané a šikovné. Velká zátěž
na ně doléhá, protože všichni čekají, že budou nejlepší.
Jak můžete vašemu školákovi pomoci? Zkuste zapomenout na
vlastní ambice. Mnoho rodičů si myslí, že jejich dítě bude mít
stejné cíle, jaké mu předurčili. Buďte při přípravě do školy na
svého potomka trpěliví a chvalte ho! Metoda 1:4 znamená, že za
jednu výtku by měly následovat čtyři pochvaly.
Najděte si každý den chvilku si s dítětem popovídat nejen o tom,
co se učilo, ale kdo co ve škole provedl, čemu se děti smály, kdo
ho naštval apod. Odpolední program vašeho dítěte pečlivě pro-
myslete, prvňákům jeden až dva kroužky týdně stačí, potřebují se
hlavně ve škole aklimatizovat. A nakonec – lékaři doporučují
dětem na prvním stupni deset hodin spánku denně.
Pokud budete přesto u svého dítěte pozorovat nápadnou únavu,
nechuť cokoliv dělat, citovou rozladěnost, plačtivost, zvýšenou
agresivitu nebo častou nemocnost, neváhejte rychle vyhledat od-
borníka z oboru psychologie nebo speciální pedagogiky.

Paed.Dr. Veronika Kiesling, www.cestakpohode.cz

Kanalizace bude!
Kanalizace ve Svépravicích bude. Na základě posledních infor-
mací z Odboru městského investora hl. m. Prahy bylo konstato-
váno, že žádost na financování kanalizace ve Svépravicích
z projektu Ministersta životního prostředí ČR byla z důvodů ne-
splnitelných podmínek stažena a předána na Ministerstvo země-
dělství ČR, které žádosti vyhovělo bez požadování nesplnitelných
podmínek. To dává předpoklad ještě v letošním roce zahájit vý-
běrové řízení na zhotovitele stavby a následně tuto stavbu reali-
zovat. Naše úsilí na prosazení této zásadní investice
a skutečnost, že jsme se nehodlali smířit s tím, že tato stavba ne-
bude realizována, nakonec vede ke splnění našeho slibu obča-
nům této části Horních Počernic.

Ing. Josef Straka,
radní pověřený vedením odboru rozvoje obce

ODBOR ROZVOJE OBCE
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Autobusy pro naše seniory
Na základě iniciativy radního Jiřího Janečka z pražského ma-
gistrátu se také naše městská část připojila k řešení tíživé situace
seniorů při jejich přepravě. Pana radního jsem osobně navštívila
se všemi potřebnými podklady a obratem dostala vyjádření, že
prodloužení místně obslužné linky pro seniory bylo zařazeno na
základě naší žádosti do projektu místních linek.

V měsíci srpnu jsme společně s vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví Ing. Monikou Brzkovskou a zástupci ROPID /Re-
gionální organizátor Pražské integrované dopravy/ navštívili Lé-
čebné a rehabilitační středisko Chvaly, kde jsme projednávali
s MUDr. Petrem Fialou umístění zastávky u tohoto léčebného za-
řízení. Zastávka je zde velice významná jak z pohledu lidí přijíž-
dějících do LRS za nemocnými nebo na rehabilitaci, tak ze strany
samotných klientů. Neměla by to ale být zastávka konečná, jak
bylo původně plánováno. Po skončení teoretických zjištění jsme
nastoupili do připraveného autobusu a projížděli trasu, která by
byla nejvhodnější směrem do Horních Počernic. K tomu jsme při-
zvali zástupkyni Klubu seniorů v Horních Počernicích Ilonu Ju-
klovou, která vyjádřila své připomínky z pohledu starších občanů.
Jednání s ROPID tedy pokračují a konečná verze trasy by měla
být hotova v prosinci 2010. Zatím povede linka č. 296 alespoň
do zastávky Nádraží Horní Počernice. Věřím, že ta nová bude
maximálně vyhovovat především potřebám našich seniorů. Dě-
kuji tímto radnímu Jiřímu Janečkovi za vstřícný a rychlý přístup
k řešení autobusové dopravy pro seniory v naší městské části.

Hana Moravcová,
radní Výstaviště v Lysé nad Labem nabízí

od čtvrtka 9. do neděle 12. září 2010:
Polabský knižní veletrh, kde můžete
vidět repliku Ďáblovy bible /Codex
Gigas/, kterou jste si možná nestihli pro-
hlédnout na výstavě v Národní knihovně
v Praze nebo na Chvalském zámku
v Horních Počernicích. Příznivce literatury
budou jistě přitahovat slavná jména spisovatelů, např. Ludvík Va-
culík, Vráťa Ebr nebo Václav Větvička, připraveny jsou besedy,
výstavy, autogramiády, akce pro děti nebo udílení Ceny Polab-
ského knižního veletrhu za mimořádný přínos pro českou litera-
turu Arnoštu Lustigovi.
Výstava Domov a teplo je pro ty, kteří se chtějí zodpovědně při-
pravit na zimní topnou sezónu a mají zájem o vybavení bytu.
Výstava Čtyři dny se záchranáři o poslání, úkolech a činnosti
Hasičského záchranného sboru ČR, Integrovaného záchran-
ného systému a spolupráci jednotlivých složek ZS.
Pro veřejnost jsou výstavy otevřeny od 9 do 17 hodin.
Podrobný program jednotlivých akcí na www.vll.cz

-red-

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V SDMO
/Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně/
ve čtvrtek 30. září 2010 od 10 do 16 hodin
Klimentská 9, Praha 1

Dozvíte se, jaké služby jsou poskytovány nejen
osobám s DMO, ale také všem, kteří chtějí
smysluplně trávit svůj volný čas. Výhradně
osobám s DMO jsou pak ve středisku určeny
sociální služby – např. pomoc při hledání za-
městnání, výuka základů AJ a PC nebo soci-
álně-právní poradenství a zdravotnické služby.
Rodiče dětí s postižením motorického vývoje
pak mohou využít služeb naší rané péče. Se-

tkáte s osobnostmi a odborníky, kteří obohatí program zajíma-
vými přednáškami. Všechny služby jsou poskytovány
bezplatně.

MgA. Libor Nováček, ředitel SDMO
Tel.: 222 310 803, 602 727 472

www.dmoinfo.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY
115 LET ŠKOLY BÁRTLOVA

30. září 2010 v 16 hodin
na Chvalském zámku

Srdečně zve vedení školy

Pozvánka na nové školní hřiště
ZŠ Stoliňská: 6. září 2010 v 15.00
inline brusle sebou!
Od září 2010 mají děti i dospělí další příležitost vě-
novat se jednomu z dynamicky se rozvíjejících sportů. V areálu
ZŠ Stoliňská je nové inline hřiště, které umožňuje sportování na
inline bruslích. Každý si může přijít zabruslit, zejména děti jsou ví-
tány. Chceme podporovat tento druh sportu a motivovat už ty
nejmenší pro aktivní pohyb v bezpečném prostředí. Pro děti,
které mají zájem se bruslení věnovat intenzivněji, bude fungovat
kroužek bruslení. Nejvíce nadaným nabízíme účast v týmu zá-
vodního rychlobruslení, který zde bude také trénovat. Děkujeme
MČ Praha 20 za podporu a spolufinancování, MHMP za poskyt-
nutý grant. Využijte příležitosti a přijďte si bruslení vyzkoušet.
Slavnostní prezentace se uskuteční 6. září 2010 od 15 hodin.
Pokud brusle nemáte, bude zde zdarma fungovat půjčovna veš-
kerého vybavení. Nezapomeňte na zásadu bezpečného pohybu,
přilba a chrániče jsou samozřejmostí.

Martin Březina,
ředitel ZŠ Stoliňská

Z REDAKČNÍ POŠTY
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Říkali jsme si: My jsme v suchu možná
právě proto, abychom pomohli těm, kdo
v suchu nejsou. Všude kolem sebe jsme vi-
děli, jak roste solidarita a vzájemný soucit
k utrpení druhých. Škoda, že to přichází až
ve chvíli, kdy se nás zlo dotýká osobně.
Proč Bůh dopouští takovéto situace? Bible
na mnoha místech vypráví o tom, jak roste
zlo a katastrofy, když se lidé vzdávají zod-
povědnosti za prosazování spravedlnosti
ve světě a ve svém životě. Jsou-li povodně,
sucha, hurikány, sněhové kalamity v dů-
sledku našeho nezodpovědného chování
k přírodě, pak to potvrzuje to, co se v Bibli
píše. Jestliže roste mezi lidmi sobeckost,
pocit nezávislosti a lhostejnosti k druhým,

často přijde jako odpověď těžký
pád.
Chybí-li nám pokora, úcta k řádu
Vesmíru (Stvoření) a jeho pra-
vidlům, přichází spravedlivá od-
plata. Lidé na Haiti odpověděli
na zemětřesení pokáním a lítostí
na svým zlým jednáním, přijali
odpuštění a teď všichni spolu,

bohatí i chudí, se snaží obnovit svou zemi.
Kéž je naše odpověď na toto běsnění živlu
také pokorná, tichá a soucitná. Mnohé se
tak může v našem národě změnit. A díky
Bohu se mění, a za to i vám všem děkuji.

Mgr. Radislav Novotný,
farář Evangelické církve metodistické

Hornopočerničtí pomáhali po povodních
Na výzvu charitativní organizace ADRA po
dobrovolnících, kteří by chtěli pomáhat po
povodních na Frýdlantsku, slyšela (mezi
mnohými) také skupina lidí z farnosti Evan-
gelické církve metodistické v Horních Po-
černicích. Do Liberce odjeli spolu se svým
kazatelem 12. srpna.
ADRA má velmi dobře zorganizovanou
pomoc a příkladně se stará o své dobro-
volníky. Chutná strava, suché spaní a milé
zacházení nás všechny povzbudilo k ná-
ročnému úkolu. Po snídani v 7 hodin
se před budovou ADRY vytvořil zástup
asi sto čtyřiceti dobrovolníků, které si
koordinátoři postupně rozebrali a od-
vezli na nejvíce postižená místa.
Naším cílem byla obec Hejnice na
řece Smědá, kde obyvatele hlavně
podél řeky překvapila v sobotu 7.
srpna blesková povodeň. Mnozí z nich
přišli o vše, co měli v přízemí a sute-
rénu domu nebo na zahradě.
Všechna pomoc se v Hejnicích kumu-
lovala v požární zbrojnici, kde byl do-
statek nářadí, úklidových prostředků,
šatů, ale i pitné vody. Odtud jsme chodili
pomáhat několika rodinám. V jednom
z domů byli starší občané, kteří se nechtěli
nechat přesvědčit, aby opustili dům, který
potřeboval vyklidit, odstranit dřevěné po-
dlahy, oklepat omítku, vyčistit zahradu
a vše opravit. Bylo těžké vidět všechnu tu
bezmoc a trápení lidí.

Bylo těžké vidět
všechnu tu bez-
moc a trápení lidí.

Do Svaté země a zpět aneb za krásami Země české
V duchu tohoto titulku probíhal náš skaut-
ský tábor od 3. do 24.7. a značně se lišil
od jiných táborů, protože jsme nestrávili
všechen čas na našem obvyklém tábořišti,
ale skoro každý den na jiném místě. Aby
toho nebylo málo, ještě jsme stále měnili
způsob dopravy, proto byla taky jako tá-
borová hra zvolena křížová výprava.
Z Horních Počernic jsme vyjeli na kolech,
naše trasa byla dlouhá 270 kilometrů.
Zvládli jsme ji oproti všem očekáváním
bravurně a dokonce bez návštěvy chirur-
gické ordinace. Během cesty nám jako
nocleh posloužily skautské základny v
Nymburku, Kolíně a Chrudimi a jeden
kemp v Litomyšli. Cílem našeho putování
byla Dolní Dobrouč, malé
městečko na východě
Čech, kde jsme si užili
čtyři slunečné dny, roz-
loučili se s koly a nazuli
pohorky. Pěší část na-
šeho puťáku byla odstar-
tována. Bohužel už se víc
podobala křížové vý-
pravě, protože jsme byli
nakaženi nemocí HMFD
(česky ruka, noha, pusa),
což je virové onemoc-
nění, po kterém se na
rukou a na nohou vytvoří

vyrážka a v puse afty, ale naštěstí se
po čtyřech dnech všichni zotavili. I
přes tyto nepříjemnosti jsme
úspěšně překročili Orlické hory a po
pěti dnech došli do Zábřehu, kde
jsme strávili deštivý víkend v bývalé
hájence pronajaté od místních
skautů. Paradoxně byl pro nás déšť
dobrou zprávou, protože po víkendu
nás čekaly tři dny na vodě. Nalodili
jsme na řece Moravě, pluli ve třech
pramicích a dvou raftech. Cesta byla
klidná až na poslední den, kdy jsme
utopili vlnolam, ale to nás nezasta-
vilo a dopluli jsme až do Střeně, ves-
nice nedaleko Olomouce. Tady

křižáci “dobyli” Jeruzalém, ale následně ho
byli donuceni Saladinem do tří dnu opustit
a vrátit se do Prahy. Nezbylo nic jiného,
než sbalit věci a odjet zpátky domů.
Tento netradiční tábor se setkal z úspě-
chem ze strany účastníku i rodičů, a byla
to určitě dobrá zkušenost pro kluky i ve-
doucí. Hlavně bych chtěl poděkovat za
všechny skauty z našeho oddílu zastupite-
lům Horních Počernic, že nám z rozpočtu
přispěli na jeden raft.

Jan Haken,
skautské středisko Oheň
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Místní veřejná knihovna Horní Počernice
Náchodská 754, 193 00 Praha 9
tel.: 281 921 587 /oddělení pro dospělé/, 281 920 742 /oddělení pro děti a mládež/
Půjčovní doba: PO ZAVŘENO, ÚT 10:00 - 19:00, ST 14:00 - 19:00, ČT 14:00 - 19:00, PÁ 10:00 - 16:00
www.knihovnapocernice.cz, e-mail: knihovna@knihovna-hp.cz

Milí naši čtenáři,
věříme, že jste se všichni vrátili z dovole-
ných a prázdnin ve zdraví. Přejeme vám
všem chuť do života, ať vám zregenero-
vané síly vydrží co nejdéle.
Provoz v naší knihovně opět běží klasic-
kým způsobem, to znamená, že už neplatí
prodloužená výpůjční doba. Ve vlastním
zájmu si hlídejte datum, kdy máte knihy
vrátit, ať se vyhnete zbytečným poplatkům
za upomínky. Neustále pro vás obohacu-
jeme náš knižní fond nákupem nových
knih, současně také vrcholí přípravy na
velkou podzimní akci:

Dny řecké
a kyperské kultury
6. a 7. října 2010 od 18.00
a doprovodný program:
výstava
Církevní bohatství Kypru
Zahájíme ji v pondělí 20. září v 17 hodin
ve 2. patře špejcharu Chvalské tvrze,
potrvá do 8. října 2010.

Přijďte, těšíme se na vaši účast.

Kalendárium
Milan Šimečka /7.4.1930 - 23.9.1990/
Šimečka je především autorem vynikají-
cích politických fejetonů. Po studiích na fi-
losofické fakultě v Brně odešel na
Slovensko, kde se stal odborným asisten-
tem na Komenského univerzitě v Brati-
slavě. Ve druhé polovině 60. let minulého
století přednášel na Institutu pro evropské
dějiny v Mohuči. Hlavním předmětem jeho
zájmu byly dějiny sociálních utopií.
Po roce 1970 byl donucen z fakulty odejít
a pracoval jako dělník, řidič a bagrista. Ve
znormalizované Bratislavě se stal spolu s
Mirom Kusým jedním z mála aktivních od-
půrců režimu a organizátorů samizdatu,
těsně spolupracujících s podobně „posti-
ženými“ kolegy z Prahy.
V roce 1979 vydal v kolínském exilovém
nakladatelství Index knihu studií Obnovení
pořádku, v níž brilantně odhalil postupy
normalizace a její plíživý a umrtvující vliv
na celou společnost.
Poslední Šimečkovou knihou byly měsíční
úvahy z roku 1988 Konec nehybnosti,
psané v očekávání nutných změn ohláše-
ných Gorbačovovou politikou perestrojky.
Obě knihy má naše knihovna ve svém
fondu a my vám je doporučujeme.

Božena Beňová,
ředitelka místní knihovny

Jan Urban:
Extrémy a lidé blízcí
/Rozhovor se Šimonem Pánkem/

Šimon Pánek je znám především jako za-
kladatel a mnohaletý ředitel špičkové hu-

manitární organizace
Člověk v tísni, která
od skromných za-
čátků před patnácti
lety čítá dnes několik
set pracovníků. Navíc
má osobní zkušenost
z těch nejrizikovějších
a nejzanedbanějších
oblastí světa. Knižní
rozhovor, který vznikl

díky publicistovi Janu Urbanovi, předsta-
vuje Šimona Pánka nejen v jeho profesi,
ale také mimo ni. Úvahové pasáže, ne-
všední postřehy, dramatické zážitky, hu-
morné historky, osobní kronika... To vše
a ještě daleko víc najdete na stránkách této
knihy.

Ayaan Hirsi Ali:
Rebelka
/Odvrácená strana Islámu/

Jaké je žít s vědomím, že nad vámi někdo
vynesl rozsudek smrti? Že jste "další na

řadě"? Ayaan Hirsí Alí
ví dobře, jaké je bojo-
vat se všudypřítom-
nými obavami o život.
A to přesto, že nežije
v daleké arabské
zemi, ale přímo upro-
střed západní Evropy,
v kraji s dlouhou de-
mokratickou tradicí,
kde každý má zaruče-

nou svobodu projevu. Nebo skoro každý?
Ayaan byla vždy bojovnice, vždy šla hla-
vou proti zdi. Ve své autobiografii líčí své
dramatické životní osudy od dětství v tota-
litním Somálsku, přes dospívání, pobyt
v Saúdské Arábii, tamější diskriminaci ze
strany "bílých" muslimů, nucenou rituální
obřízku provedenou proti vůli rodičů, stě-
hování do Etiopie, poté do Keni, dohod-
nutý sňatek s mužem, kterého si za
žádnou cenu nechtěla vzít, a její následný
útěk do Nizozemska. Zde po nelehkých
začátcích získala občanství, vystudovala
a nastoupila politickou kariéru. Zažila velké
propady, zklamání, strach i utrpení, ale
díky své nezlomnosti a inteligenci se po-
každé dokázala znovu postavit na nohy.

Herta Müllerová:
Cestovní pas
Útlá novela Herty Müllerové nás zavádí do
německé vesnice v rumunském Banátu za
Ceaucescovy diktatury v 80. letech minu-
lého století, kdy rodina mlynáře Windische
čeká na vystěhování do Německa. Ru-
munští Němci, stejně jako ti naši v Sude-
tech, přišli na svá nová území v historické

minulosti, na rozdíl
od nich však nebyli
po válce vyhnáni,
nýbrž odcházeli
sami a postupně
z politických a eko-
nomických důvodů.
K odchodu ale po-
třebovali trnitou
cestou plnou totalit-
ních ostnů získat
cestovní pas.

Původní německý titul novely Der Mensch
ist ein großer Fasan auf der Welt cituje ru-
munské přísloví, že i na člověka lze vztáh-
nout omezení letu bažanta. Někomu,
někam a někdy se narodíme. Je-li toto po-
znamenání hodně bolestné, člověk vyko-
ření a ani v širém světě nenalézá domov,
dostává se do izolace vnější i vnitřní a další
okleštění svobody si někdy přidává i sám.
Má-li při tom všem dostatek síly a vůle, pře-
žívá. A dokud žije, může existovat i naděje.
A dokud má člověk naději, touží.

Naďa Johanisová:
Kde peníze jsou služebníkem,
nikoliv pánem
/Výpravy za ekonomikou přátelskou
přírodě a člověku/

Čtivě psaná kniha,
doplněná vtipy zná-
mého humoristy, na-
bízí pohled na
šetrnější modely fun-
gování lidské společ-
nosti, které nemusí
nutně vést k ekolo-
gické krizi. Podívejme
se spolu s autorkou
za kulisy ekonomic-

kých frází a objevme bohatý existující svět
alternativní ekonomie, vyrostlý zdola z fun-
gující občanské společnosti. Dozvíme se,
jak fungují etické banky, kampeličky, spo-
třební a jiná družstva, co se skrývá za les-
klou fasádou hypermarketů a proč se
z některých částí venkova vytrácí život.
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Program divadla v září a říjnu 2010
Čt 16.9. v 17.00 Vernisáž výstavy
Věra Tataro: JEDNODUCHOST
Přehled představení:
Čt 16.9. v 19.30
SHIRLEY VALENTINE
Pá 17.9. v 19.30
BEZ OBŘADU
Ne 19.9. v 15.00
ZLATOVLÁSKA
Čt 23.9. v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Ne 26.9. v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Čt 30.9. v 19.30
BEZ PŘEDSUDKŮ
So 2.10. v 15.00
ČAROSTŘED
Ne 3.10. v 19.30
LEDŇÁČEK
Ne 10.10. v 15.00
PRINC BAJAJA
Po 11.10. v 19.30
PRÁZDNINY SNŮ
So 16.10. v 19.30
SLUHA DVOU PÁNŮ
Ne 17.10. v 15.00
JAK SE ZBAVIT ČERTA
Út 19.10. v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Čt 21.10. v 19.30
ABY BYLO JASNO
Út 26.10. v 19.30
MILADA
Pá 22. - Ne 31.10.
ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM
Představení pro MŠ a ZŠ od 9.00
Po 20.9.
BROUČCI
St 22.9.
MALOVANÉ PÍSNIČKY
Pá 1.10.
KOUZELNÁ HUDEBNÍ ŠKOLA
Čt 7.10.
JAK VÍLA MOROVLÁSKA SPLNILA TŘI
PŘÁNÍ
Čt 14.10.
KAŠPÁRKOVA ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Po 18.10.
JAK KRTEK KE KALHOTKÁM PŘIŠEL
Čt 21.10.
ŘECKÉ BÁJE
Pá 22.10.
ŘECKÉ BÁJE

Čtvrtek 16. září v 19.30
Willy Russell

SHIRLEY VALENTINE
Režie: Zdeněk Kaloč
One woman show Simony Stašové
v komedii o hledání vlastní identity.
Inscenace vznikla ve spolupráci s FDA.
Vstupné 350, 300, 250 Kč

Pátek 17. září v 19.30
BEZ OBŘADU
DS UCHO Uhříněves
Konverzační komedie
Jednotné vstupné 80 Kč
Internetové rezervace vstupenek najdete
v sekci představení jiných pořadatelů.

Neděle 19. září v 15.00
ZLATOVLÁSKA
Divadlo Drak Hradec Králové
Inscenace inspirovaná projektem
Josefa Krofty Jak si hrají tatínkové je
určena nejen dětem od šesti let, ale
i dospělým.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 23. září v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansambl
Příběh o lásce až na věčnost v autorské
režii Petra Strnada.
Do jaké míry jsou naše životy
ovlivňovány těmi druhými?
Tragikomedie napsaná pro Vilmu
Cibulkovou a Miroslava Etzlera.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Neděle 26. září v 15.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadlo Pohádka
V nastudování tohoto divadla ožívá
známý pohádkový příběh. Inscenace je
ozvláštněna scénickým využitím prvků
černého a luminiscenčního divadla.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 30. září v 19.30
D. Ruiz, F. Bettanini & N. Pistoia,
P. Ammendola

BEZ PŘEDSUDKŮ
Divadlo Kalich
Režie: Roman Štolpa
Komedie pro odvážné diváky a ještě
odvážnější herce. V jediném volném
pokoji musí neplánovaně přespat Diego
s Fionou, dva letití přátelé. Stáváme se
svědky vtipného, velmi trefného a místy
i dojemného slovního souboje postav
s řadou nezapomenutelných gagů.
Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníček
Vstupné: 300, 270, 240 Kč

Sobota 2. října v 15 hodin
ČAROSTŘED
A ČERNÁ PANÍ
DS Františka Kreuzmanna
Strašidelná pohádka o mocném mágu
Čarostředovi, s písničkami, šermem
a žertovnými kousky.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč

Neděle 3. října v 19.30
William Douglas Home

LEDŇÁČEK
Divadlo Ungelt
Režie: Ladislav Smoček
Anglická komedie o vdově, sirovi a jeho
komorníkovi, ve které hrají Alena
Vránová, Petr Kostka a František Němec
/za roli sira Cecila získal Cenu Sazky
a Divadelních novin za nejlepší herecký
výkon sezóny 2007/2008. Všichni tři
herci byli nominováni na Cenu Thálie
2008.
Vstupné 350, 300, 250 Kč

FILM

FILM
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Partner Divadla Horní Počernice
pro rok 2010

ZÁPISY
DO KURZŮ
V KC DOMEČEK
Votuzská 322/12
od 30. srpna do 9. září
po – čt od 15 do 19 hodin
NA JAZYKOVÉ
A POHYBOVÉ KURZY
V DOMEČKU
Zápis na školní rok 2010/11 probíhá ve
foyeru Divadla Horní Počernice (Vo-
tuzská 379/11). Od pondělí 30. srpna
do čtvrtka 9. září, v době od 15 do 19
hodin. Podrobné informace najdete na
www.divadlopocernice.cz/kurzy
Těšíme se na vás v novém školním
roce.

za vedení kurzů Eva Urbanová
Tel.: 281 920 339 (pouze v době zápisu)

Středa 6. října v 19.30
ŘEKNI,
KDE TY KYTKY JSOU?
Pro nemoc zrušeno

Neděle 10. října v 15 hodin
Jiří Teper

PRINC BAJAJA
Městské divadlo Nymburk
Pohádka o tom, jak udatný princ Bajaja
zachrání s pomocí svého koně krásnou
princeznu ze spárů trojhlavého draka.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč

Pondělí 11. října v 19.30
Francis Joffo
PRÁZDNINY SNŮ
DS Háta
Režie: Antonín Procházka
Jacques Perthuis a jeho žena Do-
minique přijíždějí do vily na Azurovém
pobřeží, kde se na jejich hlavy sesype
během dvou hodin po příjezdu celá řada
neuvěřitelných katastrof. Jsou vtaženi
do bláznivého dobrodružství, jaké si jen
stěží mohli kdy představit.
Hrají: Jana Šulcová, Vladimír Čech/
Petr Pospíchal/ Zbyšek Pantůček,
Ivana Andrlová/ Olga Želenská,
Lucie Zedníčková/ Jana Zenáhlíková,
Kristýna Jetenská/ Hana Kusnjerová,
Marcel Vašinka/ Vladislav Beneš,
Michal Jagelka/ Ernesto Čekan
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Sobota 16. října v 19.30
Carlo Goldini

SLUHA DVOU PÁNŮ
DS Františka Kreuzmanna
Staňte se svědky toho, jaké to je sloužit
dvěma pánům. Kdože má tu drzost? No
přece Truffaldino, prohnaný, lstivý
a vtipný sluha, který baví diváky na
celém světe už skoro tři století.
V hlavní roli Jan Potměšil
Dále hrají:
Ivan Remta, Markéta Coufalová,
Ivo Theimer, Jana Kreuzmannová,
Rostislav Trtík, Milada Čechová/
Lucie Julínková, Petr Herold
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Neděle 17. října v 15.00
JAK SE ZBAVIT ČERTA
Divadlo Na RozHraní
Pohádka pro velké i malé diváky o tom,
jak se z nepovedeného čerta díky lásce
stane povedený člověk.
Vstupné: 90, 70, 50 Kč

Úterý 19. října v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansambl
Tragikomedie napsaná pro Vilmu
Cibulkovou a Miroslava Etzlera /foto/.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Čtvrtek 21. října v 19.30
Alan Ayckbourn

ABY BYLO JASNO
Fanny agentura
Komedie, která by se klidně mohla
jmenovat Jedno velké nedorozumění
nebo také Jeden o voze, druhý o koze.
Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová,
Veronika Nová, Otto Kallus
Vstupné: 260, 230, 200 Kč

Úterý 26. října v 19.30
Jiří Pokorný

MILADA
NEDOKONČENÁ OPERA
Divadlo na zábradlí
Režie: Jiří Ornest
Benefiční představení pro MUM Horní
Počernice, Bethesdu a o.p.s. Čokolá-
dové děti. Hra s operní předehrou, třemi
dějstvími a dvěma přestávkami.
„Sklepácká“ série víceméně komických
hereckých výstupů a scének, propojená
písničkami a absurdní dějovou linkou.
Inscenace byla nominována za scéno-
grafii v Cenách Alfréda Radoka.
Hrají: Marta Vítů, Natália Drabiščáková,
Dáša Součková, Pavel Liška, Josef
Polášek, Leoš Noha, Martin Kříž
Vstupenky v ceně 250 – 500 Kč
Zakoupením vstupenky v horní cenové
relaci přispějete na činnost konkrétním
neziskovým organizacím.
Internetové rezervace najdete v sekci
představení jiných pořadatelů.

Pátek 22. - neděle 31.10.2010
ČECHŮV
DIVADELNÍ PODZIM
3. ročník festivalu
ochotnických divadel pořádá
Divadelní sdružení
Horních Počernic, o.s.

Hostovat přijedou divadelní soubory
z České Lípy, Turnova, Semil, Mělníka,
Poděbrad, Benešova, Lomnice nad
Popelkou, České Skalice a Zbraslavi.
Poprvé přivítáme také zahraničního
hosta, slovenský divadelní soubor
z městečka Lúky pod Makytou s před-
stavením Ženský zákon.
Podrobný program festivalu najdete
v 10. čísle HPZ.

Bc. Hana Čížková, ředitelka divadla
Martina Prudilová, propagace

16.9. 2010 v 17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Věra Tataro:
JEDNODUCHOST
/obrazy/
Věra Tataro maluje osobitým stylem. Její
obrazy jsou precizní a jasně definované
čistými liniemi a sytými barvami. Jsou
nabité energií a příběhy, které buď ob-
jevíte nebo si je domyslíte. Stanete se
tak spolutvůrcem obrazů, kterým svým
úhlem pohledu dodáte novou pointu.
Věra Tataro ilustruje knihy pro děti a za
svou práci získala i mezinárodní oce-
nění. Žije v Horních Počernicích.

Změna programu vyhrazena



Chvalská tvrz 857, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130,
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Proč zářící? Protože září u nás patří už tře-
tím rokem k nejnabitějšímu měsíci v roce
s bohatým a velmi pestrým programem,
takže návštěvníci zámku někdy nevědí, co
si dřív vybrat.

Chvalská triáda
Hned s prvním školním dnem se rozbíhá
už tradiční Chvalská triáda, tedy přehlídka
koncertů tří žánrů pro všechny věkové ka-
tegorie. První týden se nádvoří zámku ro-
zezní fúzí jazzu, soulu a funky v podání
skupiny Takin´Off a reagge stylem v pro-
vedení skupiny Švihadlo. Obě kapely za-
ujmou především mladší posluchače.
Druhý týden je ve znamení klasického big-
bítu. Horní Počernice mají možnost přivítat
českou kytarovou legendu Radima Hladíka
a jeho Blue Effect. Následuje pak dvojkon-
cert skupin Robert Hlavatý & Band
a Krásné nové stroje, které též patří k le-
gendárním skupinám českého bigbítu.
Závěr triády bude patřit Karlu Plíhalovi,
jehož poetika je balzámem na duši pro
mnohé z nás, a také skupině Hradišťan,
jejíž hudba v minulém roce okouzlila
a zcela si podmanila všechny návštěvníky
zámku.

Svatoludmilská pouť
V neděli 19. září 2010 si vás dovolujeme
pozvat na 2. ročník Svatoludmilské pouti.
V minulém roce se tato akce setkala s vel-
kým ohlasem a bylo by škoda v krásné tra-
dici nepokračovat. Těšit se můžete na
bohatý program pro děti i dospělé, kde ne-
bude chybět ani ukázka výcviku asistenč-
ních psů, dětské divadlo či řemeslné trhy.

Kinobus na Chvalech
Letos v červenci parkoval Kinobus DPP na
Chvalech již podruhé. Tento projekt se se-

tkal opět s velkým zájmem veřejnosti
a všechna filmová představení byla “plná“.
Pouze první večer na film 2 Bobule se
vinou horšího počasí přišlo podívat „jen“
180 diváků. Přes 240 diváků shlédlo film Tři
sezóny v pekle a ke třem stovkám přišlo na
film Protektor.

Výstavy
1.7. - 5.9.2010
České hrady v díle Jana Konůpka
Grafiky ze sbírek Knihovny NM a současné
fotografie českých hradů

1.9. - 26.9.2010
Ladislav Rada: Portréty osobností
Výstava známého karikaturisty a peda-
goga k 80. narozeninám autora
Expozice ve stodole v areálu Chvalské
tvrze, kurátor František Špergr

10.9. - 28.11.2010
O pivovarnictví a pivu
Výstava mapující historii a vývoj vaření piva
v českých zemích a dokumentující zá-
kladní výrobní postupy i vývoj designu
lahví, pivních etiket či tácků
(ve spolupráci s NZM)

30.9. - 10.10.2010
Výstava k 115. výročí školy Bártlova

Zářící září na Chvalském zámku

Prodloužení výstavy:
Až do 26.9.2010 je prodloužena výstava Ví-
tězslavy Klimtové Pohádková země na
zámku II. aneb Příběhy lučních skřítků,
která je umístěna ve sklepeních zámku.

Velice se omlouváme všem návštěvníkům,
kteří se těšili na výstavu 3D: dotek, dialog,
domov výtvarného ateliéru Čáry Máry. Uvi-
díte ji na jaře r. 2011.

Další akce:
5.9., 15.00
Cukrové tintilimintili
pohádka pro děti (Divadélko Kůzle)

19.9., 10.00-17.00
Svatoludmilská pouť na Chvalské tvrzi
divadlo, hudba, řemeslné trhy, zábavné
atrakce pro děti, ukázka výcviku asistenč-
ních psů



Hornopoèernický zpravodaj září 2010

15

Chvalská triáda
Koncerty na nádvoří zámku:
1.9., 19.30
Takin´Off
Jazz, soul a funky v podání téměř počer-
nické kapely pod vedením Jana Plíška
s Terezou Černochovou a černým skatují-
cím raperem Henrym D
2.9., 19.30
Švihadlo
Kvalitní reggae hraje tato skupina už 20 let.
7.9., 19.30
Blue Effect a Radim Hladík
Klasik českého bigbítu se po delší odmlce
vrátil na hudební scénu obklopen novými
mladými hudebníky.
8.9., 19.30
Robert Hlavatý a Band, Krásné nové
stroje
Dvojkoncert skupin, jejichž jádro tvoří ro-
dáci z Horních Počernic.
13.9., 19.30
Karel Plíhal
Legenda českého folku, jehož poetické
písničky a básničky provází několik gene-
rací posluchačů.
6.9., 19.30
Hradišťan
Po roce se opět rozezní na nádvoří Chval-
ského zámku legendární housle primáše
Jiřího Pavlici a nástroje jeho kolegů.

Pozvánka na říjen:
1.10., 19.00
Irský večer
Zahájení historických slavností
2.10., 10.00 - 17.00
Historické slavnosti nejen tanečně laděné

Investing In Our Regions
tak se jmenuje knižní novinka
vydaná v Bruselu, která před-
stavuje 150 úspěšných projektů
realizovaných a financovaných

Evropskou unií. Mezi tyto projekty byla zařa-
zena i rekonstrukce Chvalského zámku, jako
jeden z pěti nejúspěšnějších projektů realizo-
vaných v České republice. Tuto knihu si mů-
žete vypůjčit v Místní veřejné knihovně na
Náchodské ulici.

Koncert je přístupný dětem nad 10 let.



16

Hornopoèernický zpravodaj září 2010

Bezdomovci – tak jsou označovány osoby,
které nemají domov. Způsob života těchto
lidí je doprovázen sociální izolovaností
a dalšími negativními faktory, jako jsou
různé nemoci, závislost na návykových lát-
kách (alkohol, drogy). Bezdomovectví ne-
musí být jen zjevné – což jsou všem známé
postavy, které okázale žijí mimo standardní
hranice sociálních norem a návyků - „lidé
z nádraží a parků“. Může být i skryté, což
jsou lidé, kteří jako bezdomovci žijí, ale nej-
sme schopni to rozlišit „na první pohled“,
to je většina lidí bez domova.
Letošní léto je kromě velkých výkyvů po-
časí vyjímečné i tím, že máme v naší obci
velké množství zjevných bezdomovců.
Jsou k vidění všude – před obchody (zej-
ména těmi, kde je možno pořídit alkohol),
u dětských hřišť, hřbitovů (zde jsou lavičky,
kde mohou sedět a popíjet) a dále zahrád-
kářské kolonie (zde přespávají). Znečiš-
těné prostranství, hluk, zápach, to jsou
důsledky tohoto jevu. Každý z vás jistě
může vyjmenovat konkrétní místa, kde
jsou často k vidění, kde přespávají apod.
Rada hlavního města Prahy schválila akční
plán proti bezdomovectví, připravený rad-
ním Jiřím Janečkem. Média podrobně ro-
zebrala záměr Prahy zřídit Centrum
integrované pomoci. Praha se věnuje to-
muto problému již dlouho, např. v roce
2007 proběhlo v Praze sčítání bezdo-
movců – tehdy jich bylo zhruba 2000.

Dlouhodobě podporuje organizace (Na-
děje, Armáda spásy, Charita, Nový Pro-
stor), pomáhající bezdomovcům. Zvýšila
kapacitu ubytovacích zařízení pro bezdo-
movce, zřídila pojízdnou ambulanci. Le-
tošní plán je pokračováním opatření
vedoucích k vytlačení bezdomovců z cen-
tra. Uvidíme, jak dopadne jeho realizace.
Naše městská část byla do nedávné doby
stranou zájmu této skupiny obyvatelstva.
S tlakem, vyvíjeným v centru Prahy na vy-
tlačení těchto osob, hledají nová působiště
a lokality. Bohužel hledají i v naší obci.
V současné době se ze všech stran na
úřad městské části valí stížnosti na bezdo-
movce. Představitelé obce ovšem potře-
bují pomoc veřejnosti. Pomozte zmapovat
výskyt bezdomovců na našem území – tyto
informace můžete volat na tel. číslo 271
071 640. Účinnou prevencí je důsledné za-
bezpečení všech objektů, i těch nejméně
cenných, jako jsou skleníky, přístřešky, za-
hradní domky, sklepy apod., tak, aby zde
nemohl nikdo cizí přespávat. Vlastník ob-
jektu může kdykoliv požádat policii
o pomoc při vystěhování nežádoucí ná-
vštěvy. Městskou policii můžete požádat
o pomoc sami, a to při porušování pravidel
občanského soužití, o pomoc proti zlodě-
jům, násilníkům, výtržníkům, vandalům
a dalším negativním jevům. Rovněž Vám
pomohou řešit přestupky proti veřejnému
pořádku, nejčastěji rušení nočního klidu,

znečišťování a zábor veřejných prostranství
(neoprávněné odkládání odpadků), a do-
držování vyhlášek města (např. v oblasti
žebrání, požívání alkoholu na veřejných
prostranstvích apod.) Seznam lokalit, kde
je obecně závaznou vyhláškou zakázána
konzumace alkoholických nápojů na ve-
řejných prostranstvích, najdete na webo-
vých stránkách Magistrátu, jedná se
o vyhlášku č. 7/2010.
Věříme, že pomůžete při řešení problému
bezdomovectví v naší městské části. Stačí,
když přestaneme všichni pouze nadávat
na špínu, nepořádek, hluk, opilce povalu-
jící se na ulicích a pokusíme se s tím něco
dělat. To nejmenší, co může každý z nás
udělat, je upozornit městský úřad nebo
městskou policii. Obě instituce tu jsou
proto, aby se staraly o své občany a hájily
jejich zájmy. Upozorněním na místa, kde
bezdomovci přespávají, dělají nepořádek
nebo obtěžují buď na úřadu nebo přímo
městské policii, pomůžete účinně zajistit
pořádek, bezpečnost a čistotu v obci. Vý-
sledky se jistě nedostaví hned, ale čím
dříve začneme všichni s problémem něco
dělat, tím lépe pro všechny.

Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí odboru soc. věcí a zdravotnictví

Bezdomovci – aktuální problém nejen v centru Prahy

Vrátili jste se z dovolené a máte spoustu zážitků?
Zajímají vás země, kde jste ještě nebyli?

Zahajujeme povídání o zajímavých místech
se zajímavými lidmi a fotografiemi

CESTOMÁNIE - IZRAEL
O svých cestách a zážitcích do Země zaslíbené

bude spolu se svou ženou vyprávět

FOTOGRAF KAREL CUDLÍN
ve čtvrtek 16. září v 18 hodin

ve sboru Církve československé husitské
Náchodská 171

Vstupné dobrovolné,
výtěžek bude věnován na charitativní pomoc.

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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O prorodinných službách aneb jak se žije rodinám v Německu
S Barborou Zálohovou o mezinárodní spolupráci v oblasti podpory rodiny
V návaznosti na spolupráci s Výborem
pro partnerství ÚMČ Praha 20 - Horní Po-
černice se Barbora Zálohová bude svou
prezentací projektu Mezinárodní spolu-
práce v oblasti podpory rodiny aktivně
podílet na mezinárodní konferenci Ev-
ropa pro občany - občan pro Evropu,
která se v září uskuteční na Chvalském
zámku. Letos v červnu byla zahraničním
výborem vyslána do německého part-
nerského města Brunsbüttelu, aby v této
záležitosti navázala první kontakty.

Jak jste přišla na nápad mezinárodní
spolupráce v oblasti podpory rodiny?
Už šest let vedu občanské sdružení MUM,
které nabízí širokou škálu prorodinných slu-
žeb a je příjemným místem pro rodiče i děti.
Po sedmileté rodičovské dovolené stále
k mému velkému údivu hovořím dobře ně-
mecky, no a plány o mezinárodní spolu-
práci, obzvláště pak s Německem, máme
už déle. Obecně je známo, že v Německu
je systém sociálních a prorodinných služeb
na velmi dobré úrovni, ostatně byla to Rút
Kolínská, zakladatelka Sítě mateřských
center a prvního mateřského centra u nás
v roce 1992, která tuto myšlenku přenesla
právě z Německa. Naše centrum započalo
spolupráci s několika prorodinnými organi-
zacemi při přípravě mezinárodního vzdělá-
vacího projektu. Tak jsme také zjistili, kolik
rozmanitých služeb a projektů je vůbec
možno realizovat a to napříč generacemi!

Jak tedy konkrétně vypadal váš třídenní
pobyt a co inspirativního jste viděla
v Brunsbüttelu?
Byly to tři dny doslova nabité pestrým a za-
jímavým programem. Navštívila jsem tamní
vícegenerační dům, školu, školku, dopo-
lední stacionář pro děti od půl roku do šesti
let, speciální školu a odpolední centrum
pro školní děti. Ve vícegeneračním domě
jsem se zúčastnitla společné snídaně a dis-
kuze žen z místních obecně prospěšných
spolků, společně s dětmi a jednou dobro-
volnou babičkou jsme pak pekly buchtu
a slavnostně ji servírovaly, pomáhala jsem
také seniorům při práci na počítači v jejich
volném internetovém klubu.

Zajímavým místem byla pro mě školka. Je
to nízkoenergetický dům se zahradou a le-
síkem, kde jsou umístěny rodinné, věkově
smíšené třídy pro děti od půl roku do šesti
let. Rodiče v Německu mají totiž nárok na
jeden rok placené rodičovské dovolené,
a pokud je na ní tatínek, je to celkem
čtrnáct měsíců placené rodičovské dovo-
lené. Opravdu kuriozní byla útulná jídelna
v základní škole, kde u každého stolu sedí
s dětmi jeden dospělý, třeba učitel, dobro-
volná maminka, babička nebo někdo z mí-
stního úřadu. Ten s dětmi při obědě
jednoduše empaticky pohovoří a sou-
časně dohlíží na pořádek v jídelně. Jinak
obvykle ve škole jídelna není a děti se musí
stravovat doma nebo v jiném zařízení. Pře-
stávky tu lze trávit třeba při hře ping pongu,
stolního fotbálku nebo na školním hřišti.
Zážitkem pro mě byla i obrovská speciální
základní škola, kde mohou odpoledne do-
cházet také děti z okolních škol na oběd,
psát organizovaně úkoly a absolvovat zá-
jmové aktivity. Každá má svou vlastní míst-
nost s přísnými pravidly, ať už je to
počítačová pracovna, hudební místnost,
tělocvična, prostor pro odpočinek, truhlář-
ská dílna, školní zahrádka, keramická a vý-
tvarná dílna nebo kuchyně pro kurzy vaření
či míchaných nápojů.

V čem se tedy v Německu přístup k ro-
dině zásadně liší od našeho?
Rodina a veškeré její aktivity mají zde pro
stát a obec obrovskou váhu, míst v mateř-
ských, základních a mimoškolních zaříze-
ních je dostatek a jsou finančně dotovány
navzdory finanční krizi a nutným škrtům.
Jak by řekl Němec: Wir müssen sparen, na
ja... Například na místním úřadě existuje
oddělení Rovné šance, které koordinuje
veškeré prorodinné instituce a tlačí místní
firmy k podpoře rodiny. V plánování a kon-
cepční rodinné politice má tedy Česká re-
publika ještě velké rezervy.

Prezentovala jste zde také činnost ro-
dinného centra MUM v Horních Počerni-
cích a možnou budoucí spolupráci
s městem Brunsbüttel?
Ano, představila jsem práci našeho rodin-
ného centra MUM a jeho spolupráci s Měst-
skou částí Praha 20. Velký obdiv sklidila
naše nadšená dobrovolná práce, většinový
podíl vlastního financování neziskové orga-
nizace a velmi se zalíbil princip koordino-
vání společensko-kulturních akcí formou
kulatých stolů na Chvalském zámku. U ně-
meckých kolegů se okamžitě rozvinula de-
bata na toto téma, a kulaté stoly chtějí po
našem vzoru také organizovat, aby mohli
lépe koordinovat obrovské množství spole-
čenských akcí v Brunsbüttelu. A mě těší, že
jsme právě my byli iniciátory tohoto ná-
padu, ale samozřejmě budeme nápomocni
i v dalších aktivitách.

Spolupráce a výměna zkušeností je tedy
úspěšně nastartována, co bude dál?
Jak jsem v úvodu mé prezentace o spolu-
práci uvedla, legislativa, prostředí a pod-
mínky jsou v obou zemích odlišné, přesto
jejich dílčí části mohou být přenosné.
Mnohé nápady z Německa bych ráda
uvedla v praxi u nás, například zmiňovaný
internetový klub pro seniory najdete v pro-
gramu MUM už pro tento školní rok. Na
mezinárodní konferenci Evropa pro občany
- občan pro Evropu bych ráda všem úča-
stníkům představila činnost našeho občan-
ského sdružení MUM jako prorodinné
služby, chci mluvit o spolupráci s městskou
částí, podělit se detailně o mezinárodní
zkušenosti a konfrontovat různé principy
v různých zemích. Pohrávám si taky s myš-
lenkou uspořádat malou infovýstavu na
téma „taková normální německá ro-
dinka…“, ostatně uvidíme, co mi ta moje
“taková normální česká rodinka” v tomto
ohledu dovolí.

Dana Mojžíšová,
foto archiv Barbory Zálohové
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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

Zápis do
kroužků
DDM

Zápis do kroužků DDM bude zahájen
od září 2010 a to následovně:
1. a 2.9.2010 od 9.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hod.
mají přednostní právo zápisu děti, které
kroužky navštěvovaly v minulém škol-
ním roce a chtějí pokračovat.
Od 3.9. se mohou hlásit i noví zájemci:
3.9.2010 od 9.00 do 14.00,
6. - 9.9. od 9.00 do 11.30
a od 12.30 do 17.00 hod.
Zápis bude ukončen 9.9.2010.
Od 13.9.2010 bude zahájena výuka
v pravidelné zájmové čin-
nosti (kroužky). Kluby začí-
nají od října 2010.

Přihlášení do kroužku je opět
možné i prostřednictvím inter-
netu: 1. a 2.9.2010 se budou
moci přihlásit jen ti, kteří naše
kroužky už navštěvovali, od
3.9. také noví zájemci. Dopo-
ručujeme všem, kteří se chtějí
vyhnout dlouhým frontám
a čekání. Návod k postupu při
zaregistrování, přihlášení na
stránky a do kroužků najdete
na našich stránkách.

KONÍK
pro děti od 3 do 6 let
od září každý den!
Je vaše dítě ve věku od 3 do 6 let, nechodí
do MŠ, a přesto byste mu rádi dopřáli zá-
bavu s kamarády? KONÍK probíhá od po-
ndělí do pátku (s výjimkou státních svátků
a školních prázdnin) od 9.00 do 12.00.
Náplň činnosti v KONÍKU: pohybová, ta-
neční, hudební a výtvarná výchova, hry,
recitace krátkých dětských básní, hry
venku. Možnost přihlášení na celý měsíc
nebo jen na jednotlivé dny. Při přihlášení
na celý měsíc výrazné slevy!
Info: e-mail: kloubkova@ddm-hp.cz
Eva Kloubková, tel.: 281 925 264

KLUBÍČKO
pro maminky s dětmi od 1,5 roku
Zábava i vzdělání pro nejmenší ve společ-
nosti jejich maminek nebo tatínků. Nová
pravidelná činnost v DDM, nutno podat
přihlášku. Celé září je provoz Klubíčka
zdarma, rezervace místa předem je nutná,
protože počet míst je omezen.

LATIN–AMERICAN FITNESS
pro dospělé
Už jste slyšeli o zumbě? Tak něco podob-
ného si teď můžete vyzkoušet i s námi.
První lekce je zdarma, přijďte se podívat
16.9.2010 od 18.00 – 18.55 hod., výuka
probíhá v gymnastickém sálku FZŠ Cho-
dovická. Před první lekcí je nutné se při-
hlásit, ale platba může být provedena až
po ukázkové lekci, která je zdarma.

JAZYKOVÉ CENTRUM V DDM
Od září můžete v našem DDM navštěvo-
vat nejen lekce angličtiny a francouzštiny,
které už mají své stálé příznivce, ale nově
vám nabízíme také němčinu, italštinu
a španělštinu. V případě zájmu můžeme
tyto kurzy nabídnout i dospělým zájem-
cům.

CO JEŠTĚ NABÍZÍME?
Od září nabízíme pro děti i dospělé mno-
hem více zájmových činností, namátkou

ještě upozorňuji na nové kurzy ve výpo-
četní technice javascript a blogování, v pří-
rodovědném oddělení kroužky Lesní
skřítek, Táborník, Semínko, ve výtvarném
a rukodělném oddělení se můžete věnovat
origami, vyšívání, připraven je pro vás také
kroužek Mladý designér, výroba šperků,
návrhová a divadelní tvorba, v tanečním
oddělení MTV dance, muzikálový tanec
a spousta dalších nových, ale též několik
let zavedených kroužků. To vše na vás
čeká v našem DDM. Podívejte se na naše
webové stránky nebo nás rovnou na-
vštivte, pro každého se u nás něco najde.

za kolektiv zaměstnanců DDM
Zdeňka Horváthová, ředitelka

Fotografie z letních příměstských
táborů DDM, vlevo na minigolfu
v areálu LRS na Chvalech
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V sobotu 26. června v 10:45 hod. zaznělo
v záhřebské hale z úst moderátora: „A nyní
nastupuje na své závodní vystoupení v dět-
ské kategorii Tančíme swing
trio z DDM Horní Počernice,
Praha, Česká republika.” Vy-
slovil to výborně a naši závod-
níci Gabriela Farkašová, Marek
Mečíř a Kateřina Sýkorová sou-
těžili v semifinále. Bylo to od-
vážné. Závodních zkušeností je
málo a po mistrovství republiky
ve stepu v Praze 1. května
2010 přišla hned nominace na
mistrovství Evropy. Pilně jsme
se připravovali a jsme rádi, že
jsme atmosféru evropského
mistrovství ve stepu okusili.
Jako pedagog a trenér mohu
konstatovat, že během jed-
noho až dvou let se velice
zdvihla úroveň a obtížnost jak
choreografie, tak stepařských kroků a va-
riací. Chorvaté nás překvapili svými rekvi-
zitami, kostýmy a dějem, který vnesli do
své choreografie. Úroven českého stepu je
na světové špičce. Svědčí o tom skuteč-
nost, že jsme čtyřikrát slyšeli českou
hymnu při finálovém vyhlášení jednotlivých
kategorií. A tak bojovat u nás doma není
jednoduché a vyžaduje to cílevědomý
a dlouhodobý trénink. Přesto jsme získali
nominaci na ME za Českou republiku.
Předvedli jsme, co umíme, a spojili krásné
zážitky z mistrovství Evropy s prohlídkou
Záhřebu a krásných Plitvických jezer, kde
se proháněl Vinnetou.
Co mi řekli naši malí závodníci? Gabča:
„Atmosféra byla vynikající, Velká formace
Chorvatska mě nadchla, měli tam klavír,
židle, orchestr, tanečnice i dirigenta. Pře-

Šance pro občanskou
společnost
Na tento rok vycházejí
hned troje velké volby.
V těch druhých - komunál-
ních - se bude rozhodovat
o tom, kdo obsadí obecní
úřady a radnice v českých
a moravských městech.
V květnových parlament-
ních volbách se čeští voliči vyslovili pro
změnu a dali jasně najevo, že už nechtějí
v politice vídat stále stejné tváře, že už ne-
věří slibům o sociálních jistotách a rychlých
výhodách, ale naopak hledají změnu. Tu
jim nabídly vítězné pravicové strany, se-
stavily novou vládu a slíbily rozpočtovou
odpovědnost. V praxi to znamená, že Čes-
kou republiku čekají velké škrty ve veřej-
ných financích. O tom, jak budou vypadat
úspory na komunální úrovni, a jestli i v na-
šich městech a obcích dojde ke stejné
změně jako v centrální politice, budeme
rozhodovat už zanedlouho.
Volební systém říjnových voleb do mí-
stního zastupitelstva nám umožňuje vybí-
rat nejen stranu nejbližší našemu srdci, ale
současně podpořit politiky ze strany kon-
kurenční. Zatímco ve volbách do Sně-
movny mohli lidé pomocí preferenčních
hlasů vybírat pouze v rámci jedné stranické
kandidátky, u výběru zastupitelů může
volič křížkováním označit kandidáty napříč
stranami a navíc bez ohledu na jejich po-
řadí. Pokud nechcete rovnou zběhnout ke
konkurenci a chcete dát ještě šanci straně
nebo uskupení, které jste vždycky volili,
můžete zároveň zakroužkovat ty politiky,
kteří přešli k nově vzniklým lokálním stra-
nám, ale mají mezi lidmi slušnou pověst.
Takových hledačů štěstí máme i u nás
v Horních Počernicích dostatek, a může to
znamenat podobné překvapení, jako když
v parlamentních volbách mnozí lídři pro-
padli a mezi poslance se naopak vyhoupli
outsideři z konce kandidátek.
Do české politiky vstupuje kromě tradič-
ních politických stran stále více sdružení fi-
nancovaných ze soukromých peněz jejich
členů. Po květnové kroužkovací smršti se
nám tak nabízí další šance, jak se vyhnout
některým jménům. Doufejme, že se postoj
voličů v parlamentních volbách projeví také
v komunálních ještě daleko silněji.
Základem demokracie je občanská spo-
lečnost a fungování institucí do jisté míry
na státu nezávislých, práce neziskových
organizací, církve, odborů, spolkový a aka-
demický život, ale taky komunální samo-
správa. Občanská společnost nám
umožňuje nejen svobodně se sdružovat
a tudíž tvořivěji žít, ale zároveň významně
přispívá ke stabilitě státu. Je to mimo jiné
ta nejlepší obrana proti každému pokusu
uzurpovat moc. Komunální volby jsou
šancí pro občanskou společnost.

Dana Mojžíšová

Děti z DDM v Horních Počernicích
tančily swing na ME v Záhřebu

vlékali se i na podiu, a to jich bylo čtyřia-
dvacet. To jsem ještě nikdy neviděla!“
Kačka: „Atmosféra pro mě nová, porotci
byli hrozně milí a myslím, že jsme to dobře
odstepovali.”
Marek: „Bylo tak akorát diváků, stepovalo
se mi dobře a mohu říct za nás všechny tři,
že se nám hrozně líbilo předávání cen, svě-
telné a zvukové efekty.”
Co dodat? Přeji našim malým stepařům
hodně úspěchů do další závodní sezony.
Ale nejenom jim, také jejich kamarádům,
kteří s nám stepují. A příští rok, kdo ví?
Snad i oni budou s námi soutěžit.

Hana Hanušová,
pedagog a trenér

Gabriela Farkašová, Marek Mečíř a Kateřina Sýkorová v semifinále ME v Záhřebu.

Malí tanečníci před odjezdem na ME
s trenérkou Hanou Hanušovou



Manželé Hladíkovi 60 let spolu
Dne 16. září 2010 oslaví manželé Hladíkovi
60 let společného života. Hodně štěstí
a zdraví do dalších let přejí dcery s rodinami.

Vzpomínáme
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Naši jubilanti narození v září

Dočekalová Růžena
Vonšovská Lidie
Svatoňová Hana

Musil Karel
Stárová Milada

Jandečková Zlatuška
Jestřábová Zlatuše
Bartošková Marie
Veselý Vlastimil
Tuček Břetislav

Makovičková Antonie
Hartmanová Táňa

Berber Václav
Lišková Jarmila
Králová Václava
Vlach Vítězslav

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

Páchová Věra
Rásochová Marie

Tůma Jan
Kovařík Josef

Rubešová Hana
Švejnoha Jan
Kvasnička Jan
Šimšová Věra
Hajerová Anna
Fojt Jaroslav

Pošívalová Anna
Čermák Miloslav

Potůčková Dagmar
Hlavová Marta

Pokorná Ludmila
Picková Věra

Bartalová Růžena
Podroužek Jaromír

Škabroudová Božena
Pašková Olesa
Tichota Josef

Rosendorfová Věra
Moudrá Eva

Kunst Jiří
Václavů Václav

Trutnovská Ludmila
Pelc Jiří

Olejníková Stanislava
Antoš Josef

Böhmová Olga
Bulínová Jana

Dne 2. srpna 2010 tomu bylo
10 let, co nás navždy opustil
pan Karel Novák ze Chval.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

manželka a synové

Poslední rozloučení
s Ing. Jaromírem Mayerem
V sobotu 7. srpna se konalo ve chval-
ském kostele sv. Ludmily poslední roz-
loučení a mše svatá za zesnulého

chvalského rodáka Ing. Ja-
romíra Mayera, který ze-
mřel 31. července letošního
roku ve věku 94 let.
Do své smrti byl asi nejstar-
ším chvalským rodákem,
i když poslední léta svého

života trávil v nedalekém Polabí. Věnujme
tomuto vzácnému muži tichou vzpo-
mínku a připomeňme si jeho život. Od
mládí vyrůstal na chvalském rodinném
statku, byl velmi aktivním sportovcem,
skautem, hrál fotbal a pro soupeře byl
těžko překonatelným brankářem. Miloval
také přírodu a rád podnikal turistické
cesty.
Život rodiny velmi poznamenal únorový
převrat v roce 1948 a následná ztráta ro-
dového vlastnictví i obživy. Proto také
musel Ing. Mayer zbývající část aktivního
života pracovat jako strojník Pražských
vodáren. Závěr života trávil sice se svou
chotí v rodinném domku na Nymbursku,
nadále se však zajímal o život v rodné
obci a mimo jiné významným způsobem
podpořil veřejnou sbírku na obnovu var-
han ve chvalském kostele sv. Ludmily.
Čest jeho památce!

Z pověření pozůstalých příbuzných
Ivan Liška, starosta

Radostná oslava stoletého
jubilea Ludvíka Krumlíka
Jen zřídka se muži dožívají sta let. A jak
obecní kronikář konstatuje, v Horních Po-
černicích se tak v posledních sto letech (!)
dostalo možnosti dožít se tak vysokého
věku jen čtyřem mužům. Naposledy slavil
stoleté narozeniny dne 19. srpna letošního
roku pan Ludvík Krumlík z Náchodské
ulice. Ano, je to neuvěřitelné, tento horno-
počernický občan se narodil právě 19.
srpna roku 1910! Co je ale také neuvěři-
telné, v jaké životní pohodě se tento rodák
z jihočeského Kunžaku svého jubilea dožil.
Uprostřed své početné rodiny, dvou dcer,
tří vnoučat, pěti pravnoučat a tří praprav-
noučat žije svůj spokojený život pan Krum-
lík, i když okna jeho pokojíku vedou do
rušné hlavní ulice Horních Počernic. "To mi
nevadí, ten dopravní ruch, mám dobrá
okna, větráme do dvora a taky dobře spím,"
byla jeho odpověď na moje obavy, zda
není příliš rušen hlukem z Náchodské
ulice. Navíc pan Krumlík žije v tomto rodin-
ném domku už od roku 1931. Sňatek
s paní Miladou uzavírali v roce 1935 ve
chvalském kostele sv. Ludmily a od té
doby svorně žili v manželství až do roku
2002, kdy pan Krumlík ovdověl. Byl nad-

šeným muzikantem, hrál na housle, flétnu
i saxofon v různých neprofesionálních
orchestrech a s hudbou také spojil svou
další zálibu - cestování. Povoláním byl ob-
chodníkem, vyučil se na Moravě a své
první zaměstnání získal u známé firmy na
zpracování masa Satrapa ve Studené. Po
přestěhování do Horních Počernic praco-
val ve firmách Ťopka a Pučelík v Jirnech
a Kratochvíl v Horních Počernicích, kde
měl později i svůj vlastní obchod. Pro zby-
tek aktivního života se ještě stačil vyučit zá-
mečníkem a mohl tak pracovat další léta
v Avii Letňany. Dnes tráví pan Krumlík své
klidné dny v domku na Náchodské ulici při

luštění křížovek. Ale nejen to, poslední léta
se naučil ještě luštění sudoku, které se
stalo jeho novu vášní.
Pane Krumlíku, ještě hodně let plných dob-
rého zdraví, pohody v rodině i úspěšného
luštění!

Za sbor pro občanské záležitosti
i celou obec Ivan Liška, starosta
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PROGRAM ZO SENIOŘI
V ZÁŘÍ 2010

středa 8. září ve 14.00 hodin
SETKÁNÍ SENIORŮ

PO PRÁZDNINÁCH V NOVÉ
KLUBOVNĚ V DIAKONII

NA KŘOVINOVĚ NÁMĚSTÍ

Středa 15. září
NA DNO PRAVĚKÉHO MOŘE

PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
Sraz v 9.00 ve stanici metra Č. Most
Ve stanici Jinonice se nahoře v hale

přidáme k panu Ludvíčkovi

středa 22. září
VYCHÁZKA

DO ZAHRADY KINSKÝCH
Návštěva zrekonstruované zahrady
sraz v 9.00 ve stanici metra Č. Most

Vede I. Juklová

sobota 25. září
LIBICE NAD CIDLINOU

A PODĚBRADY
Sraz v 9.15 na nádraží Horní Počernice,

přestup v Poděbradech
Vede paní Černá

středa 29. září
KRÁLOVSTVÍ ŽELEZNIC SMÍCHOV

Sraz ve 13.00 ve stanici metra Č. Most
Snížené vstupné 40 Kč

Čtvrtek 7. října
ČESKÉ MUZEUM HUDBY

Sraz ve 13.00 ve stanici metra Č. Most
Vstup volný, vede I. Juklová

UPOZORŇUJEME ČLENY
NA ZMĚNU MÍSTA

NAŠEHO SETKÁVÁNÍ
na nové adrese:

DIAKONIE, Křovinovo náměstí
Dostupné autobusem č. 273

Výbor ZO SENIOŘI H. POČERNICE
Kontakt: Ilona Juklová,

tel.: 212 284 714

OZNÁMENÍ
V neděli 4. července byl v Chodovické ulici nalezen zlatý pečetní prsten. Kdo jej postrádá, může se přihlásit u nálezce na tel. čísle 732 542 418.

CEREBRUM
SDRUŽENÍ OSOB PO PORANĚNÍ

MOZKU A JEJICH RODIN
ZVE NA PŘEDNÁŠKU
JE MOŽNÉ VYZRÁT

NA NÁSLEDKY
PORANĚNÍ MOZKU?

27.9.2010 od 17:00 hodin
Přednášejí: Jana a Paul Baptie

Registrujte se do 22.9.2010
na tel.: 773 540 589

nebo na info@cerebrum2007.cz

O letošních prázdninách se v době od 9.
do13. srpna zúčastnila skupinka hornopo-
černických dětí poněkud netradičního pří-
městského tábora. V Praze 8 – Troji spolu
téměř sousedí dvě velké zahrady. Jedna je
plná živočichů, o prázdninách též plná lidí
a hlavně dětí. Samozřejmě se jedná o zoo-
logickou zahradu, která je velkým magne-
tem pro návštěvníky. Ta druhá, neméně
zajímavá a atraktivní, je plná voňavých
květin, bylin, keřů a stromů, jaké si jen do-
vedete či spíš nedovedete představit. Jen
lidí je tu o poznání méně, zato je zde více
příležitostí k odpočinku a relaxaci.
A právě Botanická zahrada v Praze 8 –
Troji uspořádala pro děti, které zůstaly
o prázdninách doma, příměstský tábor
s velmi zajímavým a naučným programem.
Nejenže se děti seznámily s celou řadou
rostlinných druhů prostřednictvím soutěží
a her, ale samy se mohly přímo zapojovat
do práce s rostlinami a živočichy. Třeba si
vyzkoušet práci ornitologa v terénu během
celodenního výletu do Votic, kde navštívily
záchrannou stanici pro ohrožené živočichy
a handicapovaná zvířata. Naučily se, jak
mají reagovat, když najdou zraněné zví-
řátko. Při táborové hře v rozlehlém areálu
botanické zahrady si kluci a holky prověřili
svoje znalosti z botaniky. Velkým tahákem
byl skleník Fata Morgana, který měly děti
celý jen pro sebe. Prohlídka expozice byla
provázena odborným výkladem vedoucích
tábora a zároveň pracovníků botanické za-
hrady. Expozice ve skleníku je opravdu za-
jímavá. Dělí se na části podle rozdílného
klimatu a dle geografie. Díky tomu je velmi
rozmanitá. Pokud hádáte, že děti nejvíce
uchvátily masožravé rostliny, hádáte zcela
správně. Nejpřitažlivějším dnem pro děti
z celého týdne byla zcela jistě středa. Už
dopředu věděly, že je čeká den prožitý
v zoologické zahradě, a nemohly se do-
čkat. Tím spíše, že je čekal pohled do zá-
kulisí ZOO.
Asi největším zážitkem bylo krmení žiraf
z dlaní. Předposlední den tábora se konal
opět mimo areál botanické zahrady, kdy
děti v oboře Hvězda pozorovaly život živo-
čichů žijících pod vodou. Botanická za-
hrada zorganizovala akci ve spolupráci
s Lesy ČR. Poslední den tábora se pro ne-
příznivé počasí konal v botanické zahradě,
kde byla připravena bojovka. Organizace
tábora byla výborná, děti měly též zajiš-
těno celodenní stravování i s teplým obě-
dem. Večer se vracely domů sice unavené,
ale nadšené, se spoustou zážitků. Téměř
pokaždé si odvážely z tábora odměny za
skvělé výsledky v soutěžích a s dárky od
pořadatelů. Vzhledem k tomu, že každo-
denní doprava dětí do Holešovic byla pro
některé rodiče složitá, ujaly se role dopro-
vodu dětí dvě pracovnice Úřadu městské

části Praha 20. Na závěr tábora uspořá-
daly dětem na rozloučenou malou oslavu,
kde dostaly propagační dárky od městské
části.
Tímto bychom chtěli za všechny děti z Hor-
ních Počernic poděkovat všem organizá-
torům z Botanické zahrady v Praze Troji,
zejména organizátorkám a zároveň ve-
doucím, Ing. Lence Prokopové, PhDr. Evě
Vítové a vedoucí Zuzce za skvěle připra-
vený prázdninový týden a čas, který dětem
věnovaly. Jejich iniciativy si velmi ceníme
a těšíme se na další spolupráci.
Až nebudete vědět, co s volným časem,
udělejte si výlet do botanické zahrady. Ur-
čitě tu najdete zajímavé exponáty v kaž-
dém ročním období a přinejmenším
uděláte maximum pro svoji psychickou po-
hodu a relaxaci.
Současně chceme poděkovat společnosti
Hummer Centrum, které umožnilo jed-
nomu dítěti z Horních Počernic bezplatný
pobyt na příměstském táboře v posledním
srpnové týdnu v Hummer Centru.

Daniela Bendlová, DiS,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Prázdniny s botanickou zahradou

ČESKÝ ZAHRADKÁŘSKÝ SVAZ
Základní organizace

Praha Horní Počernice
oznamuje zahájení provozu moštárny

dne 4. září 2010
Provozní doba: pondělí 16.00 - 19.00

sobota 9.00 - 12.00
Moštárnu najdete v ulici Třebešovská
za Domem s pečovatelskou službou.

výbor organizace ČZS

Vyměním obecní byt 2+1 49 m2 v Praze
10 Vršovicích, nám. S. Čecha,

za byt i menší v HP. Tel.: 607 720 880

INZERCE
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Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
Konec školního roku 1913/1914 byl v ze-
mích tehdejšího Rakousko-Uherska po-
znamenán vraždou následníka trůnu
v Sarajevu dne 28. června. Naše školy byly
účastny smuteční slavnosti s přednesem
básní k uctění jeho památky v kostele sv.
Ludmily na Chvalech 4. července. Školní
rok byl na obou školách ukončen shodně
15. července. Vypovězení války Srbskému
království a částečná mobilizace 25.7.1914
byly počátkem následujících událostí s do-
padem do života lidí států několika konti-
nentů a začátkem 1. světové války.
Odchodem mladých učitelů do války vzni-
kaly na Školách obavy, zda bude po
prázdninách možno vyučování řádně za-
hájit. V hornopočernické škole byla z in-
iciativy řídícího V. Smolíka a jeho paní
zřízena od 19. srpna do 10. září opatrovna
pro maličké děti. Byla to pomoc matkám,
jejichž manželé nastoupili vojenskou
službu a ony bez vyživovacího příspěvku
musely do zaměstnání na celé dny. Na
jídlo, které ochotně vařila paní řídící pro 15
dětí, poskytovali suroviny místní rolníci
a obchodníci.

Za první světové války
Školní rok se podařilo díky výpomoci na
obou našich školách zahájit 16. září.
Obavy z výskytu epidemie nakažlivých ne-
mocí se nesplnily. V prvním válečném škol-
ním roce se ve větším rozsahu než v letech
předcházejících konaly různé akce k výro-
čím v panovnické rodině, k počátečním vá-
lečným vítězstvím rakouských vojsk
a k různým příležitostem církevním. Děti
zhotovovaly různé doplňky a potřeby pro
vojáky v poli, sbíraly kovy, stonky kopřiv,
plody a semena různých rostlin, ze zbytků
starých látek vyráběly cupaninu a přispí-
valy do pořádaných sbírek. Obce požado-
valy po učitelích provádění nařizovaných
soupisů zásob obilí a dalších produktů
v jednotlivých hospodářstvích: chvalští
v Horních Počernicích a obráceně.
S odsunutím všech úvah o potřebném roz-
voji škol, zejména chvalské, byl první vá-
lečný školní rok ukončen 15. července
1915. Učitelé obou našich škol organizo-
vali pro žáky na následující dobu volna
"prázdninové družiny". V jejich programu
například dvakrát v týdnu podnikali vy-
cházky do okolních polí a lesů, střídavě
s organizováním her, zpěvu a přednáše-
ním básní. S připomenutím, že i přes vá-
lečné dění je umožněno vzdělávání dětí,
byl nový školní rok zahájen v polovině mě-
síce září.
Na trvalý odpočinek odešel ze chvalské
školy 30. listopadu 1915 řídící učitel Karel
Zima. Správou školy byl pověřen učitel Ru-
dolf Kšír, který ji vykonával až do konce
srpna 1917.
V novém školním roce ubylo oslav, ale při-
bylo dětem více činností v hospodářstvích

Chvalská škola po přístavbě v roce 1923

a při zajišťování potřeb pro život rodin. Již
tento rok a v dalších letech ještě více se
stupňovaly válečné útrapy. Nebyl to jen
trvalý růst cen, ale zejména rostoucí ne-
dostatek všeho zboží včetně potravin, kte-
rých nebylo dost ani na vydávané
přídělové lístky. Navíc snižovaná kvalita
vedla v mnohých případech k výrobě ná-
hražek, v případě potravin až zdraví škod-
livých. Například míchání bukového listí do
tabáku až z 80 %, nebo míchání obilí s ku-
kuřicí na mouku, přidávání sádry do
mouky nebo míchání soli se zeminou. Vy-
ráběly se papírové podešve bot, šněro-
vadla a provázky, v zimě byl nedostatek
topení, který stěžoval vaření v domácnos-
tech a vedl k přerušování školní docházky
v obdobích větších nebo déle trvajících
mrazů. Nejhůře bylo v lednu až dubnu
1917, kdy např. 9. února ráno bylo u nás
naměřeno -29,5 °C.
Míru útrap dokládá pak například jeden ze
zápisů chvalské školní kroniky z válečného
roku 1917: "Bída, která jest nevyhnutelným
přívěskem všech válek, roste do povážli-
vých rozměrů. Líto jest učiteli zejména ne-
vinných dětí, které ve škole při
nedostatečné stravě a v nuzném oblečení
sedí bezmyšlenkovitě, a v jejich očích lze
pozorovat úzkost a zemdlenost." Nedosta-
tek mužů v rodinách vyžadoval větší účast
i malých dětí k obhospodařování polí,
sklizni plodin a ošetřování chovaných zví-
řat. Za tím účelem byla na požádání c.k.
okresní školní radou v Karlíně povolena
v období května až října úleva ze školní do-
cházky třiceti šesti dětem ze školy horno-
počernické a padesáti z chvalské.
Válečné poměry se neblaze promítaly také
do prospěchu a mravů žáků. Na školy cho-
dily časté stížnosti od občanů i z obce na
házení kamením, pranice a rvačky mezi mí-
stními i přespolními dětmi, pokřikování na

starší osoby, kouření, hry o peníze /k čáře/,
drobné krádeže na polích a zahradách, lá-
mání keřů, stromů a další neřesti.
Do funkce definitivního řídícího učitele
chvalské školy byl od 1. září 1917 ustano-
ven Bedřich Srb, dosavadní učitel na škole
hornopočernické. Z budovy hornopočer-
nické školy odebrala vojenská správa ještě
čtyři dny před převratem dne 24.10.1918
měděné vedení hromosvodů. Po vyhlášení
samostatnosti Československého státu
bylo na žádost místní školní rady a z pří-
kazu národního výboru toto vedení zajiš-
těno a vráceno škole zpět.

Poválečná léta
v samostatném státě
Vznik samostatného Československého
státu 28. října 1918 byl na našich školách
slavnostně připomenut 4.11. ve Chvalech
a 10.11. v Horních Počernicích na shro-
mážděních žáků a učitelů s účastí zá-
stupců místních školních rad a dalších
představitelů obce. Ve svých proslovech
zdůraznili ředitelé škol ukončení třistaleté
poroby českého národa Habsburky a vý-
sledek úsilí prezidenta T. G. Masaryka
o samostatnost. Na zbývající část těchto
dnů daly dětem místní školní rady volno
z vyučování. V prvním poválečném školním
roce 1918/1919 navštěvovalo chvalskou
školu 205 a hornopočemickou 222 dětí.
Zvažovaná a připravovaná přestavba
chvalské školy z roku 1914 nebyla usku-
tečnitelná ani v prvních poválečných le-
tech. Z bezohledného vydrancování země
německými a dalšími žoldáky se přes vy-
soké nadšení a obětavost lidí nově vzniklá
samostatná republika vzpamatovávala po-
malu i s přispěním zahraniční pomoci. Od-
kládané a tolik potřebné rozšířeni školy
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vyvolávalo změny názorů na nejvhodnější
způsob řešení. Od nejlevnějšího získání
učebny přestavbou školní stodoly, přes
přístavbu stávající školní budovy až k její
celkové přestavbě, ale za příliš vysokou
cenu. Provizorní umístění třetí třídy vyústilo
v písemné oznámení z učitelské porady z
2. září 1921, že místnost třetí třídy v tzv. re-
stauraci o rozměrech 11,95 x 4,55 m a 3 m
výšky, kde se ve třinácti lavicích tísní 82
dětí, již k vyučování naprosto nevyhovuje.
Přitom ve dvou dalších třídách školní bu-
dovy nebyla situace o mnoho lepší, učilo
se v nich 67 a 56 dětí.

Přístavba chvalské školy
K řešení došlo až 21. ledna 1923 na mi-
mořádné schůzi obecní rady ve Chvalech
s účastí zástupců přiškolené obce Svépra-
vice a osady Xaverova. Při konečném hla-
sování o přístavbě či stavbě nové školy
rozhodl svým hlasem starosta o přístavbě
školy stávající. Současně bylo rozhodnuto
zahájit přístavbu tak, aby byla ukončena
k zahájení školního roku. Rozpočet na
stavbu byl schválen ve výši 190 tisíc korun.

Do 1. června byl na stavbu svážen po-
třebný materiál, což vážně nenarušila ani
stávka cihlářů. Stavbě nepřálo počasí,
stále pršelo, ale stavitel rozhodl pracovat
za všech okolností a přístavba zdí byla pro-
vedena až do výše vazby krovů. Po půl
druhém měsíci konečně dovolila modrá
obloha ve stavbě rychle pokračovat.
Školní rok byl sice 1. září 1923 zahájen, ale
vyučování v nové přístavbě začalo až po
kolaudaci 5. listopadu. Od tohoto data se
škola stala čtyřtřídní. Vyučovalo se zde
celkem 217 dětí; v první třídě 21, ve druhé
67, ve třetí 78 a ve čtvrté 51. Dne 26. ledna
1924 bylo do školní budovy zavedeno
elektrické osvětlení.
V samostatné republice se za péče řídícího
Smolíka u hornopočernické školy utěšeně
rozrůstala vzorová zahrada. Těžký mokrý
sníh, kterého napadalo v noci z 30. na 31.
října přes 30 cm, polámal mnoho stromků.
Z výtěžku školní slavnosti uspořádané na
závěr školního roku 1919/1920 ve výši
2.606 korun byly opatřeny školní pomůcky
a nové knihy do školní knihovny. Za 3.022
korun ze slavnosti v následujícím roce byly
opět pořízeny učební pomůcky. Ve dnech

5. a 6. listopadu 1921 uspořádal učitelský
sbor školy s žáky divadelní představení
s názvem Pro tatíčka prezidenta.
Dnem 1. března 1923 bylo na škole povo-
leno vyučování náboženství českosloven-
ské společně i pro děti školy chvalské,
jedna hodina za 14 dní, které bylo svěřeno
Gothardu Vrškovi, duchovnímu správci
z Karlína. V tomto roce byla o prázdninách
místnost v přízemí školy, dosud užívaná
neprávem k bydlení industriálních učitelek,
přebudována na kabinet a z kabinetu
v prvním poschodí vznikla sborovna.
V tuhé zimě na přelomu let 1923/1924
velmi pomohla činnost místního výboru ku
podpoře dítek nezaměstnaných rodičů
a dětí osiřelých, založený v roce 1922 řídí-
cím učitele V. Smolíkem. Mnoho dětí by
tehdy pro nedostatečné oblečení nemohlo
školu navštěvovat. Pan řídící jako zástupce
výboru opatřil za spolupráce učitelů a dal-
ších občanů, např. Fr. Marcla a K. Pittnera,
pro 31 nejpotřebnějších dětí šaty a obuv.
0 dalším dění na našich školách opět v po-
kračování.

Ing. Hubert Antes,
kronikář

Kurz Alfa zase zazáří už v září!
Minulá Alfa vzbudila v Počernicích nemalý
rozruch. Trochu nás to překvapuje, vždyť
je to, jak nějaký milý pán poznamenal ve
Zpravodaji, bohulibá činnost. Tomuto vý-
roku dávám deset bodů a naprosto s ním
souhlasím. Ještě dodám nejen Bohu libá,
ale také všem, kteří kurz navštívili.
Nechci se moc vyjadřovat k tomu, co se na
jaře odehrálo na naší poště v Počernicích,
jen chci vyslovit podporu všem pracovní-
kům pošty, kteří obětavě pracují pro naše
blaho a kterých se samozřejmě moje kri-
tika netýkala. V dnešní době si velice vážím
každého, kdo má rád svou práci a dělá ji
poctivě, a nezáleží na tom, jestli je to učitel,
doktor, politik nebo doručovatel. Říká se,
že Bohu udělá větší radost poctivá dob-
rosrdečná uklizečka než líný a do sebe za-
hleděný farář.
To, že Alfa stojí za to, dosvědčují i první ab-
solventi z jara 2010. Někteří z nich se do-
konce zapojují do přípravy zářijového
běhu. Pro neznalé: O čem Alfa je? Kurz
Alfa je celosvětový program, který uvádí in-
formace o křesťanství na pravou míru. Po-
řádá ho velká řada církví. Původ vypátráme
v Anglikánské církvi. Tony Blair o něm řekl,
že to je jedna z nejlepších věcí, které
dnešní křesťanství nabízí. Asi má pravdu,
protože dodnes Kurz Alfa navštívilo ve
světě přes 10 milionů lidí. V Horních Po-
černicích navštívilo Alfu pouze několik de-

Přijďte na KURZ ALFA na téma:
Je křesťanství nudné, nepravdivé či zbytečné?

ve čtvrtek 30. září 2010 v 17.30 ve špejcharu Chvalské tvrze
Přihlášky na e-mail: horni.pocernice@umc.cz, abychom mohli zajistit pizzu pro všechny účastníky kurzu.

sítek lidí. Je to škoda, protože Alfa je pro-
stě super!
Každé setkání začíná dobrou večeří, pak
následuje přednáška a po ní diskuze.
Každý si může udělat představu o tom,
jestli Kurz Alfa stojí za to. Jestli ano, roz-
hodne se navštívit dalších deset setkání
a jeden víkend. Kurz Alfa je zdarma.
Pokud vás naše nabídka zaujala, rádi vás
pozveme na další Alfu, tentokrát ve čtvrtek
30.9. 2010 v 17.30 ve špejcharu na Chva-

lech, ve 2. patře nad restaurací Legenda.
Je to první zastávka z Černého Mostu – Na
Chvalech. Přijďte a nechte se překvapit,
rozhodně to nebude nudné. Těšíme se na
vás!

Mgr. Radislav Novotný,
ECM Horní Počernice

Přihlášky na horni.pocernice@umc.cz
www.umc.cz/hopo

Více o kurzech Alfa na www.kurzyalfa.cz
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9.20 mladší žactvo (nar. 97, 98),
hoši 800 m, dívky 600 m.
9.40 nejmladší žactvo (nar. 1999, 2000),
hoši 600 m, dívky 500 m.
10.00 nemladší borci (nar. 2007, 08, 09),
běh na 50 metrů.
10.40 rozběhy dětí nar. 2006 na 60 m,
děti nar. 2005 na 100 m.
11.15 děti nar. v r. 2003 a 04 na 200 m
a děti nar. v r. 2001 a 02 na 300 m.
11.45 tradiční Běchovická stovka pro
děti a mládež s postižením, poté loso-
vání o nové horské kolo.
Přijďte povzbudit malé závodníky, ale
hlavně je přiveďte sebou!

Jan Jech, ředitel závodu
Foto Luděk Jandus

Mladé Běchovice - závod, který spojuje generace
Svátek české atletiky - závod Mladé Bě-
chovice - se letos uskuteční v neděli 26.
září. Závod se stal vítězem ankety O de-
sítku roku 2009 na serveru behy.cz, kde
pro náš závod hlasovaly téměř tři stovky
závodníků. Jeho mladší bratříček (i když
mu je letos už pětačtyřicet) svoji popularitu
stále zvětšuje. Rok od roku zaznamená-
váme větší zájem dětí především v mlad-
ších kategoriích. Z nich pak vyrůstají borci,
kteří běhání zůstanou věrní
a bojují na delších vzdále-
nostech.
Těší nás i věrnost závodníků
našemu závodu. Je až ne-
uvěřitelné, že Martin Režňák
startoval v Mladých Běchovi-
cích 16x a 8x stál na stupních
vítězů. Druhou rekordman-
kou je Kateřina Čokrtová
z Českého Brodu. Tři první
a tři třetí místa z dvanácti
startů vypovídají o její kvalitě.
Třetí příčka patří Michalu Ko-
valovskému s dvanácti
starty, následuje Petr Daněk
s jedenácti závody. Desetkrát startovaly
v Mladých Běchovicích Lucie Řeháková
a Jana Kratochvílová.

Druhá generace
na stupních vítězů
Ve výsledkové listině, která od počátku zá-
vodu obsahuje na 7000 záznamů (a to se
v některých ročnících zachovaly údaje
pouze o vítězích), můžeme najít spoustu
zajímavých souvislostí. Například maminka
zmíněné Lucky Řehákové Jitka vyhrála
v Běchovicích tři ze čtyř závodů. Věřím, že
se najde více takových následovníků bý-
valých závodníků i na letošním jubilejním
záročníku. Mohou porovnat síly třeba s po-
tomky přemožitelů atletických oválů Ro-
mana Šebrleho a Roberta Štefka.

Jak se přihlásit
na Mladé Běchovice?
Na www.mladebechovice.cz najdete při-
hlášky k závodu, on-line budou v provozu
do pátku 17. září do16 hodin, poté bude
startovní listina uzavřena. Přihlásit se ale
můžete ještě na místě v den závodu. Před-
pokládáme větší účast, proto se hlaste pře-
dem. Definitivně se startovní listina uzavře

půl hodiny před startem příslušné katego-
rie, je tedy nutné přijít včas, aby se dítě
mohlo zúčastnit závodu, doběhnout si pro
hodnotné ceny a zapojit se do losování
o horské kolo, které může získat každý,
kdo proběhne cílem. Pro malé děti budou
na tréninkovém hřišti připraveny soutěže
dětské atletiky s odměnami podle dosaže-
ného výsledku.
Zahájení 45. ročníku Mladých Běchovic se
uskuteční za přítomnosti starostů, spon-
zorů, bývalých organizátorů a běžců v 8
hodin 50 minut na fotbalovém hřišti, které
nám ochotně zapůjčí pan Požárek.

Rozpis závodu
9.00 starší žactvo (nar. 95, 96),
hoši 1000 m, děvčata 800 m.

Loňský ročník: Stanislav Holý
z MS Diakonie v závodě
Běchovická stovka, jejímž
patronem byl starosta Horních
Počernic Ivan Liška.
Vlevo start děvčat ve stejné
kategorii. Druhé místo
obsadila Veronika Kinclová
s číslem 921.
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V prostorách Bowlingu U pekaře se 3.
srpna 2010 konalo setkání s Ondřejem
Pavelcem, českým mistrem světa
v ledním hokeji, které moderoval spo-
lupracovník Jaromíra Jágra Luboš
"Čužák" Rys se svým kolegou Františ-
kem Jílkem. Bývalý mládežnický a ju-
niorský reprezentant Pavelec se letos
dostal na obou vrcholných hokejových ak-
cích do seniorského národního týmu jako
brankář. Na olympijských hrách i mistrov-
ství světa byl dvojkou Tomáše Vokouna
a ze šampionátu v Německu si odvezl
zlato. Dotazy na zážitky z mistrovství světa,
dojmy z osobního i sportovního života
„útočily“ na Ondřeje Pavelce ze všech
stran. Na závěr setkání se všichni mohli vy-
fotit se slavným hokejistou a jeho zlatou
medailí. Brankář Ondřej Pavelec působí
v NHL a ve své sportovní kariéře bude po-
kračovat v Atlantě Thrashers.

Hana Moravcová, foto Klára Smílková

Hokejový mistr světa Ondřej Pavelec navštívil Horní Počernice

Hokejový brankář Ondřej Pavelec vyprávěl o svých zážitcích z mistrovství světa.

TJ Sokol Horní Počernice zve malé cvi-
čence a jejich rodiče do oddílu vše-
stranného cvičení v hale Sokola ve
Chvalkovické ulici. Začínáme 6.9.2010.

Cvičení se koná každé úterý od 16:30 do
17:30. Děti se spolu s rodiči nejprve roz-
cvičí, potom trénují obratnost, vytrvalost
a koordinaci na různém nářadí.
Cvičení předškolních dětí a malých ško-

Rodiče a děti, přijďte cvičit do Sokola!

Voltižní soustředění jezdeckého klubu Počin
První srpnový týden se nedaleko Golčova
Jeníkova sjelo 17 dětí převážně z Horních
a Dolních Počernic. Jezdecký klub Počin
tu pro ně připravil první voltižní soustře-
dění. Kromě her jsme nejvíce času věno-
vali voltiži. Příprava probíhala denně nejdřív
na barelových trenažérech, kde si děti
osvojily základní cviky a povinnou voltižní
sestavu, naskakování a seskakování. Pod
dohledem lonžéra se pak cvičilo na živých
koních, kteří chodili krokem na kruhu. Děti
si na pohyb koně rychle zvykly a mohly se
pak soustředit na kvalitní provedení se-
stavy. Na konci tábora uspořádaly děti pro
rodiče přehlídku volných sestav. Díky
skvělé partě jsme všichni odjížděli s poci-
tem krásně prožitého týdne.

Jitka Francová

láků (4 – 7 let) se koná každý čtvrtek od
16:15 do 17:30. Děti si zahrají spoustu her
s míčem i bez něj, zacvičí si na lavičkách,
kruzích, kladině, trampolínce, žíněnkách,
koze, žebřinách, naučí se základy šplhu,
přeskoku, skoku přes švihadlo, práce
s míčem, zazávodí si v běhu i na překáž-
kových drahách. A to vše bez rodičů, kteří
je mohou sledovat a podporovat z bal-
konu.

Těšíme se na vás,
cvičitelky Hanka, Šárka, Jarka, Alča a Věra

INZERCE

ROZVRH CVIČENÍ 15.30 - 16.30 16.30 - 17.30 17.30 - 18.30 19.00 - 20.00 20.00 - 21.00
PONDĚLÍ MALÝ SKIPPY SKOKÁNEK I. SKOKÁNEK II. STEP BODY BODYSTYLING

16.00 - 17.15 17.15-18.45 19.00 - 20.00
ÚTERÝ VOLEJBAL I. VOLEJBAL II. BODYSTYLING

15.45 - 16.45 16.45 - 17.45 18.00 - 19.00
STŘEDA MALÝ SKIPPY JUNIOR AE STEP BODY

16.00 - 17.15 17.15 - 18.15 18.15 - 19.30 19.45 - 21.00
VELKÝ SKIPPY SKOKÁNEK VOLEJBAL II. BODYSTYLING

www.studiosalute.cz
607 105 051, 722 461 571

Začínáme 13. září 2010. Zápisy probíhají na 1. lekci cvičení. Místa ve Skokánku a Malém Skippy rezervujte předem.

S T U D I O S A L U T E

ČTVRTEK
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Oběti a hrdinové
V rámci semináře z občanské výchovy se
kvarty našeho gymnázia zúčastnily pro-
jektu Oběti a hrdinové, organizovaného
Památníkem Lidice. Cílem bylo pátrat po
obětech a hrdinech druhé světové války,
jejichž jména můžeme vidět na pomnících
a pamětních deskách, kolem nichž denně
procházíme.
Na projektu pracoval celý seminář, ale
pouze dvě práce byly odeslány. Studentky
Petra Křížová, Lenka Somolová a Michaela
Žatecká zpracovaly osud rodiny Khodlo-
vých z Horních Počernic, Anna Halászová
se zaměřila na příběhy manželů Starých,
rodiny Friedmannových a Josefa Pazdery
ze Šestajovic. Její práce byla vyhodnocena
jako nejlepší ve školním roce 2009/10.
S profesorkou Čechákovou jsme byly po-
zvány do muzea NKP Ležáky na seminář
k projektu Oběti a hrdinové. Přivítal nás
starosta Miřetic, poté jsme se přesunuly do
památníku Ležáky a prohlédly si výstavu
Heydrichiáda – druhé stanné právo. Po
prezentaci našich prací jsme vyslechly
přednášky PhDr. Eduarda Stehlíka
a PhDr. Vojtěcha Kyncla a setkaly se s vá-
lečnými veterány generálem Klemešem
a panem Bačou. Na závěr jsme zhlédly
předpremiéru hraného dokumentu Ležáky
42. Díky projektu Oběti a hrdinové jsme
získaly nové poznatky a mohly se na his-
torii podívat jinýma očima.

Anna Halászová, Lenka Somolová,
Petra Křížová, Michaela Žatecká

Student Dusík vítězem
závodu v Letňanech
Magistrát hl. m. Prahy otevíral v červnu
nový lesopark mezi městskými částmi Let-
ňany a Kbely, kde je několik kilometrů pev-
ných cest pro jízdu na kole, on-line
bruslích nebo k procházkám. Otevřen byl
běžeckým závodem žáků a studentů na 1
kilometr, kterého se zúčastnilo 20 dívek
a 50 chlapců. Naše gymnázium reprezen-
tovali studenti septimy D. Pavlíček, J. Se-
vera, M. Šenkárčin a M. Dusík, který se stal
vítězem celého závodu. Všem byl odmě-
nou nejen pěkný zážitek, ale i hodnotné
ceny.

Mgr. Jana Kabátová,
vyučující TV

Neobvyklá chemie
Před prázdninami měly třídy na Gymnáziu
ve Vybíralově ulici na Černém Mostě ne-
tradiční výuku chemie. Přišli chemici
Honza a Tonda, dva studenti z VŠ che-
micko–technologické v Praze, a rozdělili
vyučovací hodinu na tři okruhy, aby jed-
notlivým třídám ukázali různá chemická
kouzla a čáry.
V první části jsme ve skupinkách zkoušeli,

Návštěva z Ameriky
Na Gymnáziu Praha 9 se uskutečnilo ne-
obvyklé setkání: přiletěli k nám studenti z
Ameriky. Byla jsem ráda, že jsem se se
svými spolužáky mohla zúčastnit klání v
oblíbeném bowlingu na Černém Mostě. O
tři dny později jsme přivítali návštěvu na
naší škole v Horních Počernicích, kde se
Američanům velice líbilo. Týden v Praze
ukončili zajímavým vyprávěním o své zemi
doprovázeným obrazovou prezentací, aby-
chom poznali něco z jejich života.

Helena Víchová 1.C

Pět dnů v Paříži
V posledním týdnu před prázdninami jsme
vyrazili na pětidenní výlet do Francie. V Re-
meši jsme navštívili katedrálu, pak už při-
šla na řadu Paříž a Napoleonova hrobka,
kde jsme se trochu zchladili, neboť venku
bylo přes 30°C. Prozkoumali jsme brány
versailleského zámku se zahradami a vel-
kým množstvím fontán, navštívili Vítězný
oblouk, Monmartre a moderní čtvrt' La De-
fence. Den jsme zakončili plavbou po řece
Seině a vyhlídkou z 56. patra mrakodrapu.
Další den jsme strávili v Musée du Louvre
a Musée d'Orsay.

Anna Halászová a Klára Šedá, kvarta A
Příspěvky jsou kráceny,

více na www.gymchod.cz

Stretech 2010
Na konference Stretech jsme prezentovali
dlouhodobý projekt Stop šikaně, druhý se
týkal procesu výroby originálního hraného
filmu na kresleném pozadí s názvem Ro-
dina Kadlecova. Naše práce Od ostnatých
drátů po hranice bez kontrol patřila k jed-
něm z mála v humanitní oblasti. Obávali
jsme se, že projekt zabývající se svobodou
pohybu lidí před r. 1989 a po něm mnoho
lidí na půdě ČVUT nezaujme, ale mýlili
jsme se. Mnozí návštěvníc, zřejmě už una-
veni technickými objekty, si rádi popovídali
o současné české politice a problematice
evropské integrace. Účast na konferenci
považujeme za skvělou zkušenost.

Kryštof Severa, sexta B

Setkání s generálem Klemešem

jak dobře nám
slouží čich. Roze-
znávali jsme vůně
vanilky, jasmínu,
mandlí, malin
a zázvoru. V druhé části jsme obdivovali
„přesýpací hodiny“: ve stanovených inter-
valech se kapalina v odměrném válci mě-
nila z průzračně čisté barvy na inkoustově
modrou. Dá se guma zatlouci do dřeva
nebo rozbít kladivem? Odpověď zní: za-
jisté, pokud se nacházela chvíli v kapalném
dusíku. Také karafiát se v okamžiku změnil
v křehkou květinu. Stačilo s ním jen ne-
patrně klepnout a květ se roztříštil na
stovky částí.
Na konci magické hodiny měli Honza
s Tondou pro celou třídu překvapení: vy-
robili zmrzlinu, kterou několik odvážných
studentů ochutnalo a nemohli si ji vyna-
chválit. Chemické pokusy zpestřily konec
školního roku a nadchly nás.
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Botanicus
Konec roku je ve škole
ze všeho nejlepší! Vy-
svědčení už je "v šu-
plíku", učebnice
vrácené a my můžeme
jezdit na výlety. Letos
jsme vyrazili do Ostré,
kde je historická ves-
nice Botanicus. “Pan-
čelka” nám rozdala
groše a my se rozprchli
mezi domky. Někdo si
vyrobil svíčku, jiný pro-
vaz, ruční papír nebo
voňavé mýdlo. Také
jsme rýžovali zlato

a mlsali palačinky. Největší zájem byl ale
o mučírnu, pár kluků jsme nechali pěkně
natáhnout na skřipec!
Protože bylo obrovské vedro, zašli jsme se
osvěžit do jezera, ale plavky jsme neměli.
Postupně jsme odhodili boty, šaty i stud
a zoufalá paní učitelka jen volala: "Po kot-
níky!... no tak po kolínka... no tak dobře,
tak po pás... tak se aspoň nepotápějte!"
Trénink na prázdniny dopadl naštěstí
dobře a v pořádku jsme se vrátili domů.

Alena Šefčíková

Ohlédnutí za koncem školního roku na ZŠ Ratibořická
Na konci školního roku podnikli naši devá-
ťáci výlet se svými prvňáčky vlakem do Li-
bice nad Cidlinou a pak pěšky do
Poděbrad. Prvňáčci se nejprve drželi po-
hromadě, ale postupně se velcí a malí pro-
míchali. Cesta jim uběhla velmi rychle.
V Poděbradech si všichni dali dobrou
zmrzlinu a vlakem se vydali zpět do Hor-
ních Počernic.

Setkání na schodech
Poslední školní den je tradičně ve znamení
setkání na školních schodech.
Nejprve se rozloučili žáci 9.A
a 9.B se svými učiteli a spolu-
žáky, zazpívali a zaslzeli, aby se
vydali vstříc novým začátkům.
Poté se na schodech sešli
všichni naši nejlepší, a že jich
nebylo málo! Letos jsme se
zúčastnili konverzačních soutěží
v německém a anglickém ja-
zyce, zeměpisné, biologické
a matematické olympiády, réto-
rické soutěže Mladý Démosthe-
nes a v matematické soutěži Genius
Logicus získali výborné umístění.
V rámci sportovních soutěží jsme se
zúčastnili volejbalu, minikopané,
basketbalu a atletických závodů,
kde se našim sportovcům často
podařilo postoupit do obvodních
kol. Mezi naše nejúspěšnější žáky
patří Tomáš Kadeřábek a Sandra
Žáčková, oba z 9.A, a Michaela
Tvrdíková z 5.A. Ve sportovních sou-
těžích pak Jiří Spitzer a Jan a Václav
Zavadilovi z 8.A. Děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a doufáme, že bu-
deme úspěšní také v dalším školním roce.

Jana Jeřábková

Návštěva z Holandska
Na pondělí 21. června jsme se dlouho tě-
šili. Naše škola se kamarádí se školou
v holandském Utrechtu, a právě ten den
jsme očekávali návštěvu dvaceti dětí. Jak
asi vypadají holandští kluci? A budeme si
rozumět? Paní učitelky vybraly dvacet žáků
z 5. tříd, kteří dobře a hlavně rádi mluví an-

Než se naši deváťáci rozloučili
se školou, odjeli se svými prvňáčky
na výlet do Libice nad Cidlinou
a Poděbrad.

glicky, a vyrazili jsme do Prahy.
Každý z nás si připravil povídání
o nějaké památce, samozřejmě
v angličtině. Holanďani legračně
chrochtali, my si hráli na průvodce
a povídali si o všem možném. Po-
obědě ve škole jsme je provedli
po budově a pomohli jim poslat
maily domů. Na hřišti jsme sehráli
mezinárodní fotbalové utkání, ale
pak už byl čas doprovodit hosty
do hotelu. Byl to neobyčejný den
a my jsme získali nové přátele.

Dole návštěva z Holandska při prohlídce
Prahy a výlet do Ostré
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Oddíl aerobiku zve na cvičení do tělocvičny v Ratibořické
Na konci června se v tělocvičně v Ratibo-
řické konala ukázková hodina oddílu spor-
tovní gymnastiky a aerobiku. Vystoupila
děvčátka ve věku 5-7 let a předvedla se-
stavu Mambo, bongo, poté nastoupily
gymnastky se cvičením na prostných.
Předvedly nejen co dovedou, ale také se-
stavy, se kterými vyhrávají na závodech.
Nakonec aerobičky ve věku 8-10 let uká-
zaly, co umí na hudbu skupiny ABBA.
Podle potlesku rodičů a známých se vy-
stoupení líbilo. Všichni se už těšíme, že se
po prázdninách zase sejdeme v tělocvičně.
Rozvrh cvičení je dole v tabulce.
Od listopadu zveme zejména na nové ho-
diny dnes velmi moderní a oblíbené
zumby. Je to sportovní aktivita s kombinací
posilovacích cviků a tanečních kroků za do-
provodu latinsko-americké hudby. V se-
stavě se kombinují taneční prvky z rychlých
a vášnivých tanců salsa, merengue,
samba, mambo, flamenca či tanga s posi-
lovacími cviky, které se v kratších či delších
intervalech opakují za doprovodu živé a ryt-
mické latino-americké hudby. Všechny ho-
diny aerobiku pro dospělé začínají už 1.
září a hodiny pilatesu od 6. září 2010 dle
rozvrhu. Zveme také malé slečny na hodiny
dětského aerobiku. Zápis do všech hodin
je 8.9.2010 v 17 hod. v sálku tělocvičny
v Ratibořické Info na http://aerobik-ratibo-
ricka.komplexis.cz/index.html nebo na tel.
776659901. Těšíme se na vás.

lektorky aerobiku

ROZVRH HODIN 16.30-17.20 17.20-18.30 18.00-19.15 18.30-19.30 19.30-20.30 19.00-20.00
PONDĚLÍ SÁLEK DĚTSKÝ AE DĚTSKÝ AE PILATES PILATES

5-7 LET 8-10 LET POKROČILÍ ZAČÁTEČNÍCI
TĚLOCVIČNA AE BODY

STŘEDA SÁLEK DĚTSKÝ AE DĚTSKÝ AE PILATES SLOW
5-7 LET 8-10 LET ZAČÁTEČNÍCI TONING

TĚLOCVIČNA DANCE AE
PÁTEK TĚLOCVIČNA AE ZUMBA
NEDĚLE SÁLEK AE BODY

Prázdninové soustředění
v Poděbradech
Počernické gymnastky trénovaly o prázd-
ninách opět v poděbradské tělocvičně.
Během tří týdnů se zde vystřídalo 36 děvčat
a 10 trenérů. Velkou výhodou této tělo-
cvičny je molitanová jáma, díky které se dají
nacvičovat obtížné prvky na jednotlivých
nářadích, např. veletoče na bradlech, vruty
a dvojná salta na ostatních nářadích. V ně-
kterých dnech probíhal trénink dvoufázově,
trenéři připravili pro děti také výlety a další
sportovní aktivity.

Tréninky SG: pondělí, středa, pátek16 -
19 hod. v tělocvičně ZŠ Ratibořická
Oddílové příspěvky: měsíčně 600 Kč
Nábor nových gymnastek neděláme, do-
plňujeme šikovné holčičky průběžně. Do-
hoda možná v době tréninků, nejlépe po
17 hod. Rádi přivítáme nové trenéry, kteří
by nám chtěli pomoci!

Lenka Barešová,
předsedkyně oddílu SG

Hornopočernické gymnastky trénovaly
o prázdninách v Poděbradech.
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Propozice turnaje:
Pořadatelé: Úřad městské části Praha 20 -
Horní Počernice a TJ Sokol Horní Počer-
nice, tenisový oddíl
Účastníci: starostové, místostarostové, pri-
mátor a radní HMP, zastupitelé, sponzoři
a hosté pozvaní starostou

Termín konání:
pátek 10. září 2010
od 13.00 hodin
do neděle 12. září 2010
Předpokládáme ukončení turnaje do so-
boty 12. září.

Místo konání: tenisový areál Ve Žlíbku -
Otovická
Horní Počernice
Doprava: vlastní nebo veřejná, metro B -
Černý Most, dále autobus č. 221 a 273
Organizace:
ředitel turnaje Ing. Josef Pittner
Přihlášky: kladná telefonická reakce na
pozvání starosty I. Lišky do úterý 8. září
2009 je akceptována jako přihláška, vo-
lejte prosím na tel.: 271 071 680 nebo 602
236 259.
Losování: losování turnaje proběhne v za-

sedací místnosti MČ Praha 20 - Horní Po-
černice ve středu 9. září 2009 ve 12.00
hodin.
Zahájení turnaje: v pátek 11. září 2009 ve
13.00 hodin prezentací a uvítacím přípit-
kem
Disciplíny: dvouhra (bez rozdílu věku a po-
hlaví), čtyřhra (podle počtu účastníků)
Předpis hry: hraje se podle platných pra-
videl ČTS a soutěžního řádu pro starší te-
nisty.
Systém turnaje: dvouhra - hlavní soutěž na
1 porážku, vyřazovací "pavouk" a soutěž
o cenu útěchy (poražení z 1. kola) - na

jednu porážku, vyřazovací "pavouk"
Pořadatel má právo změnit systém tur-
naje, například na utkání ve skupinách
"každý s každým" a potom finále o ko-
nečné pořadí podle počtu účastníků.
Hrací doba:
pátek 13.30 - 19.00 hodin
sobota 8.00 - 19.00 hodin
neděle 8.00 - 12.00 hodin
Vklady: 300 Kč za účastníka
Vklady účatníků turnaje a sponzorské
příspěvky budou věnovány do finanční
sbírky na obnovu vyhořelé klubovny
v areálu.
Ceny vítězům a pamětní medaile všem
účastníkům
Rozhodčí: samosoudcování
Případná nedorozumění nebo stížnosti
budou řešeny s ředitelem turnaje.
Míče: míče uznané ČTS dodá pořadatel.
Ubytování se nezajišťuje.
Občerstvení bude zajištěno.
Žádáme o potvrzení účasti telefonicky
na č. 271 071 680 nebo 602 236 259.

Ing. Josef Pittner, ředitel turnaje
Bc. Ivan Liška,

starosta Městské části Praha 20

Turnaj pražských starostů o putovní pohár
MČ Praha 20 - Horní Počernice 10. - 12. 9. 2010



Hornopoèernický zpravodaj září 2010

INZERCE32



Hornopoèernický zpravodaj září 2010

INZERCE 33



Hornopoèernický zpravodaj září 2010

INZERCE34



INZERCE

Hornopoèernický zpravodaj září 2010

35



Hornopoèernický zpravodaj září 2010

INZERCE36

Taneční studio

pořádá od září 2010 v Polyfunkčním Domě,
sále Level Rastaurant & Café, Staroújezdská 2300, Újezd nad Lesy

TANEČNÍ PRO MLÁDEŽ od 12.10.2010 (18lekcí a 2x prodloužená)
TANEČNÍ KURZY PRO DOSPĚLÉ

PONDĚLÍ od 4.10.2010 od 20:15hod VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ 1
ÚTERÝ od 5.10.2010 od 20:15 VELMI MÍRNĚ POKROČILÍ 2

STŘEDA od 6.10.2010 od 20:15hod ZAČÁTEČNÍCI
NEDĚLE od 3.10.2010 ZAČÁTEČNÍCI

Cena 3200Kč/pár (10lekcí a 1x prodloužená)

Pravidelné "Taneční ČAJE" od září každou neděli od 15:00-17:00
pro dříve narozené a od 17:00-19:00 určená tanečníkům a absolventum tanečních

KURZY ORIENTÁLNÍHO (břišního) TANCE pro ženy, děti
SINGLE LADIES DANCING(latinsko-americké tance, standardní)

KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA "Tančíme s angličtinou"
pro děti od 5let+, mládež, dospělé

Pro děti TANEČNÍ PŘÍPRAVKY(standard, latina),
HIP HOP+JAZZ DANCE

Autobus 261 jede přímo k Polyfunkčnímu domu(zastávka Újezd nad Lesy).
Podzemní parkování.

www.tanecni-ujezd.cz, e-mail: tanecni-ujezd@seznam

Tel.: 603 493 667
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VYDAVATEL: Úøad MÈ Praha 20
REGISTRACE povolena Magistrátem hl. m. Prahy
pod èíslem MK ÈR E 12559, IÈO: 240 192
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èková, Ing. Jana Jelínková, Mgr. Pavel Wild, Jaroslava
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Jinak po telefonické domluvì na tel.: 281 860 053.

Uzávìrka tohoto èísla: 19.8.2010
Pøíjem inzerce do dalšího èísla do 17.9.2010
Uzávìrka pøíštího èísla: 17.9.2010
Za obsahovou správnost pøíspìvkù ruèí autor. Pøí-
spìvky nemusí odrážet názor redakce. Autorská
práva vyhrazena. Pøetisk pouze se souhlasem vyda-
vatele. Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky krátit.
Nevyžádané pøíspìvky a fotografie se nevracejí.
TISK: Omikron Praha, spol. s r.o.
Doudova 22, 147 00 Praha 4
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. èíslo ÚMÈ Praha 20: 271 071 611 (711)

Čištění koberců a mytí oken.
Cena 15Kč/1m2. Tel.: 605 567 053.

Doprava zdarma.

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

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

Pronajmu nezařízený byt 2+KK
v Horních Počernicích,
telefon: 728 547 555

Elektromontáže Jirout. Bytové,
průmyslové, přihlášky, revize, montáž
domovních telefonů. Tel.: 777 867 550

Odhady nemovitostí a projekty provede
rychle soudní znalec Ing. F. Smetana.

Tel.: 281 924 588

BABY BOOM DĚTSKÝ BAZÁREKBABY BOOM DĚTSKÝ BAZÁREK
s použitým, novým i komisním zbožím.
Najdete u nás dětské oblečení, boty,

hačky, knížky, brusle, kočárky. Adresa:
Ratibořická 12, Praha 9.

Ot. doba: Po-Pá 10-18. Tel.: 604 171 391

Nabízíme k okamžitému pronájmu
prostory v Pavlišovské ul. vhodné pro

stomatologickou praxi.
Cena pronájmu 10 500Kč/měsíc!

Bližší informace na tel.: 602 707 379

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

ZKUŠENÁ LEKTORKA NABÍZÍZKUŠENÁ LEKTORKA NABÍZÍ
FIREMNÍ IFIREMNÍ I PRIVÁTNÍPRIVÁTNÍ výuku němčiny,

francouzštiny, italštiny a ruštiny.
Info tel.: 775 200 764.

E-mail: hanka.sukova@seznam.cz

Kadeřnictví Rena, dámské, pánské,
dětské Po - Pá 7 - 18 hod.

Tel.: 281 920 298, bez objednání.
Jívanská 11, (naproti MÚ)

Horní Počernice

Soukromé hodiny angličtiny pro děti,
studenty a dospělé v dopoledních a od-
poledních hodinách. Ing. Hana Babíč-

ková, mob.: 776 807 962, mail:
hana.babickova@seznam.cz
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Angličtina a němčina pro děti
ze zákl. škol, doučování, konverzace,
poslech, dělání DÚ, příprava na PP.

Více info 775 021 174

RC PERLA, ZDR. STŘ. LHOTSKÁ
www.rc-perla.wbs.cz, masáže (hot sto-
nes, medové, lymfatické, thajské, reiki).
Cvičení a masáže kojenců, léčba pijavicí

lékařskou!

Hledám dlouhodobý pronájem garáže
v Horních Počernicích. Tel.: 602 249 964

Koupím zahradu v Horních Počernicích
v osobním vlastnictví. Nejsem RK.

Telefon 602 179 814

Kdo prodá či půjčí k ofocení hist. fota,
pohledy Počernic? Tel.: 723 411 225

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Viadrus, Dakon, Buderus, Junkers,

Protherm, Viessman. Servis, montáže,
regulace. Plyntech Kalát, 608 626 496

Nabízím k pronájmu 2+1 byt v HP,
82m2 zařízený. Tel.: 602 366 783

AUTODOPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE

Milan Petružálek
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

Tel.: 281 931 419, Mobil: 603 242 142, Fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz

kontejnery, sklápěč, valník
sutě, odpad, zemina, písky
kačírek, datě, odpad
demolice - hydraul. kladivo
deponie Praha 9

Taneční kurzy pro dospělé
na Špejchaře Chvalské tvrze

pod vedením vicemistrů ČR od 7.10.2010
Deset lekcí, každý čtvrtek od 18.30 pro začátečníky

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

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