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Kalendář akcí v Horních Počernicích na měsíc
KDY? CO? KDE?

1. 10., 15.00 OBUŠKU Z PYTLE VEN DIVADLO H. POČERNICE

2. 10., 14.30 LÉTAJÍCÍ CIRKUS KOUZELNÍKA VIGA CHVALSKÝ ZÁMEK

OD 2. 10. JAPONSKÝ SVĚT - VÝSTAVA FOTOGRAFA DANIELA ŠPERLA CHVALSKÝ ZÁMEK

3. 10., 15.00 PRAHA OČIMA DĚTÍ - PREZENTACE KNIHY DĚTSKÝCH OBRAZŮ CHVALSKÝ ZÁMEK

OD 4. 10. VZPOMÍNKA NA PŘÍTOMNOST - VÝSTAVA MALÍŘKY J. KRÁLOVÉ CHVALSKÝ ZÁMEK

4. 10., 19.30 MŮJ ŽIVOT S HITLEREM, STALINEM A HAVLEM DIVADLO H. POČERNICE

5. 10., 19.30 PICASSO DIVADLO H. POČERNICE

6. 10. XXXX KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ DDM RATIBOŘICKÁ 1899

7. 10., 16.00 DRAKIÁDA DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE ZA FZŠ CHODOVICKÁ

8. 10., 10.00 ZÁMECKÉ BABÍ LÉTO ANEB WELLNESS DEN PRO ŽENY CHVALSKÝ ZÁMEK

9. 10., 15.00 FERDA MRAVENEC DIVADLO H. POČERNICE

11. 10., 14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S REŽISÉRKOU MAJKOU ŠANDOVOU CHVALSKÝ ZÁMEK

13. 10., 19.30 ZÁMĚNA DIVADLO H. POČERNICE

15. 10., 12.00 SETKÁNÍ MODELEK A FOTOGRAFŮ HOTEL CHVALSKÁ TVRZ

OD 17. 10. OBRAZY - VÝSTAVA MALÍŘE JANA DVOŘÁKA CHVALSKÝ ZÁMEK

19. 10., 18.00 BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE MUM, MEZILESÍ 2058

19. 10., 19.30 NĚŽNÉ DÁMY DIVADLO H. POČERNICE

20. 10., 8.30 FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE - SEMINÁŘ O.S. MUM CHVALSKÝ ZÁMEK

20. 10., 9.30 ŠÁTKOVÁNÍ NA BŘICHO MUM, MEZILESÍ 2058

20. 10., 18.00 KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ DDM RATIBOŘICKÁ 1899

21. 10., 17.00 TIFFANY TECHNIKA – SKLENĚNÉ VITRÁŽE DDM RATIBOŘICKÁ 1899

25. 10., 19.30 SBOROVNA DIVADLO H. POČERNICE

27. 10., 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU DIVADLO H. POČERNICE

30. 10., 15.00 JAGABABA A TŘI LOUPEŽNÍCI DIVADLO H. POČERNICE

14. 10., 19.30 ONA DIVADLO H. POČERNICE

15. 10., 15.00 STRAŠIDÝLKO Z HRADU METRWILL DIVADLO H. POČERNICE

15. 10., 19.30 STRÁŽE! STRÁŽE! DIVADLO H. POČERNICE

16. 10., 14.00 TAJEMNÝ LES ŠVABIŇÁK DIVADLO H. POČERNICE

16. 10., 19.30 OBCHODNÍK S DEŠTĚM DIVADLO H. POČERNICE

19.10., 18.00 BACHOVY KVĚTOVÉ ESENCE MUM, MEZILESÍ 2058

20.10., 9.30 ŠÁTKOVÁNÍ NA BŘICHO MUM, MEZILESÍ 2058

20.10., 8.30 FLEXIBILNÍ FORMY PRÁCE CHVALSKÝ ZÁMEK

21. 10., 19.30 SBOROVNA DIVADLO H. POČERNICE

22. 10., 15.00 O MLYNÁŘI JANKOVI A CECILCE ZE ZÁMKU DIVADLO H. POČERNICE

22. 10., 19.30 POPEL A PÁLENKA DIVADLO H. POČERNICE

23. 10., 15.00 PETR PAN DIVADLO H. POČERNICE

23. 10., 16.00 VÝKLUB - FIGURKY, PŘÍVĚSKY A DEKORACE Z FIMO HMOTY SBOR CB, VE ŽLÍBKU 168

23. 10., 19.30 MAZANÝ FILIP DIVADLO H. POČERNICE

26. 10., 14.00 BESEDA A VYCHÁZKA S ING. ANTESEM NA XAVEROV SOKOLOVNA HP

DO 28. 10. ARABELA - POHÁDKOVÁ VÝSTAVA KOSTÝMŮ A REKVIZIT CHVALSKÝ ZÁMEK

2. 11., 18.00 POROD MUM, MEZILESÍ 2058

3. 11., 9.30 ŠÁTKOVÁNÍ–ZÁDA MUM, MEZILESÍ 2058

9. 11., 18.00 ŠESTINEDĚLÍ A KOJENÍ MUM, MEZILESÍ 2058

10. 11., 9.30 MASÁŽE MIMINEK MUM, MEZILESÍ 2058

PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH NAJDETE UVNITŘ ČÍSLA



nován stálým úsměvem na tváři. Rozhovor
s ním mě přesvědčil o tom, jak je důležité
umět správně žít. Přeji nám všem, aby-
chom to uměli stejně jako Miroslav Zik-
mund, který ve svých třiadevadesáti letech
nemá čas stárnout, protože má stále
mnoho práce.

Krásný podzim bez zamračených
dnů vám přeje

Hana Moravcová,
starostka
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3SLOVO STAROSTKY PRAHY 20
Milí spoluobčané,

minulý měsíc byl opět plný vý-
znamných událostí. Navštívil nás radní pro
infrastrukturu Radek Lohynský, aby zkon-
troloval průběh stavby kanalizace. Naši
noví prvňáčci poprvé usedli do školních
lavic, poté k nám zavítali přátelé z fran-
couzského města Mions, aby se seznámili
s našimi novými radními a zastupiteli a na-
čerpali nové zkušenosti především v ob-
lasti školství. Nechyběla ani milá setkání se
zástupci místních organizací a spolků.

Čeká nás nyní mnoho práce,
hlavně získávání financí pro naši městskou
část z rozpočtu hl. m. Prahy a sestavování
vlastního rozpočtu. V rámci organizačních
změn na úřadě probíhá stěhování někte-
rých kanceláří. Pokud jsme vám tím způ-
sobili zmatek, přijměte naši omluvu.
V příštím čísle HPZ vám budou předsta-
veny jednotlivé odbory a jejich vedoucí.

Krásným zážitkem bylo pro mě
setkání s cestovatelem Miroslavem Zik-
mundem. Jeho životní optimismus je koru-

Dne 20. září předala tajemnice Ing. Kate-
řina Lusková na Chvalském zámku Listinu
o udělení státního občanství České repu-
bliky panu Kareemu Boctorovi, bývalému
občanu Egypta, který se do ČR přistěho-
val v roce 2004. Oženil se zde a v Horních

Slavnostní předání Listiny o udělení státního občanství České republiky.
Počernicích žije spolu s manželkou
a dvěma malými dcerami. Vedle nejbliž-
ších sdíleli s ním společnou radost i další
členové jeho rodiny. Blahopřejeme.

Jana Keilová,
matrikářka

Setkání s dvěma čestnými občany města Zlína: spisovateli Miroslavem
Zikmundem a Antonínem Bajajou
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Karel Gott představí na Chvalském zámku knihu Praha očima dětí
V pondělí 3. října v 15 hodin uvede Karel Gott na Chvalském
zámku do života knihu Praha očima dětí, na které se podíleli žáci
všech pražských škol a zachycuje osobitý dětský pohled na naše
hlavní město. Záštitu nad akcí převzal primátor Prahy MUDr. Bohu-
slav Svoboda a pražský arcibiskup Dominik Duka. Věříme, že pro-
středí Chvalského zámku dodá významné akci příjemnou atmosféru.
Všechny vás srdečně zveme.

Zámecké posezení na Chvalském zámku s Marií Šandovou 11. října ve 14 hodin

Kristi Overton Johnson je americká
mistryně světa ve vodním lyžování. Spolu
se svými kolegy jezdí po celém světě a na-
bízí dětem možnost strávit spolu s nimi den
plný vodních sportů. Děti se pod dohle-
dem zkušených instruktorů učí základy
vodního lyžování. Na sklonku letošních
prázdnin získaly tuto možnost i děti z Hor-
ních Počernic na jezeře Křenek nedaleko
Staré Boleslavi. Cenné zázemí malým
sportovcům poskytl tamější Water Ski
Club. Děti si vyzkoušely dokonce i lyžování
za člunem a od amerických instruktorů zís-
kaly za svůj výkon spoustu dárků, od sym-
patické Kristin ještě nádherné medajle.
Možná nám Den plný vodních sportů při-
nese po čase podobný talent, jakým je
naše mistryně republiky juniorů ve vodním
lyžování Anička Češpivová!

Počernické děti na tréninku s mistryní světa

Máme stříbrnou
z mistrovství
Evropy juniorů!
Stříbro z Mistrovství Evropy juniorů ve vod-
ním lyžování přivezla z ukrajinského Dně-
propetrovsku koncem srpna juniorská
reprezentantka ČR Anna Češpivová z Hor-
ních Počernic. Je to velká radost pro český
sport a pro nás. Gratulujeme a přejeme
spoustu dalších sportovních úspěchů.

Mgr. Alena Štrobová,
radní

Mimořádná filmařka, režisérka, scénáristka a producentka během své tvorby
realizovala více než dvě stovky dokumentárních filmů a publicistických tele-
vizních pořadů. S velkým ohlasem se setkaly zejména její dokumenty o prob-
lémech dětí, sociálních otázkách, portréty osobností a sondy do života naší
společnosti. Režisérka získala řadu ocenění na tuzemských i zahraničních
filmových přehlídkách.Na Zámecké posezení si připravila malý průřez svou
filmovou tvorbou, který doprovodí zajímavým vyprávěním. Se svou zkuše-
ností filmaře Majka Šandová tvrdí: „Úplně nejtěžší je, když má dokumen-
tarista, který zachycuje realitu obrazem, pojmout něco neviditelného.“
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Rybníky Chvalka a Starák
do správy Prahy
V pondělí 5. záři se konalo zasedání Za-
stupitelstva městské části Praha 20 - Horní
Počernice, které na návrh rady MČ schvá-
lilo převod rybníků Chvalka a Starák do
správy hlavního města Prahy. Hlavní město
přislíbilo obnovu a celkovou revitalizaci tě-
chto vodních ploch už v příštím roce.

Chvalský zámek
samostatně
K 1. říjnu 2011 byla zřízena příspěvková or-
ganizace Chvalský zámek. Účelem zřízení
této organizace je vytvoření samostatného
celku, který by zajišťoval správu areálu
Chvalské tvrze jako kulturního a společen-
ského centra Horních Počernic. Na zá-
kladě doporučení pracovní skupiny byly
schváleny také nové zřizovací listiny škol-
ských zařízení a příspěvkových organizací.
Upraven byl především nežádoucí stav tý-
kající se hospodaření příspěvkových orga-
nizací a provedla se aktualizace obsahu
listin v souladu s právními předpisy.

Beranka
Zastupitelstvo schválilo plánovací smlouvu
se společností Blooman Development na
zajištění výstavby veřejné infrastruktury
v rámci stavby Beranka II v celkové hod-
notě 48.359.800 Kč. Jedná se o výstavbu
95 řadových rodinných domů s připojením
na inženýrské sítě, komunikace a parkové
plochy. Stavba bude rozdělena do pěti
etap. Projekt nahrazuje původní záměr vý-
stavby bytových domů s kapacitou 230
bytů, který má platné územní rozhodnutí.
V plánovací smlouvě se investor zavázal
vybudovat inženýrské sítě a nové komuni-
kace kolem obytného souboru Beranka II,
které následně předá příslušným správ-
cům sítí a pozemky městské části. Z dů-
vodu napojení inženýrských sítí souhlasila
Rada MČ s výpůjčkou dotčených pozemků
pro tento účel. Jednou z podmínek stavby
je, že veškerá staveništní doprava bude ve-
dena ulicí Bořetická. Na základě dotazů na
zastupitelstvu domlouváme jednání se zá-
stupci občanů této lokality, kde bychom
odpověděli na všechny otázky související
s touto výstavbou.

Rekonstrukce parků
Se společností Safe Trees jsme projedná-
vali dopracování studií a projektových do-
kumentací na rekonstrukci parků a
regeneraci zeleně včetně vypracování
plánu péče o zeleň. Studie nebo projekty
zahrnují devět lokalit: alej v ulici Jeřická,
stromy a zeleň v ulici Hřídelecká, nejbližší
okolí rybníka Starák, park Vysokovská-
Chvalkovická-Ratibořická, park Ratibo-

řická, park u divadla, Nolčův park, park na
Chvalech a ostatní soubory uličního stro-
mořadí na pozemcích městské části.

Jednání s magistrátem
Také v září jsme absolvovali několik jed-
nání s radními hlavního města Prahy, která
se týkala mimoúrovňové křižovatky Be-
ranka, nutných rekonstrukcí povrchů ko-
munikací, změn v rozdělování dotací
městským částem, návrhu na zvýšení koe-
ficientu daně z nemovitosti a dalších zále-
žitostí. Samostatným bodem několika
jednání byly investiční požadavky MČ na
rok 2012, kde vedle dokončení stavby MŠ
Chodovická a půdního prostoru v ZŠ Rati-
bořická jsme požádali o zařazení investic
na pokračování stavby kanalizace, obnovu
chodníků, zateplení školních budov a by-
tových domů Mezilesí 2056-2060, poslední
etapu výměny oken, rekonstrukci budovy
sklenářství, obnovu zeleně, rekonstrukci
parků, revitalizaci území kolem biologic-
kých rybníků a na stavbu multifunkční haly.

Parkování na Chvalech
Koncem září vyhodnotila rada MČ statis-
tiku parkování vozidel v areálu Chvalské
tvrze. Potvrdila se ekonomická výhodnost
provozování parkoviště v režii městské
části, kdy roční příjem z parkovného vy-
chází na 900 tis. Kč. Sledováním se zjistilo,
že některé vozy využívají toto parkoviště
jako levné odstavné parkoviště, kdy sem
přijedou před otevřením pokladny, parkují
celý den a při odjezdu odmítají platit.
S ohledem na výši příjmů z parkovného
rozhodla rada instalovat zde závoru
a zatím zachovat i obsluhu parkoviště.

Omezení hracích automatů
Díky rozhodnutí ústavního soudu a schvá-
lenému znění nového loterijního zákona
připravuje vedení hl. m. Prahy novelu
obecně závazné vyhlášky č.19/2007 Sb.,
hl. m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas,
na kterých lze provozovat výherní hrací
přístroje. Na území Horních Počernic je vy-
hláškou hl. m. Prahy povoleno 18 lokalit,
kde je možné provozovat výherní hrací au-
tomaty. Celkový počet hracích automatů
na území naší MČ je 180. V průběhu mě-
síce října chceme tuto otázku projednat
v komisích rady a následně zaslat na pří-
slušný odbor magistrátu požadavky MČ na
úpravu lokalit a provozní doby, kde bude
možné provozovat VHP.

Mysleme na čistotu města
Velkou radost nám dělají vaše pozitivní
ohlasy týkající se výstavby kanalizace,
údržby zelených ploch nebo rekonstrukce
ulice Bystrá. Víme, že se nezavděčíme

všem, a tak občas slyšíme reakce, že jsme
neměli v dané lokalitě sekat trávu, protože
na nově udržované zeleni je teď velké
množství psích exkrementů, nebo že
oprava ulice Bystré umožnila řidičům jez-
dit moc rychle. Co nás ale opravdu trápí,
je čistota veřejných prostranství, zejména
parků. Díky pomoci lidí z úřadu práce, se
nám daří tyto lokality pravidelně uklízet.
Bohužel se nám stává, že čím častěji
danou lokalitu uklízíme, tím rychleji se
vedle laviček objevují nové odpadky.
Chtěl bych vás v této záležitosti požádat
o spolupráci. Všímejte si svého okolí
a podle možností zkuste znečišťovatele
upozornit nebo se obrátit na městkou po-
licii. Vím, že to je nevděčná úloha: Stalo se
mi na křižovatce, že v autě přede mnou se
otevřelo okénko a šlupky od pomeranče
letěly ven. Byla červená, tak jsem vystoupil
a šel upozornit řidičku, aby je sesbírala.
Dostal jsem vynadáno, že se mám lépe
dívat, protože šlupky nevyhodila ona, ale
slečna, která seděla vzadu. I přes negativní
reakci nakonec dcera vystoupila z auta
a šlupky od pomeranče posbírala.
Závěrem bych rád poděkoval za všechny
vaše náměty, které nám sdělujete, někdy
jsou to drobnosti, které dokážeme rychle
vyřešit, jindy si námět zaznamenáme do
našeho úkolovníku, který k dnešnímu dni
obsahuje více jak 180 položek k řešení.
Těším se na vaše náměty a také na další
setkání na pivu s radními, které se bude
konat ve čtvrtek 13. října 2011. od 18 hodin
v restauraci U nádraží.

Ing. Petr Herian,
místostarosta

Ze zářijového diáře hornopočernické radnice

SS  RRAADDNNÍÍMMII  
NNAA  PPIIVVOO
ve čtvrtek 

13. 10. 2011 
od 18 hodin

VV  RREESSTTAAUURRAACCII
UU  NNÁÁDDRRAAŽŽÍÍ
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ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVYODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Poděkování občanům
Rád bych poděkoval našim občanům, kterým není lhostejný stav
veřejné zeleně, čistota chodníků a komunikací v okolí jejich byd-
liště. Snaží se vlastními silami zvelebit své okolíi, přestože je to
před jejich plotem. 

Přistavení kontejnerů na bioodpad
Ve spolupráci s odborem ochrany prostředí Magistrátu hl. m.
Prahy budou v naší městské části přistaveny na určená místa
kontejnery na bioodpad (listí, tráva, větve). U kontejneru bude
dozor, který zajistí že bude odkládán pouze bioodpad. 
V sobotu 29. 10. a 5. 11. 2011 od 9 do 12 hodin budou kon-
tejnery přistaveny na tato místa:   
1. Parkoviště za benzinovou pumpou Benzina vedle Penny (dříve
Plus), 2. Křižovatka Jeřická - Chvalkovická, 3. Křovinovo nám.
proti rybníčku, 4. Sběrný dvůr Chvalkovická. Po naplnění budou
kontejnery odvezeny. 

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství

Úprava zeleně, vysázení květin nebo keřů, ale i úklid chodníků
vypovídá o hezkém vztahu obyvatel k jejichu okolí. Vedení měst-
ské částí každou takovou iniciativu velice kvituje a moc za ni ob-
čanům děkuje. V případě, že máte návrhy na další podobné
drobné úpravy a vylepšení svého okolí, obraťte se na nás. Rádi
vám poradíme a pomůžeme s naší technikou. 

Nabídka na umístění reklamy
Městská část Praha 20 - Horní Počernice nabízí

k pronájmu plochu na reklamních kostkách 
na křižovatce ul. Náchodská a Bystrá. 

Bližší informace na tel. 271 071 690-2.

Anketa pro občany: Psí hřiště ano či ne?
Městská část Praha 20 - Horní Počernice přichází se záměrem
vybudovat v naší obci "psí hřiště", které by mělo být realizováno
na pozemku ve vlastnictví městské části. 
Za účelem průzkumu a zjištění skutečného zájmu o vybudování
takového hřiště vypisujeme pro občany "pejskaře" anketu,
v rámci které vás žádáme o spolupráci při výběru, vytipování
místa - lokality, kde by se mohli volně pohybovat psi bez ome-
zení. Po obdržení vašich návrhů, námětů a především vyjádření
zájmu o zřízení "psího hřiště", po posouzení, zhodnocení a vý-
běru nejilepšího místa - lokality pro pejsky následně dojde k rea-
lizaci záměru. 
Vaše návrhy, názory a požadavky posílejte prosím písemně,
sdělte osobně, telefonicky či e-mailovou zprávou na adresu:
odbor ŽPD, Jívanská 647/10, 193 00 Praha 9, tel.: 271 071 631,
e-mail: Magda_Svojanovska@pocernice.cz.
Věříme, že vám není lhostejné prostředí, ve kterém žijete, a že se
k záměru zodpovědně vyjádříte. Obálku označte heslem "Psí
hřiště". 

Ing. Magda Svojanovská,
odbor životního prostředí a dopravy

Psí louka v městské části Praha 18

Mobilní sběr nebezpečného odpadu v říjnu
Dne 4.10. 2011 (úterý) bude v naší městské části Praha 20 - Horní
Počernice zajištěn spol. Pražské služby,a.s. na základě smlouvy
s hl. m. Prahou mobilní sběr nebezpečného odpadu, při kterém
mohou občané v příslušný čas na zastávkových místech ode-
vzdat nebezpečný odpad do sběrného vozidla.  
Při mobilním sběru obsluha sběrných vozů bude na uvedených
stanovištích přijímat: baterie, akumulátory, nádoby od sprejů,
mazací oleje a tuky (ne jedlé či potravinářské tuky), ředidla
a barvy, léky a teploměry, kyseliny a hydroxidy, lepidla a prysky-
řice, detergenty (odmašťovací přípravky), fotochemikálie, pesti-
cidy (přípravky na hubení hmyzu, hlodavců, plevelů,
odstraňování plísní),zářivky a výbojky.

Časový harmonogram svozu:
1. ul. Ve Žlíbku (roh Třebešovská -proti restauraci)
15.00 - 15.30
2. ul. Chodovická (roh Běluňská) 
15.40 - 16.10
3. ul. Božanovská (stanice bus Svépravice-u kamenictví)
16.20 - 16.50
4. křižovatka ul. Jeřická - Dolská 
17.00 - 17.30
5. ul. Mezilesí (parkoviště u prodejny Penny) 
17.40 - 18.10
6. ul. Stoliňská (Chvaly - proti bráně do ZŠ) 
18.20 - 18.50
Nejbližší stabilní sběrna nebezpečného odpadu je sběrný dvůr
hl. m. Prahy Chvalkovická 3 - Horní Počernice.

Ing. M. Novotná, OŽPD
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Děti, které rozdávají radost druhým dětem
Příjemně se v rámci projektu Paprsek - Se-
tkávání rozloučily s létem děti ze ZŠ Sto-
liňská a jejich kamarádi z Dětského centra
Paprsek. Tentokrát si děti ze Stoliňské
spolu s paní učitelkou Zmekovou připravily
pro své handicapované kamarády různé
soutěže na zahradě ZŠ praktické a speci-
ální v Bártlově ulici. Poznávání barev, hle-
dání malých „pokladů“ zavěšených na
nízkých větvích stromů, společné opékání
buřtů. Počasí dětem přálo, sluníčko svítilo
a buřty, které celé dopoledne pro všechny
kamarády poctivě opékal David Majer
ze ZŠ Bártlova, byly bezkonkurenční! Ten-
tokrát jsme na setkání pozvali i rodiče dětí
z Paprsku, milými hosty byly starostka
Hana Moravcová a vedoucí odboru sociál-
ních věcí a školství Ing. Monika Brzkovská. 

Víc než vysedávání 
ve školní lavici
“Projekt Setkávání se pro naše
žáky stal nedílnou součástí čin-
nosti školy,“ říká ředitel ZŠ Sto-
liňská PhDr. Martin Březina.
„Musím přiznat, že nikdo z nás
dospělých neočekával přirozené
pokračování projektu, navíc ve
stavu, kdy hybnou silou jsou děti.
Samy ale chtějí pomáhat, přispět
k překonání bariér mezi zdravými
dětmi a dětmi se zdravotním po-
stižením. Cenné je hlavně to, že
dochází k vzájemnému oboha-
cení. Víte, co je ale podle mě
vůbec nejdůležitější? Tyto děti nikdy nebu-
dou zatíženy předsudky o zdravotním po-
stižení. Jsem až dojatý, když vidím, s jakou
přirozeností a obětavostí se dokáží naši
žáci postarat o tyto děti. Mnohdy se do-
spělý člověk až zastydí a sám sebe se ptá:
dokázal bych o ně takto pečovat i já a v je-
jich věku? Kouzelné na tom je, že třebaže
se jedná jen o pár dětí, dosah projektu Se-
tkávání je mnohem větší. Naše děti doma
vyprávějí, mají možnost rodičům představit
svoji dobrovolnou práci, rodiče pak hod-
notí, a musím dodat, že velmi pozitivně. Tře-
baže to zní až „kacířky“, ale podle mého
názoru dá činnost v tomto projektu růstu
osobnosti člověka daleko více než pouhé
vysedávání ve školní lavici. Děti to tak vní-
mají. Nemají pocit, že se „ulejou“ z výuky,
naopak; jdou rozdávat radost a rozvíjejí tím
samy sebe. O projektu pak hovoří
i v okruhu svých kamarádů, sdělují jim zá-
žitky; takže nepřímo se do něho zapojují
i jejich přátelé a kamarádi.“

Být zdravý 
není samozřejmost
Ředitelka ZŠ praktické a speciální v Bárt-
lově ulici Mgr. Alžběta Cibochová vytvořila

Hledání “pokladu” ukrytého ve
větvích stromu vyžaduje po-
řádnou dávku úsilí a trpeli-
vosti. Výsledek ale stojí za to !

Loučení s létem v zahradě školy 
v Bártlově ulici.

spolu se svými kolegy v areálu školy
dětem příjemné zázemí. „Akce se opět po-
vedla,” řekla s úsměvem. „Jsem velice
ráda, že právě u nás dochází k tak spon-
tánní a přirozené formě integrace. Rozdíly
mezi dětmi se nenásilně smazávají a pod-
statné je jediné – být spolu! Navíc už děti
samy kromě běžných setkání ve škole plá-
nují i další větší akce. Říkáme si: co třeba
takový malé setkání v listopadu ve stylu
svátku Halloween opět v naší zahradě? Ur-
čitě nekončíme, děti ze ZŠ Stoliňská i naší
školy mají dobrých nápadů spoustu!“ 
Ing. Ilja Mráček je jedním z rodičů, který si
báječné dopoledně v zahradě naší školy
užíval spolu se svým synem. Možnost in-
tegrace ho velice potěšila. „Věřím, že se-
tkávání zdravých a postižených dětí je
přínosné pro obě strany,“ uvedl. „Postižené
děti mívají  velmi často omezenou možnost
setkávat se se zdravými vrstevníky, protože

obvykle nenavštěvují běžná předškolní
a školní zařízení určená zdravým dětem
(není jim to většinou umožněno), a proto
jsou významně ochuzeny o možnost učit se
od nich prostou nápodobou, což je zej-
ména v raném dětství jedna z nejdůležitěj-
ších učebních strategií. Zdravým dětem se
konfrontací se světem postižených zase
rozšiřuje myšlenkový obzor. Mají příležitost
nahlédnout, že být zdravý není samozřej-
most, nýbrž, že se jedná o hodnotu, která
není přána každému. Víte, co vnímám úplně
přesně? Tyto děti se stávají tolerantnějšími
a ohleduplnějšími obecně, nejen vůči ne-
mocným a postiženým lidem.“
Na závěr děkujeme za pohoštění firmám
Pekařství Moravec a cukrárně Františka Ri-
chtera.

Mgr. Alena Štrobová, radní
foto Martin Březina 
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ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ 
A OBČANSKOSPRÁVNÍCH AGEND  

Zaměstnání pro uživatele azylového domu
a další znevýhodněné osoby
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem, Státním roz-
počtem ČR a Hlavním městem Praha pokračuje.
Pan Karel je třicetiletý Romt a je už půl roku bez práce i bez bri-
gády. O projektu Zaměstnávání se dozvěděl od známých, kteří
projekt absolvovali. Po rozhovoru a seznámení se s podmínkami
účasti jsme ho začátkem února t.r. přijali do tréninkového zamě-
stnání na zkoušku. Pracoval v areálu střediska, kde prováděl ma-
nuální práce v údržbě areálu, později bourací a úklidové práce.
Při vstupním rozhovoru se ukázalo, že velkou překážkou pro zís-
kání zaměstnání jsou jeho záznamy v trestním rejstříku za krá-
deže aut a výtržnost z dřívější doby. Čeká, až uplyne lhůta, kdy
jeho záznamy budou vymazány. Výhodou naopak bylo, že má
certifikovaný svářečský kurz a pracoval jako svářeč. 
Zeptal jsem se ho, proč vlastně chce svou situaci změnit. Uvedl,
že si uvědomil, že si musí vybrat mezi rodinou nebo bezstaro-
stným životem. A on si vybral. Bude se starat více o rodinu, cítí to
jako svou povinnost, jako chlap ji chce zabezpečit. Myslím si, že
motivací pro něj bylo i to, že jeho manželka pracuje a nechtěl za
ní zůstat pozadu. Když jsem se ho ptal, zda se setkal s diskrimi-
nací jako Rom, odvětil, že ano, ale podle něj si každý, kdo pra-
covat chce, práci sežene ať je bílý nebo černý. Nutno říci, že tento
přístup není až tak samozřejmý jak by mohl být. Ocenil jsem ho.
Postupně se ukázalo, že svá slova myslel vážně. Do práce cho-
dil vždy včas, bylo vidět, že přemýšlí o tom, co dělá. Postupně si
získal respekt svých kolegů. Pro jeho vyrovnanou povahu a mo-

hutnou postavu jsme mu říkali medvěd. Ukázalo se, že má i ta-
kovou sílu. Po absolvování kurzů sociálního a pracovně-právního
minima  se zúčastnil kurzu práce na  PC, kde si také vylepšil své
schopnosti v hledání práce na internetu. Když se objevila mož-
nost pracovat v jedné stavební a vyklízecí firmě, byli ochotni ho
přijmout i s popsaným trestním rejstříkem. Karel nabídku rád při-
jal a do zaměstnání nastoupil. V průběhu prvních měsíců jsem
se na něj pravidelně informoval u jeho vedoucího a on si ho po-
chvaloval. Nyní má už důvěru zaměstnavatele a díky své nefor-
mální autoritě se stal vedoucím celé party. Vím, že je na sebe
hrdý. A já mohu konstatovat, že u Karla nebyla naše práce
marná. Je povzbudivé to vidět. Projekt  financuje Operační pro-
gram Praha – Adaptabilita a  je stále otevřen pro další zájemce,
neváhejte nás kontaktovat. Probíhá od března 2010 do února
2012 ve Středisku, H. Počernice, Křovinovo nám. 11/16.

Filip Gärtner, pracovní poradce
tel.: 281 091 715, email: gartner@skphopo.cz

Jana Tvrdková DiS.– pracovní poradce
tel.: 281 091 716, email: tvrdkova@skphopo.cz

Církev československá husitská 
srdečně zve na přednášky 

každou první středu v měsíci od 17 hodin 
ve sboru na Náchodské ulici č. 382/171

5. 10. promítání filmu Lidice
9. 11. Beseda na téma cestování 

7.12. Vánoční zvyky - adventní beseda s Dr. Fořtovou 

Sběr oblečení pro Diakonii Broumov
Církev československá husitská oznamuje, že pokračuje sběr
oblečení pro Diakonii Broumov každou poslední sobotu v mě-
síci od 14 do 18 hodin. Prosíme o dodávání  kvalitních a dobře
zabalených oděvů. Diakonie nebere staré a špatné věci
nebo boty. Děkujeme za pochopení.

Farní  úřad Církve husitské Horní Počernice, 
Náchodská 382/171

Prospěšná spolupráce pokračuje
Datum 14. září  2011 je dalším milníkem v historii vzájemných
vztahů mezi akciovou společností Metrostav a Střediskem křes-
ťanské pomoci Horní Počernice (SKP HOPO). Ten den předal
Ing. Zdeněk Ševčík, ředitel divize 11 Metrostavu, která sídlí na
území Horních Počernic, zástupcům SKP HOPO dvě stavební
buňky k dlouhodobému bezplatnému užívání. Charitativní orga-
nizace tak alespoň částečně vyřeší problémy s bydlením klientů
poté, co musela přistoupit k opravě jedné z ubytovacích budov
azylového domu, kde bydlí lidé sociálně vyloučení nebo ohro-
žení a matky s dětmi. 
Metrostav tak navázal na spolupráci z roku 2009, kdy přispěl
částkou 25.000 Kč na obnovu topného systému v azylovém
domě pro matky s dětmi. Jak uvedl v poděkování ředitel SKP
HOPO Ing. Jan Procházka, je vidět, že firmě není lhostejný život
v místě jejího sídla, a ocenil vstřícnost, s níž Metrostav přispěl
k zajištění základních potřeb klientů charitativní společnosti. 
Spolupráce se střediskem však není jediným příspěvkem Met-
rostavu k rozvoji této městské části Prahy. V loňském roce na-
příklad finančně podpořil TJ Sokol Horní Počernice při pořádání
tradičního Počernického triatlonu. 

Ve spolupráci METROSTAV a.s. a SKP HOPO
Bc. Jana Tvrdková, DiS. 

Ředitel divize 11 Metrostavu Zdeněk Ševčík předal SKP
HOPO dvě stavební buňky k bezplatnému užívání. 

Městská část Praha 20 hledá aktivního důchodce
(případně manželský pár), se vztahem k lidem, jako
správce Domu s pečovatelskou službou. K dispozici
je nově zrekonstruovaný byt 1+1. K povinnostem

bude patřit m.j. provádění drobných oprav a úprav, úklid
společných prostor v DPS, zamykání domu ve večerních
hodinách apod. Bližší informace podá Ing. Brzkovská (tel.:
271 071 640, 604 554 194) nebo Ing. arch. Pochmannová
(tel.: 271 071 615, 724 825 409). Nástup dle dohody.

Od 1. října 2011 dochází v důsledu organizačních změn k pře-
místění některých pracovišť v rámci OŽOSA. Celý odbor je
nyní situován do přízemí budovy Jívanská 647 (stará bu-
dova).
Pracoviště vykonávají agendy v následujících místnostech:
č. dv. 100         ověřování podpisů a listin, CzechPOINT, 
cestovní a osobní doklady, evidence obyvatel
č. dv. 101        živnostenský úřad - registrace
č. dv. 102        přestupky
č. dv. 103        matrika, rušení trvalého pobytu
č. dv. 104        živnostenský úřad - kontrola

Ing. Alexandra Janáčková,
vedoucí odboru živnostenského a občanskosprávních agend 
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Hlavní prázdniny v ZŠ Ratibořická
Vytoužené dvouměsíční prázdniny pro děti a za-
sloužené pro pedagogy jsou každoročně pro ve-
dení školy a správní zaměstnance ve znamení
velkých oprav a investičních akcí dle finančních
možností zřizovatele. Na naší škole došlo ke
dvěma investičním akcím. V hlavní budově byla vyměněna okna
na východní a severní straně, ve všech třídách se měněna sví-
tidla. Ještě den před zahájením nového školního roku se u nás
bouralo. Díky velkému pracovnímu úsilí správních zaměstnanců,
dobré spolupráci s OHS a investic pod vedením Ing. arch. Hany
Pochmannové a s firmou MK Okna se ale vše zvládlo.

Naši prvňáčci v Ratibořické
Jako každý rok se 1. září u schodů naší školy shromáždilo velké
množství lidí. Hlavními hrdiny dne byli naši noví prvňáčci, které na
jejich první cestě do školy doprovázeli rodiče a prarodiče. Paní
učitelky si postupně přivolávaly své nové žáčky, kteří se pak vy-
dávali za novým dobrodružstvím. Občas sice první kroky do nez-
náma provázel strach a možná i slzičky, ale dojetí se neubránil
zejména doprovod. Bedlivým zrakem vše sledovali také naši de-
váťáci a osmáci, kteří se stali patrony svých nejmladších spolu-
žáků. V průběhu prvního týdne se uskutečnila setkání, při kterých
ti starší ukázali prvňáčkům naši školu nebo vyzkoušeli přímo
v hodině, jaké to je, když se splétá pavučina kamarádství.
Přejeme všem, aby se jim ve školním roce 2011/2012 dařilo.

Mgr. Radomíra Hubálková

Velkou radost mají po prázdninách
mladší žáci a žákyně. Občanské
sdružení K klub rodičů a přátel dětí
při ZŠ Ratibořická věnovalo z pří-
spěvků a finančních prostředků zís-
kaných ze sběru papíru herní prvky
do zahrady školní družiny v hod-

notě 200 tisíc korun. Aby mohly mít děti na zahradě více herních
prvků a sestav, zvolila vedoucí školní družiny Zuzana Kopsová
po dohodě s ředitelkou školy variantu samozabudování. Mate-
riál (beton, kačírek a písek) sponzorsky dodala firma CEMEX.
Koordinace všech prací se v druhé polovině srpna ochotně ujala
sama vedoucí vychovatelka Zuzana Kopsová. 
Bez podpory starostky Hany Moravcové a pracovníků místního
hospodářství pod vedením Jaroslava Píši by se ale náročné te-
rénní práce vůbec nezvládly.  Velice pohotově pomáhali pánové
Dvořák, Sova, Mysliveček, Doležal a Šindelář. Vychovatelky Kop-
sová a Pauknerová povolaly na pomoc celé své rodiny, za rodiče
pomohli v nejparnějších dnech letošního léta pánové Vedral
a Jůza, za bývalé žáky Tomáš Hromádko.
Největší odměnou pro všechny, kteří se na akci podíleli, je radost
dětí z proměny zahrady, kterou využívají ke hrám a relaxaci celé
odpoledne. Po dalších úpravách bude sloužit i pro dopolední
výuku v přírodě. 

Jana Neudertová, ředitelka školy

V ZŠ Ratibořická se stalo tradicí, že deváťáci a osmáci jsou
patrony svých nejmladších spolužáků. 

Prázdninové ohlédnutí z MŠ U Dráčka
V červeni vystřídal dětské hlásky zvuk zbíječek, rachot boura-
ného zdiva a třeskot padajících obkladů. Začala přestavba tří dět-
ských koupelen a toalet v obou pavilonech MŠ U Dráčka.
Během necelých dvou měsíců prázdnin proběhla ve školce roz-
sáhlá rekonstrukce, při níž došlo k výměně vodoinstalace, elek-
troinstalace a částečně také odpadů. Čas neúprosně běžel,
konec prázdnin se blížil a nervozita rostla. Týden před koncem
srpna byla kompletně dokončena a předána jen jedna koupelna.
Nutno říci, že spolupráce s pracovníky OHSaI a majitelem pro-
váděcí firmy Rekonstrukce – stavební práce, spol. s r.o. byla na
vynikající úrovni. Dva dny před koncem prázdnin nám byla pře-
dána druhá koupelna. Přestože původní termín pro dokončení
byl stanoven na polovinu září, podařilo se sociální zařízení zpřís-
tupnit už v prvním týdnu nového školního roku.
Ve školce se pracovalo do posledních okamžiků před zahájením
provozu. Paní uklízečky musely nekonečným vymýváním zbavit
školku všude přítomného jemného stavebního prachu, za což jim
patří dík. Nakonec se vše podařilo a ve čtvrtek 1. září vítal děti v

mateřské škole
nejen klaun Pepíno
se svým progra-
mem, ale čekaly na
ně i nové koupelny
v krásných pastelo-
vých barvách.

Za kolektiv 
MŠ Spojenců 

Milena Karlecová

O prázdninách proběhlai přestavba tří dětských koupelen
a toalet v obou pavilonech MŠ U Dráčka.
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Město investuje miliony do kanalizace v Horních Počernicích
Budování infrastruktury v Praze má
v kompetenci radní Radek Lohynský.
Také proto začátkem září navštívil Horní
Počernice, kde se realizuje jedna
z mnoha akcí, které město spolufinan-
cuje v pražských městských částech,
aby zkontroloval, jak probíhají práce na
stavbě kanalizace v oblasti Svépravic.
Zhotovitelem stavby je firma EKIS.

Po stavebním ruchu 
komfortnější bydlení
Postup výstavby kanalizačního systému
v obydleném území patří mezi nejnároč-
nější stavby technické vybavenosti s poža-
davky na udržení kvalitního životního
prostředí během stavby a potřebou udr-
žení dopravní obslužnosti.
Některými hornopočernic-
kýcmi ulicemi se dnes
opravdu jen těžko projíždí,
všude jsou příkopy
a jámy. „Vím, že to lidi ob-
těžuje, ale po dokončení
stavby bude i v této oblasti
Horních Počernic bydlení
komfortnější už proto, že
zmizí domovní jímky a tím
pádem práce s jejich vyvá-
žením,“ upozornil Radek
Lohynský a podotkl, že
lidé by měli radnici tento
stavební ruch tolerovat. 
„Kanalizace v malých
městských částech, to je běh na dlouhou
trať, protože ne všechny obce už kanalizaci
mají a zdaleka ne všechny jsou napojeny
na ústřední čistírnu odpadních vod. To
čeká také Horní Počernice, kde chceme
prodloužit stoku H2,“ dodal radní Lohyn-
ský.

Dalších 300 domů
Jak velký význam má stavba
kanalizace pro Horní Počer-
nice, vysvětluje starostka
Hana Moravcová: „Jedná se
o stavbu splaškové kanali-
zace s objemem prací v hod-
notě 120 milionů korun
a zahrnuje na tři stovky rodin-
ných domů v Horních Počer-
nicích, které ještě nejsou na
kanalizaci napojeny. Z pětačtyřiceti procent
platilo kanalizaci ministerstvo zemědělství
ze svého dotačního titulu a zbytek, tedy 55
procent, hlavní město Praha. Řešíme tím
náš největší problém chybějící kanalizace
pro cca 550 domů, který tu přetrvává
dlouhá léta. Tato stavba pokryje dvě třetiny
z celkového počtu domů bez kanalizace.“
Podle toho, kdo vyhlásí jaký dotační titul,
chce městská část získat další prostředky
na kanalizaci pro zbytek domů. Samoz-
řejmě počítá i s finanční podporou Prahy,

protože Horní Počernice nemají v rozpočtu
na tak velkou stavbu dostatek peněz.

Napojení na ústřední 
čističku v Bubenči
V současnosti mají Horní Počernice jednu
čističku odpadních vod v Čertouzích a dru-
hou ve Svépravicích. V Čertouzích je ka-
pacitně obsazená, ve Svépravicích je
možné napojovat jen rodinné domy. 

„Proto počítáme s tím, že se Horní Počer-
nice napojí na stoku H2 a tím na Ústřední
čističku odpadních vod v Bubenči. Stoka
nyní končí na hranicích katastru Horních
Počernic a měla by být protažena o dva ki-
lometry, což sice není moc dlouhý úsek,
ale finančně nákladný. Nyní se zpracovávají
studie, a pokud vše dobře půjde, do pěti let
bychom mohli mít větší část Horních Po-
černic napojenou na stoku H2,“ uvedla
Hana Moravcová. Poté bude svépravická
čistička zrušena a zůstane pouze v Čer-
touzích, protože vyhovuje spádem a polo-
hou. Horní Počernice jsou na kopci, takže
napojení na stoku H2 v odkloněné části
nelze technicky uspokojivě zvládnout.

Dana Mojžíšová, 
foto Vladimír Mojžíš

Vlevo: generální ředitel
Miloš Smolík a výkonný
ředitel Pavel Směták 
z firmy EKIS, která je 
zhotovitelem stavby.

Kontrola z magistrátu:
Radek Lohynský, Hana
Moravcová a Petr Herian
na stavbě kanalizace 
ve Svépravicích
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Školní rok 2011/2012 začal u nís poně-
kud předčasně už v květnu rekonstrukcí
hlavní budovy. Rozsah prací byl tak
velký, že jsme se obávali o řádný začá-
tek školního roku. Zateplení celé bu-
dovy, výměna oken a kompletní
rekonstrukce kotelny, to bylo skutečně
mnoho na čas, který nám byl vymezen. 
Nakonec se vše podařilo, architektka Po-
chmannová bedlivě střežila vznikající dílo
a prvního září se skutečně mohlo začít.
Třebaže dones zbývá řada dodělávek,
škola funguje a děti mají čisté a moderní
prostory pro výuku.

Individuální přístup
Pěkné prostory ale nejsou vše,
nabízíme novinky také v oblasti
koncepce práce školy a důsled-
nější orientaci na model rodinné
školy s individuálním přístupem
k žákům. Chceme se zaměřit na
pečlivé upevňování učiva a jeho
využívání v běžném životě. Na zá-
kladě našich šetření a vlastního
hodnocení školy nám opětovně
vychází potřeba prohlubování
znalostí v oblasti finanční mate-
matiky. Její výuka se už stala tra-
dicí, avšak vývoj společnosti
ukazuje, že je třeba se orientovat
i na nižší než jen deváté ročníky.
Dosavadní zpětná vazba je pro
nás hnací silou pro stále pečlivější propra-
covávání tohoto předmětu. Příští školní rok
chceme proniknout i na první stupeň, letos
však jen okrajově v rámci projektové
výuky. 

Angličtina a počítače
Nepovinná angličtina v prvních třídách je
pro žáky stále nejlejší volbou: šikovné děti
se mohou rozvíjet, méně adaptované děti
nemají před sebou další „bariéru“, kterou
musí překonat. Žáci třetího a čtvrtých roč-
níků mají i další nepovinný předmět počí-
tače, kde je připravujeme na nutnost
dovednosti práce s počítačem.

Družina a kroužky
Pro oblast dalších aktivit nabízíme žákům
prvních až čtvrtých ročníků dostatečnou
kapacitu školní družiny v moderně zrekon-
struovaných prostorách, s dostatkem her-
ních prvků a zaměřením na sport,
rukodělnou činnost, malování a kreslení.
Žákům pátých až devátých ročníků nabí-
zíme možnost účasti ve školním klubu. 
V oblasti mimoškolních činností nabízíme
cca 30 kroužků, nechybí  bruslení, míčové
hry, hra na klavír, deskové hry, vodácký
kroužek, cykloturistika... Je toho mnoho,
jen doufáme, že budou mít děti a jejich ro-
diče zájem o účast v námi organizované
mimoškolní činnosti, navíc za cenu víc než
přijatelnou.

ZŠ Stoliňská: důslednější orientace na model rodinné školy

Překonáváme handicapy
V oblasti rovného přístupu ke vzdělání
máme k integrovaným žákům čtyři asis-
tenty pedagoga, kteří společně s učiteli po-
máhají překlenou dané handicapy.
Z našich šetření vyplynulo, že je třeba
nejen pracovat se specifickými vzděláva-
cími potřebami, ale i se stále se zvyšujícím
procentem dětí s vadami řeči. Pro letošní
školní rok proto zavádíme i nepovinný
předmět logopedické nápravy. 

S technikou v rovnováze
Nákupem dalších tří interaktivních tabulí
chceme výuku obohatit i nejmodernějšími
technickými pomůckami, avšak s vědo-
mím, že jsou to pouze nástroje; osobnost
učitele je stále klíčová, na tom si zaklá-
dáme. Pedagogický sbor se plně ztotožnil
s touto myšlenkou a koncepce školy nám
otevře cestu k vyváženému vztahu člověka
a techniky pro rozvoj každého dítěte.
Už brzy nás čeká další velká akce. Nedíl-
nou součástí začátku školního roku se pro
naše žáky v šestých ročnících staly adap-
tační kurzy, kde pod vedením plně kvalifi-

kovaného metodika prevence dochází
k budování třídního kolektivu a prevenci ri-
zikového chování. Třídní učitelé tak získají
pohled na dítě jako na osobnost. Letos se
adaptačního kurzu zúčastní i čtvrtá třída,
kde se nám v minulosti několik problémů
vyskytlo.

Granty z magistrátu
Minulé období nám přineslo i další pozitiva.
Od MHMP se nám podařilo získat dva
granty: na chvalskou školní stezku a na
zvýšení bezpečnosti v okolí školy, resp.
V Horních Počernicích s názvem Bezpečné
cesty do školy. Vedle nové náučné stezky
se tedy snad dočkáme také eliminace ne-
příjemné dopravní situace v ranní špičce.
Škola si i nadále bude zakládat na tom, že
je otevřena každému, že zde platí pravidla,
která jsou nosným pilířem pro celou spo-
lečnost. Vždyť škola je jakýsi model „malé
společnosti“ a děti se zde na jednání ve
společnosti připravují.

Mgr. Martin Březina,
ředitel školy

Martin Březina: “Rozsah prací
na ZŠ Stoliňská byl tak velký,
že jsme se obávali o řádný za-
čátek školního roku.”

Letošní prvňáčky přišla pozdravit 
také starostka Hana Moravcová.

Pěkné prostory nejsou vše. Škola
nabízí novinky v oblasti koncepce
a individuální přístup k žákům.
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Dobré jméno firmy je zavazující
Pekařství Moravec slaví dvacet let od založení společnosti
Podnikání má u nás dlouhou tradici,
i když bohužel na dlouhá léta přeruše-
nou totalitním režimem. Když po roce
1989 došlo ke zrodu nových živností,
bylo ve většině případů zapotřebí vel-
kých investic, aby se výroba či provoz
mohly rozjet. Této výzvy se chopili lidé
nejen v produktivním věku, ale mnohdy
také na sklonku profesní kariéry. Mnoho
dnešních firem začínalo doslova na ko-
leně a vypracovaly se díky nápadu, ši-
kovnosti a odvaze majitele. Když se
počernický rodák Bohumil Moravec roz-
hodl podnikat, bylo mu padesát let. Za-
čínal v roce 1991 v malé pekárně
s prodejnou v Běchorské ulici, dnes má
jeho pekařství jednapadesát zamě-
stnanců a pět vlastních pro-
dejen. Lidé si u něj cení
především dobrého zboží
a kvality poskytovaných slu-
žeb. Dvacet let od svého
vzniku oslaví Pekařství Mora-
vec letos 8. října. Osmý říj-
nový den má totiž v rodině
významnou roli.

Je sobotní zářijové ráno, se-
díme v kanceláři firmy, kam se
otevřenými dveřmi line vůně
čerstvého pečiva. Bohumilu
Moravcovi se zpočátku do vy-
právění moc nechce a přiznává, že už je
unaven a těší se na dovolenou. Čekáme na
jeho dceru a spolumajitelku pekařství
Hanu, ale po chvíli se přece jen pustí do
vyprávění.

Z truhlárny pekárna
Rodný dům Bohumila Moravce stojí hned
vedle objektu dnešní pekárny v Běchorské
ulici, kde měl jeho otec truhlářskou dílnu
až do roku 1950, než ji komunisté znárod-
nili. Bohumil Moravec se vyučil frézařem,
ale v oboru dlouho nepracoval a živil se
jako řidič. „U dopravy jsem chtěl zůstat i po
převratu v roce 1989, ale manželka tehdy
pracovala v potravinách, takže ona vlastně
přišla s nápadem, že bychom mohli otevřít
pekárnu,“ prozrazuje podnikatel, kdo je
u nich v rodině iniciátorem všech důleži-
tých rozhodnutí. „Před rokem 1945 bylo
v Horních Počernicích pět pekáren, které
ze známých příčin zanikly. Naším záměrem
proto bylo otevřít malou pekárnu a péct pro
sousedy, nabídnout jim sortiment pečiva
a výrobků, které v té době na trhu chyběly.“
Když pak Moravcovým vrátili v restitučním
řízení objekt bývalé truhlárny, začala ná-
ročná přestavba a přesně za rok, tedy
v den jednadvacátých narozenin dcery
Hany 8. října 1991 upekli v nové pekárně
první pečivo. 

Veškeré technologické zařízení do pekárny
si Moravcovi pořídli na leasing. V té době
vládl trend výroby pečiva „francouzského“
typu, ale majitelé se brzy rozhodli pro vý-
robu tradičního chleba a pečiva, protože
zákazníci si na novinky nezvykli. Museli
tedy postupně přejít na naše stroje, drahou
technologii postupně vyměnit a původními
recepturami navázat na tradiční osvědče-
nou výrobu. 

Krušné začátky ve dvou
„Začínali jsme ve dvou a začátky byly
opravdu krušné,“ vzpomíná Bohumil Mora-
vec. „Něco jsme sice měli našetřeno, ale
spoustu peněz nás stála rekonstrukce
a nákup technologie. Žádný úvěr jsme ne-
měli. Abychom mohli splácet leasing s ne-
úměrným  navýšením, neustále jsme
rozšiřovali výrobu a tím i nákup surovin.
Plyn zde tehdy ještě nebyl zaveden a ná-
klady na elektrickou energii byly tak vysoké,
že jsme dokonce museli prodat auto, aby-
chom mohli zaplatit. V té době navíc ovlá-
dali trh lidé z bývalých potravinářských
podniků a kvůli provázanosti vztahů s nově
založenými firmami bylo prakticky nemožné
dostat se do obchodních řetězců. Po víc
než půl roce bylo starostí a práce tolik, že
jsme se rozhodli povolat do firmy naši
dceru.“

Bohumil Moravec s dcerou Hanou, která
do rodinné firmy nastoupila 8. října 1992,
v den svých dvaadvacátých narozenin.

Do kanceláře právě přichází Hana Morav-
cová, kterou zdržely starostovské povin-
nosti: je sobota a čekají ji čtyři svatby na
Chvalském zámku. Chvíli poslouchá a pak
navazuje na vyprávění svého otce: „V tu kri-
tickou dobu táta dokonce uvažoval, že část
firmy prodá, ale naštěstí to neudělal. Pra-
covala jsem tehdy v nemocnici jako sálová
sestra na ortopedii a musím říct, že jsem
tohle povolání opouštěla nerada. Ale rodiče
potřebovali pomoc, a tak jsem přesně do
roka a do dne od vzniku společnosti, tedy
8. října 1992, nastoupila do rodinné firmy.
Po rekvalifikaci jsem zde dělala účetnictví
a postupně se začala zabývat i provozem.
Trvalo osm let, než mohli rodiče zase odjet
na dovolenou.“ 

Jedinou cestou je kvalita
Sortiment vytvářeli Moravcovi sami, hodně
dali na přání zákazníků. „Máme takovou zá-
sadu, že kamkoliv jedeme, musíme navští-
vit místní pekařství a inspirovat se. Spoustu
výrobků, které dnes máme v našem sorti-
mentu, jsme okoukali třeba v Chorvatsku.
V začátcích nebyla naše nabídka příliš
pestrá, kvůli splácení leasingu jsme se za-
měřili na housky a rohlíky, tedy na pečivo,
kde je doba pečení krátká. Sladké pečivo
vyžaduje mnohem delší přípravu a výrobu,
chleba se peče hodinu.“ V současné době
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nabízí Pekařství Moravec osm druhů
chleba, slané, sladké, listové nebo cerální
pečivo, nejrůznější koláče nebo koblihy,
v nabídce je asi sto dvacet různých druhů
výrobků. Může ale malá pekárna konkuro-
vat velkovýrobcům? „Podnikání je každo-
denní boj, konkurenční i finanční. Velké
pekárny si mohou dovolit podbízet se zá-
kazníkům s cenami, i když kvalita tomu
někdy neodpovídá. Naší výhodou je při-
způsobivost. Můžeme si dovolit dělat ta-
kové pečivo, jaké si zákazník přeje a dodat
ho v přesně domluveném množství. Nej-
sme omezení výrobními linkami, které ve
velkých pekárnách chrlí stále stejné druhy
ve velkém množství, bez ohledu na spo-
třebu. Naší jedinou cestou byla a je kvalita.“

Správná cesta 
Po deseti letech se rodina začala zabývat
dalším podnikatelským záměrem a v roce
2004 přibyla k pekárně ještě restaurace
s kapacitou 60
míst a čtyřmi bow-
lingovými drahami.
„Byl to opět nápad
mé manželky. Zá-
kladní kámen jsme
položili 8. října
2003 a přesně za
rok restauraci ote-
vřeli,“ vysvětluje
Bohumil Moravec.
O rozšíření výroby
v pekárně ale ne-
uvažují, líbí se jim
firma střední veli-
kosti, kde se
všichni znají. Expandovat by
chtěli pouze v oblasti distri-
buce a vlastního prodeje. 

Invence, čas 
a energie
Přes všechny obtíže, které
během podnikání v uplynu-
lých dvaceti let zažili, si ale nestěžují. „Sa-
mozřejmě, že ne vždycky jde vše bez
problémů, ale když věříte ve vlastní síly,
správná cesta se vždycky najde. Dnes jsou
podmínky k podnikání v něčem příznivější,
v něčem naopak horší než v době, kdy
jsme začínali. Je třeba snazší získat úvěr
v bance, je tu i možnost evropských peněz,
kterých jsme využili při obnově technologií.
Obtížné jsou časté změny v legislativě, to je
opravdu náročné a stěží vše stačíme sle-
dovat. Podnikání rozhodně není klidná
práce. Musíte do něj dát invenci, čas, ener-
gii. Proto si velice vážím toho, co rodiče do-
kázali. Je to i dobrý příklad pro děti, když
vidí, co se babičce a dědovi podařilo vy-
budovat. Třeba jednou budou v jejich úsilí
pokračovat, když je to bude bavit,“ říká
Hana Moravcová a její otec dodává:
„Dobré jméno firmy je zavazující, ale je také
na čase, aby se vedení ujali mladí. Ne-

chceme s manželkou zbytek života strávit
v práci, ale trochu ještě cestovat a odpočí-
vat.“ Oslavy dvacetiletí firmy plánují Mo-
ravcovi v rodinném kruhu a s některými
zaměstnanci. Váží si toho, když slyší, že
o pekárně mluví jako „o naší“. Pekařství
Moravec znají v Horních Počernicích snad
všichni. Za dvacet let si získalo pověst so-

lidní firmy s cílem prodávat kvalitní výrobky
za příznivou cenu ke spokojenosti všech
svých zákazníků i obchodních partnerů.

Dana Mojžíšová,
foto autorka 

a archiv rodiny Moravcových

Přístavba pekárny v Běchorské ulici, de-
vadesátá léta. Dnes má pekařství jedna-
padesát zaměstnanců a pět vlastních
prodejen v Praze a Hradci Králové.

Pekařství Moravec v Horních Počernicích si za dvacet let získalo pověst solidní firmy. Bez
jeho koláčů a koblih se neobejde žádná akce pro děti či divadelní festival.
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Evropský rok dobrovolnictví je snahou o další rozvoj partnerské spolupráce
Ve dnech 8. – 13. září 2011 nás po roce
opět navštívila delegace z partnerského
města Mions z Francie vedená radním
pro školství Francisem Menou a prezi-
dentkou partnerského Comité de Jume-
lage Monique Chapat. Po loňských
komunálních volbách to byla první příle-
žitost pro naše nově zvolené radní a za-
stupitele setkat s francouzskými kolegy.

Oficiální přijetí 
na Chvalském zámku
Při zahájení slavnostního večera na Chval-
ském zámku přednesli své projevy zá-
stupci obou radnic. Jejich slova lze shrnout
konstatováním, že partnerské vztahy obou
zemí, měst i jejich občanů jsou důležitou
součástí evropské spolupráce a že je
budou obě strany nadále rozvíjet. 
Po vzájemném představení členů rady
a zastupitelstva francouzské a hornopo-
černické radnice věnovala starostka Hor-
ních Počernic svůj přípitek nejen všem
přítomným, ale především starostovi Mions
Paul Serres, který letos bohužel nemohl
přijet ze zdravotních
důvodů. “Je vous sou-
haite, Cher Paul, le ré-
tablissement rapide,”
vzkázala mu během
svého přípitku přes
jeho kolegy a poté
i dopisem Hana Mo-
ravcová. 
Příjemnou atmosféru
večera obohatilo vy-
stoupení saxofono-
vého kvarteta ZUŠ
Ratibořická s umělec-
kým vedoucím Pavlem
Fiedlerem. Oficiálnímu setkání předchá-
zelo ještě setkání v KC Domeček a pre-
zentace nástěnné malby s názvem
Kolektivní vina a výstavou o její genezi. 

Francouzští přátelé,
vítejte na Moravě!
Následující den odjeli členové delegace do
Zlína, kde byli přivítání náměstkem primá-
tora Miroslavem Kašným. Následovala
prezentace města a jeho historie neoddě-
litelně spjaté se jménem Baťa, poté nefor-
mální diskuse se zástupci radnice, jíž byli
přítomni také dva čestní občané Zlína, ces-
tovatel Miroslav Zikmund a spisovatel An-
tonín Bajaja. Velmi zajímavá byla pro
Francouze návštěva obuvnického muzea
a Baťova mrakodrapu, kde se hosté setkali
se členkami tamního Francouzsko-čes-
kého klubu. 

Památky a folklór Slovácka
Také královské město Uherské Hradiště
jim nabídlo neopakovatelné zážitky. Slo-

Na společnou fotografii, která je 
pozdravem starostovi města Mions 
Paul Serres, se bohužel všichni nevešli.

Dole: oficiální přijetí v Uherském 
Hradišti: místostarosta Evžen Uher, 
rádní města Mions Genevieve 
Nyffeneger a Hana Moravcová, 
starostka Prahy 20 

Vzácná setkání na zlínské radnici 

Slovácké slavnosti vína a otevřených památek v Uherském Hradišti
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vácké slavnosti vína a otevřených památek
jsou jedinečnou akcí, kde se snoubí tem-
perament lidových tradic, hudby a spon-
tánní atmosféry. 
Reprezentativní národopisná slavnost více
než šedesáti měst a obcí z celého regionu
Slovácka naše hosty nadchla, stejně jako
vřelé přijetí místostarostou města Evženem
Uherem.

Za dětmi do našich škol
V Horních Počernicích se Francouzi tra-
dičně věnovali školám, tentokrát to byly ZŠ
Ratibořická, SOŠ Lipí a mateřská škola
Spojenců, se zájmem si také prohlédli dům
dětí a mládeže. kde právě probíhaly nejrů-
znější kroužky. Skvělá byla prezentace
členky Comité de Ju-
melage a kantorky Mi-
chelle Glasson, která
dětem v několika tří-
dach představila Fran-
cii a naše parrtnerské
město Mions a hlavně
odpovídala na zvědavé
otázky. 
Prohlídky škol, ná-
vštěvy ve vyučování,
vystoupení studentů
i dětí, diskuse s řediteli,
zaměstnanci škol
i dětmi, to vše se vešlo do pěti
dnů, které u nás Francouzi
strávili. Loučení se uskutečnilo
na zahradě základní školy spe-
ciální v Bártlově ulici, kam při-
šla zahrát kapela Nechte nás
beat. 

Dobrovolně
Rok 2011 je Evropským
rokem dobrovolnictví. Part-
nerství mezi městy je také
dobrovolná činnost a je
třeba ocenit práci všech,
kteří se mu věnují. Potvrzují
tím upřímnou snahu o další
rozvoj naší partnerské spo-
lupráce. S tím souhlasí
i předsedkyně Comité de
Jumelage v Mions Monique
Chapat: “Těší mě, že pokra-
čují kontakty mezi našimi
radnicemi, kulturními institu-

cemi a vzdělávacími zařízeními, letos se
také uskutečnilo setkání zástupce našich
profesionálních hasičů s vašimi dobovol-
nými. Kontakty mezi oběma městy se stále
rozšiřují a ani vzájemná soukromá pozvání
už nejsou žádnou vzácností.”

Text Dana Mojžíšová,
foto autorka a Zdeňka Horváthová

Návštěvy hornopočernických  škol a domu dětí a mlá-
deže byly spojeny s prezentacemi žáků a studentů.

Setkání radních a zastupitelů 
na Chvalském zámku

Vpravo vystopení studentů SOŠ 
pro administrativu EU
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Sobota 1. října v 15.00
OBUŠKU Z PYTLE VEN

Úterý 4. října v 19.30
MŮJ ŽIVOT S HITLEREM, STALINEM
A HAVLEM

Středa 5. října v 19.30
PICASSO

Neděle 9. října v 15.00
FERDA MRAVENEC

Čtvrtek 13. října v 19.30
ZÁMĚNA 

Středa 19. října v 19.30
NĚŽNÉ DÁMY

Úterý 25. října v 19.30
SBOROVNA

Čtvrtek 27. října v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU

Neděle 30. října v 15.00
JAGABABA 
A TŘI LOUPEŽNÍCI

ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM
Pátek 14. října v 19.30
ONA

Sobota 15. října v 15.00
STRAŠIDÝLKO Z HRADU METRWILL

Sobota 15. října v 19.30
STRÁŽE! STRÁŽE! 

Neděle 16. října ve 14.00 
TAJEMNÝ LES ŠVABIŇÁK

Neděle 16. října v 19.30
BEZ ROUCHA 
ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU

Pátek 21. října v 19.30
SBOROVNA.

Sobota 22. října v 15.00
MÁŇA HRDINA

Sobota 22. října v 19.30
LOUKA PRO DVA

Neděle 23. října v 15.00
PETR PAN

Neděle 23. října v 19.30
MAZANÝ FILIP

Sobota 1. října v 15.00
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní společnost Julie Jurištové
Klasická pohádka na motivy K. J. Erbena,
tentokrát v muzikálovém zpracování
Vstupné 90, 70, 50 Kč  

Úterý 4. října v 19.30
MŮJ ŽIVOT S HITLEREM,
STALINEM A HAVLEM
Režie: Viktor Polesný

Program divadla v říjnu 2011

Středa 5. října v 19.30
Jeffrey Hatcher

PICASSO
Divadelní společnost Ansámbl
Režie Jiří Svoboda
Česká premiéra divadelní hry Picasso
vznikla na prknech Divadla Ungelt. Příběh
o umělci předvedeném v okupované Paříži
německými vojáky před vyšetřovatelku,
která po něm žádá autorizaci jeho tří ob-
razů, má v sobě napětí, tajemství i humor. 

Představení Jak uvařit žábu s Vilmou
Cibulkovou a Miroslavem Etzlerem
můžete v Praze vidět pouze v Divadle
Horní Počernice.

Vilma Cibulková a Milan Kňažko ve hře
Picasso

VYPRODÁNO

PØÍPRAVA 
KE STÁTNÍ MATURITÌ

ANGLIÈTINA, NÌMÈINA
KURZY ZAHÁJENY V ØÍJNU 

V KS DOMEÈEK
http://www.divadlopocernice.cz/

domecek/kurzy

ZRUŠENO



17

Vstupné 260, 230, 200 Kč
Neděle 9. října v 15.00
FERDA MRAVENEC
Městské divadlo Nymburk
Dobrodružství Ferdy Mravence, který s po-
mocí brouka Pytlíka přechytračí zlého pa-
vouka a založí úspěšnou školu jízdy na
kolečkových bruslích.
Vstupné 90, 70, 50 Kč 

Čtvrtek 13. října v 19.30
Na motivy Manželských rošád R. Dahla

ZÁMĚNA 
Agentura Nordproduktion
Režie: Ladislav Smoček
Hra s ryze českým humorem, kde i nevěra
je provedena přísně po česku a kde se de-
finitivně potvrdí, že zatímco například ženu
německou, italskou či mongolskou lze
lehce obelstít, českou ženu - ženu živitelku
obelstít nelze.
Hrají Světlana Nálepková/Jitka Asterová,
Martin Sochor, Mario Kubec, 
Hanka Čížková
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Středa 19. října v 19.30
Ken Ludwig

NĚŽNÉ DÁMY
Docela velké divadlo Litvínov
Režie: Jurij Galin
Americká komedie o dvou hercích bez
peněz, kterým osud přinese šanci přijít
k bohatství. Venkovský doktor ujišťuje mi-
lionářku Florence o jejím brzkém konci. Ta
proto hledá dospělé děti své sestry, aby
jim odkázala dva miliony dolarů. Dva herci
na neúspěšném turné se o dědictví do-
zvědí z inzerátu a rozhodnou se za hle-
dané dědice vydávat. Ukáže se však, že
hledaní Max a Steve nejsou chlapci, jak si

mysleli, ale dívky. 
Hrají: Pavel Nový, Jan Révai, Petr Erlitz, 
Lenka Lavičková,  Jana Galinová, 
Lenka Lavičková/ Martina Pawerová, 
Petr Kozák, Jan Bouše
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Úterý 25. října v 19.30
Jaromír Břehový

SBOROVNA
Agentura Marcus
Režie: Pavel Trávníček
Původní česká komedie je nemilosrdnou
mozaikou naší společnosti, která nejen po-
baví, ale přinutí diváka k zamyšlení, v čem
to vlastně žijeme.
Hrají: Pavel Trávníček, Luboš Xaver 
Veselý/ Zdeněk Havlas, Petra Jindrová,
Uršula Kluková, Kateřina Kornová, 
Hana Tunová, Monika Fialková
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Čtvrtek 27. října v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansámbl
Tragikomický příběh o lásce až na věčnost
v autorské režii Petra Strnada 
Hrají: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Neděle 30. října v 15.00
JAGABABA 
A TŘI LOUPEŽNÍCI
Divadlo Na rozHraní
Pohádkový muzikál o zlé čarodějnici Ja-
gababě, zakleté princezně Krasněnce, ko-
courovi Černoočkovi a loupežnických
bratrech, ale také o přátelství a lásce, díky
nimž se jednomu z loupežníků nakonec
podaří zlé kouzlo zlomit.
Vstupné 90, 70, 50 Kč 

Dopolední představení 
zadaná pro školy a školky:

Úterý 4. října v 9.00
VESELÁ NAUKA KLAUNÍKA NOTÍKA
Divadlo Cylindr

Pátek 7. října v 9.00
JAK KOČIČKA S PEJSKEM 
POUŠTĚLI DRAKA 
Divadlo Úsměv

Úterý 11. října v 9.00
HRÁTKY S ČEŠTINOU
Jana Rychterová

Pavel Nový  a Jana Galinová 
v představení Něžné dámy

Sborovna

Úterý 18. října
RIZIKA SEXU
Radim Uzel

Čtvrtek 20. října v 9.00
O VÍLE KVĚTINCE 
Divadlo Kukadlo

Pondělí 24. října v 9.00
BROUČCI 
Kühnův dětský sbor 
a sbormistryně Světlana Tvrzická

Změna programu vyhrazena.

Jednotné vstupné na představení 50 Kč 
Maminky s dětmi mohou představení na-
vštívit po předchozí domluvě na tel.: 281
920 326. Školy a školky mají při obsazo-
vání míst přednost.
Předprodej vstupenek na listopad začne
v pokladně divadla v úterý 18. října v 16
hodin. Od následujících dnů jsou možné
internetové rezervace a zakoupení vstupe-
nek v pokladně Chvalského zámku.
V den zahájení předprodeje je možné za-
koupit nebo rezervovat maximálně šest
vstupenek na jedno představení. Nevy-
zvednuté vstupenky vracíme do prodeje
po uplynutí sedmi dnů od zadání rezer-
vace. POZOR! Toto omezení se nově
týká i vstupenek na dětská představení.
Pokladna v divadle: po – čt 16.00 – 18.00
a hodinu před každým představením.
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena
denně 10.00 – 16.00.

Hana Čížková,
ředitelka divadla

Divadlo Úsměv

Generální partner 
Divadla Horní Počernice 

Hlavní sponzor 
Divadla Horní Počernice 
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4. ROČNÍK FESTIVALU ČECHŮV DIVADELNÍ PODZIM 
POŘÁDÁ DIVADELNÍ SDRUŽENÍ HORNÍCH POČERNIC 14. - 23. ŘÍJNA 2011

Divadelní soubor Ty-já-tr/Načerno vyhrál se svou inscenací divadelní fantasy
Terryho Pratchetta Stráže! Stráže! pražskou krajskou soutěžní přehlídku 2011.

Pátek 14. října v 19.30
Susana Torres Molina

ONA
TMA divadlo Terezín
Drama o vztahu dvou mužů k jedné ženě.
Marley na jedné ze svých pravidelných ná-
vštěv sauny potká neznámého Irionda.
Ukáže se, že Iriondo není v sauně náho-
dou – má jasný cíl a toho překvapivě do-
sáhne na konci představení. Dva muži
v sauně, dvě upocená těla, žárlivost, bez-
naděj, zoufalství… a ONA.

Sobota 15. října v 15.00
Petr Vlk Lněnička

STRAŠIDÝLKO Z HRADU
METRWILL
DS Maska Česká Skalice
Pohádkový příběh plný písniček zavede
malé i velké diváky na starý hrad, který
obývá strašidlo Fanfulínek. Žije spokojeně
až do chvíle, kdy sem zavítá Skot Volt. Do-
káží spolu žít a třeba se i spřátelit? 

Sobota 15. října v 19.30
Terry Pratchett, Stephen Briggs

STRÁŽE! STRÁŽE! 
Ty-já-tr Načerno Praha
Můžete jim říkat palácová garda, městská
stráž nebo prostě hlídka. Ať už se budou
jmenovat jakkoliv, jejich úloha je ve většině
fantasy románů stejná. Zhruba ve třetí ka-
pitole (ve filmu po prvních deseti minutách
promítání a na divadle ještě dřív) vtrhnou
do místnosti, jeden po druhém ukázněně
zaútočí na hlavního hrdinu a dají se pobít.
Nikdy se jich nikdo neptá, jestli o to stojí.
Tahle inscenace je věnována jim! 

Neděle 16. října ve 14.00 
TAJEMNÝ LES ŠVABIŇÁK
DS Tyl Kutná Hora
Poněkud podivné připadá princi Robinovi
a jeho společníkovi Vendovi království
krále Soběmora. Trůn na kolečkách, cizo-
krajné, rostliny nebo umanutá a protivná
princezna Saskie. Na společné pouti za
láskou se nevyhnou tajemnému lesu Šva-
biňáku, kde žije loupežník Zubojed.

Neděle 16. října v 19.30
DS Právě začínáme, Horní Počernice
Michael Frayn

BEZ ROUCHA ANEB
JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU
Komedie o hercích a jejich představení
„Sardinky, sardinky“. Premiéra se blíží,
nervy pracují a vztahy skřípou… Premiéra
nakonec dopadne dobře, ale o to horší je
pozdější repríza, kterou diváci sledují v
druhé půlce představení ze zákulisí – čili
zezadu.

Pátek 21. října v 19.30
Jaromír Břehový

SBOROVNA

DS Havlíček Neratovice
Původní česká komedie, která řeší proble-
matiku učňovské mládeže prostřednictvím
učitelského sboru. Nemilosrdná mozaika
naší společnosti nejen pobaví, ale přinutí
diváka zamyslet se, v čem vlastně žijeme.

Sobota 22. října v 15.00
DS Svatopluk, Benešov
Josef Pšenička

MÁŇA HRDINA
Pohádka plná písniček na motivy knížky Jo-
sefa Lady „Nezbedné pohádky. Příběh od-
vážné princezny, která jde zachránit svého
chlapce neprávem odneseného do pekla.
Texty písniček složil Petr Urban, člen po-
černického divadelního souboru Právě za-
čínáme.

Sobota 22.10. 19:30
DS Jiřího Voskovce, Sázava
Miroslav Horníček

LOUKA PRO DVA
Hra pojednávající o věcech lidských…
nejen o problému vztahu muže a ženy, ale
také o vztahu pravdy a lži, o světě rozumu
a nerozumu, o světě schopném i na malém
plácku louky u lesa rozpoutat řež. Jen

proto, že zkrátka lidé už jsou
takoví, nepoučitelní. 

Neděle 23. října v 15.00
James Matthew Barrie

PETR PAN
DS Počerníčci
Příběh o klukovi, který se
rozhodl nevyrůst.
Petr Pan žije v Zemi Nezemi,
zemi snů a pohádek. Stará
se o ztracené děti, které mu
nosí skřítkové. Dětem se ale
jednoho dne zasteskne po
mamince, a tak jim Petr při-

vede Vendy, holčičku, která umí krásně vy-
právět pohádky. To se ale vůbec nelíbí
zlým pirátům, jimž vládne Petrův největší
nepřítel - Kapitán Hook. Začíná velký sou-
boj, ze kterého může vzejít jen jeden jediný
vítěz.

Neděle 23. října v 19.30
Václav Marhoul

MAZANÝ FILIP
Mrsťa Prsťa Junior's Kouřim
Jeden úplně obyčejný den neobyčejného
detektiva. Filip Marlowe řeší svůj podivný
případ mezi gangstery i hollywoodskou
smetánkou. Komedie plná drsných gang-
sterů, krásných žen a černého humoru.

Vstupné na všechna představení:
dospělí 60 děti do patnácti let 30 Kč.
,

Členové DS Horních Počernic

NÁŠ TIP

DS Počerníčci: Petr Pan
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Pátek 4. listopadu v 19.30
VOSÍ HNÍZDO
DS Ansámbl
Vzestupy, pády a prokletí 
slavných českých hereček 
Adiny Mandlové a Lídy Baarové
Hrají: Vilma Cibulková a Isabela Siegelová
Jednotné vstupné 350 Kč

Sobota 5. listopadu v 19.30
VOSÍ HNÍZDO
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Neděle 6. listopadu v 15.00
ČERNOŠSKÁ POHÁDKA
Divadlo Drak Hradec Králové
Naše pohádka pochází z Afriky, ze země
krásné a divoké přírody plné cizokrajných
zvířat, která uvidíme jen v ZOO. Ale Afrika
je také pravlastí Černochů, kteří si zrovna
jako my vyprávějí pohádky a mýty. Náš pří-
běh je velmi jednoduchý, doprovázený ryt-
mickými říkadly a hrou na bubny. 
Určeno dětem od 3 let.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 8. listopadu v 19.30
Jeff Baron
NÁVŠTĚVY U PANA GREENA
Filmová a Divadelní Agentura 
Režie Vladimír Michálek
Legrační i dojímavý příběh lásky a od-
pouštění. Náhodná automobilová nehoda
k sobě přivede dva muže, kteří by se jinak
nikdy nesetkali. Co začíná jako komedie
kontrastu kultur, vyvíjí se ve vyhrocený pří-
běh o riziku osamělosti, předsudků a ne-
tolerance. Odhalují se tajemství, prověřují
lidské vztahy a vytváří přátelství. 
Hrají: Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Čtvrtek 10. listopadu v 19.30
Robert Athayde
VYUČOVÁNÍ DONY MARGARIDY
Teatro la pergola
Režie: Pavel Štaral
"Všichni chtějí být donou Margaridou", tvrdí
svérázná učitelka Margarida svým žáčkům
v satirické tragikomedii, kterou napsal bra-
zilský autor pro slavnou Annie Girardoto-
vou. V současném představení hraje
náladovou dominantní kantorku Eva Přiby-
lová, která má k dispozici pouze svůj ob-
sažný monolog a diváky v autentickém
pocitu zlobivých puberťáků. 
Hrají: Eva Přibylová a Bohumil Žemlička
Vstupné 120 Kč, zlevněné 80 Kč 
Internetové rezervace v sekci Jiní pořadatelé

Pátek 11. listopadu v 18.00
KONCERT ZUŠ HORNÍ POČERNICE

Sobota 12. listopadu 17.00 – 22.00
EXPEDIČNÍ KAMERA
Pětihodinový filmový festival zimních
sportů, špičkové filmy o extrémním lyžo-
vání, horolezeckých výstupech, snowboar-
dingu, skialpinismusu a dalších aktivitách
v zimní přírodě.
Jednotné vstupné 80 Kč

Neděle 13. listopadu v 15.00
Hálkovo městské divadlo Nymburk
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Klasická činoherní pohádka
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 15. listopadu v 19.30
HOSPODSKÁ
Divadlo Bolka Polívky a DS Frída
Scénář a režie: Dodo Gombár
Hospodská je panoptikem lidských cha-
rakterů, typů a rozličných figurek. Jevi-
štním orlojem fragmentů, směšně
smutných epizodek, písniček a mluveného
slova. Netradiční a originální představení. 
Hrají: Martin Trnavský, Radim Novák
a Kamil Mikulčík
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Pátek 18. listopadu v 19.30
DIVADLO PRO SLEPÉ
Scénář a režie: Petr Urban
Choreografie: Jana Suchá
Autorské drama o síle pravdy, strachu
a lásce tvoří mozaika krátkých příběhů,
které se nenápadně spojují a nakonec vy-
tvoří obraz, ze kterého mrazí. 
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 20. listopadu v 15.00
A PŘECE TU STRAŠÍ
Hrají a zpívají Výtečníci a Počerníčci
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Hudební spolupráce: Jiří Hubený, 
Šárka Hanušová, Gabriela Cincibusová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Výprava: Jaroslav Pištěk, Martin Pařízek,
Filip Minařík
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, 
Miroslav Novák, Tomáš Kříž
Pohádka o partě dětí, která pro sebe chtěla
získat a opravit starý hrad. Děti ale netuší,
že kromě hradu získají i nové přátele –
hradní strašidla.
Hrají a zpívají:
Jan Adámek, Karolína Bartošová, 
Kateřina Cvrčková, Jan Čarvaš, 
Ema Černohorská, Barbora Erbová, 
Dominik Hanuš, Zdeňka Horváthová, 
Ondřej Hrubeš, Michal Jarolím, 
Karolína Kosová, Anna Krásná, 
Kristýna Márová, Antonín Matyska, 
Jakub Rubáček, Milan Rutner, Petr Sulan,
Pavel Sůva, Štěpán Sýkora, Šimon Šimice,
Michaela Tvrdíková a Zuzana Zápotocká
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 22. listopadu v 19.30
VOSÍ HNÍZDO
Divadelní společnost Ansámbl
Vzestupy, pády a prokletí 
slavných českých hereček 
Adiny Mandlové a Lídy Baarové
Hrají: Vilma Cibulková a Isabela Siegelová
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Čtvrtek 24. listopadu v 19.30
Zora Kostková – Procházková
ZMÝLENÁ PLATÍ
Fanny agentura
Do malého domku na samotě u lesa kdesi

nad Karlovými Vary, kde žije čerstvě roz-
vedená výtvarnice Lena, vtrhnou tři lidé.
Francouzská filmová hvězda českého pů-
vodu Nel Vevér, metrosexuál Eda a po-
divný Evžen. Kdo je kdo a kdo co chce,
dozvíte se v této komedii.  
Hrají: Milena Steinmasslová, 
Dana Homolová, Ivan Vyskočil, 
Miroslav Šimůnek
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Sobota 26. listopadu v 18.00
NAROZENINOVÝ DVOJKONCERT 
Mirek Paleček a Ivo Jahelka 
Koncert při příležitosti 30. výročí otevření

BENEFICE

PREMIÉRA

1. REPRÍZA

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2011

Domečku 26. listopadu 1981. Srdečně
zveme zejména pamětníky z 80. a 90. let.
Mirek Paleček z dvojice Paleček & Janík,
která patří k legendám českého folku v ori-
ginální interpretaci, zazpívá oblíbené „jež-
kárny" a svoje skladby. Diváky pobaví
„zpívající právník" Ivo Jahelka zhudebně-
nými soudničkami, baladami ze života
a perličkami ze soudních síní. Chybět ne-
bude ani narozeninový dort a přípitek.
Vstupné 200 Kč

Neděle 27. listopadu v 15.00
PRINCEZNA A KOUZELNÁ VĚTVIČKA
Program servis F a Činoherní skupina Praha
Klasická činoherní pohádka
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 28. listopadu v 18.00
KONCERT UČITELŮ 
ZUŠ HORNÍ POČERNICE

Dopolední představení pro školy:

Čtvrtek 3. listopadu v 9.00
O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Divadlo Andromeda

Úterý 8. listopadu v 9.00 a 10.30
MALÁ ETIKETA - JANA RYCHTEROVÁ

Středa 23. listopadu v 9.00
DVA KAMARÁDI
Divadlo Cylindr

Pátek 25. listopadu v 9.00
JAN NERUDA 
Divadlo Poetik

Úterý 29. listopadu v 9.00
VÁNOČNÍ RYBIČKA
Divadlo Úsměv
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Chvalský zámek vChvalský zámek v říjnu 2011říjnu 2011
Věřím, že také v říjnu si každý z vás najde na
Chvalském zámku něco pro radost a potěšení.
Programovou nabídku jsme pro vás připravo-
vali s tímto úmyslem. 

ArabelaArabela
Pohádková výstava více než padesáti kostýmů
a rekvizit ze známého pohádkového seriálu
Arabela pokračuje v prvním patře zámku a jeho
magických sklepních výstavních prostorách až
do 28. 10. 2011.

Japonský světJaponský svět
Nippon  - výstava černobílých dokumentárních
fotografií fotografa Daniela Šperla je volným
pokračováním souboru nazvaného Životní styl
Japonska. Tyto fotografie vznikaly mezi roky
1997 a 2008. Většina z nich bude mít na vý-
stavě na Chvalském zámku svou premiéru.
Zahájení výstavy ve středu 5. října 2011 v 18
hodin proběhne v duchu patřičně japonském.
Uvidíte ukázku japonských bojových umění,
provozovaných v rámci pražského dódžó Ha-
kuzan pod vedením Jakuba Zemana senseie,
zahrnující umění meče (iai a tamešigiri) i použití
dalších zbraní (kusarigama, nagamaki atd.).

Vzpomínka na přítomnostVzpomínka na přítomnost
Jarmila Králová je skvělá malířka, která kromě
malování miluje i studium filozofie, meditaci
a zejména cesty. Projela celou Evropu, navští-
vila Thajsko, egyptský Sinai, Kanadu i Mexiko.
Všechny tyto podněty jsou  stálou inspirací pro
její tvorbu. Na výstavě v kočárovně Chvalského
zámku představí své nejnovější obrazy od 4.
10. do 7. 11. 2011.
Výrazná tvorba Jarmily Králové je prosycena
ženským prvkem a zkušenostmi získanými od
vynikajícího učitele profesora akad.malíře a
grafika Vratislava Jana Žižky, jejichž podstata
sahá až do škol M.Švabinského, V. Nechleby,
C. Boudy, K. Lidického, V.V.Štecha a ale i An-
gličana B.Nicholsona. Je zcela zjevné, že na
tomto pevném základu buduje malířka svou
originální tvorbu.

ObrazyObrazy
Vynikajícího malíře Jana Dvořáka znají milov-
níci umění nejen u nás, ale jsou ozdobou
mnoha galerií i soukromých sbírek v zahraničí.
Umělec je dokonce uveden v japonském kata-
logu světových výtvarných umělců žijících v Ev-
ropě. Svět viděný očima Jana Dvořáka je plný
barev, života a harmonické atmosféry. Přijďte
si jej vychutnat do výstavní galerie zámku od
17. 10. do 7. 11. 2011.

Létající cirkus kouzelníka VigaLétající cirkus kouzelníka Viga
Přijměte pozvání na 2. 10. 2011 od 14.30.
V rámci jednoho z doprovodných programů
k výstavě Arabela se pod vedením zkušených
lektorů naučíte základní prvky žonglování, pan-
tomimy, akrobacie nebo chůze na laně, děti se
vyřádí i na trampolíně. Hrát si bude celá rodina!
Možná zjistíte, že vaše rodina je pro cirkus
stvořena. Vyzkoušejte si to na Chvalském
zámku!

Praha očima dětíPraha očima dětí
Křest knihy dětských obrazů, jejímž kmotrem
je Karel Gott, se uskuteční  3. 10. 2011. Přijede
také pražský primátor MUDr. Bohuslav Svo-
boda a další milí hosté, setkají se zde děti
z řady pražských škol. 

Zámecké babí léto aneb Zámecké babí léto aneb 
Wellness Den pro ženyWellness Den pro ženy
Srdečně vás zveme 8. října 2011 od 10 hodin
na den, který si v romantickém prostředí Chval-
ského zámku užijí pouze ženy.
Program: 
Wellness trendy a konopná kosmetika pro
zdraví – přednáška kosmetické poradkyně
firmy CANNABISS Pharma-derm Ing. Martiny
Včelákové 
Zdravý styl není jen péče o tělo, pečujte
i o duši – přednáška galeristky a odbornice na
zdravý životní styl Mgr. Věry Vrbové
Móda pro štíhlé i pro baculky

módní přehlídka z dílen známých českých vý-
tvarníků
Dobromysl pro dobrou mysl
nabídka bylinek a konzultace s bylinkářkou
paní Rousovou
Zdravé počteníčko
Prezentace knih o zdravé výživě a životním stylu.
Po celou dobu návštěvy Wellnes dne pro ženy
na Chvalském zámku každé z vás nabízíme
kosmetické ošetření, suchý střih vlasů, mani-
kůru, pedikůru, měření tělesného tuku přístro-
jem Bodystat, pomocí něhož lze účinně
a bezpečně zhubnout a poradnu všech přít-
omných odborníků, které jsou v ceně vstup-
ného.
Generálním partnerem akce je 
CANNABISS Pharma – derm.
Další partneři: Galerie U Jonáše, Body Resty
Andy s.r.o., bylinkářství Dobromysl
Rezervace vstupenek na tel.:  281 860 130
Předprodej: 250 Kč, na místě: 300 Kč.

Těšíme se na vás na Chvalském zámku!
Mgr. Iva Blechová

Výstavní galerie Chvalského zámku představí vynikajícího malíře Jana Dvořáka.
Do světa plného barev, života a harmonické atmosféry můžete vstoupit od 17. října.

Chvalská tvrz 857, 193 00  Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 860 130, http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.cz
Spojení: Konečná stanice metra linky B – Černý Most, bus 221, 222, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 398, první zastávka – Chvaly

Děkujeme touto cestou sponzorům, 
kteří podpořili výstavu Arabela a akci 

S Arabelou do školy! Jsou to firmy ACT
Servis, Jihoměstský pivovar, Brenntag,

hotel Chvalská tvrz, Bambule, za mediální
podporu děkujeme Českému rozhlasu

Regina a Rádiu Blaník.



katele... Z rukopisu či-
lého penzisty se dalo
vyčíst mnohé, co činu
předcházelo. Jak do
městečka přijel rodák,
počítačový expert, jak
tam hodlal velkoryse
investovat, jak se ho
kdekdo pokoušel zís-
kat pro své plány i jak
ho zaujala jistá mladá

dáma... Zato kriminalisté se pořád neměli
čeho chytit. Kdo zabíjel a proč, když ti,
kteří měli motiv, měli zároveň i alibi?

Ruiz Miguel, Nelson Mary Carroll
Přestaň se bát
Učení dona Miguela Ruize, jak je zazna-
menala Mary Carroll Nelson Don Miguel

Ruiz, praktický lékař a
chirurg, který je také
nagual (člověk se
schopností vést druhé
k duchovnímu životu),
vás zasvětí do toltécké
cesty ke svobodě a ra-
dosti. Jeho moudrost
vychází z vize Teoti-
huacánu, "místa, kde
se lidé stávají bohy".

Abyste mohli dosáhnout "vítězství lásky",
říká Ruiz, musíte se nejdříve zbavit stra-
chu. Strach je zdrojem všech negativních
dohod, které s životem uzavíráme, a je
všudypřítomný. Zbavte se strachu, odsu-
zování a pocitu viny, nalezněte nový po-
hled na život a spočiňte v "nebi na zemi"!

Stephen Clarka
Tak pravil hlemýžď
Po bestsellerovém úspěchu čtyřdílné sérii
Merde přichází do české kotliny další

kniha, plná vtipného
pozorování o svérázu
francouzského života
britského novináře
Stephena Clarka.
Téma: Jak bez úhony
přežít v zemi, kde na
vás čeká spousta ne-
čekaných nástrah a
jazyk místních obyva-
tel je veskrze záludný.

V zemi, která se vychloubá svými vybra-
nými způsoby, s jejichž pomocí s vámi
ovšem její obyvatelé nezřídka dost nevy-
bíravě vymetou…

Knižní novinky v naší knihovnì:
Hugo Gerstl
Písař
Historie jediné ženy na papežském stolci
Podivuhodný příběh anglické dívky Joan,
která tak bažila po vzdělání a po jiné ži-
votní roli, než jaká byla v 9. století ženě ur-
čena, že se rozhodla vystupovat jako
muž. Její převlek byl úspěšný a životní
dráha, spojená se vzděláním ve slavných

klášterech, ji nakonec
vynesla až na papež-
ský stolec. Příběh poz-
dějšího papeže Jana
VIII., vidí autor očima
jejího nejbližšího druha
od dětských let, písaře
Martina, který byl po
léta jejím důvěrníkem a
nakonec i milencem.
Vláda Jana VIII. byla

úspěšná a jeho činnost směřovala ke
sjednocení západní a východní církve.
Bohužel netrvala dlouho… Joanino po-
hlaví nakonec vyšlo najevo tím nejskan-
dálnějším způsobem a jméno papeže
Jana VIII. bylo navždy vymazáno z dějin
církve…

Pavel Jansa
Stařec a mord
Novopečený důchodce se za inspirací
pro svoji literární prvotinu vydal do ma-
lého města nedaleko Brna. Za pár dní tam
vyjela i brněnská mordparta, ta ovšem
kvůli vraždě nejbohatšího místního podni-
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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

Týden knihoven 
3. - 9. října 2011
Milí naši čtenáři,
v tomto týdnu máme pro vás malý bonus
v podobě bezplatné registrace nových čte-
nářů. Školní rok se rozbíhá a vnímáme ho
také v naší knihovně. Školy mají opět
zájem o bibliografickou přípravu žáků, a to
nás velmi těší.
Pozor! Dny polské kultury se přesouvají
na jaro. K časovému posunu dochází
pouze z provozních a organizačních dů-
vodů, ale rozhodně nebudete ochuzeni.

Kalendárium: Eduard Bass
Dne 2. října si připomínáme 65. výročí
úmrtí Eduarda Basse, českého novi-
náře, kabaretiéra a spisovatele.
Uměleckou dráhu nastoupil roku 1910 jako
zpěvák a recitátor v kabaretu Bílá labuť
v Praze na Poříčí poté, co rezignoval na
předurčenou dráhu v kartáčnickém závodu
svého otce. Spolupracoval s literárním ka-
baretem Červená sedma, především jako
autor řady satirických kupletů, z nihž
mnohé zlidověly. V roce 1921 nastoupil do
redakce Lidových novin. Zde jako fejeto-
nista, soudničkář, reportér, kulturní zpra-
vodaj a tvůrce týdenních veršovaných
causerií, tzv. Rozhlásků, spoluvytvářel mi-
mořádnou literární úroveň tohoto nejpres-
tižnějšího listu předválečné republiky,
jehož byl v letech 1933 – 1942 šéfredakto-
rem. Spolu s Karlem Čapkem ručili za je-
jich jazykovou čistotu a politicky je
orientovali směrem k liberálním, demokra-
tickým a výrazně antifašistickým hodno-
tám.
V prostředí kabaretu mají svůj původ
mnohé Bassovy literární parodie a anek-
doty ze života bohémy: To Arbes nenapsal,
Vrchlický nebásnil, Umělci, mecenáši a jiná
čeládka a také populární hříčka, lehce iro-
nizující poválečné opojení českou kopa-
nou, Klapzubova jedenáctka.
Všestranný Bassův talent je patrný i v kul-
turně historickém souboru Čtení o roce os-
mačtyřicátém, portrétech osobností
i společnosti předbřeznové Prahy. Basso-
vým nejvýznamnějším dílem však zůstane
působivá románová kronika Cirkus Hum-
berto, dílo patetické oslavy dělnosti, soli-
darity i víry v schopnosti českého člověka.

Božena Beňová,
ředitelka MVK

Studenti primy na bibliografické 
přípravě v knihovně
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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

Kurz tvůrčího psaní
pro rodiče i děti
Není mnoho kroužků a kurzů, kterých se
mohou zúčastnit rodiče i děti, a doma si
poté sdělovat dojmy ze stejného zážitku.
Společně mohou například sjíždět řeku
nebo hrát divadlo, rodiče i jejich děti
mohou společně zpívat nebo docházet na
kurzy hraní na hudební
nástroj. My jsme pro
vás letos připravili kurz,
který mohou také na-
vštěvovat s dětmi ro-
diče, ale i prarodiče.
Jmenuje se kurz tvůr-
čího psaní.
Techniky tvůrčího
psaní, které budeme
v kurzu užívat, jsou
velmi zajímavé. Používá
se například automa-
tické psaní, částečná
psychoterapie, metoda
rozcviček, psaní
v tempu, brainstor-
ming, brainwriting,
technika laterálního
myšlení, ale i meditace
a myšlenkové mapy. Zní to příiliš odborně?
Nebojte se, účastníci kurzu zjistí, že to
všechno vlastně používají běžně, jenom
nevěděli, jak se to jmenuje v jazyce tvůr-
čího psaní.
Během roku si každý napíše texty ke ko-
miksu, poezii, pohádku pro děti, říkánku,
příběh, ale i životopis a stránky deníku, hu-
dební skladbu přetvoří v text, sci-fi, horor.
Zveršuje klasickou českou pohádku, ve
verších si například vytvoří hádanky, na-
píše absurdní povídku i fantasii, vyhraje si
s poezií také graficky, vytvoří nové tvary
slov či text kramářské písně...
Hlavním cílem kurzu tvůrčího psaní je pod-
porovat přirozenou hravost člověka, naučit
účastníky, jak využít psaní k zábavě, psy-
chickému přeladění a uvolnění. Hraní je
kolektivní a všichni, kdo se ho zúčastní,
jsou v této hře „sví“. Nejde o žádnou kon-
kurenci či soutěž, zde jsou si všichni rovni.
Každý je originální. V kurzu se čte nahlas,
každý se učí naslouchat druhému.
Můžete si vyzkoušet jednu hodinu kurzu
tvůrčího psaní, abyste viděli, že je to zá-
bava. Vy i vaše děti budete překvapeni.
První úkol pro každého: Napište minitext

(nebo i více), kde se objeví tato slova: STĚ-
HOVAL, HLUČNÝ, BYL JAK VYŽLE,
CHLAP JAKO HORA, VYKŘIKOVAL,
TROUBENÍ, RÁMUS, ÚSMĚV.
Druhý úkol pro každého: Dopište začátek
a konec minipříběhu, kde uprostřed jsou
věty ...PAK SE UŽ PŘESTAL USMÍVAT.
NEVĚDĚL, ZDA MÁ ZAČÍT KŘIČET,
VOLAT POLICII NEBO ZÁCHRANKU...
Další informace ke kroužku získáte přímo
v DDM nebo na www.ddm-hp.cz.

Drakiáda 7. října
Pouštíte rádi draky? Pokud ano, tak neza-
pomeňte přijít 7. října 2011 od 16 hodin
na kopec za FZŠ Chodovická. Doufáme,
že budou příznivé povětrnostní podmínky
a na obloze uvidíte spoustu krásných
draků. Kdo má chuť vyrobit si svého vla-
stního, může přijít do DDM už mezi 14.30 –
15.30 do naší dílničky. Zkušené lektorky
vám rády pomohou, je třeba se ale nahlá-
sit na tel.: 281 925 264. Cena za dílničku
a materiál potřebný k výrobě draka je
40 Kč. Pro účastníky Drakiády jsou opět
připravené soutěže i odměny. 

Volné kluby 
na říjen 2011
6. 10. v 18.00 Keramika pro
dospělé: vede J. Jeslínek
20.10. v 18.00 Keramika pro
dospělé: vede J. Jeslínek
21.10. v 17.00
Tiffany technika:
skleněné vitráže pod vedením
MgA. Terezy Chaloupkové
a MgA. Jana Löbla

Vzhledem k omezenému počtu míst je
na volné kluby nutná rezervace předem
na  tel.: 281 925 264. Další informace
v DDM nebo na www.ddm-hp.cz.

V některých kroužcích jsou ještě volná
místa, podívejte se na naši nabídku na
www.ddm-hp.cz, nebo přijďte rovnou
k nám a vyberte si kroužek, se kterým
se vám bude příjemně trávit volný čas.

Zdeňka Horváthová, 
ředitelka DDM

Novinka od října:

Nezapomeňte na letošní Drakiádu. 
Využijte naší nabídky a přijďte si draka 
vyrobit do DDM.

Jen se rozběhly kroužky v DDM, přišli 
se na nás podívat přátelé z partnerského
města Mions
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konce osmdesátých let pracoval jako foto-
reportér v týdeníku Mladý svět, poté spo-
lupracoval s deníkem Prostor, krátce
působil také v Lidových novinách a praco-
val pro agenturu ČTA. 
České publikum jej zná především jako
jednoho z osobních fotografů prezidenta

Václava Havla a autora nezaměnitelným
gestem se vyznačujících snímků ze života
etnických a sociálních skupin: českých
a slovenských Romů, valdických vězňů,
ukrajinských dělníků či příslušníků ruské
armády odcházejících z někdejšího Čes-
koslovenska. Velké pozornosti se dostalo
též Karlovým fotografiím z prostředí židov-
ských komunit, především z Prahy, post-
sovětských zemí a Izraele. V současné
době je Karel Cudlín na volné noze, dlou-
hodobě spolupracuje s Respektem a Re-
volver Revue.
Pro čtenáře Zpravodaje, obyvatele a ná-
vštěvníky naší obce je dobrou zprávou, že
Karel Cudlín zvažuje uspořádání výstavy
svých prací v Chvalském zámku.

Viktor Šaroch 
s použitím zdrojů Wikipedie a webových

stránek Židovského muzea v Praze

Foto: Karel Cudlín 

Významný český fotograf Karel Cudlín žije mezi námi

v říjnu 2011:
Po 3. 10. ve 14.00, Chvalský zámek
Praha očima dětí
Prezentace knihy, výstava obrázků a au-
togramiáda mladých výtvarníků, setkání
se známými osobnostmi, koncert Big
Bandu ZUŠ Horní Počernice /foto/, roc-
kové kapely Nechte nás BEAT a dalších.

Po 24. 10. v 18.00, sál ZUŠ
I. Hudební večer
Ttradiční koncert žáků ZUŠ Horní Po-
černice

Srdečně zve 
Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Karla jsem poznal před více než třiceti lety,
když jsem ještě bydlel na Žižkově. Byl spo-
lužákem mého bratra na „zédéešce“ a můj
táta ho krátce učil jeho pozdějšímu ře-
meslu v dětském zájmovém kroužku. Pak
jsem jen z povzdálí sledoval jeho slibnou
kariéru profesionálního fotoreportéra
a hlavně uměleckého fotografa a občas ho
potkával v pražských ulicích. Jaké bylo
moje překvapení, když se při loňských par-
lamentních volbách objevil jako volič ve
volební místnosti v hornopočernickém di-
vadle, kde jsem působil ve volební komisi.
Tak jsem zjistil, že Karel je už dva roky ob-
čanem naší městské části.
O kom je řeč? O Karlu Cudlínovi (*1960),
předním českém fotografovi, jehož domé-
nou je dokumentární fotografie. Karel byl
šestnáctkrát oceněn v prestižní fotogra-
fické soutěži Czech Press Photo. Od
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Hornopočernické divadlo slaví v říjnu
pět let od svého otevření. Uplynulé roky
připomíná výstava fotografií s divadelní
tematikou a kostýmů z dílny Evy Barto-
ňové ve foyeru divadla. Vernisáž se us-
kutečnila 13. září.
Autoři fotografií, jejich přátelé, muzikant
Jindřich Musil se svou trubkou, ale přede-
vším pravidelní návštěvníci divadla vytvořili
krásnou atmosféru při zahájení výstavy
a zároveň šesté divadelní sezóny. Do 5.
prosince 2011 můžete vidět fotografie
z profesionálních i ochotnických předsta-
vení, které jsou přetištěné na velká malíř-
ská plátna a dostávají tím větší plastičnost
a potřebnou hloubku.
Při zahájení výstavy vzpom-
něla ředitelka  Hana Čížková
i na ty, kteří už na oslavu pá-
tých narozenin přijít nemohli,
především na nestora horno-
počernických ochotníků Bo-
houška Poštolku. Jemu je na
výstavě  věnována fotografie
z představení Jáson, kde si
zahrál naposledy. “Od roku
2006, kdy jsme divadlo oteví-
rali, se zde uskutečnilo 713
představení včetně  koncertů
a dopoledních představení pro
školy. Přišlo se na ně podívat
neuvěřitelných 88.976 diváků. Vím, že
z toho by měl Bohoušek největší radost.
Vždycky ho těšilo, když bylo v divadle plno
a potkával se tu s přáteli, kterých měl
opravdu hodně,” řekla Hana Čížková..
Divácky nejžádanější jsou komedie a nej-
větší zájem je o ty, v nichž hrají populární
herci. Divadlo ale nabízí
i velmi zajímavé a náročné
inscenace, ke kvalitě reper-
toáru mnohdy přispívají
také zdejší ochotnické sou-
bory, se zajímavými insce-
nacemi přicházejí mladí
režiséři. A co chystá divadlo
v nové sezóně? “Žádné zá-
vratné novinky nepřipravu-
jeme, ale začátkem
listopadu bude premiéra no-
vého představení Vosí
hnízdo s Vilmou Cibulkovou
a Isabelou Siegelovou. První představení
bude benefiční, druhý den bude premiéra
pro veřejnost,“ vysvětluje Hana Čížková. 
Logickým doplněním výstavy jsou diva-
delní kostýmy Evy Bartoňové. “S  s našimi
ochotníky spolupracuje už dvanáct let od
chvíle, kdy objevila v HPZ výzvu k dobro-
volné spolupráci s divadlem. Od divadel-
ného sdružení dostává jen příspěvek na
materiál, ostatní dělá zadarmo, a my si její
nezištné práce noc vážíme,” říká Hana Číž-
ková. “Je to můj velký koníček, šiju i v noci,
a jak říká moje rodina, šiju vlastně pořád.
První kostým jsem ušila pro pohádku Stra-

Prvních pět - výstava k pátému výročí otevření divadla

jsem zaslechla jednoho z návštěvníků -
víno má výborné, zbytek se uvidí. Přejme
tedy panu Kohoutovi hodně spokojených
návštěvníků a divadlu dobrého partnera,
bez kterého může jen těžko fungovat. 
“Děkujeme fotografům  Jaroslavu Bzenec-
kému, Jiřímu Březinovi, Daně Mojžíšové,
Miloslavu Šimonovi, Miroslavu Cejnarovi,
Ondrovi  Matušů za snímky, Evě Bartoňové
za kostýmy, Vladimíru Vondruškovi za pro-
fesionální instalaci výstavy a návrhy scén
pro ochotnické sdružení Horní Počernice.
Děkujeme i našim sponzorům, bez kterých
by se výstava nemohla uskutečnit,” říká
Martina Prudilová, která má na starosti
propagaci divadla, a dodává, že výstava je
prodejní. Přijďte tedy na výstavu, ale
hlavně do divadla, neboť sezóna
2011/2011 právě začíná!

Dana Mojžíšová,
foto autorka

šidla, nejvíc jsem ale pyšná na šaty pro
princeznu k představení Princ a chuďas,
které Jolance Schovánkové náramně slu-
šely,” říká Eva, která za své kostýmy ně-
kolikrát obdržela cenu DS Horní Počernice
Dádouch. 
Vernisáž byla také příležitostí poprvé na-
vštívit nově otevřenou divadelní kavárnu,
jejímž v pořadí už třetím nájemcem je firma
Gastro-Gallo Pavla Kohouta. Během
prázdnin investoval do nové podlahy,
změnil nábytek, výzdobu i vybavení. A jak

Výstavu zahájila Hana
Čížková, hovořil fotograf
Jaroslav Bzenecký 
a autorka divadelních 
kostýmů Eva Bartoňová, 
na trubku zahrál Jindřich
Musil. 

Divadelní kavárna je opět otevřená.

Ještě během instalace si výstavu a di-
vadlo prohlédla francouzská delegace.
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Naši jubilanti narození v říjnu

Jirout Jiří
Mazanec Otto

Slavíková Marie
Šukalová Věra

Dolečková Marie
Hošková Zdeňka

Moravcová Libuše
Václavík Jiří

Velíšková Naděžda
Čížek Zdeněk

Kot Karel
Mrkvička Jindřich

Divíšek Zbyšek
Chromáček Jiří

Králíček Ladislav
Petrovický František

Pištěk František
Schmidtová Evelina

Smetana Jan

Všem pøejeme hodnì zdraví, štìstí a spokojenosti.
Dle pokynů Magistrátu hl. m. Prahy nemůže redakce HPZ zveřejňovat věk jubilantů, porušila by tím zákon na
ochranu osobních údajů č.101/2000 Sb. Seznam jubilantů poskytuje odbor občansko správní ÚMČ Praha 20

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

PROGRAM ZO SENIOŘI
V ŘÍJNU 2011

STŘEDA 5. ŘÍJNA 
KRÁSA MOTÝLÍCH KŘÍDEL

VÝSTAVA V NOVÉ BUDOVĚ 
NÁRODNÍHO MUZEA

SRAZ METRO Č. MOST VE 13.00 
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 30 KČ

VEDE I. JUKLOVÁ

ÚTERÝ 11. ŘÍJNA VE 14.00
ZÁMECKÉ POSEZENÍ

S REŽISÉRKOU 
DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ 

MAJKOU ŠANDOVOU
NA CHVALSKÉM ZÁMKU

ÚTERÝ 18. ŘÍJNA
VYCHÁZKA

ZA PŮVABY ŠÁRKY
SRAZ V 10.00 HOD. V DOLNÍ HALE

METRA „A“  DEJVICKÁ
VEDE PANÍ ČERNÁ

STŘEDA 19. ŘÍJNA V 19.30
DIVADLO HORNÍ POČERNICE

NĚŽNÉ DÁMY
SNÍŽENÉ VSTUPNÉ 120 KČ 

STŘEDA 26. ŘÍJNA
HISTORIE H. POČERNIC

LOKALITA XAVEROV

S NAŠÍM KRONIKÁŘEM 
ING. ANTESEM

SRAZ VE 14.00 PŘED SOKOLOVNOU,
V PŘÍPADĚ HEZKÉHO POČASÍ  

FORMOU VYCHÁZKY

ČTVRTEK 3. LISTOPADU
MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY

VÝSTAVA 
HISTORIE A PROMĚNY  
STARÝCH PRAŽSKÝCH

PŘEDMĚSTÍ
SRAZ VE 13.00 VE STANICI Č. MOST

VSTUP VOLNÝ

Výbor ZO SENIOŘI H. Počernice 
Ilona Juklová a Libuše Frouzová

tel.: 721 002 992

Vzpomínáme

21. října 2010 uplynou čtyři smutné roky kdy nás navždy opustil 
p. Karel Dolnák. Stále vzpomínáme.

Za tichou vzpomínku děkuje rodina

Osmdesátiny Karla Kota
Dne 12. října 2011 oslaví 80. narozeniny pan Karel Kot. K ži-
votnímu jubielu přejeme, ať úsměv a radost na Tvé tváři ne-
ustále září. Dnes narozeniny slavíš, tak ať se dobře bavíš.
Hodně štěstí, zdraví a lásky, ať nemáš žádné vrásky. Ať se smě-
ješ den co den, ať se Ti splní každý sen. Ať máš kolem prima
lidi, co Tě vždycky rádi vidí. Přeje  manželka a obyvatelé do-
mova seniorů Bethesda.

Devadesátiny Anny Hruškové
Dne 7. října 2011 oslaví 90. narozeniny paní Anna Hrušková.
K životnímu jubileu přejeme hodně štěstí a zdraví, ať Tě život
stále baví. Plno lásky, peněz, radosti a žádné starosti. Také klid,
pohodu a dobrou náladu. Pěknou oslavu a dobrou zábavu
přeje rodina a obyvatelé domova seniorů Bethesda.

Schusterová Marie
Neužil Bohuslav
Hrušková Anna
Šafářová Marie

Šafaříková-Pštroszová Margita
Vlachová Věra

Blechová Květuše
Burian Jaromír

Pecharová Marcela
Šantrůčková Marta

Hájková Hana
Trpišovská Olga

Volek Karel
Mareček Zdeněk

Borovská Jaroslava
Měšťanová Jiřina

Polášková Božena
Smítka Antonín

Čuprunov Vladimír

Blahopřejeme

Český zahrádkářský svaz
základní organizace 

Praha - Horní Počernice
srdečně zve všechny občany na

VÝSTAVU
OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN

1. a 2. října 2011
(sobota, neděle)

od 9.00 do 17.00 hodin
ve Špejcharu Chvalského zámku

v Horních Počernicích

MO Horní Počernice 
ve spolupráci s MČ Praha 20 

vás zve na 

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ
ZÁVODY 

NA KOUPALIŠTI
22. 10. 2011 od 7 hodin.

Sraz v klubovně MO 
Loví se pouze na plavanou! 

Oblečení podle počasí,
občerstvení pro závodníky zajištěno.

Zve výbor MO Horní Počernice



26

Začal další školní rok
Prázdniny skončily a je za námi první měsíc nového školního
roku. Co se zatím událo a co nás čeká v nejbližší době? 1. září je
tradičně spojeno se slavnostním uvedením nových prvňáčků
mezi školáky. Letos si uvítací rituál pro naše nejmenší připravily
ve spolupráci s jejich třídními učitelkami a vychovatelkami děti
z šestých a devátých ročníků. K slavnostní atmosféře přispělo
i milé přivítání dětí z úst ředitele školy PhDr. Pavla Wilda, radní pro
oblast školství Mgr.Štrobové a radního pro obecní pořádek a do-
pravu Viléma Čápa. Děti měly radost z dárků, malého pohoštění,
které pro ně připravila školní jídelna, a prohlédly si své třídy
a herny školní družiny. První dvě hodiny ve škole všem utekly
jako voda. Prvňáčci se už stihli společně vyfotografovat a začali
si zvykat na školní pravidla a práci. Téměř všichni se budou učit
psát novým typem písma Commenia skript.
Velká změna čekala i na nové šesťáky. Přechod na druhý stupeň
není pro ně nic snadného. Vznikají nové třídní kolektivy, nová přá-
telství. Protože do sportovní třídy 6. B přichází řada žáků z jiných
škol,  měli všichni od 12. září možnost lépe se poznat, sportovat
a učit se spolupracovat na týdenním zahajovacím sportovním
soustředění v Mozolově.

Uvítací rituál pro naše 
nejmenší připravili děti 
z 6. a 9. ročníků. Téměř
všichni prvňáčci se budou
učit psát novým typem
písma Commenia skript.

V září zahájily činnost také zájmové kroužky pro děti 1. stupně,
které mají u nás několikaletou tradici, Výtvarný kroužek, sportovní
hry a fotbalová přípravka. Děti se mohou hlásit do oddílu basket-
balu, šachového kroužku, taneční školy nebo Hip hopu. Některé
budou otevřeny podle zájmu dětí. Od 12. září se rozběhly kurzy
češtiny pro cizince vedené 2 x týdně učitelkou Vavřincovou. Po-
máhají našim zahraničním žákům zvládnout učivo českého jazyka
a literatury. Třeťáci absolvovali první lekce kurzu plavání, který po-
trvá celé první pololetí v Plaveckém klubu Delfínek.  Dne 21. 9.
proběhne první sportovní klání - Kinderiáda, které se na ZŠ Je-
seniova zúčastní naši reprezentanti z druhých až pátých tříd pod
vedením učitelky Valentové.
Vzrostl zájem dětí o školní družinu a školní klub. Otevřeli jsme
proto její čtvrté oddělení. Máme před sebou i rekonstrukci jedné
z heren školní družiny, na kterou se vychovatelky i děti moc těší.
První týdny školního roku jsou za námi a byly rušné. I dalších více
než devět měsíců, které na nás čekají, bude nabitých prací, udá-
lostmi, akcemi. Takže s chutí do toho!

Mgr. Jana Remešová, 
FZŠ Chodovická

Prázdninová dobrodružství 
se Saleziánským hnutím mládeže 
Celkem147 dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 17 let se účastnilo
letos o prázdninách tzv. chaloupek. Jde o prázdninové pobyty
mimo velkoměsto pro chlapce a děvčata z Horních Počernic,
které pořádá Salesiánské hnutí mládeže. "O prázdninách jsme
uspořádali celkem osm týdenních výjezdů, o které byl velký
zájem," říká předseda počernického klubu Pavel Herian. "Letos
se nám podařilo zorganizovat prázdninových akcí více než loni,
a přesto byly obsazeny záhy po vypsání termínů."

Salesiánské hnutí mlá-
deže klade důraz na
práci v malých skupi-
nách, jejichž členové se
spolu setkávají i během
školního roku, na osob-
nostní rozvoj jednotlivců
a rozvíjení tradičních
křesťanských hodnot.
Dětem se věnují dobro-
volníci z řad mladých
a některých aktivních ro-

dičů. Prázdninové akce byly uspořádány díky finanční podpoře
Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR a Nadace pro radost. Více na www.pocer-
nice.shm.cz.

Rozka Beránková

Prima A na škole v přírodě
Místem pobytu byla Čertovka na
Monínci. Hned jsme vyrazili na prů-
zkum okolí a přes Čertovo bře-
meno došli do Cunkova, kde
jsme viděli huculské koně, osly
a bizony. Každý den jsme se do-
poledne učili a odpoledne soutě-
žili. Jedním z úkolů bylo i vytvoření
vlastního loga. Myslíme si, že se-
znamovací týden byl skvělý nápad,
hodně jsme se skamarádili a užili
si spoustu legrace. Všem profesor-
kám moc děkujeme!

K. Kolrosová, T. Konejlová,
T. Krísová, A. Nebesařová (prima A)
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„Bonjour!“ znělo školou pro administrativu Evropské unie
V polovině září navštívilo Horní Počer-
nice dvacet představitelů z partner-
ského francouzského města Mions a
poslední den své týdenní návštěvy, tedy
12. září, strávili v naší Střední odborné
škole pro administrativu Evropské unie.
Nejdříve je přijal ředitel Mgr. Roman Liška,
následně celou delegaci provedly tři stu-
dentky z třídy P3C po škole a ukázaly jim
vybavení našich nově rekonstruovaných
budov. Součástí programu byla i návštěva
v hodinách francouzštiny, aby hosté viděli,
jak u nás probíhá výuka jejich mateřského
jazyka.
Po prohlídce jednotlivých traktů
školy se všichni přesunuli do do-
mova mládeže, prohlédli si jí-
delnu, a pak už je ve společenské
místnosti čekal hudební program.
Studenti zazpívali několik písní ve
francouzštině a zahráli na klavír.
Doufáme, že jsme vytvořili pří-
jemné prostředí a že si z návštěvy
odvezli hezké vzpomínky.

Kristýna Brabcová, 
studentka A3A

Francouzskou 
delegaci provázely
po škole studentky 
a ukázaly hostům 
vybavení nově 
rekonstruovaných
budov a tříd. 

Skvělé výsledky SOŠ v Lipí v celorepublikovém srovnání středních škol  
Ve čtvrtek 1. září 2011 obdrželo vedení
SOŠ pro administrativu EU krajské a repu-
blikové výsledky maturitních zkoušek.
Hrdě můžeme konstatovat, že naši matu-
ranti si vedli opravdu skvěle. 
V rámci Prahy se mezi třinácti školami ob-
dobného zaměření umístili jak v českém ja-
zyce, tak ve všech cizích jazycích na
prvním místě, v matematice jsme obsadili
místo čtvrté. Také v celorepublikovém
srovnání 130 škol jsme skončili na výbor-
ných místech: v cizích jazycích opět na
místě prvním, v češtině na 3. příčce a v ma-
tematice na 30. místě. Na výkony našich
studentů můžeme být pyšní i v celorepu-
blikovém srovnání všech SŠ včetně gym-
názií, kde se pohybujeme na čelných
místech v několila předmětech.
Dík za skvělou reprezentaci školy patří
všem svědomitým maturantům, ale rovněž
všem pedagogům, kteří se na jejich pří-
pravě podíleli. 

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Seznamovací kurz v Žihli
Vydařil se zejména díky vynikajícímu pro-
fesorskému sboru a připravenému pro-
gramu. Navázali jsme přátelské vztahy,
potrénovali paměť při dobrodružné hře
Einsteini na trati a fyzickou zdatnost při
běhu lesem. Několik týmů se utkalo ve vo-
lejbalu, fotbalu, softbalu a stolním tenisu.
Za užitečné také považujeme rozšíření
znalostí cizích jazyků. Jen počasí mohlo
být lepší, ale to nám náladu nezkazilo.

Nina Mašiková a Ardiana Tahiri, P1B

Jezdíme i na východ
V prvním zářijovém týdnu jsme se vydali na
poznávací zájezd do ruského Petrohradu. 
Přespali jsme v polském Bialystoku, v so-
botu si prohlíželi litevské pietní místo Horu
křížů, večer dorazili do hlavního města Lo-
tyšska. V Rize jsme prošli historické cen-
trum, v neděli pak navštívili lázeňské
městečko Jurmalu a smočili si nohy v Balt-
ském moři či nasbírali mušličky. 
Program v Petrohradě byl opravdu bohatý
a těžko vyjmenovat všechna místa, která
jsme navštívili: Petropavlovská pevnost,
chrám sv. Izáka, Něvský prospekt, Ermitáž,
divadelní představení Evžen Oněgin,
socha Petra I., noční Petrohrad. Nemohli
jsme vynechat ani Auroru, Carskoje Selo,
Jekatěrinský palác s pověstnou Jantaro-

vou komnatou či Petrodvorec. Pochopi-
telně jsme ochutnali i ruskou kuchyni -
bliny, boršč či pelmeně.
Na zpáteční cestě jsme zvládli prohlídku
historické části Pskova, Vilniusu a vodního
hradu Trakai, který byl posledním zastáv-
kou na naší cestě po památkách. Pak už
nás čekala opravdu dlouhá cesta domů. 
Na tento zájezd budeme dlouho vzpomí-
nat. Nejen proto, že jsme za deset dní na-
jeli přes čtyři tisíce kilometrů a pár desítek
jich nachodili, ale hlavně proto, že jsme vi-
děli tolik nádherných památek. Kdybych
měla několika slovy popsat tento zájezd,
řeknu: Bylo to náročné, ale rozhodně to
stálo za to!

Andrea Chocová, 
studentka P4C
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Cestami naší historie: o tělovýchově v Horních Počernicích
Počátky organizované tělovýchovy v čes-
kých zemích jsou nerozlučně spojeny se
jmény Miroslava Tyrše a Jindřicha Fügnera,
kteří roku 1862 založili v Praze Tělovýchov-
nou jednotu pražskou. Roku 1864 byla jed-
nota přejmenována na Sokol pražský. M.
Tyrš také vytvořil tělocvičnou soustavu
s původním českým názvoslovím a stal se
prvním náčelníkem jednoty i Sokola.
Prvním starostou Sokola se stal J. Fügner
a hmotně zajistil jeho činnost.
Po vzoru pražského Sokola se ustavovaly
tělovýchovné sokolské jednoty v dalších
místech Čech a Moravy. Jejich narůstající
počet se počal v krajích sdružovat do žup.
Od roku 1882 začal Sokol pořádat veřejná
tělocvičná vystoupení - slety. Roku 1889
byla ustavena Česká obec sokolská a roku
1892 také Moravská obec sokolská. V roce
1896 vstoupila Česká obec sokolská do Ev-
ropské unie tělocvičných spolků. V roce
1904 se Česká a Moravská obec spojily
v jednotnou Českou obec sokolskou. Vedle
svého tělovýchovného poslání se stal
Sokol občanským hnutím úzce spjatým
s národně osvobozovacím zápasem čes-
kého národa v podmínkách rakousko-uher-
ské monarchie. 
Idea rozvíjení tělesné, duševní i mravní
stránky osobnosti prosazovaná v sokol-
ském hnutí přinesla obecně zvýšený zájem
o tělovýchovu, který v roce 1897 dal
v Praze vzniknout první Dělnické tělocvičné
jednotě /DTJ/. Ustavování dalších jednot
vedlo k ustavení jejich Svazu v roce 1903.
V letech 1902 - 1909 se v Praze konstituo-
vala také křestansky orientovaná tělový-
chovná organizace nazvaná Orel. Příklad
Sokola v rozvíjení tělovýchovy byl přebírán
také do škol, kde byly pro cvičení  zaklá-
dány letní školní tělocvičny. Ve chvalské
škole se tak stalo roku 1880 a její tělocvičné
nářadí /hrazdu a bradla/ využívala také
v roce 1878 založená organizace dobro-
volných hasičů. V obci Horní Počernice
byla spolu s výstavbou nové školy v roce

1895 vybavena část hřiště nářadím pro
školní tělovýchovu. Rozmach sokolského
hnutí a příklad větších sousedních obcí ma-
jících již své sokolské jednoty vedl k tomu,
že roku 1905 se také občané hornopočer-
ničtí rozhodli provozovat tělovýchovu orga-
nizovaně. Přípravná schůze se konala 3.
září. Zvolen byl prozatímní výbor, který 16.
září poslal c.k. místodržitelství návrh stanov
ke schválení a současně žádost jednotě
Sokola v Brandýse nad Labem o zapůjčení
nářadí na cvičení. To bylo zapůjčeno 1.
října a už 3. října prvních jedenáct borců
počalo cvičit. Za tělocvičnu v tomto po-
čátku sloužil sál hostince pana Doležala
/dnešní restaurace U Vodárny/. Cvičilo se
v úterý a ve čtvrtek ve večerních hodinách. 
Po vydání souhlasu z místodržitelství se 29.
října 1905 konala ustavující valná hromada
Tělovýchovné jednoty Sokola Horní Počer-
nice za přítomnosti 27 členů. Zvolen byl
první výbor, starostou Sokola se stal Go-
thard Černý /řídící učitel/, místostarostou
Jan šplechner /starosta obce Chvaly/, jed-
natelem Václav Hrabě /mistr zednický/, ná-
čelníkem Jaroslav Horáček /statkář/ a členy
výboru F. Černý, R. Erpek, F. Forejt, F .Dra- pokračování v čísle 11/2011

hota, A. Král, J. Mašata a O. Pokorný, za zá-
stupce do župního výboru J. Horáček
a V. Procházka. Příspěvek zakládajícího
člena byl stanoven na 100 rakouských
korun jednou provždy. Přispívající členové
platili ročně pět korun, cvičenci 20 haléřů
zápisné a 1 korunu roční příspěvek. 
Již v listopadu 1905 si jednota pořídila
vlastní základní tělocvičné nářadí a přestě-
hovla se do hostince Na kovárně, v jehož
sále bylo možno také cvičit. Pro splácení
půjčky na pořízené nářadí byly získávány
peníze z výtěžků pořádaných tanečních
zábav a další kulturní činnosti. V roce 1907
byl pro tuto rozšiřující se kulturní činnost
ustaven vzdělávací odbor a současně byl
založen také ženský odbor s hlavním po-
sláním získávat finanční prostředky na
ústřední činnost jednoty - tělovýchovu. Dne
20. 5. 1907 se ve dvoře velkostatku Jaro-
slava Stáry uskutečnilookrskové veřejné
cvičení v součinnosti s jednotami z Karlína,
Vysočan, Čakovic, Proseka a Hloubětína.
Nácviku prostných cvičení na V. všesokol-
ský slet se zde zúčastnilo 97 cvičenců,
z nichž bylo 7 z jednoty naší. 
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Plážový volejbal, tenis, plavání, cyklistika,
golf, in-line bruslení, stolní tenis, luko-
střelba, horolezecká stěna, lanová dráha,
softbal, badminton, jízda na koloběžkách.
Pořádnou dávku sportovních aktivit zažila
dvacítka dětí na prvním sportovním sou-
středění Studia Salute, které se konalo
předposlední srpnový týden v Praze. Kluci
a holky prokázali notnou vytrvalost a dob-
rou fyzičku, když celý týden podávali v tři-
cetistupňových vedrech  úžasné sportovní
výkony. 

Lenka Malá, Studio Salute

Letní sportovní soustředění Studia Salute

PO 15:45 - 16:45 16:45 - 17:45        
17:45 - 18:45 19:00 – 20:00 20:00 - 21:00

MALÝ SKIPPY SKOKÁNEK STEP BODY BODYSTYLING
ÚT 1615 - 17:30 17:30- 18:50 19:00 - 20:00 FZŠ CHODOVICKÁ

VOLEJBAL I. VOLEJBAL II. ZUMBA HORNÍ POČERNICE
ST 15:30 - 16:30 16:30 - 17:45 17:45 - 18:45 19:00 - 20:00

MALÝ SKIPPY VELKÝ SKIPPY ZUMBATOMIC 8-11 ZUMBATOMIC 11-16
ČT 16:15 - 17:15 17:15 - 18:15 18:15 - 19:35 19:45 - 21:00

SKOKÁNEK SKOKÁNEK VOLEJBAL II. BODYSTYLING
V některých našich kurzech jsou ještě volná místa. Informace na www.studiosalute.cz.

Trochu odpočinku
ve stínu při posle-
chu softbalové teo-
rie, budoucí golfové
naděje na greenu
v Klánovicích a pro-
věrka obratnosti
a síly na lanové
dráze na Gutovce.Horolezecká stěna ve Strašnicích pro-

věřila sílu a odvahu.
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INZERCE

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

FINANČNÍ CONTROLLER JUNIOR - 
vhodné i pro čerstvé absolventy

Náplň práce:
- plánování, kontrola a analýza nákladů
- údržba a další rozvoj plánovacích a vykazovacích systémů
- podpora podnikových procesů
- měsíční reporting
- podpora pobočky na Slovensku
- přímá podřízenost finančnímu řediteli
Požadavky:
- VŠ vzdělání ekonomického směru
- praxe v účetnictví, finančním auditu či finanční analýze výhodou
- dobrá znalost AJ
- PC znalosti: MS Excel - pokročilý, znalost SAP R/3 výhodou
Nabízíme:
- Zázemí silné nadnárodní společnosti
- Příspěvky na: penzijní pojištění,  dopravu,  dovolenou, fitnes
a další
- Závodní stravování 

V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete Váš profesní životo-
pis v ČJ a AJ na sriencova@carrier-cht.cz, nebo přímo volejte na
tel.:281095401. 
S Vašimi údaji bude zacházeno důvěrně.

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

TECHNICKO-ADMINISTRATIVNÍ PODPORA
PROJEKTŮ - vhodné i pro čerstvé maturanty

Náplň práce:
- Zadávání dat do systému, 
- Kompletace projektové dokumentace 
- Administrativní pomoc v rámci obchodního úseku
- Komunikace se zadavateli zakázek
Požadavky:
- ukončené SŠ vzdělání, technické zaměření výhodou
- znalost práce s PC, MS Office(AutoCAD a Microstation výhodou) 
- smysl pro přesnost a zodpovědnost 
- komunikativní znalost AJ
Nabízíme:
- Zázemí silné nadnárodní společnosti
- Příspěvky na: penzijní pojištění,  dopravu,  dovolenou, fitnes a
další
- Závodní stravování 

V případě Vašeho zájmu nám prosím zašlete Váš profesní životo-
pis v ČJ a AJ na sriencova@carrier-cht.cz, nebo přímo volejte na
tel.:281095401. 
S Vašimi údaji bude zacházeno důvěrně.

V rámci pobytu francouzské delegace
z partnerského města Mions navštívil pro-
fesionální hasič major Gilles D´Olivera
členy Sboru dobrovolných hasičů ve Chva-
lech. V doprovodu tlumočnoce Petry Hý-
blové byl přijat starostou sboru Oldřichem
Mudrou, místostarostou Petrem Růžičkou
a dalšími dobrovolnými hasiči.
Major D´Olivera si ihned všiml, že na stěně
visí kalendář, který místním hasičům po-
slali mionští profesionálové při příležitosti
otevření jejich nové stanice před dvěma
lety. Dozvěděl se také mnoho zajímavého
o dlouholeté tradici dobrovolných hasičů
u nás, prohlédl si zbrojnici, archivní snímky
a dokumenty v kronice, kam na závěr se-
tkání napsal: “Děkuji za vaše milé přijetí
a laskavost, jste velmi sympatická parta.
Doufám, že budeme moci rozvinout bližší
spolupráci a přijedete nás v rámci česko-
francouzského přátelství navštívit.”

-red- 

Major Gilles D´Olivera na návštěvě u hornopočernických hasičů

Oblastní přebor gymnastických nadějí 
a Okresní přebor Prahy ve sportovní gymnastice žen

se bude konat v tělocvičně ZŠ Ratibořická 
v neděli 23. 10. 2011 od 9 hodin. Zveme všechny gymnastické fanoušky!

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

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

DROBNÉ SLUŽBY
VÁŠ SPOKOJENÝ A KLIDNÝ DOMOV.

Drobné řemeslné a údržbářské práce
u vás v bytě, kanceláři, 

chatě nebo zahradě. Více na: 
www.drobnesluzby-borisvsiansky.cz.

Tel.: 602 381 301

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Junkers, Buderus, Dakon, Protherm,
Viadrus, Viessman. Servis, montáže, 

revize, regulace. 
Plyntech Kalát, 608 626 496

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

Tel.: 605 567 053

Zednické, obkladačské, bourací práce,
rekonstrukce byt. jader, RD. 

Tel.: 723 289 236
Istalatérské a topenářské práce.

Tel.: 775 343 322

Slušní manželé koupí rodinný dům
min. 3+1 v Hor. Počernicích, 

Tel.: 605 158 858

Hledám práci na 1/2 úvazek. 
Vzděl. USO, tel.: 733 429 219

Pronajmu byt 3+1, 77m2, 2. patro
v zatpl. pan. domě v Hor. Počern. 

Část. zařízený, od 1.10.11. 
Tel.: 606 688 819

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

AUTODOPRAVA 
ZEMNÍ PRÁCE

Milan Petružálek
Mobil: 603 242 142

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

www.sute-pisky.cz

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

INZERCE34

Prodám nízkoenergetický byt 2+kk
o rozloze 54 m2 v H.P.

Jedná se o novostavbu z roku 2009. 
K bytu patří sklep a garážové stání.

Vytápění pomocí tepelného čerpadla.
Cena 3 100 000,-Kč. Tel.606180151

Soukromé hodiny angličtiny
www.anglictina-praha-pocernice.wz.cz

Tel.: 776 807 962

Kácení a řez vzrostlých stromů
stromolezeckou technikou.

Tel.: 606 527 091

Odhady nemovitostí a projekty povede

rychle soudní znalec Ing. Smetana. 

Tel.: 281 924 588, 602 970 835
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Advokátní kancelář Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12,193 00 Praha 9-Horní Počernice 

Mobil 602 621 719, Tel/fax: 224 25 27 67
POSKYTUJE PRÁVNÍ SLUŽBY zejména v těchto oblastech práva:
Právo nemovitostí - kupní smlouvy, převody, věcná břemena, zástavní
právo, vklady do KN.
Právo obchodní - všechny druhy obchodních smluv, zakládání a likvi-
dace obchodních společností, korporátní dokumenty, vymáhání pohle-
dávek, zápisy do OR a další.
Právo občanské - všechny druhy občanskoprávních smluv, smlouvy
nájemní, výpovědi z nájmu, dědictví, vlastnická práva, Zákon o rodině -
rozvod manželství, vypořádání SJM, výživné, apod.
Právo správní - správní řízení, stavební zákon, správní rozhodování obcí
a další
Zastupování před soudy - civilní spory, exekuce, apod.

Pracovní doba: 9.00 - 18.00 hod., i v jiných termínech 
po předchozí tel. dohodě

inzerat 
v pondeli



INZERCE


