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

6.11., 9.00 PODZIMNÍ BURZA DĚTSKÝCH POTŘEB MUM RODINNÉ CENTRUM
6.11., 9.00 PLETENÍ KOŠÍKŮ Z NOVINOVÉHO PAPÍRU FARNÍ SÁL, NA CHVALSKÉ TVRZI
6.11., 19.30 POUTNÍCI SLAVÍ 40 DIVADLO H. POČERNICE
7.11., 14.00 DRAKIÁDA HŘIŠTĚ ZŠ RATIBOŘICKÁ
7.11., 15.00 ŠVEC MATĚJ A ZAČAROVANÝ MLÝN DIVADLO H. POČERNICE
7.11., 17.00 Z POHÁDKY DO POHÁDKY - POČERNICKÁ SVĚTÝLKA PARK MŠ U RYBNÍČKU
7.11., 17.30 JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA A WOODY ALLEN DIVADLO H. POČERNICE
8.11., 18.00 KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY I. MOTTLOVÉ ZUŠ RATIBOŘICKÁ

10.11., 19.00 PRVNÍ POMOC U DĚTÍ - SEMINÁŘ MUM RODINNÉ CENTRUM
10.11., 19.30 FATÁLNÍ BRATŘI DIVADLO H. POČERNICE
13.11., 9.00 HEDVÁBÍ - ZÁKLADNÍ TECHNIKY MALBY FARNÍ SÁL, NA CHVALSKÉ TVRZI
13.11., 15.00 KOCOUR V BOTÁCH DIVADLO H. POČERNICE
13.11,, 19.30 SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ DIVADLO H. POČERNICE
14.11., 14.00 STRAŠIDELNÝ MAŠKARNÍ BÁL ŠPEJCHAR CHVALSKÉ TVRZE
15.11., 18.00 KONCERT TŘÍDY KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ K. BÁRTOVÉ ZUŠ RATIBOŘICKÁ
16.11., 16.00. UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU - JE TELEVIZNÍ ZÁBAVA ZÁBAVNÁ? CHVALSKÝ ZÁMEK
16.11., 19.30 SKRYTÁ TVÁŘ KARLA HYNKA MÁCHY DIVADLO H. POČERNICE
17.11., 15.00 MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA DIVADLO H. POČERNICE
17.11., 17.30 ANNA V PŘEDNÍ LINII DIVADLO H. POČERNICE
18.11., 10.00 BESEDA S VLČICÍ - SETKÁNÍ S PSYCHOLOGEM PSŮ MUM RODINNÉ CENTRUM
18.11., 19.30 HRDINA ZÁPADU DIVADLO H. POČERNICE
DO 21.11. SOUHRNNÁ VÝSTAVA 13. SYMPOZIA NOVÉ HRADY CHVALSKÝ ZÁMEK

JOSEF SYNEK – MALBY A GRAFIKY JIHOČESKÉHO UMĚLCE
TOMÁŠ KŮS – SOCHY, SOLITERNÍ UMĚLECKÝ NÁBYTEK A OBRAZY
MIROSLAV KRÁL – VÝSTAVA SURREALISTICKÝCH OBRAZŮ

20.11., 19.30 VELKÝ VEČER OPERETY A MUZIKÁLU DIVADLO H. POČERNICE
21.11., 15.00 VÝKLUB - ZDOBENÍ DEŠTNÍKŮ SBOR CB VE ŽLÍBKU 168
21.11.,18.00 DEVÍTKA DIVADLO H. POČERNICE
22.11., 18.00 I. HUDEBNÍ VEČER - TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ ZUŠ RATIBOŘICKÁ
23.11., 19.30 JAK UVAŘIT ŽÁBU DIVADLO H. POČERNICE
24.11., 19.00 MOTIVAČNÍ SEMINÁŘ - JAK SE UCHÁZET O ZAMĚSTNÁNÍ MUM RODINNÉ CENTRUM
25.11., 18.00 HOMEOPATIE (NEJEN) PRO RODIČE - ÚRAZY MUM RODINNÉ CENTRUM
25.11., 19.30 JAKO THELMA A LUISE DIVADLO H. POČERNICE
26.11., 19.00 CHARLEYOVA TETA DIVADLO H. POČERNICE
27.11., 9.00 ADVENTNÍ VĚNCE FARNÍ SÁL, NA CHVALSKÉ TVRZI
DO 28.11. O PIVOVARNICTVÍ A PIVU - VÝSTAVA VE SPOLUPRÁCI S NZM CHVALSKÝ ZÁMEK
28.11., 15.00 O PEJSKOVI A KOČIČCE DIVADLO H. POČERNICE
28.11., 17.30 ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM DIVADLO H. POČERNICE
29.11., 18.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY 90 LET CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ FOYER DIVADLA HP
29.11., 18.00 KONCERT UČITELŮ DIVADLO HORNÍ POČERNICE
30.11., 19.30 S PYDLOU V ZÁDECH DIVADLO H. POČERNICE
OD 30.11. MARTINA ŠPINKOVÁ - KNIŽNÍ ILUSTRACE, GRAFIKY CHVALSKÝ ZÁMEK
OD 30.11. VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ A TVORBA MARKÉTY VRÁNOVÉ CHVALSKÝ ZÁMEK

STAROSTA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 20
PODLE §61 ZÁKONA Č. 131/2000 SB. O HL. MĚSTĚ PRAZE, V PLATNÉM ZNĚNÍ

SVOLÁVÁ USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
NOVĚ ZVOLENÉHO ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 20

VE ČTVRTEK 11. LISTOPADU 2010 OD 17. HODIN
V KULTURNÍM CENTRU DOMEČEK, VOTUZSKÁ 322, HORNÍ POČERNICE

Program:
1. Zahájení, jednání o návrhu programu
2. Zpráva o výsledku hlasování
ve volbách do Zastupitelstva ve dnech
15. a 16. října 2010
3. Složení slibu členů Zastupitelstva MČ

Praha 20
4. Volba starosty MČ Praha 20
5. Návrh na stanovení počtu zástupců
starosty a uvolněných členů ZMČ Praha
20 pro nové volební období
6. Volba místostarosty(ů)

7. Volba členů Rady MČ Praha 20
8. Volba členů Výborů ZMČ Praha 20
9. Usnesení, závěr

Schváleno Radou MČ Praha 20
dne 26.10.2010.

Jolana Lizanová, ÚMČ Praha 20
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Vážení občané, rád bych vám poděkoval
za vaši účast v komunálních volbách
v Horních Počernicích. Už dávno neplatí,
že oficiální údaje o volební účasti se blí-
žily ke 100 %, ale dík za účast považuji za
žádoucí i v případě, kdy více než každý
druhý oprávněný hornopočernický občan
šel volit a překročili jsme tak průměrnou
celostátní volební účast. Atmosféra dnů
před volbami i po volbách byla mimo-
řádná, takové napětí Horní Počernice
v polistopadovém vývoji ještě nezazna-
menaly. Nechť je to dobrým znamením
pro další úspěšný rozvoj naší městské
části v letech nadcházejícího volebního
období 2011-2014. Ať jsou všechny vo-
lební sliby naplněny zdárnými činy těch,
které jste si zvolili. Potom si uvědomíte,
že jste nešli k volbám nadarmo a příště
přijdete zase.

Jak jste už byli informováni v minulých čí-
slech HPZ, našly se peníze na vytouže-
nou kanalizaci ve Svépravicích. Dnes
vám jen potvrdím, že odbor městského
investora Magistrátu hl. města Prahy už
vypsal potřebné výběrové řízení na zho-
tovitele kanalizačních řadů v souboru Do-
mkovská v hodnotě kolem 130 mil. Kč.
Takže teď je třeba jen bezkonfliktně ukon-
čit výběrové řízení, vybrat nejlepšího do-
davatele a na jaře se může začít.

Více než polovina občanů Horních Po-
černic /52 procent/ rozhodla, že nejvíce
hlasů získalo volební hnutí Nezávislé
Horní Počernice, když jejich tři první kan-
didáti získali také největší počet ode-
vzdaných hlasů pro jednotlivé kandidáty.
Osobně mě těší vaše přízeň jako výraz
ocenění mé více než dvacetileté práce
pro Horní Počernice. Však mně také naši
přátelé z Francie gratulovali nejen k ví-
tězství našeho hnutí, ale i k tomu, že
budu opět starostou. Leč zmýlená ne-
platí. Náš volební systém není stejný jako
ve Francii, vítězství prvního kandidáta ví-
tězné strany nepřináší automaticky zisk

pozice starosty. O této volbě rozhoduje
až ustavující jednání nového zastupitel-
stva. A vítěz nemusí "brát všechno". Co
mě ale potěšilo a upřímně k takovému
úspěchu blahopřeji, je druhé místo Mgr.
Petra Měšťana a třetí MUDr. Šárky Bare-
šové, kteří se jako nováčkové na voleb-
ních kandidátkách dostali tak vysoko.
Chtěl bych ale poděkovat i dalším našim
kandidátům, kteří v předvolebním klání
pomohli přesvědčit voliče a přispěli tak
k našemu celkovému vítězství.

Musím se ale také vrátit k předvolební at-
mosféře v naší městské části. Už to, že
u nás kandidovalo hned dvojnásobně vo-
lebních stran, předznamenávalo nebývale
tvrdý boj. A ten se dostavil. Nepamatuji
tak "oblepené" Horní Počernice, přede-
vším čtyřka se sedmičkou hrály prim.
Jeden volební mítink střídal druhý, zvláště
z areálu Chvalské tvrze se týden co týden
linula vůně pečeného masa, nalévalo se
pivo, víno a později i burčák, o sladkos-
tech nemluvě. Jistě patří mezi klady le-
tošních komunálních voleb, a je to ke cti
všem volebním stranám, že se kandidátní
listiny hemžily spoustou mladých jmen.
Na sto osmdesát kandidátů na pouhých
25 míst v místním zastupitelstvu!

Nebyly však jen klady. Mnohdy ryčná vo-
lební kampaň rušila nejen ty, kteří o vol-
bách snad ani nevěděli. Netradičně dost
bylo jak zdobných volebních brožur, tak
anonymních letáků, které zaplavily naše
poštovní schránky, ulice a chodníky. Ne-
obvykle trvdá byla slovní přestřelka, bo-
hužel od střelců také anonymních, na
informačních kanálech. Nikomu neod-
pustím ani anonymy zcela osobní, velmi
drsné, i když výjimečné. Množily se různé
pamflety, pomlouvačné informace,
snůšky nesmyslů a polopravd. To vše za
veliké peníze, které mohly být použity
k lepším účelům. A není podstatné, že to
byly peníze "nás a našich přátel", jak hlá-
sala jedna volební strana.

Buď vůle tvá, voliči

Dlužno říci, že obdobná atmosféra pano-
vala ve veliké většině všech našich měst
a obcí. A pak přišly dny voleb a jejich vý-
sledek. Pokud jde o účast včetně voleb
senátních ve třetině volebních obvodů
v České republice, pak se výsledek ade-
kvátní vynaloženému úsilí i finančních
prostředků asi úplně nedostavil. Pokud
jde o vlastní výsledek voleb, určitě hodně
hlasů získala nová volební hnutí a nezá-
vislí kandidáti. Leckde vznikla obtížně ře-
šitelná povolební situace, přivolávající
náročná koaliční jednání. V řadě měst
padly mocné bašty z předchozích voleb.
Podobně je tomu i v naší městské části.
Nevýrazné vítězství Nezávislých Horních
Počernic nad Šancí pro Počernice při-
neslo vyrovnaný počet mandátů, který
přes značný rozdíl v individuálních ziscích
prvních kandidátů obou hnutí nepřináší
zásadní povolební dispozice. Ostatní vo-
lební strany povětšinou paběrkovaly, na-
nejvýš získaly totožný nevydatný volební
výsledek jako při volbách v roce 2006.
Zajímavé je, že o to větší roli nakonec
mohou tato seskupení sehrát. Ustavující
jednání zastupitelstva Horních Počernic,
které se bude konat 11. listopadu, bude
o novém vedení naší radnice rozhodovat
nejspíše podle nejtěsnějšího poměru sil
třinácti proti dvanácti. Bude to tak
opravdu? Budou všichni bojovat jen těmi
nejčestnějšími způsoby? Vážení voliči,
přijďte se podívat.

Ivan Liška, starosta

Vážení spoluobčané,

chci vám touto cestou poděkovat za vaši
tradičně vysokou volební účast v komu-
nálních volbách a za hlasy, které jste nám
dali. Upřímně musím říci, že jsme doufali
v lepší volební výsledek, než kterého
jsme dosáhli. V letošních volbách zjevně
zvítězily peníze investované do volební
kampaně a jednoduchá hesla nad dlou-
hodobými koncepcemi a trpělivou ne-
okázalou prací. Jen čas ukáže, zda tato

volba byla pro Horní Počernice správná,
zda nám změna - nezměna přinesla také
něco dobrého.

Zatím jak se zdá, se na radnici rýsuje le-
vicová nebo přinejlepším středolevá koa-
lice, a to není, myslím si, po dvaceti
letech pro Horní Počernice zrovna dobrá
zpráva. Jak vše nakonec dopadne, roz-
hodnou nově zvolení zastupitelé 11. listo-
padu. Držte prosím palce Horním
Počernicím, rozhodnuto ještě není.

Vážení spoluobčané,
držte prosím palce Horním Počernicím

Ať už to dopadne jakkoliv, my se budeme
snažit plnit to, co jsme před volbami slí-
bili.

Tomáš Kádner, místostarosta



Výsledky voleb
do Zastupitelstva
Městské části Praha 20
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NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE
7 ZASTUPITELŮ
1. Bc. Ivan Liška 2040
2. Mgr. Petr Měšťan 1696
3. MUDr. Šárka Barešová 1659
4. Ing. arch. Jiří Danda 1579
5. PhDr. Zuzana Foglarová 1559
6. Jan Konhefr 1493
7. Monika Procházková 1484

ŠANCE PRO POČERNICE
7 ZASTUPITELŮ
1. Ing. Petr Herian 1634
2. MVDr. Klára Holakovská 1568
3. Dana Mojžíšová 1565
4. Ing. Pavel Wágner 1559
5. Hana Moravcová 1533
6. Mgr. Jiří Beneda 1510
7. Mgr. Alexandra Kohoutová 1388

OBČANSKÁ DEMOKRATICKÁ
STRANA 3 ZASTUPITELÉ
1. Tomáš Kádner 873
2. Richard Stára 823
3. Mgr. Naděžda Blesková 822

ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ
DEMOKRATICKÁ
3 ZASTUPITELÉ
1. Vilém Čáp 764
2. Bc. Barbora Jägerová 743
3. Ing. Jitka Marie Weber, Ph.D. 706

KOMUNISTICKÁ STRANA
ČECH A MORAVY
2 ZASTUPITELÉ
1. Jaroslav Kočí 572
2. JUDr. Miloslav Blahovec 571

TOP 09
2 ZASTUPITELÉ
1. Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D. 475
2. Ing. Tamara Spilková 459

VĚCI VEŘEJNÉ
1 ZASTUPITEL
1. Mgr. Alena Štrobová 348

Ing. Alexandra Janáčková,
vedoucí občansko-správního odboru

Ad: Nepodléhejme
falešným slibům!
Reaguji na článek bývalé zastupitelky MČ
Prahy 20 Pavlíny Doušové v HPZ 10/2010.
Kauzu naší pošty vidím z pohledu bývalé
zaměstnankyně. Na poštu v Horních Po-
černicích jsem nastoupila v roce 1984 jako
doručovatelka, kdy pošta sídlila v nájmu na
Náchodské ulici /objekt instalatérské po-
třeby/ a už tehdy prostorově nevyhovovala.
Přibližně v roce1985 Generální ředitelství
pošt zakoupilo rodinnou vilku s garáží
a velkou zahradou pro potřeby místní
pošty, kde byla dříve v přízemí lekárna
a vnitřní prostory zde byly jen o málo větší
než ty původní. Domnívám se, že hlavním
motivem koupě byla velká půda, kde se
vybudoval byt pro zaměstnance GŘ, který
využíval také garáž a zahradu. Přešla léta,
změnil se režim, a jaké bylo moje překva-
pení, když se na této zahradě místo přís-
tavby pošty objevil další objekt obecního
úřadu. Proč představitelé obce netlačili na
Českou poštu, aby provedla přístavbu,
a místo toho od ní zahradu získali? Jistě by
to bylo smysluplnější, než stále hledat další
přestěhování.

Marie Herianová,
doručovatelka v důchodu

Děkujeme za semafor!
To si řidiči oddechli, zvláště my, svépra-
vičtí! Měli jsme obrovskou radost, když
jsme se dozvěděli, že se v červnu začne
s prací na výstavbě semaforu. Zpočátku
byly práce nenápadné, ale brzy byly zasa-
zeny sloupy. A nic se nedělo. V červenci
nic, v srpnu nic - to už byl zapojen a občas
na nás dokonce povzbudivě pomrkával
oranžovým světlem. Ten, kdo tudy nejede
alespoň jednou nebo dvakrát denně, ne-
pochopí naši netrpělivost a později zlost na
toho, kdo nedělá svou práci dobře. Jistě
byl za zprovoznění semaforu někdo zod-
povědný. S jistotou můžu říct, že nebydlí
ve Svépravicích a ani tudy nemusí občas
projet, jinak by byl semafor "natotata".
Ještě nás povzbudil článek Hany Morav-
cové ve Zpravodaji č. 9, ale zase se slíbený
termín zprovoznění dne 10. září posunul.
Ale dočkali jsme se a opravdu moc děku-
jeme vedení města, že to nepříjemné vyjíž-
dění na Náchodskou ulici máme bez rizika
a časových prodlev. Za všechny řidiče dě-
kuje

Milada Fričová

Jezdím a chodím bezpečně
Jedno slunné říjnové odpoledne předvedli
žáci ZŠ Spojenců na hřišti školy všem, kteří
se přišli podívat, jak ovládají svá kola.
Zvládli jízdu jednoruč, slalom, jízdu po
prkně, nájezd na houpačku a vykroužili
i parádní osmičku. To vše v rámci doprav-
ního projektu Chodím, jezdím bezpečně,
který probíhal na škole v září a říjnu a byl
zakončen testem a získáním průkazu
chodce či cyklisty. Snad se děti pobavily
a nabyté znalosti využijí nejen při cestě do
školy, ale i ve svém volném čase.

Mgr. Alena Novotná

Drakiáda
na hřišti ZŠ Ratibořická

7.11.2010 ve 14 hod.
Přijďte si zalétat se svým drakem,

zasoutěžit a pochutnat si
na opečeném buřtíku.

Více informací na www.borovany.cz
Občanské sdružení

DT Borůvkovany

Náboženská obec
Horní Počernice

pořádá přednášku z cyklu

Cestování po Izraeli:

Jeruzalém
ve vyprávění a fotografiích
ve čtvrtek 25.11. v 18 hodin

na farním úřadě
na Náchodské ulici 171

Církev československá
husitská slaví 90. výročí
Náboženská obec Horní Počernice pořádá
k letošnímu 90. výročí svého vzniku vý-
stavu ve foyeru počernického divadla, kde
chceme připomenout historii naší církve
a zvláště náboženské obce v Horních Po-
černicích, která zde působí od roku 1947.
Historie domu, kde se nachází farní úřad,
je také spjata s válečným obdobím heydri-
chiády, kdy se zde skrýval biskup Gorazd,
který ukrýval parašutisty, a z tohoto domu
byl odveden v roce 1942 gestapem.
Pokud patříte mezi členy nebo příznivce
naší církve a máte nějaké informace či
předměty týkající se minulosti naší nábo-
ženské obce, budeme rádi, když se nám
ozvete na tel.: 737 123 970.

Výstava bude zahájena
na počátku adventu

29.11.2010 v 18 hodin
ve foyeru divadla a potrvá14 dnů

Srdečně všechny zve za farní úřad
Církve československé husitské

Mgr. Eva Cudlínová, farářka
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Změna systému třídění skla podle barvy
V průběhu měsíce října byla na 41 stanovištích separovaného
odpadu dokončena výměna nádob (zeleného zvonu) na sběr
skla za nádoby půlené bílo-zelené. Do této doby se sklo vhazo-
valo do zelených zvonů bez ohledu na jeho barvu. Nové kontej-
nery mají dva otvory: část bílá je určena k odkládání skla čirého
(bezbarvého, někdy je označováno jako sklo bílé), do části ze-
lené se vhazuje sklo barevné. Tyto části jsou také zvlášť vysy-
pávány. Do žádného kontejneru na sklo nepatří keramika,
porcelán, autosklo, drátěné sklo nebo zrcadla.
Sklo je 100 % recyklovatelný obalový materiál. Vytříděné sklo se
drtí a přidává do výchozí směsi k výrobě nového skla. Odděle-
ním skla na barevné a bílé při zpracování dochází k ještě větší
úspoře energie a surovin, a tím k ochraně životního prostředí.
Celá změna systému třídění skla, stejně jako sběr všech ostat-
ních složek separovaného odpadu je pro fyzické osoby finan-
cována Magistrátem hl. m. Prahy. Sběr ostatních vytříděných
složek odpadu, tzn. papíru, plastů a nápojových kartonů zůstává
beze změn. Žádáme proto občany, aby sklo tímto způsobem tří-
dili a přispěli tak k opětovnému využití recyklovatelných odpadů.

Pomozte i vy s ochranou koňského kaštanu
Hlavní město Praha zajistilo pro občany hl. m. Prahy také v roce
2010 ve spolupráci se svozovými společnostmi, vybranými měst-
skými částmi a dalšími organizacemi, např. Koniklec a Toulcův
dvůr možnost odstranění listí z jírovce maďalu (koňského kaš-
tanu) napadeného škůdcem klíněnkou jírovcovou a tím i zvýšení
úrovně jejich ochrany.
Listy napadené klíněnkou jírovcovou mohou občané shrabávat
do pytlů, které v naší městské části získají zdarma na sběrném
dvoře hl. m. Prahy, Chvalkovická 3. Pytle naplněné listím posti-
žených stromů mohou občané přistavit ke stálým stanovištím
sběrných nádob na směsný odpad. V případě, že počet pytlů na
stanovištích směsného odpadu bude do pěti kusů, budou tyto
svozovou společností odvezeny v rámci běžného svozu směs-
ného odpadu. V případě, že bude počet pytlů vyšší než 5 kusů,
je potřeba odvoz těchto pytlů objednat. Další možností bez
ohledu na množství je odevzdání ve sběrném dvoře nebo spa-
lovně komunálního odpadu v Malešicích.
Akce probíhá pouze do 31.12.2010.

Ing. Marie Novotná,
vedoucí OŽPD

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Nové povrchy v části ulice Otovická
Investor hl. m. Prahy zahájí v listopadu stavbu nové komunikace
v ul. Otovické v úseku Komárovská - Chodovická. Cena stavby je
5,9 mil. Kč a jejím dodavatelem je firma ZEPRIS.

Kolaudace kanalizace druhé etapy Otovická
Kolaudace této komunikace v ul. Otovická v úsecích Komárovská
- Lukavecká a Dobšická – Jívanská, jakož i kanalizace v ul. Ve
Žlíbku v úseku Otovická - Třebešovská proběhne 26.10.2010.
O jejím výsledku a možnosti napojení vás budeme informovat.

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství

Strážníci dohlédnou o Dušičkách
na bezpečnost na hřbitově
Hlídky městské policie působící na území Prahy 20 budou v ob-
dobí kolem Památky zesnulých věnovat zvýšenou pozornost
hřbitovu v Horních Počernicích v ulici K Odpočinku. Strážníci zde
nejen o Dušičkách kontrolují podezřelé osoby. „Městská policie
pravidelně dohlíží na parkování v okolí hřbitovů. Strážníci se také
zaměřují na prevenci vykrádání automobilů a svou přítomností na
hřbitovech brání krádežím výzdoby hrobů nebo majetku návštěv-
níků hřbitova,“ uvedl první náměstek primátora Rudolf Blažek.
Preventivní kontroly provádí příslušníci městské policie na hřbi-
tovech v průběhu celého roku a občané si jejich činnost po-
chvalují. „Pozitivně vnímají naše hlídky zejména starší občané,
kteří na hřbitov chodí pravidelně a tím se i častěji se strážníkem
okrskářem potkávají. Jeho přítomnost u nich vzbuzuje pocit bez-
pečí,“ řekl zástupce obvodní ředitelky Městské policie v Praze 14
Petr Boháček. Hornopočerničtí strážníci čas od času také pro-
věřují upozornění na pohyb podezřelých lidí v prostoru hřbitova.
Přes veškerou snahu a zvýšené kontroly strážníků na hřbitově
a v jeho okolí nesmějí návštěvníci zapomenout na základní bez-
pečnostní opatření a běžnou ostražitost. „Při úpravě hrobů často
lidé nechávají bez dozoru odložené kabelky nebo tašky. Ty se pak
mohou stát snadnou kořistí zlodějů. Kromě ztráty peněz pak musí
vyřizovat nové osobní doklady, různé průkazy a bankovní karty,“
doplnil Petr Boháček.

Barbora Mocová

Euroklíče pro zdravotně postižené
Euroklíče slouží zdravotně postiženým občanům, kteří se s jejich
pomocí dostanou například na některá zamčená WC, do výtahů,
schodišťových plošin a podobně, všude tam, kde jsou nainsta-
lované Eurozámky.

Eurozámky jsou rozšířené po zemích EU, u nás jsou k dispozici
Euroklíče od roku 1995. K dostání jsou zdarma pro občany s trva-
lým bydlištěm v Praze, držitele ZTP/P.
Euroklíče lze získat na Svazu tělesně postižených v České re-
publice, o.s., Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 – Karlín, bližší
informace a seznam míst opatřených Eurozámkem můžete získat
na tel.: 222 317 489.

Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí OSVZ
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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

Bohové a hrdinové antických mýtů na Chvalech

Řecká kultura má mimořádný význam
pro evropské duchovní dějiny a kulturní
iniciativy. Je jednou z nejstarších kultur
a Řekové jsou na ni také náležitě hrdí.
„Po francouzských, německých, španěl-
ských a italských dnech nabízíme tentokrát
pohled na umění, náboženství, hudbu,
tanec, ale i zajímavou kuchyni Řecka
a Kypru. Chceme ve vás povzbudit touhu
po cestování a poznávání, váš zájem o his-
torické, kulturní či přírodní dědictví těchto
zemí,“ řekla na úvod letošního už 5. roč-
níku cyklu Poznej země Evropské unie ře-
ditelka hornopočernické knihovny a hlavní
organizátorka Dnů řecké a kyperské kul-
tury Božena Beňová.

Více než 60 let
v srdci Evropy
Řecká komunita v České re-
publice dnes čítá několik tisíc
lidí, především na severu Mo-
ravy, v Brně a v Praze. „Do-
dnes udržují národní tradice
a zvyky, mnozí jsou aktivní
v tradičních řeckých taneč-
ních a hudebních souborech,“
řekl řecký velvyslanec v ČR
Constantinos Kokossis, kte-
rého do Horních Počernic do-
provázela místopředsedkyně
Řecké obce v Praze Anastasia
Michailidou. Jak připomněl
starosta Prahy 20 Ivan Liška,

Dětský soubor z Řecké obce
v Praze

Dny řecké a kyperské kultury
navštívil řecký velvyslanec
v ČR Constantinos Kokossis.

Tradiční řecké písně zněly
po oba dny od hudební
skupiny Akropolis a kyperské
zpěvačky Eleni Aloneftou.

Vlevo: Taneční soubor Akropolis
s ukázkami typických řeckých tanců

aneb Dny řecké a kyperské kultury - 5. ročník cyklu Poznej země EU
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Řekové přišli do tehdejšího Českosloven-
ska v době, kdy v jejich zemi probíhala ne-
lítostná občanská válka. Nejprve to byly
děti, po porážce povstání v roce 1949 pak
i jejich rodiče. V současné době patří Ře-
kové mezi kulturně nejaktivnější menšiny
v České republice, což názorně dokumen-
tovalo několik promítnutých krátkých filmů
na toto téma.

Taneční a hudební Akropolis
Kromě výstavy Církevní bohatství Kypru,
kterou představila Lenka Pluhařová z Ky-
perské organizace cestovního ruchu, se di-
váci mohli nechat unášet atmosférou
řeckých melodií a tanců v podání souboru
Akropolis, tradiční řecké písně zněly po
oba dny od stejnojmenné hudební skupiny
a kyperské zpěvačky Eleni Aloneftou. Ne-

chyběla ani znalostní soutěž o daných ze-
mích, která je součástí každého ročníku
a letos ji vyhrála ZFŠ Chodovická.
Ve čtvrtek přispěli do programu také žáci
místní ZUŠky koncertem s průvodním slo-
vem Pavla Fiedlera. Smyčcový soubor za-
hrál skladbu Řek Zorba od Mikise
Theodorakise, řecké písně zazpívaly Karo-
lína a Kristýna Stiborovy, Noemi Havlová
zahrála na saxofon skladbu Suita helleni-
qua, Filip Strakoš prezentoval hudbu pro-
slulého instrumentalisty a hudebního
skladatele řeckého původu Vangelise. Tu-
risticky atraktivní místa představil divákům
ředitel cestovní kanceláře V.T.T. Dimitros
Lambrou.
Oba večery byly pro přítomné barvitou po-
dívanou a velkým zážitkem, který umocnila
ochutnávka řecké kuchyně a výborných

vín, nechyběly ani typické tzatziki nebo
řecké moučníky, které pro Dny řecké a ky-
perské kultury připravili studenti SOŠ pro
gastronomii a hotelnictví v Klánovicích.
PS: Od 1. října vysílá Česká televize každý
pátek cyklus Bohové a hrdinové antických
mýtů. Dokumenty o mytologii, dějinách
a umění antického Řecka byly natočeny
díky spolupráci s řeckou ambasádou.

Dana Mojžíšová,
foto autorka
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Začátek tohoto školního roku probíhal ve
škole Bártlova ve znamení dvou velkých
akcí. V týdnu od 12. září se škola zúčast-
nila projektu Mládež v akci, jehož pro-
střednictvím zabezpečuje Národní
agentura pro mládež vzájemné poznávání
mladých lidí v rámci Evropy a formou vý-
měny skupin tak přispívá k vytváření spo-
lečného evropského povědomí. Projekt se
konal letos v italské Piacenze a byl zamě-
řen na rozvoj osobnosti dítěte s postižením
prostřednictvím jeho smyslů. V rámci pro-
jektu jsme denně společně s dětmi praco-
vali a tvořili ve třech workshopech (taneční,
hudební a výtvarný). Naše úsilí bylo koru-
nováno úspěšným závěrečným hudebně
tanečním vystoupením v divadle v Pia-
cenze. Kromě práce ve skupinách jsme
cestovali po okolí, navštívili památky a na-
kupovali. Velmi nás potěšil milý přístup ital-
ských kolegů a přátelské přijetí italských
dětí. Rozdílný jazyk nikomu nečinil potíže,
všichni se bez problémů domluvili a od-
nesli si nezapomenutelné zážitky. Meziná-
rodní projekt Mládež v akci je skutečnou

Evropská mládež v akci aneb děti z Bártlovky v italské Piacenze

Druhou velkou akcí byla oslava výročí 115
let školy Bártlovy, která se konala 30. září.
Za krásného počasí zahrála na nádvoří
Chvalského zámku hudební skupina ZUŠ
Ratibořická Nechte nás beat a starosta
Ivan Liška s kastelánkou zámku Jaroslavou
Schmidtovou a ředitelkou školy Alžbětou
Cibochovou zahájili výstavu. Kromě foto-
grafií z historie školy byla zde k vidění pu-
tovní výstava dětských koláží o Horních
Počernicích a vkusné práce žáků i několika
pedagogů. V kronice školy čteme z ohlasů
návštěvníků, že výstava byla důstojnou
oslavou tohoto výročí.

Mgr. Alžběta Cibochová,
ředitelka školy

evropskou integrací. Evropské společen-
ství se vytváří skrze osobní zkušenosti, dů-
věru a vztahy mezi jednotlivými lidmi a
malými skupinami, kde se všichni zúčast-
nění cítí přijati i se svými odlišnostmi.

kolektiv ZŠ praktické Bártlova

Škola v Bártlově ulici oslavila sto patnáct let svého trvání velkou výstavou

TVOŘIVÁ DÍLNA LUHAN VÁS ZVE
NA TRADIČNÍ TVOŘIVÉ SOBOTY

6.11. 9 - 12 HODIN PLETENÍ KOŠÍKŮ Z NOVINOVÉHO PAPÍRU
13.11. 9 - 12 HODIN HEDVÁBÍ - ZÁKLADNÍ TECHNIKY MALBY
27.11. 9 - 13 HODIN ADVENTNÍ VĚNCE

Kurzy probíhají ve farním sále, Na Chvalské tvrzi 860/4, Praha 20
Bližší informace: Hanka Jelínková 723 855 260 hanka@jelinkovi.eu, www.tvorivadilna.estranky.cz

Výstava o historii a současnosti,
ukázky prací dětí a pedagogů,
hudba skupiny Nechte nás beat:
oslava 115. výročí “Bártlovky”
na Chvalském zámku.
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úspěch v dorostenecké kategorii,” říká
Tomáš, který už nasál také atmosféru nej-
vyšší mužské soutěže v dresu Čakovic.
“Určitě je to úplně jiné, v extralize mužů
jsou zkušení hráči, kteří hrají především hla-
vou, než na krásu. Už s nimi pravidelně tré-
nuji a nastoupil jsem v extralize celkem
šestkrát, takže si myslím, že už mě mezi
sebe berou jako jednoho z nich. Hlavní pri-
oritou pro mě ale bude dorost. Chceme ob-
hájit loňský titul a čekají nás těžké zápasy,”
dodává Tomáš Macurek.

-red-

Tomáš Macurek se narodil v Horních Po-
černicích, kde začínal hrát fotbal jako
žáček v SC Xaverov, v deseti letech pře-
šel do nohejbalového oddílu TJ Avia Ča-
kovice. Průprava v kopané je nejlepší pro
každého začínajícího nohejbalistu. Tomáš
Macurek nepatří mezi žádné střízlíky, jeho
postavu na kurtu jen tak nepřehlédnete. Di-
sponuje vytříbenou technikou a univerzál-
ností, což předvedl na dorosteneckém 12.
Mistrovství ČR jednotlivců v Karlových Va-
rech. Speciální singlová příprava, kterou
před akcí absolvoval, mu přinesla zlaté
ovoce. “Dá se říci, že je to můj největší

Rodák z Počernic Tomáš Macurek získal zlato v dorosteneckém nohejbale

Velký úspěch nejmladší počernické gymnastky
V neděli 17. října se jedenáct našich nej-
mladších gymnastek rozjelo na Řeporyjský
dráček, kde děvčata závodila v pěti kate-
goriích. Nejúspěšnější byla teprve čtyřletá
Vivinka Doležalová, která si na svém
prvním závodě vybojovala stříbrnou me-
daili. Z dalších kategorií si Maruška Do-
skočilová přivezla bronz, Bára Sýkorová
byla čtvrtá. Podrobné výsledky najdete na
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz
V neděli 5. prosince 2010 dorazí do tělo-
cvičny Mikuláš s čerty a andělem na tra-
diční mikulášskou besídku našeho oddílu.
Děti mohou cvičit a soutěžit, nakonec se
budou rozdávat dárečky. Více informací
naleznete v prosincovém HPZ nebo na te-
lefonu 776 659 901. Těší se na vás trenéři
SG a aerobiku.

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu

Jubilejní 20. rybářské závody pro děti na rybníce Koupaliště
Do mrazivého rána v sobotu 9. října se
chtělo vstávat z vyhřátých postelí devate-
nácti rybářům a rybářkám, aby změřili své
síly v lovu ryb udicí při dětských rybář-
ských závodech na rybníce Koupaliště.
Zima byla asi také rybám, protože ráno
byly úlovky spíše ojedinělé, ale jakmile
vodní hladinu ozářilo podzimní sluníčko,
tak se pár rybek podařilo ulovit.
Nela Kovaříková z Běchovic ulovila 8 ryb o
celkové délce 375 cm. Na 2. místě se
umístil Ondřej Aksler z Újezdu nad Čer-
nými lesy s pěti kusy a 228 cm, jen těsným
rozdílem 8 cm byla třetí Jitka Pachtová z
naší organizace. Vítězové dostali krásný
pohár, diplom a velice pěkné ceny, na
které nám štědře přispívá MČ Praha 20.
Poděkování patří i dalším členům výboru,
kteří zajišťovali občerstvení a zázemí pro
závodníky.
Jubilejní 20. ročník je minulostí. Na jaře za-
čneme další dvacítku a pevně věříme, že
se nám bude dařit jako v minulých letech a
tomuto krásnému koníčku se bude věno-
vat alespoň tolik dětí, jako je tomu nyní.

za výbor MO Martin Pachta,
vedoucí mládeže

Bára Sýkorová

Vivinka Doležalová
Maruška
Doskočilová

Nela Kovaříková,
Ondřej Aksler

a Jitka Pachtová,
nejlepší rybáři

jubilejních 20. závodů
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Program divadla v listopadu 2010

VYPRODÁNO

Přehled představení:

Sobota 6. listopadu v 19.30
POUTNÍCI SLAVÍ 40

Neděle 7. listopadu v 15.00
ŠVEC MATĚJ
A ZAČAROVANÝ MLÝN

Neděle 7. listopadu od 17.30
JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA
A WOODY ALLEN

Středa 10. listopadu v 19.30
FATÁLNÍ BRATŘI

Sobota 13. listopadu v 15.00
KOCOUR V BOTÁCH

Sobota 13. listopadu v 19.30
SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ

Úterý 16. listopadu v 19.30
SKRYTÁ TVÁŘ
KARLA HYNKA MÁCHY

Středa 17. listopadu v 15.00
MĚLA BABKA ČTYŘI JABKA

Středa 17. listopadu v 17.30
ANNA V PŘEDNÍ LINII

Čtvrtek 18. listopadu v 19.30
HRDINA ZÁPADU

Sobota 20. listopadu v 19.30
VELKÝ VEČER
OPERETY A MUZIKÁLU

Neděle 21. listopadu v 18.00
DEVÍTKA

Úterý 23. listopadu v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU

Čtvrtek 25. listopadu
JAKO THELMA A LUISE

Pátek 26. listopadu v 19.00
CHARLEYOVA TETA

Neděle 28. listopadu v 15.00
O PEJSKOVI A KOČIČCE

Neděle 28. listopadu v 17.30
ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM

Pondělí 29. listopadu v 18.00
KONCERT UČITELŮ

Úterý 30. listopadu v 19.30
S PYDLOU V ZÁDECH

Sobota 6. listopadu v 19.30
POUTNÍCI SLAVÍ 40
Koncert k 40. výročí vzniku kapely, během
kterého zazní novinky z posledního alba,
známé písně z oblasti americké country,
ale hlavně poutnické hity jako Panenka,
Pojďme se napít, Telegraf road a další.
Poutníci hrají v sestavě:
Jan Máca - mandolína, kytara a zpěv
Peter Mečiar - banjo a dobro
Jakub Bílý - kytara, mandolína a zpěv
Jiří Karas Pola – el. kontrabas, zpěv
Jednotné vstupné 150 Kč

Neděle 7. listopadu v 15.00
ŠVEC MATĚJ
A ZAČAROVANÝ MLÝN
Činoherní skupina Jany Klatovské
Klasická činoherní pohádka s písničkami
o tom, jak chudý švec ke štěstí a rozumu
přišel a bohatý řezník byl potrestán.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 7. listopadu od 17.30
JÁ, MOJE ROMSKÁ
RODINA A WOODY ALLEN
Me, My Gipsy Family and Woody Allen
Filmová projekce v rámci projektu
Jeden svět – Promítej i ty!
Laura Halilovicová / Itálie / 2009 /
Úsměvný a filmařsky překvapivě invenční
snímek s výbornou hudbou nabízí pohled
na romskou komunitu z netradičního úhlu
pohledu. Sama autorka vtipně vstupuje do
děje v momentě, kdy ji rodina nutí se vdát,
což ona odmítá. Jejím snem je stát se fil-
movou režisérkou. Talent k tomu rozhodně
má, jen kdyby ještě Woody Allen

odpověděl na její dopisy…
Po filmu beseda s Máriem Bihárim, který
možná zahraje i pár romských písniček.
Vstup zdarma

Středa 10. listopadu v 19.30
Antonín Procházka

FATÁLNÍ BRATŘI
Produkce umělecká agentura Harlekýn
Horoskopy nelžou, ale nesmíme jim věřit.
Ze dvou bratrů je Olda dítětem štěstěny,
bohatý, úspěšný a hýčkaný umělec oble-
tovaný ctitelkami. Horoskop mu před-
povídá rychlý vzestup, ale brzkou smrt.
Naproti tomu druhý bratr Lološ je naprostý
outsider. Podle hvězd má úspěšný bratr
zanedlouho zemřít, zatímco smolař bude
mít život dlouhý…
Bravurně rozehrané dialogy a situační
komika, rozpustilá nadsázka a neuvěřitelné
paradoxy jsou pro diváka zárukou os-
vobozujícího smíchu.
Režie: Antonín Procházka
Účinkují: Josef Carda, Viktor Limr,
Antonín Procházka, Simona Postlerová,
Jana Malá, Oldřich Vlach,
Lenka Zahradnická, Jana Pidrmanová,
Vilém Dubnička, Eva Janoušková,
Jana Zenáhlíková
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Sobota 13. listopadu v 15.00
Jiří Teper

KOCOUR V BOTÁCH
Hálkovo městské divadlo Nymburk
Pohádka o chytrém kocourovi, který přelstí
zlého čaroděje a dopomůže svému pánovi
k novému hradu a krásné princezně.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
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Sobota 13. listopadu v 19.30
SVÁTEČNÍ
SETKÁNÍ ŽÁNRŮ
Skladby George Gershwina, Leonarda
Bernsteina, velmi netradiční zpracování
skladeb Jean-Marie Leclaira, George Frid-
erica Hndela a Bohuslava Martinů.
Účinkují: zpěvačka a herečka Dita Hořínková,
houslový virtuoz Jaroslav Svěcený, klávesista,
skladatel a kapelník orchestru Karla Gotta Pavel
Větrovec
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Úterý 16. listopadu v 19.30
SKRYTÁ TVÁŘ
KARLA HYNKA MÁCHY
Komponovaný pořad hudby a poezie
k dvoustému výročí narození velkého
českého básníka.
Účinkují: Jan Potměšil, soubor Antiquarius
kvartet Praga: Václav Návrat,
Simona Tydlitátová – klasicistní housle
Ivo Anýž – klasicistní viola
Petr Hejný – klasicistní violoncello
Vstupné 160, 140, 120 Kč,
studenti a důchodci poloviční vstupné

Středa 17. listopadu v 15.00
Vlastimil Peška

MĚLA BABKA
ČTYŘI JABKA
DS Vojan z Libice nad Cidlinou
V každém jablíčku je skryta jedna pohádka
pro nejmenší diváky: O koblížkovi,
O dědečkovi a kožíšku, O zlé koze
a O velké řepě.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Středa 17. listopadu v 17.30
ANNA V PŘEDNÍ LINII
Anna, Seven Years on the Frontline
Filmová projekce v rámci projektu
Jeden svět – Promítej i ty!
Masha Novikova / Netherlands / 2008 /
Anna Politkovská, ruská novinářka, jež se
nebála otevřeně kritizovat ruskou vládu za
její postup ve válce v Čečensku, byla 7.
října 2007 zavražděna. Znamenala pro
mnoho lidí naději, že páchané zločiny neb-
udou přehlíženy a zapomenuty. Film
vypráví poutavou dokumentární formou
novinářčin životní příběh a je unikátníí
výpověďdí o osobní statečnosti ženy, která
se nebála říkat pravdu.
Vstup zdarma

Čtvrtek 18. listopadu v 19.30
John Millington Synge

HRDINA ZÁPADU
DS Právě začínáme
V hospodě kdesi na irském pobřeží se ob-
jeví záhadný mladík Christy Mahon. Mlá-
denec mluví jako básník a předkládá

hospodským zvědavcům příběh, kterému
mají všichni důvod uvěřit. Náhle se tulák a
nedovtipný mladík stane středem obdivu.
Chvástavý hrdina je však playboyem nane-
jvýš ve svých představách a iluzích...
Režie: Václav Hanák
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 20. listopadu v 19.30
Agentura Sinton Praha

VELKÝ VEČER OPERETY
A MUZIKÁLU
J. Straus, J Offenbach, F. Lehár, R. Friml,
O. Nedbal, G. Gershwin, L. Bernstein...
Vystoupí: Vladimír Jelen - baryton,
Dana Šafránková - flétna,
Barbara Slezáková - soprán,
klavírní doprovod Jelena Nosková
Jednotné vstupné 350 Kč
On-line rezervace v odkaze Jiní pořadatelé

Neděle 21. listopadu v 18.00
DEVÍTKA
Na motivy původní hry Vladimíra Stoklasy
napsali Pavel Sůva a Klára Šimicová
Hrají DS Počerníčci
Příběh o partě deváťáků, která kromě své
vášně pro divadlo řeší i třídní lásky, novou
spolužačku z dětského domova a jeden
zapeklitý milostný dopis.
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 23. listopadu v 19.30
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Tragikomedie o lásce napsaná pro
Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera
Režie: Petr Strnad

Příští představení 20.1.2011

Čtvrtek 25. listopadu
Callie Khouri

JAKO THELMA A LUISE
Divadlo Bolka Polívky - DS Frída
Thelma a Louise utíkají na malý výlet, aby
se alespoň na chvíli uvolnily ze svého
stereotypního života. Ovšem z malého
výletu se stává skutečné putování díky na-
hodilým událostem, které je navždy změní
a spojí. Předlohou a inspirací k představení
byl slavný film Ridleyho Scotta.
Úprava scénáře a režie: Jakub Nvota
Hrají: Bára Munzarová, Marika
Procházková, Martin Trnavský,
Radim Novák a Václav Trnavský
Vstupné 350, 300, 250 Kč

Jako Thelma a Luise

Hrdina západu

VYPRODÁNO
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Pátek 26. listopadu v 19.00
J. B. Thomas

CHARLEYOVA TETA
Hraje a pořádá DS Gymnázia Příbram
Klasická komedie plná vtipných dialogů
a situací s typickým anglickým humorem.
Vstupné dobrovolné

Neděle 28. listopadu v 15.00
Josef Čapek

O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové
Něžné příběhy dvou zvířátek, která se ve
skutečném světě v lásce zrovna nemají.
Režie: Jakub Krofta
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 28. listopadu v 17.30
ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM
Zanan dar Kafan
Filmová projekce v rámci projektu
Jeden svět – Promítej i ty!
Farid Haerinejad, Mohammad Reza
Kazemi / Iran, Netherlands / 2009 /
Dokument vypráví příběh několika žen,
které unikly trestu smrti ukamenováním.
V očích íránského trestního zákoníku se
„provinily“ sexuálním stykem s příbuzným,
cizoložstvím a zabitím. Změnit zavedenou
praxi není snadné, ale íránské ženy se
nevzdávají, byť pro ně samé znamená
veřejná obhajoba ženských práv obrovské
riziko. Film získal Peace Award for Justice.
Po filmu beseda se Zbyňkem Nohou, který
žil 3 roky v Íránu.
Vstup zdarma

Pondělí 29. listopadu v 18.00
KONCERT UČITELŮ
Účinkují učitelé ZUŠ Horní Počernice

Úterý 30. listopadu v 19.30
Pavel Fiala, Josef Dvořák

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadlo Josefa Dvořáka
Postavička prostého lidového chytráka,
který se zaplétá v šachové partii mocných,
poskytuje vynikajícímu Josefu Dvořákovi
prostor pro řadu klaunských čísel.
Hrají: Josef Dvořák, Markéta Hrubešová,
Rostislav Trtík, Jiří Veit, Karel Gult, Veronika
Bajerová, Dagmar Schlehrová
Vstupné 300, 270, 240 Kč
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej na prosinec 2010 začne
v pokladně divadla v úterý 16. listopadu
v 16 hodin.

Pátek 3. prosince v 19.30
BEZ TOHO NEJSOU VÁNOCE
Zuzana Stirská a Gospel Time
Vánoční koncert, kde zazní známé koledy
a vánoční melodie v ojedinělých úpravách.

Gospel Time založila Zuzana Stirská v roce
1999 jako první gospelový soubor u nás.
Členkou souboru se stala před rokem
Gábina Cincibusová, která spolupracuje
s DS Počerníčci a Výtečníci jako hudební
a hlasový poradce, nyní se poprvé před-
staví v počernickém divadle v nové roli.
Vstupné 300 Kč
On-line rezervace v odkaze Jiní pořadatelé

Sobota 4. prosince v 15.00
Božena Šimková
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA
Divadelní agentura Praha
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když
jí tatínek král všechno dovolí a splní každý
její rozmar - k snídani zmrzlinu, na každou
procházku nové šaty, každý den
narozeniny a k nim krásný dárek…
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 9. prosince v 19.30
Michael Frayn
BEZ ROUCHA
aneb JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová
Komedie světoznámého dramatika o tom,
jak těžký je herecký chlebíček, ale že
zároveň je to veliká legrace.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Sobota 11. prosince v 18.00
HRY O JESLIČKÁCH
ANAB VÁNOCE S CLAIRETOŇATY
Vánoční vystoupení pěveckého sboru
Claireton Chorale pod vedením sborm-
istryně Světlany Tvrzické.
Jednotné vstupné 150 Kč
On-line rezervace najdete v odkaze Jiní
pořadatelé.

Neděle 12. prosince v 15.00
Na motivy českých pohádek
upravila Klára Šimicová
Z RANEČKU ČESKÝCH POHÁDEK
Režie: Jana Sůvová
Náš pohádkový raneček obsahuje po-
hádky O Červené Karkulce, Tři zlaté vlasy
Děda Vševěda a Dlouhý, Široký a By-
strozraký.
Hrají a zpívají Počerníčci
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 13. prosince v 19.30
Noelle Chatelet
ŽENA VLČÍ MÁK
UA Jaroslava Svobodová
Hra je monologem starší dámy, která
prožívá ve věku, kdy se většina jejích
vrstevnic už dávno smířila s šedí, jed-
notvárností a osamělostí zbytku života,
nečekané citové vzplanutí. Neuvěřitelnou,
ostýchavou, dychtivou a stejně intenzivně
opětovanou lásku k muži ještě o deset let
staršímu, než je ona sama. V dnešní době
tvrdého kultu mládí a povrchní, fyzické
krásy, kdy je věk a zkušenost handicapem,
jde o téma velmi aktuální. I „starý“ člověk

ještě žije a možná vás překvapí jak!
Jedinou a zároveň jedinečnou roli Marty
ztvárnila excelentní Hana Maciuchová
a česká premiéra hry je jejím hereckým
koncertem.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Úterý 14. prosince v 18.00
FIT STUDIO D
Vánoční akademie
Vstupné 60Kč
On-line rezervace v odkaze Jiní pořadatelé

Středa 15. prosince v 18.00
NA PLACHETNICI DO ANTARKTIDY
Tematický večer s promítáním a před-
náškou o třítýdenní cestě našich polárníků
do Antarktidy. (Uzavřená společnost. V pří-
padě vašeho zájmu o tento pořad je nutná
předchozí domluva a rezervace míst.)

Pátek 17. prosince v 17.00
TANEČNÍ ŠKOLA
Vánoční vystoupení taneční školy.
Vstupné 100Kč, děti a důchodci 50 Kč
On-line rezervace v odkaze Jiní pořadatelé

Neděle 19. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM
Tradiční setkání ve vánočně rozsvíceném
přírodním divadle v zahradě svépravické
školy. Za dvě desítky let se pro nás
společné zpívání stalo příjemným za-
končením adventu a také letos se můžeme
těšit na vánoční písně a koledy v podání
Dity Hořínkové.
Vstup volný
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Pondělí 20. prosince v 19.30
KONCERT PRO DVĚ HARFY
A NEJEN PRO NĚ
Koncert pro dvě harfy, stejně jako Zpívání
pod vánočním stromem, patří neod-
dělitelně k vánočním svátkům v Horních
Počernicích. Také letos bude znít v divadle
krásná hudba v podání Jany Bouškové,
Libuše Váchalové, Jiřího Bouška a Jiřího
Kubity. Interpretační umění účinkujících
a přátelská atmosféra koncertu slibují jako
vždy mimořádný zážitek.
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Úterý 21. prosince v 19.30
ROMANTICKÉ VÁNOCE
Umělecká agentura Sinton
Koncert českých a světových vánočních
písní, melodií a koled v podání umělců ze
Státní opery Praha a dalších předních
českých hudebních těles.
Jednotné vstupné 350 Kč
On-line rezervace v odkaze Jiní pořadatelé

Středa 22. prosince v 19.30
E. Rovner
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI
Umělecká agentura Harlekýn
Brilantně napsaná komedie E. Rovnera
úspěšně obletěla celý svět a dočkala se
mnoha prestižních ocenění.
Starý mládenec Manuel pravidelně chodí ke
hrobu své matky, povídá si s ní a každý
týden jí líčí, co nového se mu přihodilo. Když
jí jednoho dne oznámí, že se konečně
chystá oženit, očekává ho po návratu domů
neuvěřitelné překvapení. Energická matka
se mu znovu začne plést do života.
Převzaté představení Divadla na Vi-
nohradech.
Účinkují: Václav Vydra, Jiřina Jirásková /
Libuše Švormová, Jana Malá,
Libor Hruška, Martin Zahálka,
Marcela Peňázová / Kateřina Seidlová,
Ladislav Trojan / Miloš Hlavica
Vstupné 350, 300, 250 Kč

Pondělí 27. prosince v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadelní soubor Právě začínáme
Režie: Saša Ptáčková a Michal Pivarči
Nové inscenační zpracování jednoho z ne-
jkrásnějších pohádkových příběhů Hanse
Christiana Andersena o dobrodružné cestě
malé Gerdy, která díky své odvaze, vytr-
valosti a lásce dokáže překonat všechny
překážky a vysvobodí milovaného Kaje
z rukou Sněhové královny.
Hrají: Markétka Čiperová, Karel Jinda,
Saša Ptáčková, Klára Šimicová, Ondra
Hrubeš, Petr Beneš, Tomáš Holovský,
Jana Keilová, Klára Hajdinová, Michal Pi-
varči, Filip Minařík, Jiří Špaček, Bára
Jelínková
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Úterý 28. prosince v 19.30
Richard Baer
SMÍŠENÉ (PO)CITY

UA Jaroslava Svobodová
Režie: Luděk Munzar
Komedie plná ozdravujícího humoru s mis-
trně herecky zvládnutým dialogem
a dějem naplněným láskou.
Milostná romance lidí středního věku je
dosti riskantní námět u broadwayské
komedie, ale Smíšené (po)city uchopily
toto téma s tak chytrým humorem a lid-
skostí, že si právem zasloužily svůj
obrovský divácký úspěch.
Účinkují: Jana Hlaváčová, Petr Kostka,
Jaroslav Satoranský, Ladislav Hampl,
Josef Zýka
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Dopolední představení pro ZŠ a MŠ
Začátky představení jsou v 9 a 10.30,
pokud není uvedeno jinak. Maminky
s dětmi mohou představení navštívit po
předchozí domluvě na tel. 281920326.
Školy a školky mají při obsazování míst
přednost. Vstupné 50 Kč.

Pondělí 2. listopadu 9.00 a 10.30
HRÁTKY S ČEŠTINOU
Umělecká agentura Susa

Pátek 5. listopadu v 9.00
O POPELCE
Eva Hrušková

Pondělí 8. listopadu v 9.00
ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI
Divadlo Vysmáto

Čtvrtek 11. listopadu v 9.00 a 10.30
BOJÍ SE TYGŘI?
Divadlo Drak Hradec Králové

Úterý 23. listopadu v 9.00
O KAČENCE A RARÁŠKOVI
Divadlo Ludvík

Pátek 3. prosince v 9.00 a 10.30
RYBOVKA
Kühnův dětský sbor

Kulturní centrum Horní
Počernice hledá od ledna

2011 provozovatele
divadelní kavárny

Bližší informace: www.divadlopocernice.cz,
www.pocernice.cz/uradmc, nebo na úřední
desce ÚMČ Praha 20 Jívanská 647.

PREMIERA

Čtvrtek 9. prosince v 9.00 a 10.30
JAK CHTĚL SKŘÍTEK ZASPAT VÁNOCE
Divadlo Kukadlo

Pondělí 13. prosince v 9.00
MALOSTRANSKÁ ZIMNÍ POHÁDKA
Divadlo Matěje Kopeckého

Úterý 14. prosince v 9.00 a 10.30
KAPR KAREL
Divadlo Cylindr
Pátek 17. prosince v 9.00 a 10.30
POHODA VÁNOC
Divadlo „M“

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

JAZYKOVÉ KURZY
Stále můžete doplňovat volná místa
v jazykových kurzech. Bližší infor-
mace získáte na www.divadlopocer-
nice.cz/kurzy, na telefonním čísle
281920326 nebo 281920339 (pouze
po – čt od 17 do 18 hodin).

Hana Čížková, ředitelka divadla

Vrátila se jednou v noci

Hlavní sponzor
Divadla Horní Počernice
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Chvalský zámek v listopadu 2010
Tento rok máme listopad na zámku pod-
zimně poklidný po tom všem shonu na
sklonku léta. Výjimečně se nekoná žádná
velká akce a my se připravujeme na vá-
noční čas. Na adventní období jako ob-
vykle připravujeme výstavu betlémů, která
vždy potěší srdce všech návštěvníků. V le-
tošním roce chceme o spolupráci požádat
i vás, čtenáře našeho Zpravodaje a obyva-
tele Horních Počernic. Pokud máte doma
nějaký betlém, který by vám doma o Vá-
nocích nechyběl a který byste byli ochotni
zapůjčit na výstavu, byli bychom velmi
rádi. Oproti předchozím letům letos nebu-
deme vystavovat sbírku jednoho betlé-
máře, ale naopak betlémy od různých
majitelů. Doufáme, ža takto bude kolekce
vystavovaných betlémů co nejpestřejší.

Ale zpět k aktuálnímu měsíci. Až do konce
listopadu můžete ještě shlédnout výstavu
O pivovarnictví a pivu. V přízemí a sklepení
zámku pak budou vystavována výtvarná
díla ze 13. sympozia v Nových Hradech
pořádaného galerií VIDA z Českých Budě-
jovic. Expozice je rozšířena o objekty To-
máše Kůse a surrealistické obrazy
Miroslava Krále. Jeho obrazy obsahují
všechno, o čem surrealismus pojednává:
vlastní životní zkušenosti a prožitky z rušné
a bouřlivé životní cesty umělce, který ale
celý svůj život a vše, co mu přinesl, přijímá
s neuvěřitelnou pokorou. Díla malovaná
skvělou technikou s použitím rozsáhlé pa-
lety barev vytvářejí dokonalý harmonický
celek, který dokáže člověka pohltit, uchvá-

tit, ale i znechutit. Přesná a správná kom-
pozice nabídne „cestu“ obrazem, barevné
provedení lahodí oku a celek poskytne
možnost k zamyšlení se nad významem,
tajemstvím a poselstvím, které nám malíř
předává svým svérázným způsobem.

Výstavy na Chvalském zámku:
10.9. - 28.11.2010
O pivovarnictví a pivu
Výstava pořádaná ve spolupráci s NZM

26.10. - 21.11.2010
Galerie VIDA České Budějovice
Souhrnná výstava 13. sympozia Nové
Hrady

Josef Synek
Malby a grafiky jihočeského umělce

Tomáš Kůs
Sochy, soliterní umělecký nábytek a ob-
razy

Miroslav Král
Výstava surrealistických obrazů

30.11.2010 - 9.1.2011
Martina Špinková
Knižní ilustrace, kresby pro děti, grafiky

30.11.2010 – 9.1.2011
Vánoční výstava
Betlémy a lidová tvorba Markéty Vránové

Univerzita třetího věku (U3V)
Ještě jednou bychom vás rádi pozvali na
Univerzitu 3. věku, kterou na Chvalském
zámku pořádá katedra mediálních studií
Fakulty sociálních věd UK ve spolupráci
s Knihovnou Národního muzea. Cyklus
pravidelných přednášek se koná v období
od října 2010 do dubna 2011. Pro letošní
cyklus bylo zvoleno téma Kritika médií –
právo každého z nás (více na www.chval-
skyzamek.cz). Přihlásit se můžete ihned
v infocentru na Chvalském zámku na tel.:
281 860 130.
Přednáška na téma Je televizní zábava
zábavná? se uskuteční 16. listopadu
2010 od 16 hodin. Přednášet bude
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.

Jaroslava Schmidtová,
kastelánka Chvalského zámku
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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

Drakiáda 2010
Děkujeme všem
rodičům, prarodi-
čům a dětem za
velkou účast na
Drakiádě. Počasí

nám přálo, sluníčko svítilo a hlavně vítr
foukal. Na kopec vedle Chodovické školy
přišlo soutěžit se svými draky 37 dětí s
doprovodem. Sluníčko zpříjemnilo páteční
odpoledne a obloha se zaplnila krásnými
draky. Malou odměnu si odnesl každý
soutěžící drak. Objevili se i draci, které si
děti vyrobily za pomoci dospělých v klu-
bovně DDM před zahájením soutěžního
létání. Děkujeme rodičům za nečekaně
velký zájem a trpělivost při výrobě draků.

Volné kluby
Od října 2010 nabízíme pro příchozí volné
kluby, které probíhají při minimálním
počtu pěti lidí. Nutná je rezervace na tel.
čísle 281 925 264 a 605 700 772, pří-
padně na e-mail volfova@ddm-hp.cz
farkasova@ddm-hp.cz

Jedeme na výlet
Turistický klub pro děti od šesti let
Náplní klubu budou celodenní výlety
každý měsíc. Počet míst je 20 pro děti ve
věku od 6 do 15 let. Ceny jednotlivých vý-
letů se budou pohybovat v částce 100 až
150 Kč podle programu.
1. výlet: 23.10.2010 Hrad Křivoklát
2. výlet: 27.11.2010 Za berounskými ne-
topýry
3. výlet: 4.12.2010 Vánoční betlémy
4. výlet: 22.1.2011 Plzeň - Techmania sci-
ence center /expozice interaktivních ex-
ponátů, které herní formou přibližují určitý
matematický či fyzikální princip/. Učení je
zde postaveno na vlastní zkušenosti.

Klub keramiky pro dospělé
Volný klub pro dospělé probíhá každý
čtvrtek pod vedením Honzy Jeslínka od
17.30 do 19.00 hodin. Cena klubu je 150
Kč včetně hlíny, glazury a výpalu.

Klub výtvarné činnosti 2H
Klub bude probíhat v pátek od 17.00 do
19.00 hodin v těchto termínech:
22.10.2010 – Zdobení krabiček
26.11.2010 – Adventní věnce
17.12.2010 – Výroba svíček a svícnů
21.1.2011 – FIMO, výroba drobných
šperků a dekorací
Cena základního materiálu pro jeden klub
je 150 Kč. Při klubu nabízíme drobné vý-
tvarné činnosti pro vaše malé děti. Do 6 let
jsou zdarma, od 6 let za 20 Kč.

První dětská zimní burza
Zveme zájemce o prodej nebo nákup
sportovního a zájmového vybavení, oble-
čení a hraček. V budově DDM si v pátek
12.11.2010 v době od 14.00 do 18.00
hodin můžete koupit nebo nabídnout k
prodeji věci dle potřeby.
Vstup na burzu je bez poplatku, každý si

prodává své zboží sám za sebe. Pro pro-
dejce máme zdarma připraven omezený
počet stolů, proto je nutná rezervace místa
do čtvrtka 11.11.2010. Rezervace na tel.
čísle 281 925 264 a 605 700 772
nebo na e-mail: farkasova@ddm-hp.cz

Mikulášská zábava pro děti
Dne 3.12.2010 zveme vás a vaše děti od
15 hodin na špejchar Chvalské tvrze na
Mikulášskou zábavu. Mikuláš, čert a anděl
rozdají dětem sladké dobroty, k tanci za-
hraje Duo ŠarPet. Přichystané jsou sou-
těže a diskotéka. Vstupenky v prodeji v
DDM od pondělí 1.11.2010. V ceně dětské
vstupenky 120 Kč je balíček v hodnotě 110
Kč. Počet dětských vstupenek je omezen
na 120 balíčků, zajistěte si proto včas dět-
skou vstupenku. Cena dospělé vstupenky
bez balíčku je 30 Kč.

Mistrovství světa ve stepu MS Riesa
Naše stepařské trio se 30.11.2010
zúčastní mistrovství světa v Německu.
Držte nám palce!

Za kolektiv zaměstnanců DDM
Zdeňka Horváthová, ředitelka

POZVÁNKA NA KONCERTY
ZUŠ V LISTOPADU 2010
Koncert klavírní třídy I. Mottlové 8.11. v 18.00 v ZUŠ Ratibořická

Koncert třídy klávesových nástrojů K. Bártové
15.11. v 18.00 v ZUŠ Ratibořická
I. Hudební večer - tradiční koncert žáků ZUŠ
22.11. v 18.00 v ZUŠ Ratibořická
Koncert učitelů 29.11. v 18.00 v Divadle Horní Počernice
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti narození v listopadu

Vacková Irena
Konrád Václav

Sklenářová Emilie
Španvirtová Marie

Vaněk Václav
Makalová Anna

Kejla Miloš
Vondráček Oldřich
Erlebachová Vlasta

Kaválek Josef
Krejnická Milada

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

Seznam jubilantů poskytuje odbor občansko správní ÚMČ Praha 20

Soukupová Hana
Kříž Zdeněk

Chylík Bohumír
Zajíčková Marie

Raková Jitka
Fürbachová Jana

Tachecí Alena
Aslanyan Tigran

Hajer Jiří
Janda Miroslav

Ledvinka Jaroslav

Lukovičová Marie
Dub Jaroslav

Kambová Anna
Křížová Drahomíra

Beneda Jiří
Šeborová Marie
Stehlíková Marie
Nechánská Eva
Kordová Věra
Kotová Eva

Valentová Františka

PROGRAM ZO SENIOŘI
V LISTOPADU 2010

čtvrtek 4. listopadu

ČESKÉ MUZEUM HUDBY
sraz ve 13.00 hod.

ve stanici Metra Č. Most
Vstup volný, vede Ilona Juklová

středa 10. listopadu

MUZEUM KÁVY
Sraz ve 13.00 hod. v metru Č. Most
Vstup volný, vede Libuše Frouzová

úterý 16.11.2010
Z JENERÁLKY

K PODBABSKÉMU PŘÍVOZU
Sraz v 10.00 hod.

v horní hale metra „A“ Dejvická
BUS 116 – odjezd v 10.15 hod.

Vede Zdena Černá

čtvrtek 18. listopadu

MUZEUM ČOKOLÁDY
Sraz v 9.30 hod. v metru Č. Most

Snížené vstupné 30 Kč
Vede Libuše Frouzová

středa 24. listopadu

ČESKÝ ROZHLAS
Komentovaná prohlídka

Odjezd v 9.00 hod. metrem
z Černého Mostu

Pro vstup nutný seznam,
Přihlášky u Jany Ondráčkové

Vede Ilona Juklová

středa 1. prosince
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ

MUZEUM
Sraz ve 13.00 hod. v metru Č. Most

Snížené vstupné 20 Kč
Vede Ilona Juklová

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

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Dodatečně blahopřejeme paní Růženě Kotrbaté, která v říjnu oslavila 90. narozeniny.

SETKÁNÍ BÝVALÝCH ČLENŮ SKAUTSKÉ ORGANIZACE
A JEJICH PŘÁTEL V HORNÍCH POČERNICÍCH SE KONÁ V SOBOTU 20.
LISTOPADU 2010 VE 14 HODIN V DOMEČKU, VOTUZSKÁ 322, PRAHA 20.

V době od listopadu 2010 do ledna 2011
pořádáme pro předškoláky z hornopo-
černických mateřských škol již 7. roč-
ník projektu ŠKOLA NANEČISTO.
V rámci projektu mohou děti chystající se
k zápisu do základní školy pro školní rok
2011-2012 v doprovodu paní učitelky z MŠ
(případně i některého z rodičů) navštívit
v předem dohodnutém termínu naši školu,
být začleněny do tříd prvního stupně a ak-

Dne 26.8.2010 uspořádala Pečovatelská
služba MČ Praha 20 pro své klienty na za-
hradě domu s pečovatelskou službou
společenské odpoledne s exotickým ná-
zvem Havajsko-Indická párty. Bohatý pro-
gram s ukázkami domorodých tanců
z dalekých krajů zajistili a sami předvedli
studenti ze střední školy administrativy EU-
obor diplomatické služby.
Temperamentní tanečníci a tanečnice roz-
proudili krev všech účastníků párty, někteří

z nich se dokonce aktivně do tance zapo-
jovali. Podávali se domorodé speciality
a míchané nealkoholické nápoje. Na závěr
párty tanečníci společně se zaměstnanci
PS tvořili před očima všech originální su-
venýry z nafukovacích balónků, kterými
pak byli všichni účastníci obdarováni.
Společně jsme tak všichni zakončili letní
sezónu.

Renáta Kosová,
Pečovatelská služba MČ Praha 20

Havajsko - indická párty pro seniory

tivně se zúčastnit části jejich výuky pod ve-
dením učitelek základní školy. Naši školáci
jsou připraveni se svých mladších kama-
rádů ujmout a se vším jim pomoci.
Máte-li zájem se tohoto projektu zúčastnit,
kontaktujte co nejdříve zástupkyni ředitele
Mgr. Janu Remešovou na telefonním čísle
281 922 171.

D. Veselá,
hospodářka FZŠ

7. ročník Školy nanečisto ve FZŠ
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Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
První vážnější úvahy o zřízení vlastní měš-
ťanské školy byly shodně zaznamenány
v obcích Chvály i Horní Počernice v roce
1925. Narůstající počty dětí s potřebou řešit
místo pro třídy obecných škol odsunovalo
ještě v roce 1929 oživené snahy o zřízení
školy měšťanské na dobu pozdější.
Potřeba školy se ale v plné síle projevila
v závěru školního roku 1935/1936, kdy při-
hlášky dětí podané do měšťanských škol
v Praze byly vráceny s poznámkou, že
podle rozhodnutí Městského školního vý-
boru nesmí být žactvo z venkovských obcí
do těchto škol ve velké Praze přijímáno.
Žáci z naších obcí museli proto žádat o při-
jetí do měšťanských škol ve Vinoři, Čakovi-
cích či vzdálenějších Čelákovicích
a Brandýse nad Labem.
Obec Horní Počernice řešila urychleně si-
tuaci zajištěním náhradních prostor pro ně-
kolik tříd obecné školy, aby takto uvolněné
prostory mohly být využity pro zřízení po-
boček měšťanské školy v Kyjích už pro
školní rok 1936/1937, což se také podařilo.
Uvolněním dalšího místa byla v následují-
cím školním roce zřízena i pobočka Jedno-
ročního učebního kurzu /4. ročník/, jehož
věcné i osobní náklady hradila přímo obec
Horní Počernice.
Náhradní prostory pro třídy obecné školy
byly pronajaty v bývalém sirotčinci na dneš-
ním Křovinově náměstí a v soukromém ob-
jektu, pozdějším sídle Národního výboru
v dnešní ulici Jívanské. Na žádost o vlastní
měšťanskou školu v Horních Počernicích
odpověděla Zemská školní rada výnosem
z 13.6.1938 souhlasně s podmínkou, že
pro školu bude zajištěna vlastní vhodná bu-
dova. Tato podmínka byla naplněna na
pokyn Okresního školního výboru Praha -
venkov, podle kterého místní školní rada
dne 24.8.1939 rozhodla předat budovu
obecné školy v dnešní Bártlově ulici se za-
hradou a s hřištěm škole měšťanské. Stalo
se tak poté, co ztroskotaly všechny snahy
o výstavbu školy nové odmítnutím slíbe-
ného úvěru Okresní hospodářskou zálo-
žnou v Karlíně v čase, kdy už bylo
provedení stavby dokonce zadáno. Zem-
ská školní rada vyslovila nato souhlas s ote-
vřením neújezdní měšťanské školy
s českým vyučovacím jazykem dne
1.10.1939. Věcný náklad na provoz školy
nesla obec Horní Počernice.
V obci Chvály bylo zřízení vlastní měštan-
ské školy řešeno přístavbou budovy
obecné školy pro školu měštanskou. Přís-
tavba byla zadána 6.3.1937 podle plánů
arch. Klecánka staviteli J. Houžvičkovi ze
Satalic za 527.068 Kč.
Skutečné náklady dosáhly výše 553.300
korun. Přístavba byla dokončena a zkolau-
dována tak, že se 1. září 1937 zahájilo vy-
učování ve třech třídách formou poboček
měštanské školy v Kyjích, která tak měla
u nás po dvou pobočkách. Ředitelem měš-

ťanské školy v Kyjích byl tehdy Adolf Ko-
nopka. Na chvalské pobočce jej zastupo-
val odborný učitel František Svoboda a na
pobočce počernické školy odborný učitel
Jaroslav Bartl. Samostatná měštanská
škola byla ve Chvalech výnosem Zemské
školní rady zřízena k 1. září 1938, a po-
bočné třídy měštanské školy v Horních Po-
černicích byly ze správy školy v Kyjích
převedeny pod správu ustavené samo-
statné školy ve Chvalech.
Ředitelem školy byl ustanoven Jaroslav
Hnát a učiteli Miloň Charfreitág, Božena
Skočdopolová, Petr Pátek, Alois Němec,
Aloisie Kubelková, Miloslava Jezberová
a Božena Chrastná. Na pobočných třídách
v Horních Počernicích učili Jaroslav Bartl
pověřený zastupováním ředitele, František
Zouzal, Karel Pohan, Milada Martinovská,
Karla Lauschmanová a Božena Pecha-
nová. Do školy na Chvalech chodili děti
místní, ze Svépravic a z Xaverova, do školy
hornopočernické děti místní a ze Zelenče.
Na Chvalech ve čtyřech třídách tří ročníků
se učilo celkem 143 žáků, v Horních Po-
černicích ve čtyřech pobočkách a Jedno-
ročním učebním kurzu celkem 172 žáků.
Společenské dění v letech 1938 a 1939 se
promítalo do škol nejprve odchodem mla-
dých učitelů při mobilizaci v roce 1938. Po
obsazení pohraničních území republiky ně-
meckým vojskem 1. října 1938 došlo k od-
chodu českých učitelů z těchto míst. Jejich
ustanovováním na zbylém území republiky
k nám přišli například Josef Reithar, Václav
Havlíček a Josef Polanský. Po odtržení Slo-
venska a obsazení okleštěné republiky ně-
meckými vojsky dne 15. března 1939
obsadili němečtí vojáci dne 20. března
školy ve všech třech našich původních ob-
cích. V Horních Počernicích se mohlo učit
jen v pronajatých místnostech obecné
školy. Vyučování bylo řešeno střídavě -
obden obecná a měšťanská škola. Ve
Chvalech se do zabrání celé budovy v části
pro obecnou školu učilo také střídavě
obden s měšťankou. U vchodu do školy
stály vojenské stráže a v uličce vedle školy

byla nejprve vojenská kuchyně, kterou poz-
ději vystřídaly tanky. Po zabrání celé školy
zakoupila obec na vyžádání školní rozhla-
sový přijímač a 10 tlampačů k rozmístění
do tříd. Vojsko ze škol odešlo 29. dubna,
a tak po úklidu mohlo započít normální vy-
učování ve všech školách.
Po ustavení samostatné měšťanské školy
v Horních Počernicích ve školním roce
1939/1940 měla tato škola vzhledem k cel-
kovému počtu žáků 223 povoleno mít ke
třem kmenovým třídám tří ročníků ještě i tři
třídy pobočné. Ředitelem školy byl jmeno-
ván Josef Polanský a učiteli Václav Havlí-
ček, František Zouzal, Alois Němec, Karel
Pohan, Jaroslav Bartl a Milada Martinovská.
Poslední tři uvedení v průběhu roku na-
stoupili definitivní místa v Praze a místo nich
přišli Irena Klímová, Jarmila Illeová a Karel
Angelis. Na chvalské samostatné měšťance
po osamostatnění školy hornopočernické
se v tomto školním roce učilo celkem 159
žáků ve třech kmenových třídách tří ročníků
a dvou povolených třídách pobočných.
Také zde v průběhu roku došlo ke změnám
v učitelském sboru, mimo ředitele školy.
Novými učiteli byli jmenováni Josef Sla-
dovník, Olga Zoubková, Marie Obrazová,
Oldřich Dědič, Karel Kapeller, Ladislav Ku-
belka a Jiří Váně. Také v tomto školním
roce byly školy zabrány pro potřeby vojska
říšské branné moci. Stalo se tak 23. listo-
padu 1939. Školní nábytek a pomůcky
z kabinetů byly vystěhovány, ředitelé škol
úřadovali na obecních úřadech nebo ve
svých bytech. Náhradní vyučování bylo na
dopolední a odpolední směny zařízeno
v místních hostincích. Vojsko pobyt ukon-
čilo ve čtvrtek 30. listopadu. Po vyčistění
tříd a navrácení nábytku a pomůcek do ka-
binetů začalo 4. prosince opět řádné vy-
učování ve všech třídách. Vzniklé materiální
škody byly vojskem uhrazeny, avšak bez
náhrady zůstaly škody vzniklé v dětské
duši, dále prohlubované v nařizovaném sy-
stému výuky po celém období okupace až
do května 1945. Vzdělávání českých dětí
bylo záměrně tlumeno a usměrňováno
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podle záměru Velkoněmecké říše. Prak-
ticky pak bylo prováděno nejrůznějšími na-
řízeními, od začerňování textů a obrázků
v učebnicích, přes zákaz vyučování děje-
pisu až po nové výklady historie apod. Na
tomto místě proto patří vzdát poctu a po-
děkovat za hrdinské chování většině učitelů
a ředitelů škol, kteří dávali dětem v rámci
určených osnov ještě také základy národ-
ního sebevědomí, nezkreslené údaje z his-
torie českého národa a upevňovali tak víru
ve vítězství pravdy a spravedlnosti. Ve škol-
ním roce 1941/1942 se měšťanská škola
v Horních Počernicích stala školou újezdní.
To znamenalo, že sloužila i pro výuku žáků

stanoveného školního újezdu, který v tomto
případě zahrnoval ještě obce Dehtáry a Ze-
leneč z tehdejšího okresu Brandýského.
Od školního roku 1942/1943 byl zrušen
název škola měšťanská a byl používán
název škola hlavní. Organizačně byl systém
škol změněn tak, že školy obecné měly
čtyřletou docházku, a do prvních tříd škol
hlavních také se čtyřletou docházkou byl
proveden výběr ze stávajících pátých tříd
obecných škol. Zrušen byl také jednoročný
učebny kurs. Při zavření vysokých škol
a zrušení gymnázií byl přístup českých dětí
ke vzdělání velmi omezen. Vlastní vyučo-
vání v období okupace a 2. světové války

bylo často přerušováno na kratší nebo delší
dobu mimořádnými prázdninami pro ne-
dostatek topení a v posledním roce také
častými leteckými poplachy. Náhradní ře-
šení bylo nalezeno v ukládání domácích
úkolů a jejich odevzdávání v jednom nebo
dvou stanovených dnech docházky v prů-
běhu týdne. V tomto období také dochá-
zelo k častým změnám ve složení
učitelských sborů. U nás byly například
pravidelné přesuny prováděny mezi ško-
lami ve Chvalech, Horních Počernicích
a školou svépravickou.

Ing. Hubert Antes, kronikář

Naše putování začalo v prvních jarních
dnech, když jsme si společně vyhlédli ja-
bloň v blízkosti naší školy a pravidelně ji při
každé procházce pozorovali. Děti měly
možnost sledovat přirozenou proměnu
stromu od rašení pupenů až po česání jab-
líček. A právě sklizní začalo to pravé puto-
vání za jablíčkovou vůní. Krájeli jsme je,
posuzovali jejich vůni a ochutnávali. Vy-
vrcholením celého projektu bylo „štrůdlo-
vání“, kdy voněla nejen jablíčka, ale celá
MŠ U Dráčka. Každý si vyzkoušel loupání,
strouhání a vyvalovaní těsta, pečení závinu
bylo týmovou prací. Rodiče dodali jablíčka,
děti připravily záviny a kuchařky je upekly.
Společně jsme také vše snědli. Tím, ale
naše putování nekončí, vždyť i spadané ja-
bloňové listí má svou vůni.

za MŠ Spojenců Milena Karlecová

První víkend v říjnu Horní Počernice hostily
konferenci mládeže z Evangelické církve
metodistické. Přijelo více než 120 mladých
lidí z celé České republiky.
Záměrem organizátorů bylo představit
mladým různé možnosti, jak svou víru žít
tak, aby z ní měli něco i ostatní – tedy jak
prakticky být užitečný Bohu a růstu jeho
království pokoje a lásky v tomto světě.
Na hřišti areálu SKP HoPo vyrostl v prů-
běhu pátečního dopoledne vytápěný stan
úctyhodných rozměrů, který se hned
během prvního večera zaplnil. Konferenci
zahájil superintendent ECM Petr Pro-
cházka. Pak již přišel „nářez“ rockových
písní křesťanské skupiny ICF během první
bohoslužby. V sobotu proběhla zhruba de-
sítka seminářů pro mladé, např. Křesťan-
ský outdoor nebo Finančník křesťan,
Kaplan v armádě, Nemocniční kaplan,
Evangelizace, Zážitkové hry. Vystoupili zde
například David Říman známý z EXITU 316
z Křesťanské akademie mladých, šéfre-
daktor deníku Křesťan Dnes Rastislav Čiž-
már a mnoho dalších.
V neděli celá konference vyvrcholila mo-

derní bohoslužbou s Večeří Páně. Bohos-
lužbu provázela kapela BOLO Christ z Ta-
chova, kázáním posloužil místní farář ECM
Radislav Novotný s tématem Pane, pošli
mne! Bylo nádherné sledovat asi 150 úča-
stníků bohoslužby, jak se radostně pohu-
pují a tleskají za rytmu křesťanských chvál.
Nic by se nepodařilo, pokud by za přípra-
vou konference nestálo mnoho ochotných
dobrovolníků, kteří investovali svůj čas,
energii a peníze. Díky otevřenosti vedení
Základní školy ve Chvaletické měli kde
mládežníci přespávat. Stejná otevřenost a
důvěra byla v našich sesterských církvích,
v Českobratrské církvi evangelické a Církvi
Bratrské. Také ony umožnily využít své
prostory pro ubytování mládeže. Za to
všem patří dík.
Vnímáme opravdu jako dar z Nebes to
nádherné počasí babího léta, které nás
provázelo celý víkend. Máme naději, že
mladí si vzali k srdci výzvu celé konfe-
rence, protože křesťanská víra je přece
více, než jen slova.

Radislav Novotný,
farář ECM Horní Počernice

Čeština pro cizince
V rámci rozvojového programu MŠMT na
rok 2010 využila FZŠ Chodovická mož-
nosti poskytnutí finančních prostředků stát-
ního rozpočtu na zajištění podmínek
bezplatné přípravy k začlenění dětí - ci-
zinců do základního vzdělání.
Výuka českého jazyka přizpůsobená po-
třebám těchto žáků proběhla nejdříve for-
mou intenzivního kurzu, nyní se scházíme
dvakrát týdně. Děti z Mongolska, Ukra-
jiny.... A co na to říkají Ama, Anuka, Dogi,
Bujaka, Amar, Pavlík a Anton? "Procviču-
jeme si češtinu, chceme si rozumět s čes-
kými lidmi. Kurz nám moc pomáhá psát bez
chyb. Znalost češtiny budeme potřebovat
na další škole."

vedení FZŠ Chodovická

Více, než jen slova:
konference metodistické mládeže v Počernicích
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jsme ani nedutali, jelikož rychlost nahrávky
byla k neuvěření. Společným problémem
byla slohová práce. Místo na psaní, které
přebývalo v českém jazyce, tady znatelně
chybělo. Byl nám přidělen jeden papír
s předtištěným řádkováním a rámečkem,
kam se prostě musíme vejít. Navíc nám
byl poskytnut nadstandard v podobě ori-

entačních bodů
týkajících se
počtu slov. Já
osobně jsem na
řádku s orientač-
ním číslem 120
byla sotva na de-
vadesáti slovech.
Musela jsem
řádky půlit, pro-
tože co není na-
psáno v rámečku,
jako by nebylo.
Tento problém se
vyskytoval v hojné
míře. A opět, kon-

cept je přežitek.
Matematiku jsme shledali jednoduchou, až
primitivní. Základní úroveň se skládala
z učiva druhého stupně základní školy,
úroveň vyšší vypadala tak, jak jsme si
všichni představovali úroveň základní.
Suma sumárum: vypadá to trochu jako
kdyby CERMAT řídil autobus, aniž by měl
řidičský průkaz. Bohužel my, pokusní krá-
líci, jsme jeho pasažéry. Takže nám stejně
nezbude jiná možnost, než neustále počí-
tat slova a prokazovat se občanským prů-
kazem několikrát denně. Tímto nechci
projekt státních maturit úplně zatracovat,
jen chci poukázat na jeho značné mezery.
Pokud přiloží ruce k dílu zkušení pedago-
gové, věřím, že tyto nedostatky mohou být
zcela eliminovány. Ovšem v současné po-
době se máme ještě na co těšit!

Alena Pellešová, studentka oktávy
/Příspěvky jsou redakčně kráceny,

více na webových stránkách školy/.

koncem testu je možná trochu zarážející,
ale snesitelný.
První proběhla zkouška z českého jazyka.
Didaktický test základní úrovně leckdy
neměl s jazykem českým mnoho společ-
ného, v úrovni vyšší se objevily sporné
otázky. Skutečný problém nastal se sloho-
vou prací. Obě varianty měly možnost vý-
běru z deseti témat. Toho, kdo si zvolil
základní úroveň, zkusil CERMAT nachytat
na neexistující slohové útvary. Bohužel to
nebylo záměrně, a tak může CERMAT jen
doufat, že jejich útvar ,,zamyšlení“ třeba
jednou vejde v platnost.
Následoval anglický jazyk. Didaktický test
/poslechová část a oddíl pro práci s textem
+ slohová práce/ byl až směšně jednodu-
chý. Protikladem je německý jazyk, kde
i základní úroveň byla náročná. Při posle-
chové části vyšší úrovně anglického jazyka
se ozýval posměch studentů, neboť ná-
ročnost byla téměř nulová, naopak při po-
slechu vyšší úrovně německého jazyka

Chorvatsko
V pátek 10. září jsme odjeli na Makarskou
riviéru, kam jsme dorazili po několikahodi-
nové cestě a nemohli se nabažit pohledu
na azurově modré moře. Ještě odpoledne
jsme se koupali, voda byla studená, ale v
tom horku a po cestě o to víc osvěžující.
Během pobytu jsme jeli na ostrov Hvar a
Makarskou, kde jsme měli možnost projít
se po městě a koupit si suvenýry. Zpět
jsme se lodí vraceli večer a bylo skvělé
dívat se na oblohu posetou hvězdami, po-
slouchat šumění vln a zapomenout na
všechny starosti.
V našem programu byly též hodiny latin-
sko-amerických tanců salsy a bachanty,
malování na kamínky, mandaly, sou-
těže, atd. Než jsme se nadáli, dny u
moře utekly jako voda. Naposledy
jsme se vykoupali, užili si sluníčka a
večer byla diskotéka. V sobotu jsme
zamávali kempu a vyrazili na cestu
domů.

Michaela Žatecká, kvinta B

Maturity nanečisto
Ve dnech 11. – 13. října jsme absolvovali
maturitní generálku. Některá pravidla byla
vyloženě k smíchu a celkový přínos zatím
shledávám nulový. Nejvtipnější pravidlo je
asi neustálé prokazování totožnosti. Ob-
čanský průkaz musíme předložit kontrole,
abychom dostali zadání testů. Pokud má
test více částí (jako například zkouška z ja-
zyka), probíhá to asi takto: prokážeme se
průkazem totožnosti a dostaneme první
část, poté odevzdáme a následuje několi-
kaminutová pauza, při které se nesmíme
prakticky pohnout z místa. Na řadě je část
druhá a ejhle, zase po nás chtějí občanku.
Zákaz pití či zákaz opustit místnost před

Škola v přírodě na horské
chatě Dvoračky
Cesta do Rokytnice nad Jizerou 12.
září uběhla nečekaně rychle. Autobus
zaparkoval pod prudce se zvedajícím
kopcem. Šplhali jsme na vrchol, na
horskou boudu Dvoračky. Odpoledne
jsme vyrazili prozkoumat okolí. Po cestě,
kde rostly borůvky, jsme došli k Růženčině
zahrádce a k Harrachovým kamenům,
odkud byl krásný výhled do okolí. Každé
dopoledne jsme měli výuku a večer zá-
bavný program. Vyšli jsme si na Krakono-
šovu snídani nebo do cukrárny v malé
vesnici zvané Rezek. Když pršelo, foukal
vítr, byla mlha a zima, hráli jsme stolní a ka-
retní hry, u kterých byla taky velká zábava.
Ve čtvrtek jsme vyrazili na Ručičky a večer
k nám přišel na besedu záchranář z Hor-
ské služby. Před spaním jsme se dívali
z okna na rozsvícená městečka a vesnice.
Bylo to jako letět v noci letadlem. Sen-
zační!

Lucie Zadáková,
Daniela Seigová, prima A

Studenti gymnázia o zážitcích z výletů a maturitní generálky
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Poutní slavnost
Díky dlouhodobé a úzké spolupráci
Střední odborné školy pro administrativu
EU a Speciální základní školy Bártlova se
každoročně setkávají studenti SOŠ a žáci
SZŠ, aby společně strávili všední odpo-
ledne a oslavili svátek svatého Václava. Po
výborné zkušenosti z loňska se studenti
i letos rozhodli připravit v blízkosti školní
budovy pouťové atrakce.
Návštěva dorazila do Lipí v brzkých odpo-
ledních hodinách a zábava se velmi rychle
rozproudila. Každý ze skupiny studentů,
kteří společně s vychovateli domova mlá-
deže celou akci připravili, zaujal místo na
svém stanovišti. Děti se svým doprovodem
překonávaly překážkovou dráhu, zdobily
perníková srdce, prokazovaly všeobecné
znalosti, vystřelovaly papírové růže, rozjí-
maly nad staročeskými pohádkami, před-
váděly svůj výtvarný talent a kromě mnoha
dalších aktivit mohly využít služby zkuše-
ného věštce, respektive vkusně obleče-
ného studenta s křišťálovou koulí.
Počasí se nám opravdu vydařilo, a tak
jsme mohli návštěvníky pozvat i na malé
pohoštění v podobě grilovaných uzenin,
osvěžujících nápojů a sladkostí domácí vý-
roby. Všichni odešli s úsměvem na rtech
a už teď se těší na další společné setkání.

K. Baitlerová, P3B

Maturity, sport
a české pověsti
Druhý říjnový týden se nesl nejen v duchu
voleb, ale také tolik diskutované maturitní
generálky. Mezi dvanácti sty dvaceti pěti
středními školami celé republiky, které se
do tohoto projektu zapojily, byla i Střední
odborná škola pro administrativu Evropské
unie. Všichni studenti čtvrtých ročníků si
mohli vyzkoušet bez větších obav to, co je
čeká již od dubna příštího roku načisto.
A zatímco se maturanti potili nad zálud-
nými otázkami didaktických testů z češtiny,
cizích jazyků a matematiky, oddávali se je-
jich mladší spolužáci především sportov-
ním hrátkám. Na školním hřišti proběhly
v pondělí a úterý turnaje v basketbalu,
prváci a druháci se vystřídali i v bazénu na
Černém Mostě. Nejen sportem však živ je
student, a tak se vyučující anglického ja-
zyka postarali o duševní potravu žáků dru-
hých a třetích ročníků. Ti navštívili divadelní
představení v angličtině a tím si upevnili
své znalosti a snad i rozšířili alespoň slovní
zásobu.
I studenti P1A se vydali za kulturou, tento-
krát do Národního muzea. Prohlédli si zde
nově otevřenou interaktivní výstavu Staré
pověsti české. Kdo chtěl, získal nové mý-
tické jméno, vystoupil na symbolickou
horu Říp nebo se zasmál při čtení překladů
Jiráskových pověstí do ostravštiny či han-
tecu. Ti statečnější si zahráli na Bivoje při
zvedání vycpaného kance a prokázali svou

Podzimní aktivity SOŠ pro administrativu EU
sílu i v souboji s pohanskými modlami. In-
telektuálněji založení studenti mohli luštit
tajemný nápis na hrobu praotce Čecha
nebo přemýšlet, co by se stalo, kdyby
změnili jeho rozhodnutí a přemístili národ
na jiné místo v Evropě.
Nikdo tedy nezahálel, ale nejtěžší břímě le-
želo na maturantech. Doufejme, že jim ge-
nerálka pomůže v tom, aby tu opravdovou
zkoušku zvládli co nejlépe.

O víkendu proti drogám
Studenti prvního ročníku Střední odborné
školy pro administrativu Evropské unie se
od 8. do 10. října vypravili do Dolních Mí-
seček v Krkonoších. Nejeli zdolávat ná-
ročné turistické trasy, ale seznámit se blíže
s problematikou drogových závislostí. Pod
vedením zkušených lektorů a v doprovodu
pedagogů SOŠ získali mnoho nových in-
formací, ale zapracovali také na stmelování
třídního kolektivu, což je v prevenci všech
sociálně-patologických jevů velmi důležité.
Počasí bylo navzdory pesimistickým před-
povědím během celého víkendu přímo
úžasné, a tak bylo možné mnoho aktivit
provádět venku.
Vyzkoušeli jsme si přechod bažiny, prolé-
zání pavoučí sítí, ale nejvíce se všem líbilo
vyhazování do vzduchu, u kterého se nej-
více ukázalo, jak si spolužáci vzájemně dů-
věřují. Nejnapínavější byl určitě večerní
keltský rituál. Za svitu loučí jsme prochá-
zeli územím čarodějnice, vraceli život těm,
kterým ho čarodějnice vzala, přemýšleli
o poselstvích, která chceme předat ostat-
ním ve třídě i lidem na celé planetě a na
závěr spálili v kouzelném ohni svá nejtaj-
nější přání. Zpívání při kytaře bylo krásným
zakončením sobotního večera.
Celý víkend se skvěle vydařil a všichni
jsme v neděli odpoledne odjížděli velmi
spokojeni a s předsevzetím, že se na ta-
kové akci určitě znovu sejdeme.

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

Netradičně tradiční návštěva
dětského domova
Už pátým rokem spolupracuje Střední od-
borná škola pro administrativu Evropské
unie s dětským domovem ve Volyni, ale
kvůli odchodu loňských čtvrťáků bylo
nutné vybrat nové studenty do týmu, který
bude pokračovat v zavedené tradici. Na
nové členy čekal na konci září víkend plný
seznamování, nových zkušeností a zážitků.
Jsem studentem třetího ročníku oboru
právní administrativa a jsem nesmírně rád,
že jsem dostal tu možnost s dětským do-
movem ve Volyni spolupracovat. Trvalo mi
skoro rok, než jsem v sobě našel odvahu,
abych se k této spolupráci přihlásil.
Zmíněný víkend a jeho program mě pří-
jemně překvapil. Předsudky, které si lidé
s dětskými domovy a dětmi v nich spojují,

mě naladily a připravily na prostředí mno-
hem drsnější, než jsem pak měl možnost
ve skutečnosti pozorovat. Jak děti, tak
i pracovníci domova byli moc milí, ochotní,
usměvaví a vstřícní, ačkoli mnohé z nás vi-
děli poprvé.
Skupina studentů naší školy si pro děti při-
pravila program na páteční i sobotní večer.
Karaoke, taneční soutěže i diskotéka po-
mohly k tomu, abychom se všichni navzá-
jem lépe poznali.
Byl jsem hodně překvapen tím, jak velké
pouto vzniklo mezi novými členy a dětmi
z domova během jediného víkendu. Toto
pouto se nejvíce projevilo, když jsme se
připravovali na odjezd zpět do Prahy.
Tiché loučení beze slov, pouze slzy a ob-
rázky od dětí na památku jako projev dů-
věry, vděku a skromné prosby o to,
abychom přijeli znovu.
Nikdy nezapomenu na upřímné pohledy
malých i velkých, když se naše auto otá-
čelo na dvoře před budovou dětského do-
mova. Do posledního okamžiku nám
nepřestávali mávat a přes slzy nám věno-
vali poslední úsměvy na rozloučenou.

Vitaliy Grygorskyy, A3A

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

ské, malířské a bourací práce, odvoz suti
zajištěn. Rekonstrukce bytu, domů,

kanceláří, sklepních prostor.
Mobil: 777 670 326

Kompletní úklid domácností+údržba
zahrad. Levně, doprava zdarma.

Tel.: 775 289 853

INZERCE
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VÍKENDOVÉ KURZY
ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA

Pro koho: Kurz je určený pro studenty, kteří
se nikdy český znakový jazyk neučili a nebo

pro studenty s malou znalostí
českého znakového jazyka

Systém výuky: Výuka bude probíhat o víkendech
od 10:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 13:30 hod.

v těchto termínech:

12. - 13. 02. 2011
26. - 27. 02. 2011
12. - 13. 03. 2011
26. - 27. 03. 2011
09. - 10. 04. 2011
07. - 08. 05. 2011
21. - 22. 05. 2011
04. - 05. 06. 2011
18. - 19. 06. 2011

Celkem se jedná o 9 víkendů (70 vyučovacích hodin)
Místo konání: Pevnost - České centrum znakového

jazyka, o. s., Krátkého 4/250, Praha 9, 1. patro
Přihlásit se můžete prostřednictvím

emailu: pevnost@pevnost.com
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Děkujeme všem, kteří nám daliDěkujeme všem, kteří nám dali
svůj hlas a tím i šanci na změnu.svůj hlas a tím i šanci na změnu.
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TISK: Omikron Praha, spol. s r.o.
Doudova 22, 147 00 Praha 4
REKLAMACE DISTRIBUCE HPZ: 271 071 690
Tel. èíslo ÚMÈ Praha 20: 271 071 611 (711)

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

Doprava zdarma.

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

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

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

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

Tel.: 281 924 588, 602 970 835

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

SERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮSERVIS PLYNOVÝCH KOTLŮ
Viadrus, Dakon, Buderus, Junkers,

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

Mytí oken, čištění koberců a čalounění.
Tel.: 604 609 641

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

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

Nabízíme vedení účetnictví
a daňové evidence. Mzdové účetnictví.

Zastupujeme klienty na FÚ, na institucích
soc. a zdrav. pojištění. Tel.: 777 723 158

DOPRAVNÍ FIRMA SE SÍDLEMDOPRAVNÍ FIRMA SE SÍDLEM
VV HOR. POČERNICÍCH PŘIJMEHOR. POČERNICÍCH PŘIJME

ŘIDIČE SKUP. C.ŘIDIČE SKUP. C.
PRAXE VPRAXE V OBORU NUTNÁ.OBORU NUTNÁ.

TEL.: 603 169 227 + 603 518 608TEL.: 603 169 227 + 603 518 608

Doterapie - psychoterapie, psycholo-
gické poradenství, léčba závislosti, kou-

čing. Ordinace v H. Počernicích.
Cena od 350,-Kč za sezení.

Obj. tel.: 777 966 757, www.doterapie.cz
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Soukromé hodiny angličtiny pro školáky,
studenty a dospělé. Ing. Hana Babíč-

ková, mob.: 776 807 962, mail: hana.ba-
bickova@seznam.cz

Prodám garáž na pronajatém pozemku
v H.P. Levně. Tel.: 723 802 324

Přenechám zahrádku 350m2

se zahradní chatkou v zahrádkářské
osadě Chvalka H. Počernice.

Cena dohodou. Tel.: 604 762 459

Vyměním dům v Klánovicích za řad. dům
v Hor. Počernicích+doplatek, nebo pro-

dám za 5 550 000 Kč. T. 725 769 569

Hlídání dětí 0,5-6 let (sportovní program)
Po-Pá 9-12 hod. 150 Kč/3 hod./dítě.

Sportovní areál Satalice.
www.studiosatalice.cz. Tel.: 721 447 071

Hledám k pronájmu 1+KK.
Tel.: 281 922 457

AUTODOPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE

Milan Petružálek
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

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

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

!

Kosmetické a nehtové studio
Soňa Niklfeldová

Otovická 2340/20, 193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel.: 281 922 553, 602 864 823

sona.niklfeldova@tiscali.cz, www.kosmetika.kablik.cz
• ošetření kosmetikou Rosa Graf • vizážistika (denní
a večerní líčení) • masáže horkými lávovými kameny •

• manikúra • gelové nehty - modeláž UV gelem •

NOVINKA
PERMANENTNÍ MAKE-UP

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 likvidace obchodních
společností, korporátní dokumenty, vymáhání pohledávek, zá-
pisy do OR a další. Právo občanské - všechny druhy občan-
skoprávních smluv, smlouvy nájemní, výpovědi z nájmu,
dědictví, vlastnická práva. Zákon o rodině - rozvod manžel-
ství, vypořádání SJM, výživné, apod. Právo správní - správní
řízení, stavební zákon, správní rozhodování obcí a další.
Zastupování před soudy - civilní spory, exekuce, apod.

Pracovní doba: 8,30 - 18,00 hod.,
i v jiných termínech po předchozí tel. dohodě

Omlouvám se čtenářům za mylnou informaci v HPZ 10/2010 na straně 24, kde byl u kandidátky do pražského zastupitelstva
Hany Havlíčkové chybně uveden titul Ing. Martin Janda, grafik
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