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	 15.00	 ČERNOŠSKÁ	POHÁDKA	 DiVADlO	H.	POČERNicE

 6. 11. 	15.00	 ZAHÁjENí	VýStAVy	OD	VOStOKu	PO	cHVAly	–	50	lEt	VyStřiHOVÁNEK	 cHVAlSKý	ZÁmEK

	 	 Z	ABc,	cEStA	K	DětEm	(cElé	ČESKO	ČtE	DětEm,	lAli	jógA,	mEDVíDKOV)

 8. 11. 	19.30	 NÁVŠtěVy	u	PANA	gREENA	 DiVADlO	H.	POČERNicE

 8. 11. 	14.00	 PřEDNÁŠKA:	ZDRAVý	žiVOtNí	Styl	PRO	KAžDý	VěK	 cHVAlSKý	ZÁmEK

 9. 11. 	18.00	 ŠEStiNEDělí	A	KOjENí	 mum,	mEZilESí	2058	

 9. 11. 	18.00	 SPOlEČNý	KONcERt	žÁKŮ	ZuŠ	A	DitHmARScHER	muSiKScHulE	 SÁl	KD	KyjE

10. 11. 	 9.30	 mASÁžE	mimiNEK	 mum,	mEZilESí	2058

10. 11. 	19.30	 VyuČOVÁNí	DONy	mARgARiDy	 DiVADlO	H.	POČERNicE

11. 11. 	18.00	 KONcERt	ZuŠ	HORNí	POČERNicE	A	DitHmARScHER	muSiKScHulE	 DiVADlO	H.	POČERNicE

11. 11. 	19.00	 VERNiSÁž	VýStAVy	RADOVANA	PAucHA	–	NOVý	POHlED	 cHVAlSKý	ZÁmEK

12. 11. 	 9.00	 BuRZA	DětSKýcH	POtřEB	 mum,	mEZilESí	2058

12. 11. 	17.00	 FilmOVý	FEStiVAl	ZimNícH	SPORtŮ	 DiVADlO	H.	POČERNicE

12. 11. 	18.	00	 DÁmSKÁ	SVAtOmARtiNSKÁ	jíZDA:	SE	ZAStuPitElKAmi	NA	VíNO	 cHVAlSKý	ZÁmEK

13. 11. 	15.00	 PERNíKOVÁ	cHAlOuPKA	 DiVADlO	H.	POČERNicE

13. 11. 	17.00	 POČERNicKÁ	SVětýlKA	 cHVAlSKý	ZÁmEK

15. 11. 	19.30	 HOSPODSKÁ	 DiVADlO	H.	POČERNicE

16. 11. 	17.00	 miROSlAV	mAtOuŠ:	PutOVÁNí	ROSOu	i	PRAcHEm		 cB,	NÁcHODSKÁ	171

19. 11. 	14.00	 SEtKÁNí	BýVAlýcH	ČlENŮ	SKAutSKé	ORgANiZAcE	 Kc	DOmEČEK

20. 11. 	15.00	 A	PřEcE	tu	StRAŠí	 DiVADlO	H.	POČERNicE

21. 11. 	18.00	 ii.	HuDEBNí	VEČER:	tRADiČNí	KONcERt	žÁKŮ	ZuŠ	 SÁl	ZuŠ	RAtiBOřicKÁ

21. 11. 	19.30	 PicASSO	 DiVADlO	H.	POČERNicE

23. 11. 	19.30	 EKODOmÁcNOSt		 mum,	mEZilESí	2058

24. 11. 	 8.30	 FlEXiBilNí	FORmy	PRÁcE	PRO	ZAměStNAVAtElE	i	ZAměStNANcE	 cHVAlSKý	ZÁmEK

24. 11. 	19.30	 ZmýlENÁ	PlAtí	 DiVADlO	H.	POČERNicE

26. 11. 	 9.00	 KuRZ	VÁNOČNíHO	ARANžOVÁNí	 mum,	mEZilESí	2058

26. 11. 	15.00	 StRAŠiDElNý	mAŠKARNí	BÁl	PRO	Děti	 ŠPEjcHAR	cHVAly

26. 11. 	18.00	 NAROZENiNOVý	DVOjKONcERt	m.	PAlEČKA	A	i.	jAHElKy	 DiVADlO	H.	POČERNicE	

27. 11. 	15.00	 PRiNcEZNA	A	KOuZElNÁ	VětViČKA	 DiVADlO	H.	POČERNicE

27. 11. 	15.00	 ZAHÁjENí	VÁNOČNí	VýStAVy	 cHVAlSKý	ZÁmEK

28. 11. 	18.00	 KONcERt	uČitElŮ	ZuŠ	HORNí	POČERNicE	 DiVADlO	H.	POČERNicE

30. 11. 	19.30	 FlEXiBilNí	FORmy	PRÁcE	PRO	ZAměStNANcE	i	ZAměStNAVAtElE		 mum,	mEZilESí	2058

 5. 12. 	 9.00	 miKulÁŠ	V	OS	mum	 mum,	mEZilESí	2058

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

Kalendář akcí v Horních Počernicích v listopadu 2011

 6. 11.
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Z obsahu:

	 6	 Svátek	seniorů	a	zámecká	
posezení

	 8	 Primátor	představil
knihu	Praha	očima	dětí

	 12	 Odborná	konference	SmARt
v	ZŠ	Ratibořická

	 16	 chvalský	zámek	
od	října	samostatně	a	s	novou	
ředitelkou

	 19	 Kontakty	na	lékaře	
a	ordinace	v	mČ	Praha	20

Kalendář pro rok 2012

jako	tip	pro	celoroční	radost,	ale	i	třeba	
milý	vánoční	dárek	vám	můžeme	nabídnout	
nový	kalendář	mČ	Praha	20	pro	nadcházejí-
cí	rok.	už	jeho	název	je	patřičně	výmluvný:	
Horní	 Počernice	 očima	 našich	 dětí.	 malí	
malíři	 z	 našich	 základních	 škol	 se	 oprav-
du	snažili	a	krásný	výsledek	 jejich	práce	si	
můžete	 zakoupit	 od	 poloviny	 listopadu	 na	
označených	 distribučních	 místech:	 prodej-
nách	Pekařství	moravec	v	Běchorské	a	jívan-
ské	 ulici,	 v	 Restauraci	 u	 pekaře	 (Bowling)	
v	lipí	ulici,	Salon	marton	v	chvalkovické	uli-
ci,	v	trafice	v	jeřické	ulici,	květinářství	Dita	
marková	v	Domkovské	ulici	nebo	na	recepci	
chvalského	zámku.

Na titulní straně Chvalský rybník
Foto: Vladimír Mojžíš

Vážení	spoluobčané,

v	listopadu	to	bude	rok,	kdy	se	na	radnici	v	Horních	Počernicích	
objevily	nové	tváře.	máme	za	sebou	první	rok	práce	a	realizací	našich	
vizí.	Rok	plný	úkolů,	jejichž	celkový	počet	se	stále	nezmenšuje,	ale	na-
opak	narůstá	navzdory	jejich	plnění,	rok	strávený	hledáním	podkladů	
a	smluv,	které	nám	nebyly	v	začátku	předány	a	některé	z	nich	nemáme	
dodnes.	Rok	uhýbání	před	kostlivci	vypadávajících	ze	skříní	a	lezoucích	
z	každé	zásuvky,	kterou	jsme	otevřeli,	rok	věcí	dlouhodobě	nebo	vůbec	
neřešených.	 řečeno	 sportovní	 terminologií	 –	 je	 čas	 hodnocení	 první	

čtvrtiny	utkání.	Hodnocení	toho,	co	se	nám	povedlo	splnit	z	našeho	volebního	programu.	Aby	to	ne-
byl	pohled	pouze	subjektivní,	připravujeme	rekapitulaci	všeho,	co	jsme	si	před	komunálními	volbami	
programu	dali	za	cíl,	co	jsme	zjistili,	co	se	snažíme	napravovat,	co	se	povedlo,	ale	také	to,	co	se	dosud	
nepodařilo	a	proč.	to	vše	proto,	abychom	předložili	otevřený	účet	vám,	občanům	Horních	Počernic,	
a	vy	sami	jste	mohli	naší	práci	zhodnotit.

Čeká	nás	předvánoční	období	plné	spěchu,	nákupů	a	shánění	dárků.	Pokusíme	se	vám	společně	
s	novou	ředitelkou	chvalského	zámku	Alexandrou	Kohoutovou	toto	poněkud	hektické	období	zpříjem-
nit	zajímavými	akcemi.	Připravujeme	pro	vás	krásné	vánočních	výstavy	a	ukázky	umění	počernických	
dětí.	Přijměte	tedy	pozvání	na	chvalský	zámek,	který	konečně	začíná	pulsovat	kulturním	životem.	

Po	prvním	roce	zásadních	změn	na	hornopočernické	radnici	dochází	také	ke	změnám	v	našem	
Zpravodaji,	které	mají	jediný	cíl:	snažíme	se	jeho	vzhled	i	obsah	vylepšit	tak,	aby	byl	pro	vás	užiteč-
ným	a	zábavným	společníkem.	určitě	jste	si	všimli	nové	grafické	úpravy	časopisu.	Pokud	jde	o	obsah,	
chceme	zachovat	vše,	na	co	jste	v	Hormopočernickém	zpravodaji	zvyklí,	tedy	informovat	vás	o	všem	
důležitém	a	zajímavém	dění	v	obci.	Nadále	budeme	zveřejňovat	vaše	dopisy	a	naše	odpovědi	na	ně.	
Pište,	posílejte	své	náměty	i	připomínky	ke	všemu,	co	vás	zajímá.	Přeji	vám,	aby	podzimních	uplaka-
ných	a	mlhavých	dnů	bylo	co	nejméně.

hana moravcová, starostka

Slovo starostky Prahy 20

Slavnostní	předání	Listiny	o	udělení	státního	občanství	České	republiky

tajemnice	ÚmČ	 Praha	 20	 ing.	 Kateřina	 lusková	 předala	
12.	října	2011	na	chvalském	zámku	listinu	o	udělení	státní-
ho	občanství	České	republiky	juriji	muradjanovi	z	Kazachstá-
nu.	Pan	muradjan	žije	v	naší	republice	spolu	se	svými	rodiči	
od	 roku	 2001.	 Přejeme	 novému	 občanovi	 Horních	 Počernic	
úspěšné	dokončení	studií	na	VŠE	a	blahopřejeme	mu	k	získání	
státního	občanství	České	republiky.

jana keilová, matrikářka

Ve dnech 4. a 18. října proběhla dvě vítání občánků.
Děti slavnostně přivítala radní Alena Štrobová a tajemnice ÚMČ Ing. Kateřina Lusková.

Krátké vystoupení na úvod předvedly děti ze ZŠ Stoliňská.

Vítání	nových
občánků
Horních	Počernic
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Nová tajemnice
ÚMČ Praha 20
Ing. Kateřina Lusková:
Vždycky je co zlepšovat
Na pozici tajemníka byla vybrána ve výběrovém řízení po odchodu 
předchozího tajemníka Ing. Františka Dvořáka. Někteří z našich 
čtenářů ji znají z dřívější pracovní pozice vedoucí ekonomického 
odboru, kterou na Úřadu MČ Praha 20 vykonávala od roku 2008.

“Povoláním i přesvědčením jsem ekonom. 
vystudovala jsem vysokou školu ekonomickou 
v Praze, kterou jsem ukončila v roce 1981. mám 
dlouholeté zkušenosti z veřejné správy a mi-
mo jiné jsem se podílela na zavádění několika 
ekonomických systémů,” říká	Kateřina	lusková,	
která	sice	v	Horních	Počernicích	nebydlí,	ale	má	
k	této	městské	části	velice	dobrý	vztah.

Na	otázku,	čeho	by	ve	své	funkci	tajemnice	
ráda	dosáhla,	odpovídá:	“ráda bych uskutečnila 
některé změny v zaběhnutém systému činnosti 
úřadu. jeden důležitý krok je už za námi, tím 
bylo zavedení ekonomického systému; v sou-

časné době probíhají některé organizační změ-
ny. oba tyto kroky přispěly k lepšímu využívání 
finančních prostředků, například v investicích 
do škol a dalšího majetku obce.”	

V	 blízké	 budoucnosti	 by	 Kateřina	 lusková	
ráda	 rozšířila	 informační	 systém	 úřadu	 o	 dal-
ší	 agendy,	 například	 v	 rámci	 stavebního	 řízení	
a	 správních	 agend.	 Spolu	 s	 tím	 předpokládá	
i	sjednávání	schůzek	přes	internet	a	prodloužení	
úředních	 hodin	 dle	 objednávky.	 “dalším mým 
cílem je zlepšení informovanosti občanů pomo-
cí připravovaných nových webových stránek. 
vždycky je co zlepšovat, to je moje motto.”

Ekonomka	a	tajemnice	Úřadu	městské	části	
Praha	 20	 ale	 nežije	 jen	 prací,	 Ve	 volném	 čase,	
kterého	nemá	mnoho,	se	věnuje	rodině,	ráda	ces-
tuje,	má	slabost	pro	pejsky	a	v	zimě	ráda	lyžuje.	
Přejeme	 jí	 hodně	 úspěchů	 ve	 všech	 profesních	
i	soukromých	aktivitách.

dana mojžíšová

Stručný průvodce Úřadem MČ Praha 20 s novou tváří

Koncem	 července	 2011	 schválila	 Rada	 mČ	
Praha	20	první	organizační	změnu,	v	rámci	které	
došlo	k	organizačnímu	sloučení	několika	odborů.	
cílem	bylo	snížení	počtu	funkcí	vedoucích	odbo-
rů	a	sloučení	některých	souvisejících	činností	do	
jednoho	odboru.	Druhou	organizační	změnu	pro-
jednala	rada	koncem	září	s	účinností	od	1.		10.	
2011.	V	rámci	organizačních	změn	byli	jednotliví	
vedoucí	pověřeni	řízením	svých	útvarů	a	nově	jsou	
podle	zákona	o		úřednících	vypisována	výběrová	
řízení	na	obsazení	pracovních	pozic,	která	můžete
najít	 na	 úřední	 desce.	 V	 rámci	 průvodce	 po	
odborech	 Úřadu	 mČ	 Praha	 20	 vás	 chci	 sezná-
mit	s	náplní	 jejich	činnosti	a	novém	rozmístění	
a	představit	vám	jednotlivé	vedoucí.	uvedenými	
organizačními	 změnami	 došlo	 ke	 snížení	 po-
čtu	odborů	a	útvarů	ze	14	na	9,	 snížení	počtu	

pracovníků	o	13	a	ke	zřízení	některých	nových	
funkčních	míst.	 Předpokládané	 úspory	 předsta-
vují	měsíčně	cca	200	tis.	Kč	na	mzdách.

Odbor	kanceláře	úřadu	
Nově	zastřešuje	činnosti	nutné	pro	chod	úřadu.	
jeho	součástí	je	nově	referát	personalistiky.	Dále	
pod	něj	spadají	informatici,	spisová	služba	včet-
ně	podatelny	a	asistentek	vedení	obce.	
Novou	 vedoucí	 odboru	 kanceláře	 úřadu	 je	 od	
1.	 11.	 2011	 JUDr.	 Lenka	 Štumperová.	 Odbor	
včetně	podatelny	sídlí	v	budově	Jívanská	647.

Ekonomický	odbor	
má	 nově	 oddělení	 finanční	 účtárny	 po	 zavede-
ní	 ekonomického	 systému	giNiS,	 který	 zlepšuje	
efektivitu	práce	a	umožňuje	 lepší	kontrolu	hos-
podaření	 s	 finančními	 prostředky.	 Do	 ekono-
mického	odboru	byla	převedena	 agenda	dotací	
a	 fondů	Eu	z	odboru	hospodářské	 správy	a	 in-
vestic.	 Odbor	 má	 také	 nově	 právníka.	 Agenda	
místních	poplatků	zůstává	beze	změny.	
Trvalým	 zastupováním	 vedoucího	 odboru	 je	
pověřena	 Kateřina	 Nováková.	 Nachází	 se	 v	 Jí-
vanské	 647,	 1.	 patro.	 Pokladnu	 nově	 najdete	

v	 přízemí	 hlavní	 budovy,	 kde	 je	 bezbariérový	
přístup.

Odbor	živnostenský
a	občanskosprávních	agend	
Zajišťuje	činnosti	související	s	registrací	podnika-
jících	fyzických	a	právnických	osob	a	jejich	kont-
rolu.	Oddělení	správních	agend	odboru	zajišťuje	
služby	 czechPOiNt,	matriku,	 evidenci	 obyvatel,	
vydávání	 osobních	 dokladů	 a	 ověřování	 listin.	
V	odboru	 je	 zřízen	 samostatný	 referát	přestup-
kového	řízení.	
Vedoucí	 odboru	 je	 Ing.	 Alexandra	 Janáčková	
a	naleznete	jej	v	přízemí	hlavní	budovy	Jívanská	
647.

Odbor	hospodářské
správy	a	investic	
má	 dvě	 nová	 oddělení:	 oddělení	 správy	 majet-
ku	 a	 investic,	 které	 komplexně	 zajišťuje	 správu	
majetku,	 bytového	 fondu	 a	 investiční	 činnost.	
Oddělení	majetkové	evidence	se	zabývá	eviden-
cí	 movitého	 a	 nemovitého	 majetku	 svěřeného	

Vážení občané a čtenáři Hornopočernického 
zpravodaje, dovolte mi, abych vás ve 
stručnosti provedla změnami, které Úřad 
městské části Praha 20 zaznamenal v průběhu 
posledních měsíců. Prvotní informace o 
probíhajících organizačních změnách přineslo 
zářijové číslo HPZ; cílem těchto změn bylo 
provést opatření, která povedou ke snížení 
výdajů na činnost úřadu, ke zvýšení efektivity 
práce, ale zejména ke zlepšení komunikace 
mezi jednotlivými odbory a mezi úřadem 
a občany.

“Organizační změny přispěly
k lepšímu využívání finančních
prostředků, například v investicích
do škol a dalšího majetku obce”
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městské	části.	Evidenci	nemovitého	majetku	dří-
ve	zajišťoval	odbor	rozvoje	obce.	
Vedoucí	odboru	byla	jmenována	Ing.	arch.	Hana	
Pochmannová	 a	 najdete	 jej	 na	 detašovaném	
pracovišti	Náchodská	754	(nad	knihovnou).

Odbor
sociálních	věcí	a	školství	
Vznikl	sloučením	odboru	školství	a	kultury	a	od-
boru	sociálních	věcí	a	zdravotnictví,	což	vyplynu-
lo	z	potřeby	propojení	orgánu	pro	ochranu	dětí	
a	školských	subjektů	a	jejich	vzájemné	součinnos-
ti.	V	odboru	bylo	zřízeno	oddělení	pečovatelské	
služby:	 registrovaný	 poskytovatel	 pečovatelské	
služby	pro	území	mČ	Praha	20.	Oddělení	sociál-
ních	dávek	zajišťuje	dávky	pro	zdravotně	posti-
žené,	dávky	pomoci	v	hmotné	nouzi	a	příspěvek	
na	péči.	Oddělení	provádí	sociální	šetření	a	vede	
veškerou	agendu.	V	rámci	kumulovaných	funkcí	
referenti	 dále	 zajišťují	 sociálně	 právní	 ochranu	
dětí,	funkci	preventisty	kriminality,	protidrogové-
ho	koordinátora,	sociálního	kurátora	a	veřejného	
opatrovníka.	Z	bývalého	odboru	školství	a	kultu-
ry	byl	převeden	referent	zajišťující	přenesou	pů-
sobnost	 v	oblasti	 školství,	 sportu	a	grantů	mČ.	
V	 druhé	 fázi	 organizačních	 změn	 byla	 zřízena	
funkce	psychologa	s	náplní	psychologické	pora-
denství	školám	a	rodině.
Vedoucí	odboru	 je	 Ing.	Monika	Brzkovská,	od-
bor	 naleznete	 v	 nové	 (zelené)	 budově	 úřadu	
Jívanská	635.

Odbor	výstavby	
a	územního
rozvoje	
Vznikl	sloučením	odboru	rozvoje	obce	a	odboru	
výstavby.	V	kompetenci	oddělení	výstavby	 (sta-
vební	 úřad)	 je	 povolování	 staveb,	 stavební	 řád,	
projednávání	přestupků	a	správních	deliktů	dle	
stavebního	zákona.	Oddělení	rozvoje	obce	se	sta-
rá	o	územní	plánování,	správu	majetku	mČ	(např.	
smlouvy	 k	 pronájmu	 majetku	 kromě	 bytových	
a	nebytových	prostor	v	bytových	objektech),	sta-
noviska	mČ	ke	stavební	dokumentaci	a		ve	správ-
ních	řízeních.
Vedoucím	 odboru	 je	 jmenován	 Ing.	 Richard	
Měšťan,	sídlo	má	v	hlavní	budově	Jívanská	647;	
1.	a	2.	patro	vpravo.

Odbor	místního
hospodářství	
Zde	došlo	k	rozšíření	činnosti	o	komunitní	kom-
postárnu,	 která	 je	 před	 zahájením	 provozu.	
Z	 důvodu	nutnosti	 snížit	 počet	 přímo	 řízených	
pracovníků	 vedoucím	 odboru	 byla	 zřízena	 tři	
samostatná	oddělení:	oddělení	místního	hospo-
dářství	a	dopravy,	oddělení	péče	o	zeleň	a	kom-
postárny,	oddělení	sběrného	dvora.
Vedením	 odboru	 je	 pověřen	 Jaroslav	 Píša.
Odbor	 najdete	 na	 detašovaném	 pracovišti	
Lipí	 2642/4;	 sběrný	 dvůr	 naleznete	 na	 adrese	
Chvalkovická	3.

Odbor	životního
prostředí
a	dopravy	
Zabývá	se	ochranou	životního	prostředí,	vodním	
hospodářstvím	a	nakládáním	s	odpady,	mj.	také	
vydává	rybářské	lístky.	V		oblasti	dopravy	působí	
jako	silniční	správní	úřad	a	dále	povoluje	zábory	
veřejného	prostranství.	
Vedením	odboru	je	pověřen	Ing.	Jiří	Procházka.	
Naleznete	ho	v	nové	 (zelené)	budově	Jívanská	
635.

Příspěvková	
organizace
Chvalský	zámek	
Byla	zřízena	k	1.	10.	2011.	Do	své	činnosti	pře-
vzala	zajištění	kulturních	akcí,	prezentaci	a	pro-
pagaci	mČ	 Praha	 20	 a	 chvalské	 tvrze,	 zajištění	
obřadní	síně,	reprezentačních	prostor	mČ	a	čin-
nosti	infocentra.	
Ředitelkou	příspěvkové	organizace	Chvalský	zá-
mek	je	od	1.	11.	2011	jmenována	Mgr.	Alexandra	
Kohoutová	se	sídlem	Na	Chvalské	tvrzi	857.

ing. kateřina lusková,
tajemnice Úmč Praha 20

Výstava zahradkářů: ukázky 
z produkce našich pěstitelů

Na	přelomu	září	a	října	se	uskutečnila	výsta-
va	 zahrádkářů	 z	Horních	Počernic	 ve	 špejcharu	
chvalské	tvrze.	ukázky	z	produkce	našich	pěsti-
telů	viděla	i	starostka	a	další	představitelé	obce,	

čímž	dali	najevo,	že	jim	aktvity	zahrádkářů	nejsou	
lhostejné.	V	minulých	letech	se	zdálo,	že	se	o	za-
hrádkaření	zajímá	více	mladých,	ale	letos,	v	den	
vyhrazený	pro	hornopočernické	školy,	navštívilo	
výstavu	pouze	300	dětí,	což	byla	druhá	nejslabší	
návštěva	v	její	historii.	Vyvstává	otázka,	zda	zmizí	
tato	hezká	tradice	s	naší	generací,	na	zahrádky	

budeme	jen	s	nostalgií	vzpomínat	a	zeleninu	či	
ovoce	vídat	jen	v	hypermarketech.	Vztah	k	půdě	
se	vytrácí	z	řebříčku	našich	hodnot.	Buďme	proto	
vděční,	že	ještě	můžeme	vidět	a	ochutnat	to,	co	
zahrádkáři	 vypěstují,	 a	doufat,	 že	 tato	užitečná	
tradice	neskončí.	

text a foto judr. miloslav blahovec
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Svátek	seniorů	se	slaví	1.	října	a	naše	městská	část	se	připojila	k	těm,	
kteří	se	rozhodli	tento	svátek	podpořit	a	trvale	jej	zařadit	do	svého	kalendá-
ře.	Slavili	jsme	v	příjemném	prostředí	chvalského	zámku	a	s	nadsázkou	lze	
říci,	že	partnerem	akce	bylo	i	krásné	počasí.	Návštěvníky	hned	v	úvodu	roze-
hřálo	vystoupení	šikovných	malých	tanečníků	z	Domu	dětí	a	mládeže.	tanec	
ve	 stylu	 latinskoamerických	 rytmů	nebo	 přehlídka	malých	modelek	 byly	
bezkonkureční:	na	přítomné	se	přenesla	vlna	radosti	z	pohybu	a	nekonečné	
energie!	Ve	stejně	aktivním	duchu	pokračoval	další	program.	„V	zábavném	
kvízu	se	hledaly	odpovědi	na	otázky	z	historie	Horních	Počernic	a	českého	
filmu,“	uvedla	za	organizátory	ing.	monika	Brzkovská,	„soutěžilo	se	o	knižní	
ceny,	vstupenky	do	divadla	nebo	dárková	balení	čaje.	Vrcholem	programu	
Svátku	 seniorů	 se	 stal	 okamžik,	 jakým	se	může	pochlubit	 jen	málokterá	
městská	část.	Našim	seniorům	totiž	měřila	tlak	starostka	Hana	moravcová!	

K	výsledku	přidala	i	cenné	rady	a	zdravotní	doporučení,	protože	-	jak	jistě	
mnozí	vědí	-	je	původním	povoláním	zdravotní	sestra.	letošní	Svátek	seni-
orů	v	Horních	Počernicích	přinesl	všem	pohodu	a	radost.“

Zámecká	posezení

Své	 dokumentární	 filmy	 plné	 citu,	moudrosti	 a	 životního	 pochopení	
promítala	na	říjnovém	Zámeckém	posezení	známá	režisérka	a	producentka	
majka	Šandová.	Díky	ní	měli	návštěvníci	možnost	setkat	se	na	plátně	se	
světově	 proslulou	 architektkou	 Evou	 jiřičnou,	 v	 rámci	 dvou	 dokumentů	

z	cyklu	Restart	nahlédli	do	života	extrémních	lidských	osudů,	v	dalším	fil-
mu	se	setkali	s	komunitou	českého	řeholnického	řádu	trapistů.	Zdaleka	ale	
nešlo	 jen	 o	 sledování	 filmů,	 proběhla	 také	 živá	diskuze.	majka	 Šandová,	
která	už	delší	dobu	v	Horních	Počernicích	žije,	měla	ze	setkání	upřímnou	
radost:	„Podmračené	odpoledne	se	pro	mne	změnilo	v	hřejivé	sdílení	život-
ních	zkušeností.	jsem	ráda,	když	se	auditorium	nedělí	jen	na	diváky	a	tvůr-
ce,	ale	vznikne	dialog.	Oslovila	jsem	přítomné,	abychom	spolu	přemýšleli	
o	tom,	jaké	příběhy	by	měli	filmaři	v	současné	době	vyprávět.	Na	příkladu	
dvou	dílů	z	cyklu	Restart	jsme	zvažovali,	co	v	dnešní	době	chybí:	příběhy	
obyčejného	lidského	štěstí	nebo	příběhy	extrémních	morálních	konfliktů?	
Odpovědi	byly	rozporuplné,	ale	jasné.	Důležité	je	vyprávět	o	tom,	co	pomá-
há	v	lidech	probouzet	vůli	překonat	zlo.“

Na	otázku,	zda	i	pro	její	další	tvůrčí	práci	bylo	setkání	s	našimi	seniory	
v	něčem	inspirativní,	odpověděla	sympatická	režisérka	bez	váhání:	“jsem	
vděčná	za	tuto	možnost	vzájemného	poznávání	i	za	přátelskou	atmosféru	
setkání.	 i	 když	 v	 Horních	 Počernicích	 žiji	 už	 dlouho,	 uvědomila	 jsem	 si	
znovu,	 jak	málo	 sousedů	 znám,	 jak	málo	 znám	 historii	 obce.	 Například	
cestou	na	chvalský	zámek	jsem	míjela	pamětní	desku	Františka	Štveráka,	
vězně	nacistické	i	komunistické	totality.	Kolikrát	jsem	si	už	říkala,	kdo	to	
asi	byl?	musím	se	podívat	na	wikipedii.	A	najednou	jsem	na	tomto	setkání	
seniorů	potkala	rodačku	z	chvalského	podzámčí,	která	místního	faráře	ještě	
před	druhou	světovou	válkou	jako	dítě	znala	a	velmi	si	ho	oblíbila.	V	roce	
1951	si	přála,	aby	ji	oddával,	ale	to	už	byl	odsouzen	v	protiprávním	pro-
cesu	a	z	obce	zmizel,	jako	když	se	po	něm	zavře	voda.	Setkání	se	seniory	
a	s	místními	rodáky	mi	pomáhá	překonat	pocit,	že	jsem	tu	jakási	náplava.	
je	pro	mě	neobyčejně	cenné.“

mgr. alena Štrobová, radní 
foto: josef Šanda a archiv

Svátek seniorů
a zámecká
posezení 

Vrcholem programu Svátku seniorů se stal okamžik, jakým se může 
pochlubit jen málokterá městská část. Našim seniorům totiž měřila tlak 

starostka Hana Moravcová.

Zámecké posezení na Chvalském zámku 8. listopadu ve 14 hodin

Zdravý životní styl pro každý věk 
s terapeuty Kateřinou Hliněnskou a Lubošem Mrkusem 
z Regeneračního centra Perla v Lhotské ulici 

Program: Různé zdravotní terapie, nové 
techniky masáží, nový druh alternativní 
léčby pijavicí lékařskou.
Vybraní zájemci si mohou nechat od
přednášejících na místě vyšetřit
kapku krve pomocí
elektronického mikroskopu.



6 – 76

Potřebné	investice
Již od srpna pracujeme na rozpočtu pro příští rok. 

Podle výsledku hospodaření za 3. čtvrtletí letošního roku, 
se nám zatím daří naplňovat naši strategii, kterou je snížení 
provozních nákladů a posílení investic. Přitom nechceme na-
vyšovat příjmovou stránku rozpočtu prodejem majetku naší 
městské části. Je nepříjemnou pravdou, že majetek prodá-
vat ani nemůžeme, protože kromě lokality „Robotnice“, už 
nemáme žádné větší pozemky na prodej.  Přehled potřeb-
ných investic, které jsme v červnu předložili Zastupitelstvu, 
obsahoval položky celkem za 490 mil Kč. Přitom v těchto 
investicích nebyly zahrnuty finance na dostavbu kanalizace 
ani na nové komunikace. V obou případech jednáme s čel-
ními představiteli Magistrátu hl. m. Prahy, abychom nějaké 
peníze do příštího rozpočtu získali. Tato jednání nejsou 
jednoduchá, protože Praha má tolik závazků, že při prvním 
čtení rozpočtu, kde ještě nebyly zařazeny investice měst-
ských částí, vycházela rozpočtářům magistrátu na rok 2012 
ztráta přes 7 miliard Kč. 

Jednou z potřebných investičních akcí je rekonstrukce 
půdní vestavby ZŠ Ratibořická. Projekt, který byl na tuto 
akci zpracován, počítal s částkou 41 mil. Kč.  Na zákla-
dě analýzy projektu, která předpokládá použití levnějších 
materiálů, vypuštění zařízení a stavebních materiálů, které 
nemají vliv na stavebně fyzikální parametry navržených 
prostor a změnu střešní konstrukce, se nám podařilo snížit 
předpokládanou cenu stavby o 14 mil. Kč na výsledných 
27 mil Kč včetně DPH. Další investiční akcí, kde jsme ne-
chali zpracovat projekt a počítáme s brzkou realizací je 
zateplení panelových domů Mezilesí. Finanční prostředky 
se snažíme nejprve získat z grantových programů pražského 
magistrátu případně Ministerstva životního prostředí. Šance 
není vysoká, a tak bude potřeba mít připravené prostředky 
také v našem rozpočtu. Stejným způsobem se snažíme zís-
kat prostředky na rekonstrukci budovy sklenářství a stodoly 
v areálu Chvalské tvrze. Naší ambicí je opravit tyto budovy 
z vlastních zdrojů respektive z dotačních peněz na obnovu 
památek a až následně tyto budovy pronajmout případně 
provozovat ve vlastní režii. Opakovaně jednáme s majitelem 
sportovního areálu SC Xaverov, kde bychom chtěli posí-
lit v současnosti velmi nevýhodnou pozici městské části. 
Přitom areál SC Xaverov je vybudován jako finančně sobě-
stačný komplex, který dokáže uživit všechny mládežnické 
fotbalové kluby a ještě zbude na dospělé mužstvo, které by 
hrálo nižší fotbalovou soutěž. Bohužel se do tohoto areálu 
v posledních pěti letech vůbec neinvestovalo a tak budoucí 
potřeba investic každým rokem roste.

Nová	rozpočtová	kritéria?	
Po zářijové návštěvě radního hl. města pro infrastruk-

turu pana Radka Lohynského, jsme v Horních Počernicích 
přivítali dalšího člena vedení hlavního města. Ve čtvrtek 
20. října přijel do Počernic radní pro školství ing. Antonín 
Weinert CSc. Během čtyřhodinové návštěvy si prohlédl 
stavbu MŠ Chodovická, neplánovaně se zúčastnil hodiny 
sborového zpěvu v ZUŠ a detailně se seznámil s prioritami 
MČ pro oblast školství.  V říjnu do Horních Počernic zavítal 

také primátor Prahy Bohuslav Svoboda, kdy spolu s Karlem 
Gottem, Eliškou Bučkovou a Václavem Noidem Bártou po-
křtili knihu„Praha očima dětí“. Jeho čas však ze 100 % patřil 
dětem a organizátorům této akce. 

S panem primátorem a s ostatními starosty jsme ně-
kolik měsíců jednali o novém modelu dotačních vztahů. 
Koncem srpna na jednání u pana primátora většina sta-
rostů podpořila změnu výpočtu dotačních vztahů. Jak to 
ale někdy v politice bývá, během několika dní bylo všechno 
jinak. Z dopisu pana primátora jsme se dozvěděli, že dotač-
ní vztahy zůstanou pro příští rok nezměněny, což by pro 
naši městskou část znamenalo snížení již tak nízké částky 
přerozdělované „krajem“ Praha. Po naší písemné urgenci 
a po urgenci dalších městských částí svolal primátor nové 
jednání starostů, na kterém se všichni společně domluvili 
(vyjma 2 starostů z Prahy 1 a Prahy 5) na změně rozpoč-
tových kritérií.  Nově tak přerozdělování peněz na městské 
části zahrnuje mimo jiné množství zeleně a komunikací, 
o které městská část pečuje. Tento pro nás přijatelný ná-
vrh byl v prvém čtení schválen radou HMP a je připraven 
pro jednání v Zastupitelstvu HMP.  Tak jako všechny klíčové 
rozhodnutí pražského zastupitelstva, budeme i tento návrh 
bedlivě sledovat, a i nadále jednat s čelními představiteli 
Prahy o dalších potřebách Horních Počernic. 

Čistička,	jímky,	doprava
V druhé polovině října jsme absolvovali další jednání 

se zástupci PVK, PVS a Magistrátu ohledně čertouzské čis-
tičky odpadních vod. Krůček po krůčku eliminujeme možné 
zdroje zápachu. Na jednání jsme se mj. domluvili, že PVK 
provede kontrolu jakosti vypouštění odpadních vod z čer-
pacích jímek, kde může docházet k zahnívání vody a PVS 
zajistí zakrytí kalových jímek. Další jednání je svoláno na 
konec listopadu 2011.

Se zástupci CČM a vedení městské části Praha 14 
jsme řešili neuspokojivou dopravní situaci v návaznosti na 
rozšíření nákupního střediska, prozatím bez konkrétních 
výsledků. Jednáme také o vybudování kruhového objezdu 
v ulici Hartenberská, který je nutnou podmínkou pro zahá-
jení výstavby v areálu LRS.

Při důsledné kontrole účetních dokladů souvisejících 
s vývozem jímek, jsme zjistili, že u některých smluvních 
partnerů byl dokladován větší objem, než je skutečná kapa-
cita jímek. Když jsme rozřadili všechny doklady podle čísel 
popisných, ukázalo se, že takovýchto nesrovnalostí bylo 
více. Rekordmanem je jistá rodina, kde bylo podle dokladů 
za 5 měsíců vyvezeno 313 kubíku fekálií, což v přepočtu 
znamenalo proplacení dotace z našeho rozpočtu ve výši 
20.000 Kč. Na základě těchto zjištění jsme s jedním ze čtyř 
provozovatelů ukončili smlouvu a s dalším jsme se domlu-
vili na finančním vyrovnání. Dále jsme se rozhodli přistou-
pit sice k nepopulárnímu nicméně s ohledem na množství 
zjištěných nedostatků nezbytnému kroku, kterým je změna 
výplaty dotace na vývoz jímek. Od prosince tak už nebude 
dotace vyplácena vývozcům, ale přímo občanům Horních 
Počernic. V praxi to znamená, že za vývoz jímky zaplatí ob-
čané plnou cenu a v pokladě úřadu MČ jim bude následující 

měsíc proplacena dotace 60,- Kč/kubík.  Od této změny si 
slibujeme, že občané si sami zkontrolují, zda částka uvede-
ná na dokladu odpovídá vyváženému objemu jímky.

Canaba
V říjnu proběhlo další setkání s radními na pivo, kde 

to prvních 30 minut vypadalo, že radní budou hrát přesilov-
ku. Nakonec ale občané dorazili a největším tématem byla 
bytová výstavba Canaba. I když jsme se zástupci společ-
nosti Canaba měli několik jednání, stále není tato lokalita 
dořešena. Rád bych na tomto místě zdůraznil, že městská 
část zatím nepřevzala pozemky od společnosti Canaba do 
své správy. Je tedy povinností Canaby udržovat komunikace 
a starat se o zeleň! Špatnou zprávou pro obyvatele této 
lokality je i skutečnost, že v rámci své výstavby společnost 
Canaba prodala některé pozemky třetím osobám, které 
v minulosti získaly územní rozhodnutí na výstavbu dalšího 
bytového domu a MČ ani stavební úřad už nemohou tuto 
skutečnost změnit.

Radnice	proti	hernám
Nepříjemným překvapením nejen pro občany Horních 

Počernic, ale také pro nás, je otevření nové herny na 
Náchodské ulici v místě, kde dříve byla restaurace Fontána. 
Nový majitel objektu využil dosud platnou vyhlášku hl. 
města Prahy, která na této adrese povoluje hrací automaty. 
Z pozice vedení Horních Počernic nemůžeme tuto skuteč-
nost ovlivnit jinak, než poslat žádost na změnu vyhlášky na 
pražský magistrát.

Krátce	k	ostatním	akcím	
K ostatním akcím už jen krátce. Probíhá třetí a záro-

veň také poslední etapa organizačních změn na úřadě MČ 
HP. Navštívili jsme výstavu místních zahrádkářů a s radostí 
konstatujeme, že naši zahrádkáři se mají čím chlubit! Přijali 
jsme vzácnou návštěvu z partnerského města Brunsbüttelu 
vedenou panem starostou Stefanem Mohrdieckem. Se spo-
lečností Zavos jsme projednávali změnu projektu autobuso-
vé zastávky Čertousy, kde hrozilo vykácení nově vysazených 
stromů. Řešili jsme staveništní dopravu v ulici k Berance, 
kde dochází pravděpodobně k záměrným dezinformacím. 
Proto znovu opakuji, že ani rada, ani stavební úřad nikdy 
neodsouhlasily vedení staveništní dopravy ulicí K Berance 
nebo ulicí U věže. Podmínka pro investory je jasná, stave-
ništní doprava musí vždy vést směrem ven z Počernic tj. 
ulicí Tlustého a dále ulicí Bořetickou.

S blížícími se Vánocemi chceme zpřísnit nejen kontroly 
prodeje pyrotechniky, ale budeme také více kontrolovat pro-
dej tabákových výrobků a alkoholických nápojů nezletilým. 
Od několika občanů jsme byli upozorněni, že se tak děje 
především v menších prodejnách a stáncích. Budeme rádi, 
když nás na případná porušení zákazu prodeje upozorníte.  

ing. Petr herian,
místostarosta 

Z říjnového diáře hornopočernické radnice

Blíží se konec roku a je nejvyšší čas začít pracovat na rozpočtu pro rok 2012. Podle výsledku hospodaření za třetí čtvrtletí 
2011 se nám zatím daří naplňovat naši strategii, kterou je snížení provozních nákladů a posílení investic. Nechceme 
navyšovat příjmovou stránku rozpočtu prodejem majetku naší městské části.
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Primátor města Prahy Bohuslav 
Svoboda spolu se zpěvákem Karlem 
Gottem představili 3. října na Chvalech 
knihu Praha očima dětí. Výtvarná 
publikace je výjimečným ztvárněním 
dětských pohledů na oblíbená místa 
v naší metropoli a byla vydána 
v rámci projektu na podporu dětských 
výtvarných talentů. 

jedná	 se	 už	 o	 druhou	publikaci,	 a	 jak	 řekl	
primátor	Svoboda,	kniha	 je	natolik	pestrá,	že	 jí	
bude	obdarovávat	státní	návštěvy.	„je	to	skuteč-
ně	 ojedinělý	 evropský	 projekt.	 Založili	 jsme	 jej	
právě	kvůli	podpoře	dětských	talentů,	kterých	je	
nespočet	a	právě	takto	je	lze	odhalit.	Děti	malo-
valy	a	kreslily	architekturu	Prahy	1	až	po	Prahu	
10,	zkrátka	nějakou	budovu,	která	pro	ně	symbo-
lizuje	hlavní	město,“	uvedl	pořadatel	prezentace	
Dalibor	Kotek.

912	dětských	pohledů	na	
Prahu

Akce	v	areálu	chvalské	tvrze	a	na	chvalském	
zámku	se	zúčastnilo	asi	tři	sta	dětských	autorů,	
převážně	 z	 pražských	 základních	 uměleckých	
škol.	 celkem	 912	 publikovaných	 obrázků	 je	
v	knize	řazeno	podle	jednotlivých	městských	čás-
tí,	s	úvodním	slovem	starostů	a	stručnými	cha-
rakteristikami	jednotlivých	lokalit.

V	programu	pro	děti	 vystoupil	Václav	Noid	
Bárta	 a	 Eliška	 Bučková,	 zahrála	 kapela	 Nechte	

nás	BEAt	a	rytmická	část	skupiny	Big	Band	ZuŠ	
Horní	Počernice,	která	vznikla	uprostřed	loňské-
ho	školního	roku	pod	společnou	dirigentskou	tak-
tovkou	pedagogů	Pavla	cibocha	a	Pavla	Fiedlera.

Výstava	na	zámku

Na	 slavnostní	 uvedení	 knihy	 navázala	 vý-
stava	 vybraných	 dětských	 kreseb	 na	 nádvoří	
chvalského	zámku,	kterou	si	Bohuslav	Svoboda	
i	Karel	gott	také	prohlédli	za	asistence	starostky	
Horních	Počernic	Hany	moravcové	a	místostaros-
ty	Petra	Heriana.

Na	 přípravě	 knihy	 se	 kromě	magistrátu	 hl.	
m.	Prahy	podílely	také	radnice	většiny	městských	
částí	a	základní	umělecké	školy.	V	publikaci	pro-
to	 nechybí	 ani	 díla	 žáků	 naší	 ZuŠ	 Ratibořická.	
jejich	 obrazy	 zachycují	 nejen	 charakteristic-
ké	 dominanty	 Prahy,	 jakými	 jsou	 Karlův	 most	
nebo	Orloj,	ale	pro	nás	jsou	především	zajímavé	

pohledy	na	různá	místa	Horních	Počernic:	kostel	
sv.	 ludmily	 na	 chvalech	 od	 šestileté	 Dominiky	
Vacíkové,	stavby	v	areálu	chvalské	tvrze	/Eliška	
Hájková,	 Anežka	 řehořová,	 Adéla	 Zábojníková	
nebo	william	Dan	Vodička/.	Pizzerii	na	chvalech	
velmi	výstižně	zachytila	svou	kresbou	sedmiletá	
julie	Rejlková,	na	hornopočernickou	ZuŠku	neza-
pomněly	pětiletá	Alžběta	tikmanová	a	 šestiletá	
Diana	jechová.	

Galerie	talentů

„jsem	ráda,	že	v	této	publikaci	můžeme	před-
stavit	prostřednictvím	dětských	kreseb	také	naši	
městskou	 část.	 Dětské	 oči	 vidí	 atmosféru	míst,	
kterou	my	dospělí	často	už	přestáváme	vnímat,	
úplně	jinak.	A	dětem	z	naší	ZuŠky	se	to	opravdu	
podařilo,”	sdělila	své	dojmy	z	výstavy	i	publikace	
starostka	Hana	moravcová.

Starostka Hana Moravcová, primátor Bohuslav Svoboda, místostarosta Petr Herian,
Karel Gott a Dalibor Kotek na výstavě dětských kreseb na zámku

Big Band ZUŠ Horní Počernice

Primátor představil knihu Praha očima dětí

Součástí publikace je
24 obrázků dětí
ze ZUŠ Ratibořická
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Nadšení	 a	 obdiv	 nad	 dětskými	 obrázky	 ne-
skrývali	ani	ostatní	přítomní,	například	radní	pro	
školství	Prahy	9	Zuzana	Kučerová,	starostka	Prahy	
3	Vladislava	Hujová	nebo	člen	Rady	Plzeňského	
kraje	pro	oblast	sociální	péče	miroslav	Brabec.

Zdá	se	tedy,	že	prezentace	knihy	Praha	oči-
ma	 dětí	 byla	 doslova	 a	 také	 symbolicky	 zalitá	
sluncem	 krásného	 podzimního	 odpoledne,	 ale	
nám	počernickým	celkový	dojem	poněkud	kazil	
fakt,	že	v	publikaci	je	u	Horních	Počernic	uvede-
no	logo	Čakovic.	Výtku	si	zaslouží	také	prezenta-
ce	obrázků	v	knize	v	jednotném	a	zcela	nevhod-
ném	čtvercovém	formátu	a	též	absence	použité	
výtvarné	techniky.	

Autoři	 obrázků	 se	 museli	 vzdát	 nároku	 na	
odměnu	a	smluvně	se	zavázat,	že	si	knihu	koupí	
za	200	Kč.	Přestože	na	 její	vydání	přispěla	celá	
řada	 sponzorů	 a	 vznikla	 také	 s	 výraznou	 pod-
porou	 magistrátu	 hl.	 města	 Prahy,	 prodávala	
se	poté	za	250	korun.	 i	 to	byl	 jeden	z	důvodů,	
proč	se	někteří	rodiče	této	akce	nezúčastnili.	Pak	
se	 nutně	 vkrádá	myšlenka,	 zda	 pořádající	 spo-
lečnost	 ručením	omezeným	nevyužila	 dětského	
nadšení	 a	 talentu	 k	 čistě	 komerční	 záležitosti	
a	vlastní	prezentaci	za	účasti	známých	či	popu-
lárních	osobností.	

Hostitelem	 byla	 naše	 městská	 část,	 přesto	
se	 nikdo	 z	 pořádající	 společnosti	 neobtěžoval	

představit	nebo	dokonce	vyzvat	ke	slovu	starost-
ku	Prahy	20	či	některého	z	dalších	představite-
lů	Horních	Počernic.	Nepochybuji	 o	 tom,	 že	by	
se	 na	 rozdíl	 od	 neinformovaného	 moderátora	
obraceli	 především	 k	 dětem,	 kterým	 byla	 akce	
určena,	 a	 neoslovovali	 dětské	 publikum	 “dámy	
a	pánové.”	

dana mojžíšová,
foto autorka, libor Zíka a Petr tikman

Alžběta Tikmanová má v knize kresbu
hornopočernické ZUŠky

Diana Jechová:
Moje ZUŠ v Horních Počernicích

Pizzerii na Chvalech výstižně zachytila 
Julie Rejlková

„Dětem z naší ZUŠky se podařilo zachytit 
atmosféru mnohých míst Horních Počernic,”

sdělila své dojmy z publikace starostka
Hana Moravcová.

(na fotografii s radní pro
školství Prahy 9

Zuzanou Kučerovou)



Hornopočernický zpravodaj – listopad 2011 1010

Informace z oblasti dopravy a obecního pořádku

Reflexní	vesty	pro	školky	

Bezpečnost	dětí	 z	mateřských	a	 základních	 škol,	 které	 se	denně	po-
hybují	 v	 našich	 ulicích,	 je	 pro	 nás	 všechny	 jednoznačnou	 prioritou.	 Pro	
naše	nejmenší	se	nám	podařilo	získat	sto	dvacet	dětských	bezpečnostních	
vest,	dvanáct	těchto	vest	pro	pedagogy	a	dvanáct	zastavujících	terčíků	od	
organizace	BESiP.	Vše	bylo	rovnoměrně	rozděleno	mezi	naše	mateřské	ško-
ly.	 Nezapomněli	 jsme	 ani	 na	 žáky	 základních	 škol.	 Pro	 třeťáky,	 čtvrťáky	
a	páťáky	máme	připraveny	publikace	Dopravní	výchova.	Prvňáčci	obdrží	od	
BESiPu	“uvítací	balíček“.

Nová	parkovací	místa

Počátkem	října	proběhlo	jednání	se	zástupci	společnosti	Albert	o		od-
stranění	 značky	 znemožňující	 parkování	 před	 tímto	 nákupním	 středis-
kem.	Společnost	Albert	zde	nyní	umožní	parkování	od	21:00	do	6:00	hod.	
Vznikne	tím	cca	30	volných	parkovacích	míst	a	ulehčí	se	situace	u	přileh-
lých	sídlišť.	Poděkování	patří	společnosti	Albert	a	Odboru	životního	prostře-
dí	a	dopravy	ÚmČ	Praha	20.

Bezpečnost	u	škol	

Největší	bezpečnostní	komplikace	u	základních	škol	nastávají	v	době,	
kdy	rodiče	vozí	své	ratolesti	do	škol.	Komise	dopravy	se	rozhodla	koncepč-
ně	situaci	řešit.	Výstupem	je	komplex	materiálů,	který	postupně	předkládá-
me	radě	mČ	s	pracovním	názvem	Bezpečnost	u	škol.	První	lokalitou,	která	
bude	dopravně	řešena,	je	okolí	ZŠ	Ratibořická.	V	rámci	zvýšení	bezpečnosti	
dětí	dojde	během	dvou	měsíců	ke	zjednosměrnění	ulice	jívanská	v	úseku	
ulic	Běluňská	a	Ratibořická	ve	směru	k	ulici	Náchodská.

Opatření	je	důležité	už	z	důvodu	vedení	tras	autobusových	linek	č.	223	
a	296	ulicí	jívanskou.	Zastávka	Ratibořická	 je	umístěna	přímo	v	 jízdním	
pruhu	a	 v	případě,	 že	 autobus	 stojí	 v	 zastávce,	může	při	 obousměrném	
provozu	osobních	vozidel	v	tomto	úseku	dojít	ke	kolizi:	vozidlo	předjíždí	
autobus	stojící	v	zastávce	a	v	opačném	směru	jedou	vozidla.

Návrh	byl	tvořen	v	souladu	s	projektem	magistrátu	hl.	m.	Prahy	s	ná-
zvem	Bezpečné	cesty	do	škol	2011,	 jehož	cílem	je	zvýšení	dopravní	bez-
pečnosti	u	škol,	podpora	udržitelné	dopravy	(chůze	a	jízdy	na	kole),	snížení	
provozu	v	okolí	škol	a	tím	i	zlepšení	lokálního	životního	prostředí.

Zrcadlo	na	křižovatce	ulic	Březovická
a	Božanovská

Na	 základě	 přání	 občanů	 se	 rozběhla	 jednání	 s	 technickou	 správou	
komunikací	 hl.	 m.	 Prahy	 ohledně	 umístění	 zrcadla	 na	 křižovatce	 ulic	
Březovická	a	Božanovská.	Výhled	řidičů	vyjíždějících	z	Březovické	ulice	je	
nedostatečný	a	situace	pro	ně	nebezpečná.	

Rozšíření	dopravního	úseku

Odbor	životního	prostředí	a	dopravy	ÚmČ	Praha	20	posílí.	tajemnice	
úřadu	 vypsala	 výběrové	 řízení	 na	druhého	 referenta	pro	 oblast	 dopravy.	
Dojde	tak	k	rozdělení	problematiky	státní	správy	a	samosprávy.	Výsledkem	
bude	zlepšení	služeb	pro	občany	a	zkrácení	čekacích	lhůt	a	operativnější	
práce	dopravního	úseku.	

Plynulou	 dopravu	 bez	 čekání	 a	 bezpečnost	 vašich	 dětí	 při	 cestě	 do	
školy	vám	přeje	

vilém čáp, radní pro obecní pořádek a dopravu

Běluňská

Jívanská

Ratibořická



10 – 1110

Provoz	školek	o	vánočních	
prázdninách

V	období	vánočních	prázdnin	od	27.	12.	do	
30.	 12.	 2011	 bude	 v	 MČ	 Praha	 20	 zajišťovat	
provoz	 pro	 všechny	 přijaté	 děti	 v	 mateřských	
školách	 MŠ	 u	 Rybníčku	 Křovinovo	 nám.	 115.	
Rodiče,	 kteří	 budou	 mít	 zájem	 o	 prázdninový	
provoz,	 nahlásí	 to	 ve	 své	 mateřské	 škole,	 kde	
byly	 děti	 přijaty.	 Ve	 všech	 mŠ	 je	 dle	 školního	
řádu	povinností,	aby	rodiče	nahlásili	každou	ne-
přítomnost	dítěte	telefonicky	vedení	školy	nebo	
vedoucí	školní	jídelny,	jinak	je	dítě	automaticky	
počítáno	do	stavu	strávníků	a	rodiče	jsou	povin-
ni	 nevyčerpané,	 tj.	 řádně	 neodhlášené	 stravné,	
uhradit.	 Odhlášky	 stravného	 přijímá	 každá	 mŠ	
nejpozději	v	den	nepřítomnosti	do	8	hodin	ráno.	
Odhlásit	oběd	můžete	osobně	nebo	telefonicky.	
Nástup	dítěte	po	nemoci	 je	nutné	nahlásit	den	
před	jeho	opětovným	nástupem	do	mŠ.
Telefonické	kontakty	na	MŠ	a	školní	jídelny:

MŠ	Chodovická	1900,
tel.:	281	921	285,	281	922	738	(rodiče	mohou	
využívat	 stávající	 mobilní	 čísla	 mŠ,	 která	 jsou	
uvedena	na	www.mschodovicka.estranky.cz)
MŠ	Spojenců	2170,
tel.:	281	924	865,	723	671	725
MŠ	u	Rybníčku,	Křovinovo	nám.115,	
tel.:	281	920	308,	281	920	311

Grantové	programy	Prahy	20	
pro	rok	2012

Městská	 část	Praha	20	vyhlašuje	grantové	
programy	pro	rok	2012	v	oblasti	kultury,	sportu	
a	tělovýchovy	a	v	sociální	a	zdravotní	oblasti.	

grantového	řízení	se	mohou	zúčastnit	fyzic-
ké	i	právnické	osoby,	jejichž	činnost	je	zaměřena	
na	 využití	 volného	 času	 obyvatel	 městské	 čás-
ti	 Praha	 20	 všech	 věkových	 kategorií,	 zejména	
v	 oblasti	 sportu,	 kultury	 a	 spolkového	 života	

a	na	zlepšení	situace	v	sociální	a	zdravotní	ob-
lasti.	Spolufinancování	vybraných	projektů	je	zá-
vislé	na	výši	schválených	finančních	prostředků	
pro	tyto	oblasti	v	rámci	rozpočtu	mČ	Praha	20.	
grantový	program,	včetně	žádosti	o	grant,	je	zve-
řejněn	na	internetových	stránkách	ÚmČ	Praha	20	
www.pocernice.cz,	potřebné	podklady	si	můžete	
vyzvednout	na	odboru	sociálních	věcí	a	školství	
ÚmČ	Praha	20,	jívanská	635.	Termín	podání	žá-
dostí	je	do	31.	12.	2011.

žádosti,	 které	 nebudou	 obsahovat	 všechny	
požadované	údaje,	budou	z	výběrového	řízení	vy-
řazeny.	Projekty	budou	posouzeny	grantovou	ko-
misí	a	dále	předány	k	projednání	a	ke	schválení	
Radě	mČ	Praha	20,	případně	Zastupitelstvu	mČ	
Praha	 20.	 žadatel	 bude	 vyrozuměn	 o	 výsledku	
posouzení	žádosti	o	grant	do	čtyř	týdnů	od	roz-
hodnutí	Rady	nebo	Zastupitelstva	mČ	Praha	20.

odBor ŽivotnÍho ProStředÍ a doPravy

Problematika	převisů	větví	
a	podrostů	kořenů

Na	 odbor	 životního	 prostředí	 a	 dopravy	
(OžPD)	se	velmi	často	obracejí	občané	s	dotazy	
ve	věci	převisů	větví	stromů	nad	sousední	poze-
mek	a	podrostů	kořenů	pod	sousedící	pozemek.	
Vzhledem	k	 tomu,	 že	při	 řešení	 této	 záležitosti	
se	postupuje	podle	§	127	občanského	zákoníku,	
kdy	“vlastník	pozemku	je	oprávněn	při	zachování	
šetrnosti	 zákroku	 a	 ve	 vhodné	 roční	 době	 sám	
oklestit	 větve	 přesahující	 od	 souseda	 nad	 jeho	
pozemek”,	 sdělujeme,	 že	OžPD	nemá	v	kompe-
tenci	 projednávat	 tuto	 věc,	 neboť	 ji	 řeší	 pouze	
soud.	 Dalo	 by	 se	 říci,	 že	 v	 této	 záležitosti	 jde	
o	maličkost,	ale	v	sousedských	vztazích	i	takové	
maličkosti	mohou	být	závažné,	proto	vám	podá-
váme	potřebné	základní	informace.	

co	se	týká	převisů	větví,	které	viditelně	obtě-
žují	sousedy	hlavně	stínem,	spadem	listí	a	ovoce,	
pak	se	postupuje	podle	výše	uvedeného	občan-
ského	 zákoníku	 a	 doporučuje	 se	 dát	 přednost	
sousedské	dohodě:	vlastník	pozemku	může	sám	
ve	vhodné	roční	době	a	při	zachování	šetrnosti	
zákroku	 oklestit	 větve	 přesahující	 od	 souseda	
nad	jeho	pozemek.	

Častý	 jev	 podrůstajících	 kořenů	 pod	 sou-
sedící	 pozemek	 se	 vyskytuje	 zejména	 tam,	 kde	
stromy	či	keře	 jsou	osazeny	příliš	blízko	hranic	
pozemků.	 Kořeny	 pak	 odebírají	 vláhu	 a	 živiny	
a	mohou	 být	 nebezpečím	 při	 narušování	 zdiva	
u	 plotů	 i	 budov,	 protože	 biologická	 síla	 růstu	
je	velká.	 i	v	tomto	případě	 je	vlastník	pozemku	
oprávněn	 odstranit	 kořeny	 stromu	 zasahující	
pod	jeho	pozemek	od	souseda,	ale	musí	to	učinit	
šetrně	a	ve	vhodné	roční	době.

Vlastníci	sousedících	pozemků	jsou	povinni	
umožnit	na	nezbytnou	dobu	a	v	nezbytné	míře	
vstup	na	své	pozemky,	popřípadě	na	stavby	na	
nich	stojící,	pokud	to	nezbytně	vyžaduje	údržba	
a	obhospodařování	sousedících	pozemků	a	sta-
veb.	Vznikne-li	 tím	škoda	na	pozemku	nebo	na	
stavbě,	 je	 ten,	 kdo	 škodu	 způsobil,	 povinen	 ji	
nahradit;	této	odpovědnosti	se	nemůže	zprostit.	
Přesná	 vzdálenost	pro	odstup	dřevin	od	nemo-
vitosti	 stanovena	 není,	měla	 by	 být	 přiměřená.	
Proto	vám	doporučujeme	od	počátku	ve	 shodě	
nepřipustit,	aby	k	převisům	a	podrostům	dochá-
zelo,	tzn.	sázet	stromy	podle	druhu	v	dostatečné	
vzdálenosti	od	hranice	a	od	počátku	správně	od-
straňovat	převisy	stejně	jako	podrosty.

ing. magda svojanovská, oŽPd

Sběr	listí	napadeného
klíněnkou	jírovcovou

V	 letošním	 roce	 je	 opět	 pro	 občany	 hl.	m.	
Prahy	 zajištěna	 možnost	 odevzdávat	 shrabané	
listí	jírovce	maďalu	(koňského	kaštanu)	napade-
ného	 klíněnkou	 jírovcovou	 a	 tím	 zvýšit	 úroveň	
jejich	ochrany.	V	naší	městské	části	mohou	obča-
né	napadené	listí	shromažďovat	do	pytlů,	které	
obdrží	zdarma	ve	sběrném	dvoře	chvalkovická	3,	
kde	budou	naplněné	pytle	také	přijímány.	Pytle	
naplněné	listím	postižených	stromů	mohou	ob-
čané	 také	 přistavit	 ke	 stálým	 stanovištím	 sběr-
ných	nádob	na	směsný	odpad.	V	případě,	že	po-
čet	pytlů	na	stanovištích	směsného	odpadu	bude	
do	 5	 kusů,	 budou	 svezeny	 společností	 Pražské	
služby,	 a.	 s.	 V	 rámci	 běžného	 svozu	 směsného	
odpadu.	V	případě,	že	bude	počet	pytlů	vyšší	než	
5	kusů,	je	potřeba	odvoz	těchto	pytlů	objednat.	

 ing. marie novotná, oŽPd

Školáci v čase dluhů 
Nedávno se v tisku objevil alarmující článek o školácích, kteří 

často už ve věku žáků 1. stupně základní školy dluží nejrůzněj-
ším společnostem relativně vysoké finanční částky. Spolu s Ing. 
Monikou Brzkovskou, vedoucí oboru sociálních věcí a školství ÚMČ 
Praha 20, bychom proto chtěly před touto skutečností varovat 
a podat alespoň základní informaci o tom, jak podobný problém 
může vzniknout. Důvodem pohledávek za mladistvými jsou velice 
často účty za mobilní telefony nebo cestování bez platných jíz-
denek hromadnou dopravou. Především mobilní operátoři často 

nabízejí nejrůznější varianty zvýhodněných tarifů pro mladistvé 
a studenty. Ti je využijí a ve chvílích, kdy ztratí schopnost splácet, 
dluh začíná narůstat. Představa toho, že nezletilý je zároveň právně 
nepostižitelný, je mylná. Nezletilí mají už ze zákona způsobilost k 
právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené jejich rozu-
mové vyspělosti. Placení účtů za mobilní telefony do této kategorie 
patří. Pokud navíc zůstanou upomínky společností v rodinách bez 
povšimnutí, mnohdy je sami školáci před rodiči ukryjí, je tu pro-
blém. Dluhy dětí často dojdou až do soudem stanovené exekuce. 

Věřitelé si počkají na dosažení zletilosti dítěte a nepočítejte ani 
s variantou, že dluh je po třech letech soudně promlčený. Stále 
je totiž možné jej vymáhat, pohledávka sama o sobě nezaniká. 
Zejména v čase předvánočním se na nás všechny, ale především na 
naše děti, budou „výhodné“ nabídky půjček a lákavých možností 
od různých společností jen hrnout. Vyplatí se dát si na ně pozor. 
Stejně důležité je se svými dětmi o těchto záležitostech otevřeně 
mluvit. 

Mgr. Alena Štrobová

odBor SociÁlnÍch vĚcÍ a ŠKolStvÍ 

helena víchová, odbor sociálních věcí a školství
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Odborná konference SMART v ZŠ Ratibořická
Podpoře interaktivní výchovy a moderním trendům 
výuky se v ZŠ Ratibořická věnují už dlouho. Důkazem 
je mimo jiné odborná konference SMART, kterou zde 
uspořádala firma AV Media ve spolupráci s místními pedagogy. Více 
než stovka účastníků konference z nejrůznějších škol v Čechách měla 
možnost přímo ve třídách školy sledovat výuku s využitím nejnovějších 
trendů, a bylo na co se dívat. Tradiční škola se systémem monotónní 
výuky ustupuje do pozadí. Pedagogové ZŠ Ratibořická využívají ve velké 
míře systém interaktivních tabulí. Děti jsou aktivní a vyučování vnímají 
jako hru plnou nových podnětů. Jde o systém sdělování poznatků, který 
je baví a jsou ochotné se do něho s nadšením zapojit.

Moderní	styl	výuky

chcete	vědět,	 jaký	byl	životní	styl	na	dvoře	
ludvíka	 XiV.?	 Stačí	 se	 zlehka	 dotknout	 tabu-
le	 a	 s	 pomocí	 obrázků	 doplnit	 výklad	 učitelky.	
Stejným	způsobem	se	v	 jiné	hodině	 „kouzlí“	 se	
zlomky	a	desetinnými	čísly.	Děti	se	střídají	u	ta-
bule	i	v	hodině	angličtiny	a	lehkými	dotyky	při-
řazují	 k	 obrázkům	 slova.	Hodina	 je	 dynamická,	
pestrá,	náhodný	návštěvník	má	pocit,	že	nestíhá	
ani	vydechnout.	Děti	jsou	moderním	stylem	výu-
ky	zaujaté.	určitě	to	není	školní	hodina,	při	které	
stíháte	 četbu	 pod	 lavicí	 nebo	 bezmyšlenkovité	
zírání	z	okna.	

Děti	vůbec	nevyvede	z	míry	ani	přítomnost	
cizích	lidí	na	hodině.	Reagují	s	přehledem,	odpo-
vídají	klidně	a	věcně	a	do	vyučování	se	zapojuje	

celá	 třída.	 Účastníci	 konference	 ocenili	 aktivitu	
našich	dětí	a	dostali	možnost	získat	další	znalos-
ti	na	odpoledních	odborně	zaměřených	worksho-
pech.	Na	závěr	konference	každý	získal	od	firmy	
AV	media	osvědčení.	

Konference	 jsme	 se	 jako	 hosté	 zúčastnili	
spolu	 s	 místostarostou	 ing.	 Petrem	 Herianem,	
Helenou	Víchovou	z	OSVŠ	a	Dariou	Češpivovou	
ze	školské	rady	ZŠ	Ratibořická.	Systém	interaktiv-
ní	výuky	nás	velmi	oslovil.	upřímné	poděkování	
si	zaslouží	ředitelka	školy	mgr.	jana	Neudertová,	
její	zástupkyně	mgr.	Eva	Holá	a	všichni	pedago-
gové	školy,	kteří	ve	vyučování	zavádějí	nové	tren-
dy	a	svou	prací	inspirují	také	kolegy.

mgr. alena Štrobová,
radní

Sport dělá Petru Dolejšovi 
radost

Hornopočernický	 rodák	 Petr	 Dolejš	 před	
lety	 onemocněl	 těžkou	 virovou	 infekcí,	 poté	
částečně	 ochrnul	 a	 začal	mít	 problémy	 se	 slu-
chem.	 S	 velkou	 vůlí	 se	mu	podařilo	 vrátit	 zpět	
do	života,	a	protože	sport	byl	vždy	jeho	velkým	

koníčkem,	věnuje	se	mu	stále	naplno.	Nedávno	
na	své	tříkolce	zvítězil	v	sportovním	klání	Pražské	
organizace	vozíčkářů	v	oboře	Hvězda,	před	dvě-
ma	 týdny	 se	 úspěšně	 zúčastnil	 závodů	 Šipkáry	
v	Krásném	u	chrudimi.	

„na tříkolce jezdím, protože ji mám mís-
to nohou, které mi už 24 let neslouží tak, jak 
by měly,“	říká	Petr.	„ukazuje se, že mě dřívější 
doba, kdy jsem sportoval na vrcholné úrovni, 
nejen zachránila život, ale dál mi pomáhá ve 
sportování. Zúčastňuji se i závodů profíků, na-
posledy memoriálu josefa málka. Závody ne-
vzdávám, protože když jedu, chci závod dojet 
a dokázat všem, že i my postižení na to máme. 
i my přece chceme žít, vyhrávat, ale i prohrávat, 
prostě se prát se s životem jako všichni. Život 
beru s humorem. dobře vím, že za svůj život 
vděčím nejvíc mámě, která mi hodně pomohla 
i při mém druhém návratu zpět mezi lidi po roce 
1988, kdy jsem bojoval s nemocí. díky její trpě-
livosti jsem se zdravotním handicapem dokázal 
odmaturovat. máma byla úžasná a každé mé 
sportovní vítězství je tak trochu pomyslné podě-
kování i pro ni.“	

alena Štrobová, 
foto archiv Petra dolejše

Dřevosochání je u konce

Studenti	 sochařství	 Akademie	 výtvarných	
umění	 v	 Praze	 tomáš	 Křivý	 a	 Veronika	 Durová	
ukončili	práci	na	dvou	kmenech	dubu	červené-
ho	 v	 areálu	 chvalské	 tvrze.	 tomáš	 vytvořil	ma-
gický	 strom	 „Kopýtkovník“,	 Veronika	 půvabnou	
„Drapérii“.	 „Vycházel	 jsem	z	tvaru	větví	daného	
stromu,“	říká	tomáš.	„Napadlo	mě,	že	do	jeho	štíh-
lých	větví	je	možné	zakomponovat	určité	sdělení.	
Pomyslně	tak	z	něho	vyrůstají	kopýtka	různých	
zvířat,	 je	 to	 zábavnou	 formou	podané	 tak,	 aby	
strom	udělal	 radost	hlavně	dětem.“	Studentská	
akce	na	chvalské	tvrzi	probíhá	pod	záštitou	praž-
ského	 radního	 mgr.	 lukáše	 Kauckého	 a	 velice	
děkujeme	za	podporu	Richardu	Stárovi,	majite-
li	hotelu	chvalská	tvrz,	a	janu	Rejlkovi,	majiteli	
pizzerie	trattoria.

Atmosféra odpoledních workshopů byla velmi 
pracovní.
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Z redaKČnÍ PoŠty

Zooterapie	slaví	úspěch

Organizace	 přátel	 ekologického	 rozvoje	
(Oper)	působí	především	v	Ústeckém	kraji	a	do	
Prahy	kozu	jůlinku	přivezla	na	vlastní	náklady.	
Sdružení	se	snaží	vlastními	silami	rozvíjet	různé	
formy	 zooterapií	 u	 seniorů,	 postižených	 lidí	 či	
v	dětských	domovech.	Zároveň	podporuje	vztah	
dětí	i	veřejnosti	ke	zvířatům	a	přírodě	všeobecně	
díky	programům,	s	nimiž	navštěvuje	přímo	ma-
teřské	školky,	školy	či	veřejné	akce.	

A	co	se	odehrávalo	v	Bethesdě	19.	října	2011	
při	 návštěvě	 “terapeutky”	 jůlinky?	 to	 nejlépe	
vystihla	slova	vedoucí	domova,	paní	mgr.	 ivany	
Reicholdové:	“Přestože	nepřestávalo	pršet,	nála-
da	byla	výborná.	Všichni	jsme	se	těšili	na	návště-
vu	 kozy	 jůlinky,	 která	 za	 námi	 přicestovala	 až	
z	 litoměřic.	 chtěli	 bychom	 touto	 cestou	 podě-
kovat	občanskému	sdružení	Oper	o.	s.	Budeme	
se	moc	 těšit	 na	 další	 spolupráci	 a	 7.	 prosince	
snad	přivítáme	další	zvíře,	jehož	identita	je	zatím	
utajena.”

Současný	nepříznivý	 stav	 v	oblasti	 finanční	
podpory	neziskových	organizací	a	 instucí,	které	
o	takové	programy	mají	stále	větší	zájem,	stěžuje	
práci	všem	zúčasněným.	Oper	o.s.	proto	pomáhá	
i	Domovu	seniorů	Bethesda	především	díky	spon-
zorům.	Snažíme	se	touto	formou	oznámit	vám,	
čtenářům	HPZ,	že	máte	možnost	na	tuto	činnost	
přispět.	Senioři	z	Bethesdy	by	se	rádi	se	zvířátky	
setkávali	alespoň	jedenkrát	za	dva	měsíce.	Další	
návštěva	by	se	měla	konat	7.	prosince,	ale	bez	
vašeho	přispění	pravděpodobně	nebude	možná.	
Připojte	se	k	nám,	navštivte	seniory	společně	se	
zvířátky,	 vezměte	 sebou	 i	 děti.	 Zájemci	mohou	
kontaktovat	přímo	mgr.	ivanu	Reicholdovou	(ve-
dení	 domova,	 tel.:	 281	 040	 177)	 nebo	 Kamilu	
Dudkovou	z	Oper	o.	s.	(739	073	227).	

kamila dudková, koordinátorka projektu

Více	na	www.zviratkalidem.cz

Proč	jsem	nehlasoval	pro	
odsvěření	rybníků

V	 minulém	 čísle	 HPZ	 oznamoval	 místosta-
rosta	Petr	Herian	ve	svém	výčtu	zářijového	diáře	

mj.,	že	zastupitelstvo	schválilo	dne	5.	září	2011	
převod	dvou	rybníků,	chvalského	a	Staráku,	do	
správy	hl.	m.	Prahy.	musím	na	tuto	zprávu	rea-
govat.	Pro	toto	rozhodnutí	 jsem	nehlasoval,	ale	
především	chci	vyjádřit	osobní	názor	na	toto	ne-
systémové	rozhodnutí.

místostarosta	Herian	vysvětluje	důvod	k	pře-
dání	 správy	 těchto	historicky	 obecních	 rybníků	
do	správy	hl.	města	příslibem	obnovy	a	celkové	
revitalizace	obou	rybníků,	jistěže	z	rozpočtových	
prostředků	 metropole.	 mohl	 bych	 samozřejmě	
začít	 svou	 kritiku	 takového	 návrhu	 právě	 sou-
vislostmi	 historickými,	 kdy	 oba	 rybníky	 vznikly	
z	 iniciativy	 tehdejších	 chvalských	 resp.	 svépra-
vických	 samospráv,	 občanů	 či	 spolků.	 jsou	 vý-
znamnými	znaky	identity	jak	minulých	obcí,	tak	
dnešní	městské	části	a	svojí	velikostí	i	vodohos-
podářským	charakterem	rozhodně	patří	více	do	
správy	městské	části	než	pražského	magistrátu.	
Ale	 co	 je	pádnější,	 je	právě	ona	nesystémovost	
převodu	těchto	dvou	rybníků.	Proč	si	tedy	hlavní	
město	nevezme	do	správy	hned	všechny	horno-
počernické	 rybníky,	 proč	 slibuje	 obnovu	 těchto	
rybníků,	do	kterých	jsme	v	minulosti	vkládali	ne-
malé	prostředky	městské	části	a	které	jsou	vodo-
hospodářsky	rozhodně	méně	problematické	než	
např.	všechny	rybníky	v	kaskádě	kolem	dálnice	D	
11.	Proč	se	magistrát	nezajímá	např.	o	rybník	na	
Křovinově	nám.,	 jehož	zdroj	vody	slábne	a	 jeho	
funkce	 je	 ohrožena?	 tedy	 když	 systémově,	 tak	
systémově.	Naše	městská	část	také	spravuje	své	
dva	historicky	obecní	hřbitovy	a	nedostává	na	ně	
od	města	z	daňových	výnosů	žádné	peníze.	také	
by	mohl	nějaký	pilný	magistrátní	úředník	či	rad-
ní	navrhnout	utužení	pražské	centralizace	a	oba	
hřbitovy	 převést	 do	 pražské	 správy.	 A	 stejně	
nesystémová	 je	 situace	 u	 místních	 komunika-
cí,	 kterých	 spravujeme	 zcela	 bez	 adekvátních	
dotačních	 prostředků	 od	 hl.	 m.	 Prahy	 desítky	
kilometrů,	 o	 chodnících	 ani	 nemluvě.	 Proto	 se	
nemohu	smířit	s	nesystémovostí	tohoto	návrhu.	
i	vlastní	návrh	zpracovaný	příslušným	odborem	
našeho	úřadu	měl	 své	 „mouchy“.	Nikde	 se	 čle-
nové	 zastupitelstva	 nedočetli,	 zda	 úřad	 jednal	
s	 místními	 rybáři,	 kteří	 na	 rybnících	 na	 zákla-
dě	 řádných	 nájemních	 smluv	 s	městskou	 částí	
hospodaří,	nesrovnatelné	 je	 srovnání	podmínek	
správy	 vodohospodářských	 ploch	 u	 největšího	
pražského	 rybníku	v	Dolních	Počernicích,	 i	 dal-
ší	 paradoxní	 příklad	 péče	 hl.	 m.	 Prahy	 o	malý	
rybníček	chvalka,	který	pokud	plnil	odlehčovací	
funkci	předchozí	čističky	odpadních	vod	pod	ul.	
Slatiňanská,	byl	v	hrozném	stavu.	myslím,	že	věci	
se	mají	dělat	v	uceleném	systému	a	tak	také	být	
připravovány	 a	 zdůvodňovány	 pro	 jednání	 za-
stupitelstva.	 A	moje	 krédo	 bylo:	 co	 si	můžeme	
adekvátně	spravovat	z	pozice	místního	úřadu,	to	
si	nechme	ve	vlastní	správě.	A	cesta	peněz?	tam	
jde	vždycky	jen	o	vůli	pomoci:	když	se	chce,	tak	
to	 jde.	 A	 naopak!	O	 tom	 jsem	 se	 v	 posledních	
dvaceti	letech	přesvědčil.	

ivan liška, člen zastupitelstva Prahy 20

Proč	převod	rybníků	Praze?	

V	posledních	letech	se	do	nich	vydávaly	mini-
mální	prostředky.	Podle	toho	také	dnes	vypadají	
a	náklady	na	revitalizaci	narostly	díky	špatnému	
hospodaření	 do	 obrovských	 částek,	 které	 nemá-
me	 v	 rozpočtu.	máme	 tedy	nechat	 rybníky,	 aby	
se	změnily	v	páchnoucí	kaluže?	Není	pravda,	že	
jsme	nejednali	s	místními	rybáři.	jednání	s	míst-
ními	rybáři	proběhla	5.	1.	a	14.	3.	a	s	odsvěřením	
souhlasili!	Pan	liška	o	tom	byl	informován	na	jed-
nání	zastupitelstva.	Pravdou	je,	že	převod	je	nesys-
témový	z	prostého	důvodu.	žádný	systém	nebyl	
nikdy	nastaven.	Radnice	za	celých	20	 let	nebyla	
schopna	vyřešit	vlastnické	vztahy	všech	ostatních	
rybníků.	 Proto	 jsme	 nemohli	 zažádat	 o	 dotace,	
proto	 jsme	nemohli	do	těchto	vodních	ploch	in-
vestovat	naše	prostředky.	Neuvažujeme	jako	jiné	
mČ	 svěřit	 naše	hřbitovy	do	 správy	hl.	m.	 Prahy.	
O	místa	odpočinku	našich	blízkých	se	chceme	sta-
rat	sami.	je	to	důstojné	a	morální	a	použití	peněz	
z	našeho	rozpočtu	považujeme	v	tomto	směru	za	
správné.	Není	 ani	pravda,	 že	dotační	prostředky	
od	magistrátu	 nezohledňují	 rozlohu	HP	 a	 délku	
komunikací	v	naší	správě.	A	cesta	peněz	-	když	se	
chce,	tak	to	jde?	i	já	se	mohu	ptát:	Proč	se	tedy	
nechtělo?	Na	závěr	informace:	pan	liška	nehlaso-
val	proti	 tomuto	návrhu,	ale	zdržel	 se	hlasování	
(viz	zápis	z	 jednání	zastupitelstva).	Proč	tedy	až	
následný	nesouhlas	přes	HPZ?	

hana moravcová, starostka

Pochvala	nové	divadelní	
kavárně

Ráda	 bych	 se	 prostřednictvím	 HPZ	 poděli-
la	s	 jeho	čtenáři	o	mimořádně	příjemný	zážitek.	
Před	dvěma	týdny	jsme	se	po	delší	době	vypravily	
s	 kamarádkou	 do	Divadla	Horní	 Počernice	 a	 po	
představení	si	chtěly	ještě	chvíli	povídat.	Nabízela	
se	možnost	zajít	si	do	divadelní	kavárny.	Po	zku-
šenostech	z	jara	minulého	roku,	kdy	jsme	byly	ně-
kolikrát	velmi	nespokojené	s	obsluhou	i	nabídkou,	
se	nám	 tam	moc	nechtělo.	 Přesto	 jsme	 to	 ještě	
zkusily,	a	 jaké	bylo	naše	překvapení.	Ocitly	 jsme	
se	v	úplně	novém	světě.	Zcela	přebudovaný	inte-
riér	 s	nápaditou	nástěnnou	výzdobou,	pohodlná	
křesílka	a	hlavně	moc	příjemná	a	ochotná	obslu-
ha.	Vedle	výborného	vína	a	dobré	kávy	nám	na-
bídli	domácí	plněné	bagety,	které	si	sami	pečou.	
Atmosféra	v	kavárně	byla	moc	příjemná,	rodinná.	
Seděly	 jsme	 dost	 dlouho	 a	 ke	 konci	 už	 samy,	
a	 přestože	 bylo	 oficiálně	 již	 po	 zavírací	 době,	
nikdo	 nás	 nevyháněl.	 Kavárna	 změnila	 provozo-
vatele	a	 je	to	na	ní	hodně	znát.	jen	lidí	tam	po	
představení	moc	nebylo.	Ani	se	nedivím.	Spousta	
návštěvníků	divadla	se	po	minulých	zkušenostech	
raději	v	kavárně	ani	nezastaví.	Proto	si	myslím,	že	
bychom	měli	nového	kavárníka	podpořit,	protože	
by	byla	škoda,	kdyby	Počernice	přišly	o	příjemné	
místo	k	posezení,	kterých	tu	zatím	moc	není.

olga smrčková, Újezd nad lesy
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odBor MÍStnÍho hoSPodÁřStvÍ

Informace	pro	občany:	odstávky	vydávání
e-pasů	a	občanských	průkazů

18.	listopadu	2011	nebude	možné	žádat	o	vydaní	e-pasu	ani	
e-pasy	předávat.	V	 souvislosti	 s	přechodem	na	výrobu	nové-
ho	typu	občanského	průkazu	lze	požádat	o	vydání	stávajícího	
typu	OP	se	strojově	čitelnými	údaji	nejpozději	do	30.	listopadu	

2011	-	pokud	je	žádost	podána	na	OÚ	s	rozšířenou	pů-
sobností	mimo	místo	trvalého	pobytu,	do	14.	prosince	
2011	-	pokud	je	žádost	podána	na	obecním	úřadě	s	roz-
šířenou	působností	podle	místa	trvalého	pobytu.	lze	po-
žádat	o	vydání	e-pasu	nejpozději	do	16.	prosince	2011	
-	pokud	je	žádost	podána	v	zahraničí	na	zastupitelském	
úřadu,	do	19.	prosince	2011	-	pokud	je	žádost	podána	
na	obecním	úřadě	s	rozšířenou	působností.	V	době	od	
27.	 do	 30.	 prosince	 2011	 nebudou	 e-pasy	 ani	 předá-
vány.	 V	 době	 od	 15.	 do	 30.	 prosince	 2011	 lze	 vydat	

občanský	průkaz	typu	BlESK	s	dobou	platnosti	1	měsíc	bez	
správního	poplatku.	Vydávání	 cestovních	pasů	 typu	 „BlESK“	
se	odstávky	netýkají.	Dosavadní	občanské	průkazy	zůstávají	
v	platnosti	po	dobu	v	nich	uvedenou.	

MV ČR, odbor správních činností, 2011
ing. alexandra janáčková,

vedoucí oŽ a občanskosprávních agend

odBor ŽivnoStenSKÝ 
a oBČanSKoSPrÁvnÍch aGend

odBor ŽivotnÍho ProStředÍ 
a doPravy

Zkušební	projekt	uzamčení
kontejnerů	na	papír

magistrát	hl.	města	Prahy,	odbor	ochrany	
prostředí,	se	obrátil	na	ÚmČ	Praha	20	se	žá-
dostí,	zda	by	bylo	možno	v	naší	městské	části	
vyzkoušet	 systém	 sběru	 papíru	 při	 uzamče-
ných	nádobách	na	papír.	Rada	městské	čás-
ti	 Praha	20	 této	 žádosti	 vyhověla	 a	 Pražské	
služby,	a.	s.	od	21.	11.	modré	kontejnery	na	
stanovištích	separovaného	odpadu	na	čtrnáct	dní	opatří	zámkem.	Nepůjde	
tedy	odklopit	celé	víko,	ale	vhazovat	papír	půjde	pouze	vrchním	otvorem	
ve	víku.	Pražské	služby,	a.s.	budou	zjišťovat	váhový	rozdíl	v	množství	se-
braného	papíru	před	uzamčením	a	po	něm.	u	těchto	stanovišť	bude	pra-
videlně	sledována	účinnost	zabezpečení,	čistota	a	využitelnost.	Děje	se	tak	
z	důvodu	vykrádání	kontejnerů	se	starým	papírem,	jehož	cena	ve	sběrných	
surovinách	roste	a	Praha	tak	přichází	o	nemalé	finanční	prostředky	získané	
z	prodeje	tohoto	papíru.	lidé,	kteří	si	vybíráním	papíru	z	kontejnerů	a	jeho	
převážením	do	sběren	přivydělávají,	často	netuší,	že	se	dopouštějí	přestup-
ku.	Na	místě	mohou	dostat	až	tisícikorunovou	pokutu.

Zkušební	projekt	bude	následně	vyhodnocen	a	získané	podklady	bu-
dou	použity	k	realizaci	opatření	zamezujícímu	vykrádání	nádob.	Proto	vás	
prosíme	o	shovívavost	a	trpělivost	při	vhazování	pouze	vrchním	otvorem	ve	
víku.	určitě	nepřestávejte	třídit	odpad.	

ing. marie novotná, oŽPd 
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žáci	 školní	 družiny	 při	 ZŠ	
Stoliňská	 se	 zapojili	 do	 projektu	
pod	názvem	Bezpečné	cesty	do	ško-
ly	vyhledáváním	pro	děti	nebezpeč-
ných	přechodů	přes	silnice	a	jejich	
zakreslováním	do	vlastnoručně	zho-
tovené	mapy.	Školu	vyzdobili	plaká-
ty	a	dopravními	značkami,	které	si	
osvojovali	kresbami	na	chodnících.

Ve	 spolupráci	 s	 žáky	 9.	 třídy	
měli	možnost	 ověřit	 si	 své	 nabyté	
znalosti	 na	 akci	 Dopravní	 den	 na	
hřišti.	Své	dovednosti	poměřili	v	jíz-
dě	 na	 kolech	 i	 koloběžkách,	 v	 po-
skytování	první	pomoci,	vědomosti	
v	kvízech	o	dopravě	a	zdravovědě.

Po	velice	zdařilém	dni	bohatém	
na	 zážitky	 obdrželi	 žáci	 pamětní	
diplomy.	Děti	z	naší	školní	družiny	
přejí	všem	dětem	z	Horních	Počernic	
bezpečnou	cestu	do	školy.

emília krajňáková

Kroužek
Come	in	and	play	

Nedílnou	součástí	vzdělávacích	
plánů	 škol	 je	 výuka	 cizích	 jazyků.	
Setkává	 se	 s	 různou	 efektivitou	
i	 stupněm	 úspěšnosti.	 Ráda	 bych	
se	podělila	o	zkušenost,	jak	na	naší	

ZŠ	 Stoliňská	 obohacujeme	 výuku	
angličtiny	 na	 i.	 stupni.	 Největším	
úskalím	ve	studiu	angličtiny	je	tzv.	
jazyk	 naposlouchat.	 Znamená	 to	
vstřebat	 typický	 anglický	 přízvuk,	
porozumět	 jednotlivým	 slovům	 ve	
větách	a	frázích	a	pochopit	význam	
přesného	postavení	slov	v	 různých	
druzích	vět.	Proto	vznikla	myšlenka	
mimoškolní	aktivity	–	kroužku	ang-
lického	jazyka,	kde	se	děti	zúčastní	
intensivní	hodinové	zábavy	vedené	
pouze	v	angličtině.	

témata,	na	jejichž	zvolení	a	se-
stavení	se	děti	podílejí,	jsou	vybrána	
s	ohledem	k	zájmům	všech	tak,	aby	
náplň	 kroužku	 byla	 co	 nejpřitažli-
vější	 a	 dětem	 byla	 co	 do	 jazykové	
dovednosti	přínosem.	Kroužek	s	ná-
zvem	come	in	and	play	(Přijď	a	hraj)	
běží	druhým	rokem	a	je	určen	pro	
děti	3,	4.	 a	5.	 tříd.	Z	mnohých	 té-
mat,	 která	 z	 důvodu	 oblíbenosti	
proběhnou	 i	 letos,	 mohu	 uvést:	
my	 favorite	 cartoons,	 Halloween	
party,	 Fashion	 show,	my	 pet	 nebo	
At	the	cinema	theatre,	v	nichž	děti	
navozují	 skutečné	situace	a	vše	se	
odehrává	 v	 anglickém	 jazyce.	 Děti	
se	samy	aktivně	podílejí	na	průbě-
hu	 činnosti,	 snaží	 se	 porozumět	
mluvené	angličtině,	vykonávat	dané	
pokyny	a	v	případě,	že	po	několike-

rém	opakování	neporozumí,	mohou	
požádat	o	překlad.	Zpětně	se	samy	
zapojí	 do	 konverzace	 tím,	 že	 pou-
žívají	 slovíčka	 jim	 známá	 z	 výuky	
nebo	z	konceptu,	který	ke	každému	
tématu	 dostávají.	 Účelem	 této	 ho-
dinky	 je	 navodit	 situaci	 podobnou	
té,	kdy	se	dítě	z	jinak	mluvící	země	
ocitne	 v	 anglické	 škole	 a	 musí	 se	
samo	snažit	porozumět	a	reagovat.	
Vše	 je	 založeno	 na	 dobrovolnosti	

a	 nenásilnosti,	 základem	 je	 zájem	
o	 hru	 a	 činnosti.	 Hlavní	 výukovou	
formou	 je	 metoda	 opakování	 frází	
i	 pokynů,	 které	 si	 děti	 postupně	
zapamatovávají	a	následovně	samy	
naučí	 používat.	 A	 protože	 kroužek	
je	přístupný	 i	dětem	z	 jiných	 škol,	
come	 in	 and	 play	 with	 us,	 we´re	
ready	for	you.

Bezpečné cesty do školy
a kroužek Come in and play ve Stoliňské

mgr. věra forkertová,
učitelka 

Dopravní den na hřišti prověřil znalosti a dovednosti dětí.

Nebezpečné přechody v obci zakreslovaly děti do vlastnoručně 
vyrobené mapy Horních Počernic.
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Chvalský zámek
od října samostatně
a s novou ředitelkou

Koncem května letošního roku skončily podmínky 
udržitelnosti projektu k dotaci z fondů Evropské unie na 
rekonstrukci Chvalského zámku. Poté začala Rada 
MČ Praha 20 připravovat transformaci zámku na 
samostatnou příspěvkovou organizaci, jako je tomu 
například u hornopočernického divadla. Rozhodnutí 
o transformaci je platné schválením zastupitelstva 
od 1. října 2011. Do výběrového řízení na nového ředitele 
či ředitelku této organizace se v září přihlásilo osm zájemců, 
kteří předložili prezentaci svých představ o ekonomickém 
fungování zámku, programu a propagaci. Výběrová komise 
se ve čtvrtek 15. září shodla, že nejlepší koncepci předložila 
Mgr. Alexandra Kohoutová, která do funkce ředitelky 
Chvalského zámku nastoupila 1. listopadu.

Alexandra	Kohoutová	(1973)	pochází	z	mo-
ravy	a	v	Praze	vystudovala	český	jazyk	a	literatu-
ru	na	filozofické	fakultě	uK.	Posledních	deset	let	
působila	jako	marketingová	manažerka,	předtím	
pracovala	jako	editorka	v	nakladatelství.	Přestože	
v	Horních	Počernicích	žije	pouhé	dva	roky,	v	loň-
ských	 komunálních	 volbách	 byla	 zvolena	 do	
zastupitelstva	 za	 nezávislé	 sdružení	 Šance	 pro	
Počernice.	K	úspěchu	ve	volbách	jistě	přispěla	její	
petice	proti	zrušení	autobusové	linky	273,	kterou	
podepsalo	několik	tisíc	občanů.	

Nová	 funkce	ředitelky	chvalského	zámku	 je	
příležitostí	udělat	pro	občany	Horních	Počernic	
ještě	 mnohem	 víc.	 „vím, že mě čeká spousta 
práce, ale já se na ni moc těším a chtěla bych, 
aby si v budoucnu „zámecky“ připadali hlav-
ně naši návštěvníci a partneři. rádi přivítáme 
všechny, kteří na chvalský zámek zavítají,”	říká	
Alexandra	Kohoutová,	která	má	dlouhodobé	zku-
šenosti	z	marketingu	a	projektového	řízení.

jejím	úkolem	vždy	bylo	směrovat	týmy	lidí,	
finance	 a	 myšlenky	 k	 jasně	 stanovenému	 cíli	
v	 jasně	stanoveném	čase.	A	podstatný	byl	vždy	
výsledek.	 „Zároveň ale byla součástí mé práce 
složka kreativní, kterou nyní mohu realizovat 
v širším rozměru. kulturní oblast mi byla vždy 
blízká, studium bohemistiky a předtím knihov-
nické školy mi dalo kulturní průpravu, kterou 
jsem již zúročila v ediční, publikační a vydava-
telské činnosti.“	Práce	ředitelky	chvalského	zám-
ku	 s	 sebou	 přináší	 velmi	 různorodou	 činnost:	
„jistě nejzajímavější bude vytvářet nové progra-
my a akce, výstavy nebo koncerty, ráda bych 
však také zkvalitnila nabídku pronájmů a sva-
teb na chvalském zámku. Za velmi důležitá po-
važuji jednání s novými i stávajícími partnery, 
místními podnikateli a spolky, školami a  spon-
zory. aby všechno fungovalo, je nutné mít 

v pořádku smlouvy, faktury a formální záleži-
tosti. nezbytné bude také dobře zvládnout efek-
tivní provoz chvalského zámku. všechny tyto 
činnosti spolu úzce souvisejí,”	 říká	 Alexandra	
Kohoutová	 a	 dobře	 si	 uvědomuje,	 že	 úspěšné	
fungování	zámku	záleží	i	na	dobrém	týmu	spo-
lupracovníků,	kteří	se	na	všech	aktivitách	budou	
podílet.	Přeje	si	vybudovat	z	chvalského	zámku	
místo,	 kde	 se	 neustále	 bude	 něco	 dít,	 kam	 se	
návštěvníci	budou	rádi	vracet,	místo,	o	kterém	
se	bude	v	dobrém	mluvit.

Alexandra	 Kohoutová	 je	matkou	 dvou	 dětí	
a	zastává	názor,	že	každá	žena,	která	má	rodinu	
a	práci,	musí	být	především	dobrá	manažerka.		
„manžel je velmi vstřícný a fandí mi. Pomáhá 
s dětmi, ačkoliv sám zastává náročnou mana-
žerskou funkci. naše děti jsou ve školce a ve 
škole a přiznávám, že organizování adekvátní-
ho chodu rodiny ve spojitosti s pracovními akti-
vitami se někdy podobá řízení malé firmy. daří 
se nám to vše sladit také díky skvělým babič-
kám a dědečkům, kterým patří můj velký dík za 
jejich pomoc,”	říká	uznale	Alexandra	Kohoutová.	
chvalský	 zámek	 a	 areál	 chvalské	 tvrze	má	 vel-
kou	kulturní	a	reprezentativní	hodnotu,	bohužel	
tato	 hodnota	 nebyla	 a	 zatím	 není	 dostatečně	
využita.	

Záměrem	nové	ředitelky	je	vybudovat	z	chval-
ského	zámku	širší	společensko-kulturní	centrum	
Horních	Počernic.	„to konkrétně znamená, že se 
budeme snažit, aby kromě výstavní funkce zá-
mek plnil další činnosti: budeme pořádat akce 
pro děti i širší veřejnost, postupně pokračovat 
ve vzdělávacích programech pro školy, ale vý-
razně se také zaměříme na pronájmy prostor pro 
firemní akce, prezentace, školení, chceme navá-
zat partnerství s místními podnikateli a uzavřít 
partnerství na lokální i celopražské úrovni. mým 

cílem je, aby výstavy byly opravdu lákavé, živé 
a doplněné doprovodnými programy, aby na 
koncertech vystupovali umělci, které obyvate-
lé horních Počernic skutečně znají a rádi si je 
přijdou poslechnout, abychom zámek po všech 
stránkách oživili a obyvatelé horních Počernic 
ho přijali skutečně za svůj.”

Za	 jeden	 z	 výborných	nástrojů	 k	propagaci	
zámku	považuje	Alexandra	Kohoutová	 internet.	
Nové	webové	stránky	chvalského	zámku	pokládá	
za	nezbytné	a	už	na	nich	začíná	pracovat.	Za	dů-
ležité	považuji	také	dobré	partnerství	s	místními	
školami	a	školkami,	základní	uměleckou	školou,	
rodinným	centrem	mum,	divadlem	a	Kc	Dome-
ček,	knihovnou,	Domem	dětí	a	mládeže,	občan-
skými	sdruženími,	spolky	a	organizacemi,	lokální-
mi	podnikateli	či	firmami.	Velmi	důležitá	je	také	
dobrá	spolupráce	se	členy	Rady	a	Zastupitelstva	
Horních	Počernic.

dana mojžíšová,
foto l. kohout

„Budeme se snažit, aby 
zámek neplnil jen funkci 
výstavní, ale aby ožil 
akcemi pro děti i širší 
veřejnost, aby se stal 
skutečným kultuně-
společenským centrem 
Horních Počernic. 
Budeme spolupracovat 
se školami a školkami, 
ale výrazně se zaměříme 
také na pronájmy 
prostor pro firemní akce, 
prezentace a školení.“



16 – 1716

Listopadové plískanice a mlhy lákají schovat se někam, kde je 
příjemně, kde se setkáte s milými lidmi, něčím novým a zajímavým 
a kde najdou „to své“ děti i dospělí. Váš čas je drahý, prožijte ho 
proto naplno a přijďte se za námi podívat na Chvalský zámek. 

V listopadu jsme se zaměřili na všestrannou tvorbu: z papíru, 
ze dřeva i z těsta, ale také na čtení pro děti, na jedno výsostně 
dámské setkání a zároveň už pro vás připravujeme Vánoce.

Od	Vostoku	po	Chvaly	aneb	
50	let	vystřihovánek	z	ABC

Je to k nevíře, ale v roce 2012 to bude právě půl století, kdy 
do pomyslného modelářského vesmíru vyletěla první vystřihovánka 
z ABC: jednoduchý model kosmické lodi Vostok. Pod názvem Od 
Vostoku po Chvaly je pro vás připravena výstava, která přibližuje 
50 let práce redaktorů časopisu, konstruktérů, výtvarníků a mode-
lářů a následnou radost a tvořivost dětí i dospělých. 

Zatím poslední vystřihovánkou v ábíčku bude papírový model 
našeho Chvalského zámku, který bude k zakoupení v recepci.

Všechny vás zveme na slavnostní otevření výstavy v neděli 
6. listopadu 2011 od 15 hodin. Možná se na nás přijede podívat 
i televizní Toulavá kamera. Vystřihovánky zůstanou na Chvalském 
zámku až do 8. ledna 2012. 

Celé	Česko	čte	dětem,	cvičí	
jógu	a	má	rádo	Medvídkov

První listopadová neděle je unikátní tím, že odhalíme i dru-
hou velmi zajímavou výstavu s názvem Cesta k dětem. Chvalský 
zámek je prvním místem, kde bude tato putovní výstava zaháje-

na. Její součástí jsou tři unikátní projekty: Celé Česko čte dětem, 
Medvídkov a Lali jóga. Výstava spojuje čtení s výtvarnem a cviče-
ním jógy a snaží se motivovat rodiče a děti, aby společně aktivně 
trávili volný čas. 

V neděli 6. listopadu od 15 hodin bude připraveno nejen 
slavnostní zahájení výstavy, ale také zajímavý doprovodný program: 
děti si mohou zacvičit podle knihy Lali cvičí jógu, poslechnout si za-
jímavé příběhy z knihy Medvídkov, mohou si zabubnovat a podívat 

se na krásné fotografie z kalendáře Celé Česko čte dětem. Součástí 
zahájení obou výstav bude odhalení stromu Kopýtkovníku a skulp-
tury Drapérie v areálu Chvalské tvrze za účasti autorů.

Dámská	Svatomartinská
jízda	na	Chvalském	zámku	
aneb	Se	zastupitelkami
na	víno

Jako reakce na převážně pánskou akci S radními na pivo vy-
hlašují MČ Praha 20 a Chvalský zámek protiakci nazvanou Dámská 
Svatomartinská jízda aneb Se zastupitelkami na víno. V sobotu 
12. listopadu 2011 se od 18 hodin uskuteční v obřadní síni 
Chvalského zámku neformální příjemné setkání. Zvány jsou paní 
a slečny z Horních Počernic, které mohou pohovořit se starostkou, 
radními i zastupitelkami, ochutnat Svatomartinské víno a prohléd-
nout si sály Chvalského zámku. Účast je třeba předem nahlásit 
v sekretariátě ÚMČ do 9. 11. 2011 na tel.: 271 071 786. Těšíme 
se na vás. 

Vánoce	se	vším
všudy	aneb	nejen
Betlémy

První adventní neděli 27. listopadu 2011 v 15 hodin bude 
slavnostně otevřena vánoční výstava s rozmanitými betlémy, 
originálními vánočními ozdobami, stromečky a vším, co patří 
k Vánocům. Připraveny budou rukodělné výtvarné dílny, ukázky 
řezbářského řemesla a lidových zvyků. Děti i dospělí si mohou vy-
zkoušet to, na co by si doma netroufli.

Radovan	Pauch:	Nový	pohled
Prodejní galerie vás zve na výstavu Nový pohled, v níž hor-

nopočernický rodák Radovan Pauch představuje obrazy a sochy 
z hlíny a dřeva. Vernisáž se uskuteční 11. 11. 2011 v 19 hod.

Vyhlášení	soutěže	Chvála	
pečení	aneb	jak	se	peče	
v	Horních	Počernicích

Vzhledem k tomu, že se blíží Vánoce, přichází Chvalský zámek 
s novou tradicí a vyhlašuje první ročník soutěže ve dvou katego-
riích pod záštitou Pekařství Moravec o poukázku do hypermarketu 
v hodnotě 2000 Kč: 

1. O nejchutnější vánoční cukroví
(5 typů pečiva: vanilkové rohlíčky, perníčky, linecké, vosí hnízda 
a kokosky), min. počet 30 ks. 
2. O nejkrásnější vánoční cukroví 
s neomezeným druhem i počtem kusů.

Zúčastnit se může každý, kdo rád a dobře peče vánoční cuk-
roví, ale musí bydlet v Horních Počernicích. Soutěžit lze v jedné 
nebo v obou kategoriích. Cena 2000 Kč je platná pro každou ka-
tegorii zvlášť.

Přihlášky do 10. prosince 2011 s adresou a kategorii, v níž 
budete soutěžit, odevzdejte na recepci Chvalského zámku nebo 
telefonicky na č.: 281 860 130. 

Čtvrtou adventní neděli 18. 12. 2011 přineste cukroví na 
recepci Chvalského zámku od 9 do 13 hod. Od 15 hod. bude 
slavnostní vyhlášení vítězů v obou kategoriích za účasti výběrové 
komise, jíž bude předsedat Bohumil Moravec. Následuje ochutnáv-
ka cukroví. Každý účastník soutěže obdrží od hlavního sponzora 
soutěže Pekařství Moravec pravou nefalšovanou vánočku. 

Alexandra Kohoutová, 
ředitelka Chvalského zámku

NOVÝ POHLED
Výstava obrazů a soch

Radovan Pauch

Chvalský zámek 11.11. 2011 - 4.12. 2011
Vernisáž 11.11. 2011 od 19.00 hod 

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
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Kluci z Viktorky Žižkov
trénují na Xaverově

FK Viktoria Žižkov patří mezi nejstarší a nejúspěšnější kluby v České 
republice. Založili ho v roce 1903 studenti z Reálného gymnázia na 
Žižkově, tradiční staropražské čtvrti. Zakladatelé klubu zvolili název 
Viktoria, který odrážel touhu po velkých vítězstvích. Při volbě dresů 
se staly základem národní barvy červená a bílá, které v nezměněné 
podobě zůstaly dodnes.

Klub	nese	v	názvu	jméno	praž-
ské	 čtvrti	 žižkov,	 velmi	 svébytné	
části	 staré	 Prahy.	 Stadión	 umístě-
ný	 prakticky	 v	 centru	 města	 pro-
šel	 během	 posledních	 let	 několika	
etapami	rekonstrukce.	Klub	nadále	
právem	patří	do	1.	ligy	a	také	jeho	
mládežnické	 týmy	 hrají	 nejvyšší	
soutěže	v	daných	kategoriích.	

Na	třech	hřištích

V	Horních	Počernicích	úspěšně	
funguje	 sportovní	 tréninkové	 cen-
trum	 v	 areálu	 bývalého	 druholigo-
vého	klubu	Sc	Xaverov.	Nachází	se	

zde	 dvě	 travnatá	 fotbalová	 hřiště	
a	 jedno	 s	 umělým	 trávníkem	 tře-
tí	 generace.	 Právě	 na	 něm	mohou	
fotbalisté	 trénovat	 i	 v	 zimním	 po-
časí,	kdy	není	možné	běžný	trénink	
na	 trávě.	 V	 průběhu	 zimní	 ligové	
přestávky	 hostil	 v	 minulosti	 tento	
umělý	povrch	několik	sezón	tradič-
ní	 fotbalový	 turnaj	 tipsport	 cup,	
kde	mohly	nejlepší	české	týmy	ladit	
formu	a	zkoušet	nové	posily	pro	jar-
ní	část	sezóny.	Využívaná	jsou	také	
obě	 travnatá	 hřiště.	 Na	 hlavním	
stadionu	 hraje	 soutěžní	 zápasy	 re-
zerva	Viktorky	v	ČFl	a	Sparta	Praha	
B.	 Oba	 trávníky	 navíc	 využívají	

všechny	mládežnické	kluby	Viktorie	
žižkov.	

milovníci	 fotbalu	mohli	 v	 Hor-
ních	Počernicích	vidět	i	reprezentač-
ní	utkání	českých	juniorů.	Přípravné	
i	 kvalifikační	 zápasy	 zde	 sehrála	
„jedenadvacítka“	 a	 hlavní	 stadion	
viděl	i	duel	„osmnáctiletých“	Česko	
-	Polsko	v	rámci	tradičního	meziná-
rodního	memoriálu	Václava	ježka.	

Ze	 všech	 mládežnických	 týmů	
představujeme	starší	přípravku	“A“	
ročníku	 2001,	 která	 hraje	 nejvyšší	
soutěž	 dané	 kategorie	 Elite	 5+1	
a	kde	je	14	nejlepších	týmů	Prahy,	
dále	 hraje	 soutěž	 7+1	 s	 dalšími	
pražskými	 týmy.	 Převážně	 mimo	
sezónu,	 ale	 i	 během	 ní	 odehra-
jí	 kluci	 mnoho	 turnajů	 halových	
nebo	 venkovních.	 Na	 nich	 získali	
nejen	 spoustu	 medailí	 a	 pohárů,	
ale	 i	mnoho	zkušeností	a	možnost	
poměřit	 síly	 s	 tuzemskými	a	mezi-
národními	soupeři.	

Kluci,	přijďte	na	
trénink!

mladí	 fotbalisté	 trénují	 třikrát	
týdně	v	centru	na	Xaverově,	během	
zimy	 se	 většina	 tréninků	 přesouvá	
do	 haly	 v	 Běchovicích.	 Vedou	 je	
kvalifikovaní	 trenéři,	 kteří	 se	 snaží	

kluky	naučit	
nejen	 hrát	
fotbal,	 ale	
také	 utvořit	
dobrý	 ko-
lektiv	 a	 mít	
radost	 ze	
hry.	Dvakrát	
ročně	 jez-
dí	 kluci	 na	
soustředění.	 Zimní	 je	 zaměřené	na	
fyzičku	 a	 převážně	 se	 trénuje	 na	
běžkách,	 v	 létě	probíhá	hlavní	pří-
prava	na	novou	sezónu.	

Pokud	umíte	hrát	fotbal	a	chce-
te	 patřit	 mezi	 úspěšné	 mladé	 fot-
balisty,	 přijďte	 si	 tréninky	mládež-
nického	 týmu	 FK	 Viktoria	 žižkov	
do	 centra	 na	 Xaverově	 vyzkoušet.	
Záleží	 jen	 na	 vás,	 jak	 se	 potom	
rozhodnete.	

Bližší	informace	o	klubu
naleznete	na	stránkách
www.viktorka2001.estranky.cz.

dana mojžíšová,
foto archiv fk viktoria Žižkov 

V	 listopadu	 a	 prosinci	 mohou	
žádat	 o	 finanční	 podporu	 senioři	
z	naší	městské	části.	Nadační	fond	
ŠANcE	 vyhlašuje	 další	 výzvu	 k	 po-
dávání	 žádostí	 o	 příspěvky,	 které	
pomohou	 našim	 starším	 spoluob-
čanům	 ulehčit	 nároky	 stáří.	 jsme	
si	 vědomi	 toho,	 že	 senioři	 v	 nouzi	
se	 možná	 k	 této	 informaci	 nedo-
stanou,	proto	žádáme	vás	čtenáře,	
abyste	 nás	 na	 své	 starší	 spoluob-

čany,	kteří	se	ocitli	ve	vážné	nouzi,	
upozornili.

Nadační	 fond	 ŠANcE	 podporu-
je	konkrétní	osoby	či	aktivity,	které	
nedosáhnou	na	jiné	formy	podpory	
a	 jimž	 nadační	 příspěvek	 pomůže	
zmírnit	 bezútěšnou	 situaci,	 zlepší	
životní	 podmínky	 či	 usnadní	 jejich	
úsilí	 vlastními	 silami	 řešit	 složité	
situace.	

Nadační	 fond	 ŠANcE	 je	 in-
stitucí,	 která	 vznikla	 v	 Horních	
Počernicích	 v	 letošním	 roce.	 letos	
vypisuje	 již	 třetí	 grantové	 řízení.	
V	prvním	kole	byli	cílovou	skupinou	
děti	a	mladí	lidé	do	19	let,	kteří	se	
mohli	 ucházet	 o	 nadační	 podporu	
prostřednictvím	 svých	 zákonných	
zástupců.	Druhé	kolo	bylo	zaměře-
no	na	občany	v	produktivním	věku,	
kteří	se	dostali	do	sociálně	tíživé	si-

tuace.	V	současné	době	probíhá	po-
souzení	přijatých	žádostí	z	druhého	
kola.	 Bližší	 informace	 o	 vyhláše-
ném	grantovém	řízení	s	uzávěrkou	
k	 31.	 prosinci	 2011	 naleznete	 na
www.nfsance.cz.

ing. Petr herian,
předseda správní rady 

nadační fond Šance

Nadační fond ŠANCE pomůže seniorům

Převážně mimo sezónu, ale i během ní, odehrají kluci mnoho turnajů 
halových a venkovních. Získali nejen spoustu medailí a poharů, 

ale také mnoho zkušeností a možnost poměřit síly s tuzemskými 
a mezinárodními soupeři. 
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KontaKty na léKaře a ordinace v MČ Praha 20 

MUDr.	Jarmila	Blažková
Náchodská	380
tel.:	281	920	246
Pondělí	 	 7:30	-	11:00	 nemocní	
	 11:30	-	13:30	 poradna	 	
Úterý	 12:00	-	13:00	 pro	zvané	
	 13:00	-	16:00	 nemocní	
	 16:00	-	18:00		poradna
Středa	 	 7:30	-	10:00	 nemocní	
	 10:30	-	13:30	 poradna	 	
Čtvrtek	 	 7:30	-	10:00	 nemocní	
	 10:30	-	13:30	 poradna	 	
Pátek	 	 7:30	-	11:00	 nemocní	
	 11:30	-	13:30	 poradna

MUDr.	Drahomíra	Červená
Lhotská	2072
tel.:	281	924	800
Pondělí	 	 7:00	-	15:00	
	 10:00	-	12:00		poradna
Úterý	 	 7:00	-	12:00	 	
Středa	 	 7:00	-	15:00	
	 	 7:00	-	10:00		poradna
Čtvrtek	 	 7:00	-	12:00	
Pátek	 	 7:00	-	15:00	 	

MUDr.	Jaroslava	Chaloupková
Lhotská	2072
tel.:	 281	924	820	
	 602	266	487
Pondělí		 	 8:00	-	13:00	 		 	
Úterý		 	 8:00	-	10:00	
	 15:00	-	18:00		
	 10:00	-	13:00		koj.	poradna
Středa		 	 8:00	-	11:00	
	 11:00	-	13:00		koj.	poradna	
Čtvrtek		 13:00	-	15:00	 	
Pátek		 	 8:00	-	13:00	 		 	

Gynekologie
MUDr.	Jiří	Bastl
Chodovická	484/10
tel.:	281	924	057
Pondělí	 	 7:30	-	14:30
Úterý	 	 8:00	-	12:00,	13:00	-	18:00
Středa	 	 7:30	-	14:00
Čtvrtek	 	 8:00	-	12:00,	13:00	-	16:00
Pátek	 	 7:30	-	12:00

MUDr.	Šárka	Barešová
Náchodská	380/184	
tel.:	281	863	293
	 602	179	991
Pondělí	 	 8:00	-	18:00
Úterý	 	 8:00	-	15:00
Středa	 	 8:00	-	15:00
Čtvrtek	 	 8:30	-	20:00
Pátek	 telefonické	konzultace

MUDr.	Marie	Rosecká
Lhotská	2072
tel.:	281	925	822	
Pondělí	 	8:00	-	13:00
Úterý	 13:00	-	17:00
Středa	 	8:00	-	13:00
Čtvrtek	 13:00	-	17:00
Pátek	 	8:00	-	12:00

Interna
MUDr.	Eva	Astlová
Spojenců	1054/10
tel.:	281	924	825
Pondělí	 	 7:15	-	14:00
Úterý	 	 7:15	-	14:00
Středa	 	 7:15	-	14:00
Čtvrtek	 	 konzultace	letňany
Pátek	 	 7:15	-	12:00

Urologie,	sexuologie
MUDr.	Zdenka	Hanzlíková
Božanovská	884,	1.	patro,	dveře	č.	4
tel.:	281	928	895
Úterý	 	 9:00	-	16:00
Středa	 	 8:00	-	12:00	
(pouze	pozvaní	-	endoskopie)
Čtvrtek	 	 7:00	-	15:00,	7:00	-	9:00	
(odběry	-	pouze	zvaní)
Pátek	 	 8:00	-	14:00

ORL	(ušní,	nosní,	krční)
MUDr.	Marcela	Růzhová
Václavická	366	
tel.:	281	925	494
Pondělí	 	 8:00	-	12:00,	13:00	-	18:00
Úterý	 	 8:00	-	12:00
Středa	 	 8:00	-	12:00
Čtvrtek	 13:00	-	18:00
Pátek	 	 8:00	-	12:00

Orthopedie
MUDr.	Michal	Trnovský
Lhotská	2071
tel.	281	928	894
Úterý	 8:00	-	11:00
Čtvrtek	 8:00	-	15:00
Pátek	 8:00	-	11:00

Neurologie
MUDr.	Hana	Trnovská
(od	1.11.2007),	Lhotská	2071
mobil:	281	928	894
Pondělí	 	 8:30	-	15:00
Úterý	 15:00	-	18:00	pouze	zvaní
Středa	 	 8:30	-	15:00

Praktický	lékař	pro	dospělé
MUDr.	Irena	Chudomelová
Lhotská	2071
tel.:	281	920	785
Pondělí	 12:00	-	17:00	17:00	-	18:00	
Úterý	 	 7:30	-	12:00	12:00	-	13:00	
Středa	 	 7:30	-	12:00	12:00	-	13:00	
Čtvrtek	 	 7:30	-	12:00	12:00	-	13:00	
Pátek	 	 7:30	-	12:00	12:00	-	13:00	
(vždy	pouze	pro	zvané)

MUDr.	Hana	Juklová
Běchorská	581
tel.:	281	920	088
Pondělí	 	 7:30	-	13:00
Úterý	 	 7:30	-	13:00
Středa	 13:00	-	18:00
Čtvrtek	 	 7:30	-	13:00
Pátek	 	 7:30	-	12:00

MUDr.	Jana	Švandová
Lhotská	2072
tel.:	281	922	815
Pondělí	 13:00	-	17:00	17:00	-	18:00	
Úterý	 	 7:30	-	12:30	13:00	-	14:15	
Středa	 	 7:30	-	12:30	13:00	-	14:15	
Čtvrtek	 	 7:30	-	12:30	13:00	-	14:15	
Pátek	 	 7:30	-	12:30	13:00	-	14:15	
(vždy	jen	pro	zvané)

MUDr.	Taťána	Železná
Chodovická	466
tel.:	281	922	573
Pondělí	 13:00	-	15:00		nemocní			
	 15:00	-	18:00	 objednaní
Úterý	 	 7:00	-	10:00	 nemocní			
	 10:00	-	12:00	 objednaní
Středa	 	 7:00	-	10:00	 nemocní			
	 10:00	-	12:00	 objednaní
Čtvrtek	 	 7:00	-		 9:00	 nemocní		
	 	 9:00	-	12:00		objednaní
Pátek	 	 7:00	-	10:00	 nemocní			
	 10:00	-	12:00	 objednaní

MUDr.	Ivana	Vobecká
Lhotská	2072
tel.:	281	924	850
Pondělí	 	 7:00	-	12:30	13:00	-	14:00	
Úterý	 13:00	-	17:00	17:00	-	18:00	
Středa	 	 7:00	-	12:30	13:00	-	14:00	
Čtvrtek	 	 7:00	-	12:30	13:00	-	14:00	
Pátek	 	 7:00	-	11:30	13:00	-	14:00	
(vždy	jen	pro	zvané)

Stomatologie	pro	dospělé

MUDr.	Jarmila	Bukolská
Lhotská	2072
tel.:	281	923	737
Pondělí	 	 7:00	-	14:00
Úterý	 	 7:00	-	13:00
Středa	 12:00	-	18:30
Čtvrtek	 	 7:00	-	13:00
Pátek	 	 7:00	-	12:00

MUDr.	Zdeňka	Geráková
Lhotská	2072
tel.:	281	922	865
Pondělí	 	 7:30	-	12:00,	12:30	-	18:00
Úterý	 	 7:30	-	12:00,	12:30	-	14:00
Středa	 	 7:30	-	12:00,	12:30	-	14:30
Čtvrtek	 11:30	-	18:00
Pátek	 	 7:30	-	12:00,	12:30	-	14:00

MUDr.	Marcela	Vajzrová
MUDr.	Libor	Vajzr
Pavlišovská	2283
tel.:	281	921	507
Pondělí	 	 8:00	-	15:00
Úterý	 	 8:00	-	15:00
Středa	 	 8:00	-	15:00
Čtvrtek	 	 8:00	-	15:00
Pátek	 	 8:00	-	15:00

MUDr.	Tzvetanov	Mladen
Náchodská	816
tel.:	281	921	537
Pondělí	 	 8:00	-	15:00
Úterý	 12:00	-	18:00
Středa	 	 8:00	-	15:00
Čtvrtek	 12:00	-	18:00
Pátek	 	 8:00	-	14:00

Dětská	stomatologie
MUDr.	Hana	Rabová
Pavlišovská	2283
tel.:	281	921	508	
Pondělí	 	 8:00	-	11:30	 13:00	-	17:00
Úterý	 	 8:00	-	13:00	 	
Středa	 	 8:00	-	11:30	 13:00	-	17:00
Čtvrtek	 	 8:00	-	11:30	 12:30	-	14:00
Pátek	 	 8:00	-	12:00	 	

Oční	klinika,	Obchodní	1	
tel.:	281	865	664,	602	105	355	
oční	optika:	724	167	137
Pondělí	 	 8:00	-	12:00,	13:00	-	16:00
Úterý	 	 8:00	-	12:00,	13:00	-	16:30
Středa	 	 8:00	-	12:00,	13:00	-	16:00
Čtvrtek	 	 8:30	-	12:00,	13:00	-	16:30
Pátek	 	 8:00	-	13:30

Endokrinologická	ambulance
MUDr.	Nataša	Kaňová
Lhotská	2071
tel.:	777	904	830
www.endopraha.cz
Úterý	 	 7:30	-	15:30
Středa	 	 7:30	-	15:30
Čtvrtek	 	 7:30	-	15:30
Pátek	 	 7:30	-	13:30

Léčebně	rehabilitační	
středisko	Chvaly
Stoliňská	920
tel.:	281	040	771
Ambulantní	rehabilitace
tel.:	281	040	742	
Pondělí	 	 7:30	-	15:30
Úterý	 	 7:30	-	15:30
Středa	 	 7:30	-	15:30
Čtvrtek	 	 7:30	-	15:30
Pátek	 	 7:30	-	15:30

Přehled připravila 
ing. monika brzkovská 

vedoucí odboru sociálních věcí 
a školství
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Program divadla v listopadu 2011
Přehled	představení:

Neděle	6.	listopadu	v	15.00

ČERNOŠSKÁ	POHÁDKA

Úterý	8.	listopadu	v	19.30

NÁVŠTĚVY	U	PANA	GREENA

Čtvrtek	10.	listopadu	v	19.30

VYUČOVÁNÍ	DONY	MARGARIDY

Pátek	11.	listopadu	v	18.00

KONCERT	ZUŠ	HORNÍ	POČERNICE

Sobota	12.	listopadu	17.00	–	22.00

FILMOVý	FESTIVAL	
ZIMNÍCH	SPORTů

Neděle	13.	listopadu	v	15.00

PERNÍKOVÁ	CHALOUPKA

Úterý	15.	listopadu	v	19.30

HOSPODSKÁ	

Neděle	20.	listopadu	v	15.00

A	PŘECE	TU	STRAŠÍ

Pondělí	21.11.	v	19.30

PICASSO

Čtvrtek	24.	listopadu	v	19.30

ZMýLENÁ	PLATÍ

Sobota	26.	listopadu	v	18.00

NAROZENINOVý	DVOJKONCERT	
MIREK	PALEČEK	A	IVO	JAHELKA	

Neděle	27.	listopadu	v	15.00

PRINCEZNA	
A	KOUZELNÁ	VĚTVIČKA

Pondělí	28.	listopadu	v	18.00

KONCERT	UČITELů	
ZUŠ	HORNÍ	POČERNICE

V	minulém	čísle	avizované	představení
Vosí	hnízdo	se	z	technických
důvodů	neuskuteční.

Neděle	6.	listopadu	v	15.00

ČERNOŠSKÁ	POHÁDKA
Divadlo Drak Hradec Králové

Pohádka	pochází	z	Afriky,	ze	země	krásné	a	di-
voké	přírody	plné	cizokrajných	zvířat.	Ale	Afrika	
je	 také	 pravlastí	 Černochů,	 kteří	 si	 zrovna	 jako	
my	vyprávějí	pohádky	a	mýty.	Sugestivní	a	exo-
tickým	duněním	přibarvené	rytmy	a	jednoduché	
texty	 strhnou	 dětské	 publikum	 a	 jsou	 zárukou	
skvělé	 zábavy.	 Nechybí	 ani	 pohádkový	 hrdina,	
který	má	své	chyby	a	díky	jim	se	dostane	do	ne-
bezpečí.	Zkrátka	pohádka	jak	má	být!	
Představení	získalo	cenu	za	režijně-hudebně-he-
recké	mistrovství	pro	jiřího	Vyšohlída	na	festiva-
lu	mateřinka	2001.	určeno	dětem	od	3	let.
Vstupné	90,	70,	50	Kč

Úterý	8.	listopadu	v	19.30
Jeff Baron

NÁVŠTĚVY	U	PANA	GREENA
Inscenace v produkci Filmové 
a Divadelní Agentury 
Režie: Vladimír Michálek

legrační	 i	 dojímavý	 příběh	 lásky	 a	 odpouštění.	
Náhodná	 automobilová	 nehoda	 k	 sobě	 přive-
de	dva	muže,	 kteří	 by	 se	 jinak	nikdy	nesetkali,

a	navždy	změní	jejich	život.	Rozdělují	je	dvě	gene-
race,	a	co	začíná	jako	komedie	kontrastu	kultur,	
vyvíjí	se	ve	vyhrocený	příběh	o	riziku	osamělos-
ti,	předsudků	a	netolerance.	Plynou	však	týdny,	
odhalují	se	tajemství,	prověřují	se	 lidské	vztahy	
a	vytváří	přátelství.	Premiéra	v	dubnu	2011.
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	žákům	v	sati-
rické	tragikomedii,	kterou	napsal	brazilský	autor	
Robert	Athayde	pro	slavnou	Annie	girardotovou.	
V	současném	představení	náladovou	dominantní	
kantorku	hraje	Eva	Přibylová,	která	má	po	celou	
dobu	příběhu	k	dispozici	pouze	svůj	obsažný	mo-
nolog	 a	 diváky	 v	 autentickém	pocitu	 zlobivých	
puberťáků.	Hlavními	znaky	hry	na	školu	jsou	iro-
nie,	karikatura	a	improvizace	založená	na	situač-
ním	humoru	jednotlivých	„diskusí“	se	žáky.	
hraje eva Přibylová. 
jednotné	 vstupné	 120	 Kč,	 studenti	 a	 důchod-
ci	 80	 Kč.	 internetové	 rezervace	 v	 sekci	 jiní	
pořadatelé.

NÁŠ TIP

Černošská pohádka 

Návštěvy u pana Greena:
Stanislav Zindulka a Matěj Hádek
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Pátek	11.	listopadu	v	18.00

KONCERT	

ZUŠ	HORNÍ	POČERNICE

Sobota	12.	listopadu	17.00	–	22.00

FILMOVý	FESTIVAL	ZIMNÍCH	SPORTů	

Filmový	festival	zimních	sportů	je	zimní	obdobou	
festivalu	Expediční	kamera	a	představuje	špičko-
vé	 filmy	 z	 mezinárodních	 filmových	 festivalů.	
Sníh,	 led	 a	 adrenalin,	 extrémní	 lyžování,	 zimní	
horolezecké	 výstupy,	 snowboarding,	 skialpinis-
mus	a	další	aktivity	v	zimní	přírodě.
jednotné	vstupné	na	celý	festival	80	Kč

Neděle	13.	listopadu	v	15.00

PERNÍKOVÁ	CHALOUPKA
Hálkovo městské divadlo Nymburk

Klasická	činoherní	pohádka
Vstupné	90,	70,	50	Kč

Úterý	15.	listopadu	v	19.30

HOSPODSKÁ	
Divadlo Bolka Polívky 
a Divadelní spolek Frída
Scénář a režie: Dodo Gombár

Hospodská	 je	 mozaikou	 humorných	 hospod-
ských	historek,	panoptikem	lidských	charakterů	
a	 směšně	 smutných	epizodek	 ,	písniček	a	mlu-
veného	 slova.	 Všechny	 postavy	 navzájem	 spo-
juje	místo,	kam	přicházejí	uložit	a	osvěžit	svoje	
unavená	těla	a	bolavé	duše.	Navzdory	tomu,	že	
se	 některé	 postavy	 navzájem	 nikdy	 nepotkají,	
jsou	 v	 podstatě	 všichni	 členy	 jedné	 hospodské	
rodiny.	
Nenechte	si	ujít	netradiční	a	originální	představe-
ní,	ve	kterém	exceluje	martin	trnavský.	
hrají: martin trnavský, radim novák
a kamil mikulčík
Vstupné	300,	270,	240	Kč

Neděle	20.	listopadu	v	15.00

A	PŘECE	TU	STRAŠÍ

Hrají a zpívají Výtečníci a Počerníčci

Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová

Pohádka	o	partě	dětí,	která	pro	sebe	chtěla	získat	
a	opravit	starý	hrad.	Děti	ale	netušily,	že	kromě	
hradu	získají	i	nové	přátele	–	hradní	strašidla.
hudební spolupráce: jiří hubený, 
Šárka hanušová, Gabriela cincibusová
kostýmy: eva bartoňová
výprava: jaroslav Pištěk, martin Pařízek,
filip minařík
technická spolupráce: tomáš sýkora, 
miroslav novák, tomáš kříž
hrají a zpívají výtečníci a Počerníčci:
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

Pondělí	21.	listopadu	v	19.30
Jeffrey Hatcher

PICASSO
Divadelní společnost Ansambl
Režie: Jiří Svoboda

Čtvrtek	24.	listopadu	v	19.30
Zora Kostková – Procházková

ZMýLENÁ	PLATÍ
Fanny agentura

Komedie	o	dvou	dějstvích	a	mnoha	zmýlených.	
Do	malého	domku	na	samotě	u	 lesa	kdesi	nad	
Karlovými	 Vary,	 kde	 žije	 čerstvě	 rozvedená	 vý-
tvarnice	 lena,	 vtrhnou	 tři	 lidé.	 Francouzská	 fil-
mová	hvězda	českého	původu	Nel	Vevér,	její	do-
provod	-	metrosexuál	Eda	a	podivný	pan	Evžen.	
Kdo	je	kdo?	Kdo	chce	co	a	po	kom	to	chce?	Kdo	
nebo	co	je	v	kufru?	

hrají: milena steinmasslová, dana homolová, 
ivan vyskočil, miroslav Šimůnek
Vstupné	240,	220,	200	Kč
	
Sobota	26.	listopadu	v	18.00

NAROZENINOVý	DVOJKONCERT	

Koncert	k	30.	výročí	otevření	
kulturního	střediska	
Domeček	26.	listopadu
1981.

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

Ezop	
Divadlo Poetik

Úterý	29.	listopadu	v	9.00

Vánoční	rybička	
Divadlo Úsměv

Změna	programu	vyhrazena.

Představení Hospodská
Eva Přibylová v satirické
tragikomedii Vyučování dony Margaridy

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO
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Předprodej	vstupenek	na	prosinec	2011
začne	v	pokladně	divadla	v	úterý
15.	listopadu	v	16	hodin.	

Od	 následujících	 dnů	 jsou	 možné	 internetové	
rezervace	 a	 zakoupení	 vstupenek	 v	 pokladně	
chvalského	zámku.	V	den	zahájení	předprodeje	je	
možné	zakoupit	nebo	rezervovat	maximálně	šest	
vstupenek	 na	 jedno	 představení.	 Nevyzvednuté	
vstupenky	vracíme	do	prodeje	po	uplynutí	sedmi	
dnů	od	zadání	rezervace.	

POZOR!	Toto	omezení	se	nově	týká
i	vstupenek	na	dětská	představení.	

PRVNÍCH	PĚT
Výstava	ve	foyeru	
k	5.	výročí	otevření	
našeho	divadla	
potrvá	do	5.	12.	2011	

Fotografie	jaroslava	Bzeneckého,	jiřího	Březiny,	
Dany	 mojžíšové,	 Vladimíra	 Vondrušky,	 Ondřeje	
matušů,	juDr.	miroslava	cejnara	a	ing.	miloslava	
Šimona	s	divadelní	tematikou	a	divadelní	kostý-
my	z	dílny	Evy	Bartoňové.	Děkujeme	všem	jme-
novaným	za	 jejich	čas,	ochotu	a	skvělou	spolu-
práci	a	firmám,	Azara,	Fotolab	a	Fotokron,	které	
výstavu	podpořily.

Městská část Praha 20 pořádá 6. 12. 2011 v Divadle Horní Počernice

Pokladna	v	divadle	je	otevřena	
po	–	čt	16.00	–	18.00	

a	hodinu	před	každým	představením.	

Pokladna	ve	chvalském	zámku	je	otevřena
denně	10.00	–	16.00

Sponzoři výstavy Prvních pět
v Divadle Horní Počernice

Generální partner 
Divadla Horní Počernice 

Hlavní sponzor
Divadla Horní Počernice 
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Připravujeme na prosinec 2011
Sobota	3.	prosince	v	19.30
Agatha Christie

KORUNNÍ	SVĚDKYNĚ
Režie: Jana Sůvová

méně	 známá	 detektivní	 hra	 A.	 christie.	 Děj	 se	
odehrává	v	soudní	síni	nebo	v	kanceláři	státního	
zástupce,	 který	 zastupuje	 mladíka	 obžalované-
ho	z	vraždy	bohaté	postarší	dámy.	jak	už	jsme		
u	autorky	zvyklí,	konečný	zvrat	ve	vyřešení	celé-
ho	případu	je	pro	diváka	překvapivý.
hraje divadelní soubor Právě začínáme 
v obsazení: lucie hendrychová, 
alexandra vytlačilová, michal klich, 
michal Pivarči, jiří Špaček, 
tomáš kádner, klára Šimicová, 
františek vohralík, milan rutner, 
Šárka hanušová, renata sýkorová, 
iva Ptáčková, eliška Povolná
Vstupné	120,	100,	80	Kč

Neděle	4.	prosince	v	15.00

BETLÉMSKÁ	HVĚZDA
Hálkovo městské divadlo Nymburk

Vánočně	laděná	výpravná	činoherní	pohádka.
Vstupné	90,	70,	50	Kč

Úterý	6.	prosince	v	16.00	a	v	18.00

VÁNOČNÍ	SHOW	
Pořádá Městská část Praha 20 

Vánoční	pořad	plný	soutěží	a	písniček	v	přímém	
přenosu	tV	Amfora.	
Účinkují: jan čenský, Petr salava, 
michal nesvadba, tereza mátlová
jednotné	vstupné	100	Kč	
internetové	rezervace	vstupenek	nejdete	v	sekci	
jiní	pořadatelé.

Středa	7.	prosince	v	19.30
Keith Waterhous

JEFFREYMU	JE	ŠOUFL
Produkce: agentura Vrkal
Režie: Julek Neumann

tragikomedie,	ve	které	se	novinář	a	bohém	jeffrey	
Bernard	probudí	v	proslulé	hospodě	coach	and	
Horses	v	londýnské	čtvrti	Soho,	kde	ho	hospod-
ský	 omylem	 zavřel.	 V	 sérii	 komických	 výstupů	
jeffrey,	čekající	na	hospodského	Normana,	reka-
pituluje	svůj	život	a	snaží	se	dobrat	 jeho	smys-
lu.	 V	 představení	 nechybí	 typické	 improvizace	
a	mnohoznačná	hra	s	diváky.
hrají: oldřich kaiser, rostislav novák, 
jaroslav hanuš a karolina kaiserová
Vstupné	350,	320,	280	Kč

Čtvrtek	8.	prosince	v	18.00

VERNISÁŽ	VýSTAVY	OBRAZů	

TÁňI	MACHOLDOVÉ

Sobota	10.	prosince	v	15.00

O	ZAPOMNĚTLIVÉM	PSANÍČKOVÉM	

ANDĚLÍČKOVI
Divadlo Pro malý

Pohádka	o	kouzelném	vánočním	čase
hrají: jarmil Škvrna, karel Zima 
a agáta Zimová
Vstupné	90,	70,	50	Kč

Pondělí	12.	prosince	v	19.30
Claude Magnier

OSKAR
Produkce: Anife Hassan Vyskočilová
Režie: Ivan Vyskočil

Slavná	 francouzská	 konverzační	 komedie	 plná	
záměn	a	převleků.
Původní	divadelní	hra	francouzského	dramatika	
oslovila	svojí	komediálností	i	legendárního	herce	
luise	de	Funése,	který	podle	ní	natočil	úspěšný	
film	téhož	jména.	
hrají: ivan vyskočil, Zdeněk Podhůrský, 
michaela dolinová, eva čížkovská, 
martin sochor, veronika nová, 
anife vyskočilová hassan,
miroslav Šimůnek a další
Vstupné	240,	220,	200	Kč

Středa	14.	prosince	v	19.30

NAĎA	VÁLOVÁ:	

S	ÚCTOU	EVĚ	OLMEROVÉ
Naďa	Válová	doprovázena	 ženskou	kapelou	na-
studovala	projekt	s	úctou	Evě	Olmerové,	kterým	
vyjadřuje	dík	za	každý	tón	této	fenomenální	divě.	
Ona	 sama	 je	 považována	 za	 šansonový	 objev	
michala	Horáčka,	který	říká,	že	ženský	hlas	je	nej-
tajuplnějším	nástrojem	v	orchestru	světa.	Naďa	
Válová	 hostuje	 na	 albech	 trochu	 jinak	 (2006)	
Ohrožený	druh	(2008)	a	točí	se	dokola	(2010).	
Svým	osobitým	projevem	zaujala	v	roli	cizí	ženy	
v	lyrikálu	Kudykam	a	interpretací	písně	v	úzkých	
dostává	do	úzkých	nejen	ženy.	
jednotné	vstupné	220	Kč
internetové	rezervace	vstupenek	najdete	v	sekci	
jiní	pořadatelé.

Sobota	17.	prosince	v	15.00

JOSÍFEK	a	MARUŠKA	MAJÍ	DĚŤÁTKO
Divadlo Špílberg Brno

Divadelní	 inscenace	 na	 motivy	 známého	 bib-
lického	příběhu,	která	poutavou	 i	poučnou	 for-
mou	 vypráví	 o	 tom,	 co	 předcházelo	 narození	
ježíše	 Krista,	 popisuje	 jeho	 narození	 a	 dětství.	
V	kombinaci	s	nejznámějšími	vánočními	melodi-
emi	slibuje	silný	emotivní	zážitek.
Vstupné	90,	70,	50	Kč

Neděle	18.	prosince	v	17.00

ZPÍVÁNÍ	POD	VÁNOČNÍM	STROMEM	

tradiční	setkání	ve	vánočně	rozsvíceném	přírod-
ním	divadle	v	zahradě	svépravické	školy.	Za	více	
než	dvě	desítky	 let	se	pro	nás	společné	zpívání	
stalo	příjemným	zakončením	adventu	a	také	le-
tos	se	můžeme	těšit	na	vánoční	písně	a	koledy	
v	podání	Dity	Hořínkové.	
Vstup	volný.
	
Úterý	20.	prosince	v	19.30

JIŘÍ	SCHMITZER

jiří	Schmitzer	nepatří	k	tklivým	písničkářům,	kte-
ří	se	rozplývají	nad	krásami	světa.	Sází	raději	na	
svůj	ostrý	humor,	skepsi	a	ironii.	jako	kterýkoliv	
jiný	 folkař	 se	 jiří	 Schmitzer	 sám	 také	doprová-
zí.	 co	 ztrácí	 na	 hlase,	 to	 dohání	 charizmatem	
a	nasazením.	Pověstný	je	svou	bezprostředností	
a	ochotou	improvizovat	v	jakékoliv	situaci.	umí	
rozesmát,	pobavit,	rozesmutnit	a	znejistit	poslu-
chače	jako	málokdo.
jednotné	vstupné	200	Kč

Středa	28.	prosince	v	18.00

KONCERT	

PRO	DVĚ	HARFY	a	NEJEN	PRO	NĚ
Krásná	hudba	v	podání	umělců	jany	Bouškové,	
libuše	Váchalové,	jiřího	Bouška	a	jiřího	Kubity.	
interpretační	 umění	 účinkujících	 a	 přátelská		
atmosféra	 koncertu	 slibují	 jako	 vždy	mimořád-
ný	 zážitek	 a	 neodmyslitelně	 patří	 k	 vánočním		
svátkům	v	Horních	Počernicích.
Vstupné	200,	180,	160	Kč

Dopolední	představení	zadaná	pro	školy
Pátek	2.	prosince	v	9.00	a	10.30

Malá	mše	vánoční
Kühnův dětský sbor 

Pondělí	5.	prosince	v	9.00

Legenda	o	Hvězdě
Divadelní agentura Susa

Pátek	9.	prosince	v	9.00	a	10.30

Vánoční	diamant
Liduščino divadlo

Čtvrtek	15.	prosince	v	9.00

Kde	se	vzaly	Vánoce
Umělecká agentura Petra Kubce

Pondělí	19.	prosince	v	9.00	a	10.30

Vánoční	pohádka	o	kapru	Karlovi
Divadelní společnost Cylindr

hana čížková, 
ředitelka kc horní Počernice

PREMIÉRA
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Cestovatelský	klub	
Po	stříbrné	cestě
do	Kutné	Hory	
12.	11.	2011
V	 listopadu	 nás	 čeká	 návštěva	 města	 stříbra	
a	 stříbrných	 rud.	 Podíváme	 se	 na	 lustr	 složený	
z	kostí	lidského	těla	a	prohlédneme	si	dekorace	
z	lidských	lopatek.	Navštívíme	údajně	nejkrásněj-
ší	kostel	středních	Čech	a	na	závěr	výletu	čeká	
účastníky	malé	překvapení.
Výlet	je	určen	dětem	ve	věku	8	-	15	let.
cena:	130	Kč	 (v	 ceně	 je	 vstup	do	muzea	 stříb-
ra,	do	kostnice	a	do	kostela	sv.	Barbory).	Účast	
je	možná	pouze	po	předchozí	 rezervaci	na	 tel.:	
281	 925	 264,	 na	 mail	 skorpilova@ddm-hp.cz	
nebo	osobně	v	kanceláři	DDm.	

Mikulášská	zábava	pro	děti

Dne	 2.	 12.	 2011	 zveme	 vás	 a	 vaše	 děti	 na	
mikulášskou	zábavu	mikuláš,	čert	a	anděl	rozdají	
dětem	sladké	dobroty,	k	tanci	zahraje	Duo	ŠarPet.	

Přichystaná	 je	 soutěž	 i	 diskotéka.	 Vstupenky	
v	prodeji	v	DDm	od	7.	listopadu.	
V	ceně	dětské	vstupenky	120	Kč	je	balíček	slad-
kostí	v	hodnotě	110	Kč.	cena	dospělé	vstupen-
ky	bez	balíčku	 je	30	Kč.	Další	 informace	přímo	
v	DDm	nebo	na	tel.	č.	281	925	264.	Zajistěte	si	
vstupenku	včas,	počet	míst	je	omezen.

Pravidelné	středeční	dílničky

Zveme	všechny	zájemce	o	tvoření	na	pravidelné	
středeční	dílničky	pro	děti	od	10	let,	mládež	a	do-
spělé	každou	středu	od	17:00	do	19:00	hodin.	
Nutná	rezervace	v	kanceláři	DDm,	nejpozději	den	
před	akcí.	tel.:	281	925	264,	605	700	776	nebo	
email:	volfova@ddm-hp.cz.

VÁNOCE	SE	BLÍŽÍ
U	nás	si	můžete	vyrobit	drobné	dárky.
	 2.	11.	 Výroba	litých	svíček	100	Kč
	 nebo	svícnů	100	Kč
	 9.	11.	 Fimo	-	výroba	šperků	a	dekorací
	 150	Kč
16.	11.	 Výroba	litých	svíček	100	Kč
	 nebo	svícnů	100	Kč
23.	11.	 Adventní	věnce	50	Kč	
	 +	cena	vybraného	materiálu
30.	11.	 Pedig	-	výroba	zvonků	100	Kč

Zdeňka horváthová, 
ředitelka ddm

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

Orientální	tanec	opět	v	DDM

Představte	si	Orient.	Vůně	exotického	koření,	žár	slunce,	tančící	břišní	tanečnice	kolem.	to	vše	mů-
žete	zažít,	aniž	byste	museli	cestovat	tisíce	kilometrů	daleko.	V	našem	DDm	od	listopadu	otevíráme	
kroužek	břišních	tanců.	
Přidejte	 se	 k	 nám	 a	 staňte	 se	 orientální	 princeznou.	 Nový	 styl	 tance,	 nové	 prvky,	 nová	 lektorka.	
tentokrát	nejen	pro	dospělé,	ale	i	pro	děti	od	7	let.	Každé	pondělí	od	17:30	pro	děti	a	od	18:30	pro	
dospělé.	Další	informace	přímo	v	DDm.	Rozviňte	svou	duši	i	tělo	-	nechte	je	tančit.	
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milí	naši	čtenáři,
měsíc	 listopad,	 uslzený	 a	 svádějící	 k	 depresím	
díky	 posunutému	 zimnímu	 času	 i	 prodlužují-
cím	se	večerům,	nás	nemusí	nutně	vtáhnout	do	
osidel	chmur.	Záleží	na	úhlu	pohledu.	Ani	svátek	
Dušiček	nemusí	 být	 smutný,	 když	 vzpomínáme	
na	to	dobré	a	krásné,	co	pro	nás	ti,	kteří	odešli,	
znamenali,	protože	převáží	vděčnost	za	ně	a	za	
jejich	život.
Po	 sklizni	 na	 našich	 zahradách	 buďme	 vděčni	
za	 úrodu,	 zvolněme	 uspěchané	 kroky	 a	 pozor-
nost	blízkým	nenechávejme	až	na	Vánoce.	také	
mnoho	nových	knih	v	naší	knihovně	vám	může	
zpříjemnit	prodloužené	podzimní	večery.	je	vámi	
žádaná	kniha	zrovna	půjčená?	můžete	si	ji	jedno-
duše	rezervovat	za	pouhých	5	Kč.	máte	pocit,	že	
nějak	 často	 platíte	 pokutu	 za	 upomínky?	máte	
možnost	 osobně,	 telefonicky	 anebo	 e-mailem	
výpůjčky	prodloužit,	pokud	si	daný	titul	nerezer-
voval	 jiný	čtenář.	Bohužel	to	nelze	udělat	auto-
maticky	přes	vaše	osobní	konto.
Zvyšující	se	ceny	knih	nemají	vliv	na	kvalitu	vaz-
by,	spíše	naopak,	a	po	několikátém	půjčení	kniha	
„povolí“.	Snažíme	se	opravovat,	lepit,	i	když	je	to	
boj	 s	 větrnými	mlýny.	Ovšem	mnohdy	 špinavé,	
polité	 a	 jinak	 znehodnocené	 knihy	 jsou	 výsled-
kem	špatného	zacházení.	taková	kniha,	byť	se	se-
belepším	obsahem,	další	čtenáře	spíš	odpuzuje.	
V	žádném	případě	se	tím	nechci	dotknout	zodpo-
vědných	čtenářů,	kterých	je	naštěstí	většina.
Naše	knihovna	slouží	všem,	půjčovné	je	zdarma	
a	nás	zaměstnance	těší	váš	zájem.

Za kolektiv knihovny  božena beňová, ředitelka

Kalendárium
7.	 listopadu	 si	 připomí-
náme	200	let	od	narození	
Karla	Jaromíra	Erbena.
F.	 X.	 Šalda	 ho	 nazval	
„nejspanilejší	 z	 českých	
básníků“.	V	našem	pově-
domí	žije	především	jako	
autor	Kytice	a	pohádkář.	
Daleko	 rozsáhlejší	 a	 ne-
méně	významná	však	byla	jeho	činnost	vědecká,	
zejména	v	oboru	historie	a	národopisu,	dále	čin-
nost	 vydavatelská	 a	 překladatelská.	 Erben	patří	
vedle	josefa	Dobrovského	a	Pavla	josefa	Šafaříka	
k	 předním	 představitelům	 evropské	 slavistiky	
a	 řadí	 se	 i	 k	 zakladatelům	 české	 folkloristiky	
a	etnografie.	

Od 22. 12. 2011 do 3. 1. 2012 
bude knihovna uzavřena.

Zuzana Prouzová-Lehrmann

Dornova metoda ...i ty můžeš!
Dornova metoda dnes právem patří k jedné z nejúspěšnějších 
alternativních terapií. Hlavním důvodem je to, že pracuje s lid-
ským (ale i zvířecím) tělem jako s celkem, hledá prapříčinu po-
tíží, odstraňuje velmi rychle a jednoduše ji i její následky. Dává 
člověku konkrétní návod jak se vyvarovat bolestem a předcházet 
jim, ale také uvědomovat si, jak a proč vznikly a jak pomoci sám 
sobě, když už na nás tělo křičí. Mnoho lidí si teprve na semináři 
uvědomí svoje stereotypy, tzn. jak sedí, chodí a pohybuje se. 
Možná poprvé v životě začnou své tělo vnímat.

Mitch Albom

Neztrácejte víru
V knize Neztrácejte víru nám Mitch Albom nabízí půvabný pří-
běh pozoruhodné osmileté cesty mezi dvěma světy – dvěma 
muži, dvěma vírami a dvěma společenstvími, který může být 
inspirací pro lidi v jakékoli části světa.
Albom, pohybující se mezi vícero světy, křesťanským a židov-
ským, afroamerickým a bělošským, světem chudáků a bohatých, 
si uvědomuje, jak těmto odlišným lidem pomáhá víra v boji o 
přežití: starý rabín na předměstí se k ní naplno upíná v čase 
blížící se smrti; mladší městský pastor se o ni opírá, aby mohl 
on i jeho kostel přežít.
Albom se zabývá tím, jak důležitá je víra v čase lidských zkou-
šek. Přestože jsou texty, modlitby a dějiny různé, Albom začíná 
rozpoznávat pozoruhodnou jednotu mezi dvěma světy – a ve 
skutečnosti mezi všemi vírami.
Na konci, když se blíží rabínova smrt a krutá zima ohrožuje 
pastorův zchátralý kostel, myslí Albom se smutkem na rabínovu 
poslední prosbu a po jeho smrti napíše projev na jeho pohřeb. 
Konečně pochopí, kam po celou dobu směřovalo učení obou 
mužů – k hluboké útěše čerpané z víry.

Neztrácejte víru je kniha o smyslu života, o ztrátě víry a jejím 
opakovaném nacházení, o božské jiskře v každém z nás. Je to 
cesta jednoho člověka a zároveň příběh všech lidí.

Taj-Tun Hejzlarová 

Na Řece
Japonská armáda na přelomu let 1937/1938 obsadila část Číny 
a v této oblasti během několika měsíců zavraždila na 300 tisíc 
lidí… Hrdinkou a vypravěčkou je tehdy pětiletá dívka Skořicová, 
jedna z dcer z bohaté rodiny Li. Román je z valné části popisem 
útěku před japonskou armádou do náhradních bytů či domů… 
Otec odešel s konkubínou, protože žena mu nedala dědice. 
Chytrá a statečná matka se s dcerami probíjí okupovanou Čínou 
a dostávají to ze všech stran: od mužů, od bohatých, od star-
ších… Kronika, odehrávající se na zlomu dvou epoch: na jedné 
straně tisíciletá tradice, na druhé straně vliv „moderní doby“ 
– mladé ženy už nerespektují své otce či starší, berou život do 
vlastních rukou. A někde poblíž, nepozorovaně zuří válka – a dá 
o sobě krutě vědět. 

Yannick Haenel 

Tajný posel Jan Karski
Mohl vůbec někdo zastavit holocaust? Poutavě a neotřele zbe-
letrizovaný životopis muže, který se o to pokusil a jehož život 
se nesl ve znamení mimořádné morální odvahy a hrdinství. 
Protagonistou románu je skutečný kurýr polského odboje Jan 
Karski (1914–2000), který pronikl do varšavského ghetta s je-
diným úkolem – podat svědectví o tom, co viděl, a zároveň tak 
varovat celý svět. Haenel se po více než šedesáti letech od ukon-
čení druhé světové války pouští do nesnadného úkolu – pocho-
pit nepochopitelné. Proč Spojenci genocidě nezabránili? Příběh 
nabízí paralelu s romány Schindlerův seznam a Austerlitz.

Knižní novinky v naší knihovně

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
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Naši	jubilanti	narození	v	listopadu
Vacková	Irena

Konrád	Václav

Sklenářová	Emilie

Španvirtová	Marie

Vaněk	Václav

Erlebachová	Vlasta

Kaválek	Josef

Kejla	Miloš

Makalová	Anna

Vondráček	Oldřich

Krejnická	Milada

Kříž	Zdeněk

Soukupová	Hana

Čurdová	Věra

Chylík	Bohumír

Zajíčková	Marie

Fürbachová	Jana

Raková	Jitka

Aslanyan	Tigran

Hajer	Jiří

Tachecí	Alena

Ledvinka	Jaroslav

Černý	Ladislav

Kalašová	Hana

Ornová	Božena

Paclt	Jaroslav

Sládková	Helena

Vomáčková	Marie

Wertheim	Bohuslav

Všem	přejeme	hodně	zdraví,	štěstí	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	

živnostenský	a	občanskosprávních	agend	ÚMČ	Praha	20.

Vzpomínáme

V	listopadu	uplyne	100	let	od	narození	Stanislava	Vébra	z	Počernic.	
Vzpomínají	dcera	Hana	s	manželem,	Petr	a	Pavlína	s	rodinami.

Vážení	přátelé,
zdravím	vás	jménem	výboru	SPCCH	v	Horních	Počernicích.	Naše	pravidelná	setkání	se	po	

prázdninách	trochu	zkomplikovala.	Sehnali	jsme	náhradní	prostory	a	zatím	se	budeme	scházet	
v	sokolovně	v	Chvalkovické	ulici.	V	říjnu	jsme	byli	v	divadle,	připravujeme	také	mikulášské	a	

vánoční	setkání.	V	listopadu	pojedeme	jako	každý	rok	na	týdenní	ozdravný	pobyt	do	Poděbrad.	
Těšíme	se	na	setkání	a	přejeme	vám	zdraví	a	pohodu.

Za výbor SPCCH Horní Počernice Zdeňka Jaklová, předsedkyně

setkání	bývalých	členů	skautské	organizace
v Horních Počernicích a jejich přátel

se koná v sobotu 19. 11. 2011 ve 14.00 v KC Domeček

St 9. 11. v 18.00, sál KD Kyje

Společný koncert žáků ZUŠ HP 
a žáků Dithmarscher 

Musikschule, vystoupí také smyčcový soubor.

Pá 11. 11. v 18.00, Divadlo Horní Počernice

Společný koncert žáků ZUŠ HP 
a žáků Dithmarscher Musikschule,

vystoupí také pěvecký sbor Paleček.
   

Po 21. 11. v 18.00, sál ZUŠ

II. Hudební večer, tradiční koncert 
žáků školy

Po 28. 11. v 18.00, Divadlo Horní Počernice

Koncert učitelů ZUŠ 
Libor Zíka, ředitel ZUŠ Horní 

Počernice

Pozvánka na listopadové koncerty ZUŠ

PROGRAM ZO SENIOŘI
v listopadu 2011

čtvrtek 3. listopadu  
MUZEUM HL. MĚSTA PRAHY

Výstava Historie a proměny starých 
pražských předměstí 

sraz ve 13.00 ve stanici Č. Most
vstup volný, vede I. Juklová

úterý 8. listopadu ve 14.00 

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
na Chvalském zámku

Zdravý životní styl pro každý věk
s terapeuty z Regeneračního centra 

 
středa 15. listopadu

VYCHÁZKA:
Okrouhlík – bobová dráha – Libeň

sraz v 10.00  
v dolní hale metra C Kobylisy, vede Zdena Černá

středa 16. listopadu

MUZEUM VOSKOVÝCH FIGURIN 
sraz ve 13.00 

ve stanici metra Č. Most
Snížené vstupné 40 Kč, vede I. Juklová

středa 30. listopadu ve 14.00

BURZA Vyměním, daruji 
nebo prodám cokoliv
středa 7. prosince ve 14.00

BESEDA 
o návštěvě u amerických Kirmišů

Vypráví Ing. František Šonka

Ilona Juklová, ZO SENIOŘI H. Počernice  
Tel.: 721 002 992

NO Církve husitské srdečně zve na

přednášku Miroslava Matouše

Putování rosou 
i prachem

a povídání s autorem stejnojmenné knihy 
o jeho životní cestě a knihách

ve středu 16.11 od 17 hodin 
v modlitebně Církve husitské 

na Náchodské ulici 171
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Francouzská	riviéra

Zájezd	na	Francouzskou	riviéru	
do	zálivu	Saint-tropez	začal	9.	září	
na	Černém	mostě,	 kde	 jsme	se	 se-
šli	 s	 kufry	 nacpanými	 k	 prasknutí.	
Kolem	se	rozléhal	smích	a	všeobec-
ně	 vládla	 dobrá	 nálada.	 Nemohli	
jsme	se	dočkat.

Na	místo	jsme	dorazili	v	sobotu	
10.	 září	 a	 po	 ubytování	 se	 šli	 po-
rozhlédnout	po	okolí	Port	grimaud	
a	na	pláž.	V	neděli	a	v	pondělí	jsme	
se	zotavovali	z	dlouhé	cesty	a	nasá-
vali	teplé	sluneční	paprsky.	V	úterý,	
sotva	 slunce	 zapadlo	 za	 horizont,	
jsme	 se	 vypravili	 do	malebné	 ves-
ničky	 St	 maxim,	 ležící	 kousek	 od	

našeho	kempu.	Všichni	se	rozutekli	
a	obdivovali	místní	obchůdky	nebo	
si	pochutnávali	na	skvělé	zmrzlině.	
Ve	středu	jsme	navštívili	St.	tropez	
a	podívali	se	na	známou	četnickou	

stanici.	Další	dny	jsme	se	povalovali	
na	pláži	a	užívali	sluníčka.	V	sobotu	
ráno	 jsme	 vyrazili	 směr	 monaco,	
prohlédli	 si	 město,	 podívali	 se	 na	
luxusní	casino	monte	carlo	a	do	ja-

ponské	 zahrady.	 Potom	 nastal	 čas	
vyrazit	domů,	do	České	republiky.

michaela Žatecká, 
sexta b

Studenti gymnázia na zájezdech
ve Francii a v Chorvatsku

Francie a Chorvatsko: moře, slunce, výlety a dobrá zmrzlina

Koupání pod vodopády u chorvatského Šibeniku
Biograd	na	Moru	

jsme	na	pláži,	a	i	když	odpočí-
váme,	 blíží	 se	 náš	 odjezd.	 Sem	do	
chorvatska	 jsme	 přijeli	 před	 týd-
nem,	v	sobotu	3.	září.	Po	osvěžení	
na	pláži	 jsme	se	ubytovali	v	dřevě-
ných	 chatkách	 a	 oblázkovo-píseč-
ná	pláž	se	nám	brzy	všem	zalíbila.	
moře	bylo	krásně	průzračné	a	čisté.	
Potápěli	 jsme	 se	 a	 viděli	 spoustu	
krásných	 rybiček,	 korálů	 a	 mušlí,	
v	moři	byli	ježci	i	mořské	okurky.	

Odpolední	 program	 se	 různil:	
většinou	jsme	šli	k	moři	a	na	skvě-
lou	zmrzlinu,	někdy	se	také	tanco-
valo.	 tanec	 je	 jedna	 z	 věcí,	 které	
nám	 už	 začínají	 chybět.	 merenga,	
salsa	 a	 bachata	 se	 nejdříve	 tanco-
valy	jednotlivě,	později	v	párech,	na	
plácku	uprostřed	kempu.	Zapojovali	
se	 i	 kluci,	 takže	 tančily	 opravdové	

páry.	A	tak	to	šlo	den	co	den,	s	při-
danými	procházkami	po	městě,	na-
kupováním	a	přehazovanou	a	jinými	
sporty	na	pláži.	Několikrát	jsme	byli	
na	 vynikajícím	 obědě	 v	 Biogradu,	
stihli	jsme	výlety	do	Národního	par-
ku	Krka,	města	Šibenik	a	na	koupání	
pod	vodopády,	další	pak	lodí	s	kou-
páním	na	ostrově	a	s	panoramatic-
kým	 výhledem.	 letošní	 chorvatsko	
v	 Biogradu	 jsme	 si	 náramně	 užili,	
ale	uběhlo	to	moc	rychle.

renata Písecká, dana seigová, 
sekunda

Na známé četnické stanici v St. Tropez 

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
zve všechny zájemce o studium a jejich rodiče na

Den otevřených dveří
14. 12. 2011 od 14 do 17 hodin.

Můžete si prohlédnout obě pracoviště 
v Horních Počernicích a na Černém Mostě.

Zároveň zveme na výstavu 

Schola Pragensis v Kongresovém centru, 
kde se vám budeme věnovat ve 3. patře ve stánku č. 308.

Více informací na www.gymnchod.cz
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Slavnostní	otevření	
družinové	zahrádky	
při	ZŠ	Ratibořická	

Přivítali	 jsme	 starostku	 Hanu	
moravcovou,	 Alenu	 Štrobovou,	
Helenu	 Víchovou,	 Alexandru	
Kohoutovou	a	michaelu	Vedralovou	
z	ÚmČ	Praha	20,	 za	místní	hospo-
dářství	přišel	jaroslav	Píša,	pod	 je-
hož	 vedením	 se	 prováděly	 terénní	
úpravy,	za	Klub	rodičů	a	přátel	dětí	
Eva	 Ševčíková	 a	 někteří	 třídní	 dů-
věrníci,	kteří	nám	společně	s	rodiči	
žáků	odhlasovali	nemalý	příspěvek	
na	rekonstrukci	školní	zahrady.	

mezi	 čestné	 hosty	 patřil	 také	
zástupce	 firmy	 cEmEX	 miloslav	
tuček,	 který	 předal	 našim	 dětem	
dar	 v	 podobě	 reflexních	 vestiček.	

Firma	 cEmEX	 věnovala	 sponzor-
ským	 darem	 i	 písek	 do	 pískoviště,	
beton	na	zabudování	herních	prvků	
a	několik	aut	kačírku	na	dopadové	
plochy.	Za	pomáhající	tatínky	přišli	
pánové	Vedral	a	Paukner.

Děkujeme	 všem	přítomným	 za	
účast,	 kterou	 podpořili	 často	 opo-
míjenou	 práci	 vychovatelek	 školní	

družiny,	bez	níž	by	se	většina	rodin	
neobešla.	Velký	dík	patří	také	našim	
tradičním	sponzorům,	kteří	přispěli	
přípravou	 a	 pohoštěním:	 Pekařství	
moravec	 za	 koblihy,	uzenářství	Na	
kopečku	 Radka	 Šindeláře	 za	 špe-
káčky	a	kuřecí	stehýnka,	o	zdravou	
výživu	 v	 podobě	 ovoce	 a	 zeleniny	
se	 postarala	 paní	 tůmová.	 Na	 vše	
dohlížel	 šéfkuchař	 Václav	 Paukner,	
který	 se	 ujal	 přípravy	 pochoutek	
na	 grilu,	 výborné	 moučníky	 upek-
ly	 naše	 kuchařky	 ze	 školní	 jídelny	
pod	 vedením	 Adély	 míkové.	 Všem	
upřímně	děkujeme.	

Ráda	bych	také	poděkovala	ve-
dení	naší	školy	za	pomoc	a	podporu	
při	naší	práci	a	všem	svým	kolegy-
ním	za	spolupráci,	ochotu	a	pomoc	
při	 realizaci	 tohoto	 odpoledne.	
Přeji	 všem	zároveň	 chuť	 a	 elán	do	
další	 práce,	 která	 mnohdy	 přesa-
huje	 rámec	 pracovních	 povinností	
vychovatelky.

Zuzana kopsová,
vedocí vychovatelka Šd

xI.	ročník	Dětských	
plaveckých	závodů

Xi.	 ročník	 Dětských	 plavec-
kých	 závodů	 v	 Hloubětíně	 se	 ko-
nal	 20.	 října.	 Naši	 školu	 Spojenců	
zastupovala	 skupina	 plavců:	 David	
Pulkrábek,	Ondra	Bejček,	míša	Sál,	
Anička	Vaněčková,	Natálka	Rysová,	
Kristýnka	 Koubová,	 Filip	 Haušild,	

martin	 Bejbl,	 jakub	 Dejmek,	 Bára	
Fialová	a	terezka	Sálová.	Všichni	po-
dali	 výborné	 výkony.	Nejúspěšnější	
ale	 byla	 Katka	 Haušildová,	 která	
vybojovala	 zlatou	 medaili.	 Našim	
závodníkům	k	dobrým	výkonům	ur-
čitě	pomohla	tvrdá	jarní	příprava	na	
školním	hřišti.

mgr. a. novotná 
a mgr. j. rutnerová

Podzim	v	mateřské	
škole	U	rybníčku

Září	 v	 naší	 mateřské	 škole	
bylo	 krásné.	 Příroda	 si	 pro	 nás	
připravila	 přímo	 ukázkové	 poča-
sí	 a	 starší	 děti	 se	 vydaly	 na	 ces-
tu	 do	 pohádky.	 Navštívily	 téměř	
skutečnou	 Perníkovou	 chaloupku	
v	Pardubicích	a	zvládly	i	výstup	na	
Kunětickou	 horu	 se	 středověkým	
hradem.	O	výlet	neošidíme	na	 jaře	

ani	naše	„mrňousky“,	až	si	pořádně	
na	mateřskou	školu	přivyknou.

Krásné	babí	léto	dovolilo	dětem	
užívat	i	nového	vybavení	školní	za-
hrady,	které	jsme	pořídili	díky	ÚmČ	
Horní	Počernice	a	s	velkou	finanční	
podporou	rodičů	dětí.	K	tomu	vše-
mu	dostala	přes	prázdniny	mateřská	
škola	nová	okna	na	západní	stranu	
hlavní	budovy,	nové	vchodové	dveře	
a	 zrekonstruovanou	 kotelnu,	 která	
je	od	konce	září	v	provozu.	Všechny	
prázdninové	realizace	stály	spoustu	
pracovních	 sil	 zaměstnanců	 úřadu	
především	z	OHSai,	ale	i	našich	lidí.	
Všem	patří	velký	dík.

kolektiv mŠ u rybníčku

Svatováclavská	pouť

jako	každým	rokem,	 i	 letos	se	
27.	září	konala	ve	Střední	odborné	
škole	 pro	 administrativu	 Evropské	
unie	 Svatováclavské	 pouť,	 kterou	
připravují	studenti	naší	školy	s	po-
mocí	 vychovatelů	 z	 domova	 mlá-
deže	pro	děti	ze	Speciální	základní	
školy	Bártlova.	

V	 poledne	 jsme	 se	 sešli,	 aby-
chom	nachystali	 všechna	 stanoviš-
tě	a	hry	a	převlékli	 se	do	veselých	
kostýmů.	Pak	už	se	na	školní	dvůr	
přiřítila	 skupinka	 natěšených	 dětí,	
které	se	vyřádily	při	skákání	v	pytli,	
házení	míčků	 či	 šipek	 na	 cíl	 nebo	
na	 střelnici.	 Pouťoví	 návštěvníci	
otestovali	také	své	malířské	doved-
nosti	při	malování	naslepo	a	zdobe-
ní	perníčků.	Díky	cikánské	věštkyni	
mohly	děti	nahlédnout	do	budouc-
nosti	a	svou	odvahu	pak	prokázaly	
při	návštěvě	strašidelného	sklepení.	
Po	 úspěšném	 zdolání	 všech	 úkolů	
dostali	všichni	za	odměnu	opečený	
špekáček,	sladkosti	a	„limču“.

Odpoledne	 jsme	 si	 krásně	 užili	
i	díky	počasí,	které	nám	opravdu	přá-
lo	a	už	nyní	se	těšíme	na	příští	rok.

markéta Šonská, diana sokolová,
studentky P3b
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Zapojili	jsme	se	do	
programu	podpory	
česko-německých	
odborných	praxí

Střední	odborná	škola	pro	admi-
nistrativu	Evropské	unie	se	zapojila	
do	Programu	odborných	praxí,	kte-
rý	je	určen	studentům	středních	od-
borných	škol	a	učilišť	a	nabízí	mož-
nost	absolvovat	praxi	v	rozmezí	tří	
až	dvanácti	týdnů	v	sousední	zemi.	
Praxe	 se	 uskutečňují	 ve	 firmách,	
dílnách,	sociálních	zařízeních	nebo	
v	 oblasti	 veřejné	 správy.	 Program	
umožňuje	 studentům	 získat	 nové	
profesní	zkušenosti,	poznat	pracov-
ní	prostředí,	kulturu	a	způsob	života	
v	dané	zemi.	Po	absolvování	tohoto	
programu	 mohou	 účastníci	 získat	
evropský	 certifikát	 tzv.	 Europass	
–	mobilita,	 který	 se	může	 stát	dů-
ležitou	 pomůckou	 v	 jejich	 dalším	
profesním	životě	a	je	zároveň	dokla-
dem	o	účasti	na	zahraniční	odborné	
praxi.	Program	podpory	odborných	
praxí	 je	organizován	koordinačním	
centrem	 česko-německých	 výměn	
mládeže	 tANDEm	 a	 je	 financován	
buď	 Česko-německým	 fondem	 bu-
doucnosti	 nebo	 programem	 Eu	
leonardo	da	Vinci.

Podmínkou	účasti	na	programu	
je	 existence	 dvou	 partnerských	 in-
stitucí.	Na	konci	minulého	školního	
roku	 se	 nám	 podařilo	 najít	 školu	
v	 Německu	 s	 podobným	 zaměře-
ním,	a	 tak	 jsme	nyní	mohli	u	tan-
demu	podat	oficiální	žádost	o	šest	
praktikantským	míst	pro	naše	 stu-
denty	na	školní	rok	2012/13.

Studenti	z	Německa	
na	praxi	v	Praze

V	říjnu	jsme	ve	Střední	odborné	
škole	 pro	 administrativu	 evropské	
unie	přivítali	pět	studentek	z	Beruf-

sbildende	Schule	v	Rotenburgu,	kte-
ré	přijely	do	České	republiky	na	tří-
týdenní	praxi.	Studentky	navštěvují	
druhým	rokem	studijní	obor,	který	
je	připravuje	na	výkon	povolání	jak	
ve	 státní	 správě	a	 státních	 institu-
cích,	tak	i	v	soukromých	firmách.

První	dva	týdny	strávily	němec-
ké	praktikantky	v	doprovodu	našich	
studentek	z	P4A	na	praxi	na	míst-
ním	 úřadě	 v	 Horních	 Počernicích	
a	 ve	 firmě	 Audit	 organizace.	 měly	

tak	 možnost	 seznámit	 se	 s	 cho-
dem	 a	 strukturou	 místního	 úřadu	
a	 s	 mnoha	 organizacemi,	 které	
místní	 úřad	 spravuje.	 Navštívily	
i	 starostku	 Horních	 Počernic	 paní	
Hanu	 moravcovou	 a	 dále	 napří-
klad	i	místní	divadlo,	SZŠ	Bártlovu,	
azylový	 dům	 či	 chvalský	 zámek.	
Poslední	týden	se	německé	student-
ky	zúčastnily	hodin	německého	 ja-
zyka	na	naší	škole.	Naši	studenti	tak	
měli	možnost	 konkrétně	 se	 sezná-
mit	s	programem	česko-německých	
odborných	 praxí	 a	 komunikovat	
v	německém	jazyce.

Velmi	tímto	děkujeme	všem	in-
stitucím	 a	 firmě	 Audit	 organizace,	
kde	se	studentkám	dostalo	milého	
přijetí	a	především	paní	mgr.	Aleně	
Štrobové	za	pomoc	při	organizování	
programu	v	Horních	Počernicích.	

mgr. Petra bílá, učitelka soŠ

Na	konci	světa	aneb	
na	návštěvě	
na	Slovensku

Na	 konci	 září	 se	 skupina	 stu-
dentů	 Střední	 odborné	 školy	 pro	
administrativu	Evropské	unie	vydala	
poznávat	divoké	kouty	slovenských	
tater	a	jejich	blízkého	okolí.

Hned	první	den	 jsme	se	vydali	
do	 Vysokých	 tater	 na	 Štrbské	 ple-
so.	 lanovka	 nás	 dopravila	 hodně	
vysoko,	ale	přechod	přes	hřbet	a	kr-
kolomná	cesta	dolů	už	byla	jen	na	
nás.	 Večer	 nás	 čekalo	 popradské	
Aqua	 city	 s	 jednou	 z	 největších	
laser	show	v	Evropě.	Byla	to	jedineč-
ná	podívaná	a	dokonalá	relaxace	po	
náročném	dni.	

Druhý	den	jsme	si	prohlédli	are-
ál	partnerské	školy	v	Popradu.	Poté	
jsme	 v	 doprovodu	 našich	 sloven-
ských	přátel	vyrazili	do	Slovenského	
ráje,	kde	jsme	opět	zdolávali	mnohé	
překážky	a	stovky	metrů	žebříků.

i	 předposlední	 den	 byl	 bohatý	
na	adrenalin.	Nasedli	jsme	na	rafty	
a	 vydali	 se	 všanc	 rozbouřené	 řece	
Dunajce.	Neutrpěli	jsme	žádné	ztrá-
ty	a	všichni	v	pořádku	na	kolech	do-
razili	k	autobusu.	V	podvečer	 jsme	
se	 ještě	prošli	 Popradem	a	později	
se	dokonale	vyřádili	na	diskotéce.	

Pátek	 byl	 dnem	 loučení	 a	 ná-
vratu	 zpět	 do	 každodenní	 reality.	
Snad	se	nám	ještě	někdy	podaří	se	
na	Slovensko	vrátit.

vitaliy babets, student P3a 

Za	vítězství	
do	Bruselu

V	 pátek	 14.	 října	 2011	 se	 na	
fakultě	 strojní	 ČVut	 konala	 vědo-
mostní	 soutěž	 pro	 studenty	 tře-
tích	 a	 čtvrtých	 ročníků	 středních	
odborných	 škol	 o	 Evropské	 unii.	
Zúčastnilo	 se	 jí	 i	 devět	 studentů	
Střední	odborné	školy	pro	adminis-
trativu	Evropské	unie.

Se	soutěží	byla	spojená	také	be-
seda	s	místopředsedou	Evropského	
parlamentu	liborem	Roučkem	a	eu-
roposlancem	 Richardem	 Falbrem,	
kterým	 jsme	 v	 následné	 diskuzi	
mohli	 pokládat	 otázky,	 na	 něž	 se	
zájmem	odpovídali.	Akce	se	zúčast-
nilo	 na	 tři	 sta	 studentů,	 odměnou	
pro	padesátku	nejlepších	bude	 zá-
jezd	do	Bruselu	spojený	s	návštěvou	
Evropského	parlamentu.	celé	dopo-
ledne	se	neslo	v	duchu	současného	
stavu	Evropské	unie	a	účasti	České	
republiky	v	evropských	institucích.

Akce	 se	 konala	 pod	 záštitou	
mŠmt	 a	 snad	 za	 všechny	 mohu	
potvrdit,	že	 to	pro	nás	byl	poučný	
a	velmi	zajímavý	zážitek.

simona Porazilová, P3e
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Člověče,	nezlob	se!	

Ve	dnech	12.	 -	16.	září	se	v	centru	Černý	most	konala	akce	Škola	 je	
hračka.	 její	 součástí	 byla	 i	 oblíbená	 společenská	hra	Člověče,	nezlob	 se,	
které	se	zúčastnily	děti	ze	školní	družiny	FZŠ	chodovická.	

Našemu	družstvu	se	v	úvodu	hry	vůbec	nedařilo.	Ať	házely	děti	kost-
kou,	jak	chtěly,	větší	čísla	než	2	a	3	nechtěla	padat.	Ostatní	družstva	byla	
mnohem	rychlejší.	Nedokážu	popsat,	 jaká	bojovná	nálada	panovala	mezi	
dětmi	a	zda	hru	víc	prožívali	přihlížející	rodiče	nebo	bojující	děti.	Ale	hra	
je	hra	a	během	chvíle	mělo	naše	prohrávající	družstvo	konečně	také	štěstí.	
Nakonec	se	za	vydatného	povzbuzování	diváků	probojovalo	na	krásné	dru-
hé	místo.	lenka	Kosmannová,	

lenka kosmannová, vychovatelka Šd na fZŠ chodovická

Malí	atleti,	do	toho!	

Vybraní	 žáci	 2.	 –	 5.	 ročníku	 FZŠ	chodovická	 se	21.	 9.	 2011	 zúčast-
nili	 pražského	 kola	 Kinderiády,	 atletické	 soutěže	 pro	 žáky	 1.	 stupně	 ZŠ,	
která	 dětem	umožňuje	 seznámit	 se	 se	 základními	 atletickými	 disciplína-
mi	a	ochutnat	atmosféru	opravdových	závodů.	Pořádá	se	ve	14	regionech	
České	 republiky.	 Za	 každou	 školu	 v	 daném	 ročníku	může	 závodit	 pouze	

jeden	chlapec	a	jedna	dívka.	Všichni	závodí	v	běhu	na	60	m,	druhá	soutěžní	
disciplína	 je	pro	každý	ročník	odlišná.	Druháci	soutěží	ve	skoku	z	místa,	
třeťáci	v	hodu	plným	míčem,	čtvrťáci	v	hodu	kriketovým	míčkem	a	páťáci	
ve	skoku	do	dálky.	Na	závěr	veškerého	klání	se	běží	štafeta	složená	z	libo-
volných	závodníků.

V	 celkovém	hodnocení	družstev	 jsme	obsadili	 z	 celkového	počtu	34	
zúčastněných	 škol	 23.	místo.	 Nejlépe	 se	 vedlo	 Bilgunovi	 lkhagvadorj	 ze	
iV.	A	v	hodu	kriketovým	míčkem,	který	se	hodem	dlouhým	35,65	m	umístil	
na	vynikajícím	2.	místě.

Zanedbatelné	 nejsou	 ani	 výkony	 ostatních	 žáků.	 Eliška	 Balvínová	 ze	
iii.	A	se	v	hodu	plným	míčem	umístila	na	9.	místě	a	Filip	Běla	ze	iV.	A	v	
běhu	na	60	m	na	15.	místě.	Vyrovnané	výkony	podal	v	obou	disciplínách	
Karel	Kicherer	ze	ii.	A,	který	se	v	běhu	na	60	m	i	ve	skoku	z	místa	umístil	na	
12.	místě.	Všem	závodníkům	přejeme	hodně	vynikajících	výkonů	v	dalších	
soutěžích	a	děkujeme	za	vzornou	reprezentaci	školy.

mgr. jana valentová, fZŠ chodovická

Tuhle	rundu	platím	já

Přesně	tak,	jako	kdysi	waldemar	matuška	ve	své	písni,	si	to	mohli	říci	
žáci	osmých	a	devátých	ročníků	ze	Základní	školy	Ratibořická,	když	29.	září	
vítali	na	pražském	nádraží	své	kamarády	z	německého	partnerského	města	
Brunsbüttel,	 čímž	 zahájili	 ,,vierte	 Runde,,,	 neboli	 čtvrté	 kolo	 výměnného	
pobytu.	

týdenní	program	byl	nabitý	poznáváním	nejatraktivnějších	míst	naše-
ho	historického	hlavního	města	i	Horních	Počernic.	Německé	děti	zažily	tři	
vyučovací	hodiny	s	českou	učitelkou,	ty	naše	měly	naopak	možnost	vyzkou-
šet	si	konverzaci	s	učiteli	německými.	Navštívili	 jsme	technické	muzeum	
a	chvalský	zámek.	celodenní	výlet	jsme	tentokrát	nasměrovali	do	liberce,	
odkud	jsme	se	svezli	lanovkou	na	ještěd	a	poté	se	vrátili	k	prohlídce	města.	
Odpoledne	už	patřilo	radovánkám	v	místním	iQ	parku,	kde	si	v	množství	
atrakcí	každý	našel	to	své.	A	užívali	jsme	si	to	opravdu	všichni!	České	rodiny	
připravily	v	 rámci	 rodinného	dne	a	volných	večerů	pro	své	hosty	 rovněž	
spoustu	úžasné	zábavy.	Našim	rodičům	patří	za	jejich	péči	vřelý	dík.	Vždyť	
děti	byly	skutečně	nadšené.	Poděkování	patří	také	pracovnímu	týmu	školní	
jídelny,	který	pečoval	o	naše	žaludky.	Zlatým	hřebem	pak	bylo	vynikající	
občerstvení	na	slavnostním	závěrečném	večírku.	ten	se	velice	vydařil,	zú-
častnili	se	jej	i	rodiče	a	netřeba	rozvádět,	jak	byl	dojemný.	Najednou	všem	
došlo,	že	toto	je	už	závěr!	i	s	našimi	dětmi	jsme	se	shodli,	že	jsme	zažili	
skvělý	týden.	už	teď	se	všichni	těší	na	náš	jarní	výjezd	do	Německa.	jediné,	
co	nešlo	do	programu	naplánovat,	bylo	počasí	a	zdraví	všech	zúčastněných.	
Všichni	však	zůstali	zdrávi	a	počasí	bylo	excelentní.	A	protože	jsem	učitelka,	
dávám	jedničku	s	hvězdičkou.	

michaela kovalová, vyučující německého jazyka ZŠ ratibořická 



Církev bratrská zve
na pravidelná setkání, 

kde nám o svých zkušenostech bude vyprávět 
ředitelka hornopočernické knihovny

Božena Beňová
v neděli 27. listopadu v 19 hod.

v klubovně Církve bratrské
Ve Žlíbku 168/8, Horní Počernice

30 – 3130

Adaptační	výjezd	žáků	4.	B	ze	ZŠ	Stoliňská	

Chceme	se	s	vámi	podělit	o	báječné	zážitky	z	adaptačního	výjezdu	na	
Šumavu	ve	dnech	23.	–	30.	září	2011.

cesta	autobusem	proběhla	bez	problémů,	za	tři	hodiny	jsme	stáli	před	
hotelem	Kodrea	a	 ještě	 týž	den	 jsme	se	stihli	projít	po	okolí.	Druhý	den	
jsme	se	vypravili	na	chalupskou	slať,	která	byla	vzdálená	od	hotelu	asi	pět	
kilometrů.	cestou	 jsme	viděli	pastviny,	na	slatině	 jsme	se	dozvěděli,	 jaké	
keře	a	stromy	zde	rostou	a	kde	se	využívá	rašelinné	bahno.	třetí	den	jsme	
strávili	u	hotelu	na	hřišti	a	hráli	různé	soutěže	a	hry.	V	pondělí	26.	9.	jsme	
naplánovali	celodenní	výlet	na	Kvildu.	cesta	byla	dlouhá,	ale	nám	rychle	
utíkala.	Šli	jsme	lesem	a	povídali	si	o	zvířatech,	houbách	a	rostlinách,	které	
jsme	mohli	vidět.	ten	den	jsme	ušli	skoro	dvacet	kilometrů.	mysleli	jsme,	
jak	budou	děti	unavené,	ale	opak	byl	pravdou.	cestou	nazpět	běžely	a	těšily	
se	na	dobrou	večeři.	Úterý	bylo	dnem	olympiády	a	olympijských	her	s	ho-
dem	oštěpem,	skokem	do	dálky,	trojskokem,	během	a	dalšími	disciplínami,	
za	něž	mohly	děti	vyhrát	hezké	ceny.	

Středu	jsme	pojali	opět	turisticky	a	vyrazili	na	churáňov.	Byli	jsme	rádi,	
že	 jsme	si	vzali	teplejší	bundy,	protože	čím	více	 jsme	se	blížili	k	cíli,	 tím	
byla	větší	zima	a	mlha.	cestou	domů	jsme	hráli	v	lese	hry	a	postavili	do-
mečky	pro	zvířata.	Ve	čtvrtek	pokračovaly	další	olympijské	disciplíny.	Na	

závěr	byly	nejlepší	děti	oceněny	diplomy.	V	pátek	30.	září	jsme	se	rozloučili	
s	místem,	kde	nám	bylo	velice	dobře	a	za	vše	poděkovali	personálu	hotelu.	
Domů	 jsme	dorazili	 v	pořádku,	 se	 spoustou	 zážitků,	na	které	 se	 jen	 tak	
nezapomíná.

lucie svozilová, učitelka 4. b

Pozvánka na akce OS Borůvkovany
Občanské sdružení Borůvkovany organizuje každoročně dětský letní tábor

v Borovanech u Českých Budějovic. Letošní celotáborová hra se nesla v duchu starověkého Egypta. 
Tábora se zúčastnily v hojném počtu i děti z Horních Počernic. Ve fotogalerii na www.borovany.

cz můžete zavzpomínat na své kamarády a táborový život. OS DT Borůvkovany organizuje pro 
děti a mládež akce i během celého roku. Snažíme se o to, aby děti smysluplně trávily volný čas. 

Dovolujeme si vás proto pozvat na nejbližší pořádané akce:

Drakiáda 5. 11. 2011 ve 14 hodin 
na hřišti ZŠ Ratibořická

Mikulášská besídka 4. 12. 2011 v 15 hodin 
v klubovně fotbalového oddílu SK Štěrboholy

Víkend na lyžích 27. - 29. 1. 2012 
na horské chatě Berounka, Jizerské hory

Podrobné informace naleznete na www.borovany.cz
Eva Wehrbergerová, OS DT Borůvkovany, e.wehrbergerova@seznam.cz



Hornopočernický zpravodaj – listopad 2011 3232

Podzimní přebor gymnastek hlavního města Prahy

V	neděli	23.	října	pořádal	oddíl	sportovní	gymnastiky	Podzimní	
přebor	jednotlivkyň	hlavního	města	Prahy	v	šesti	kategoriích.	Z	našeho	
oddílu	se	zúčastnilo	21	závodnic.	Na	nejvyšší	stupínek	vyskočila	v	ka-
tegorii	VS1	jana	Zahradníčková,	 třetí	byla	Klára	Sedláková,	 v	kate-
gorii	žákyně	nejvýše	stála	Nicol	Petříková	a	bronzová	byla	Kateřina	
Švábová.	 V	 kategorii	 mladší	 žákyně	 si	 stříbro	 vybojovala	 lucie	
Zahradníčková,	v	kategorii	VS2	st.	stála	na	druhém	stupínku	tereza	
Křížová	a	na	třetím	Denisa	Hošková.	

Odpoledne	 se	 představila	 nejmenší	 děvčátka	 v	 Závodě	 gym-
nastických	nadějí	ve	dvou	kategoriích	(ročník	narození	2004	–	2008).	
Pro	většinu	z	nich	 to	byly	úplně	první	 závody.	Nejlepších	výsledků	
z	našeho	oddílu	dosáhla	Anetka	Kreibichová,	která	se	celkově	umís-
tila	 na	 2.	místě	 a	 v	 závodě	 družstev	 spolu	 s	 K.	 chmelovou	 z	 KSg	
moravská	Slavia	Brno	obsadila	3.	místo.	Barbora	chaloupková	pak	
zvítězila	ve	skoku	dalekém	a	ve	šplhu,	laura	Bohatová	obsadila	ve	
šplhu	3.	příčku.

Závod	viděla	spousta	diváků	zejména	z	řad	rodičů	a	prarodičů.	
Atmosféra	byla	báječná	a	všichni	jsme	strávili	příjemnou	neděli.	Více	
informací	a	fotografií	na

www.sohopo-gymnastika.estranky.cz.

mgr. lenka barešová,
předsedkyně oddílu sG a ae

2. Křížová, 3. Hošková, 4. Válková, 5. Formanová

1. B. Chaloupková, 3. l. Bohatová 1. Petříková, 3. Švábová Naše nejmenší závodnice
Sedláčková, Chaloupková,

Bartůšková, Kreibichová a Bohatová 

1. Zahradníčková, 3. Sedláčková, 4. L. Chaloupková, 6. Chadimová
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Dravci	v	Ratibořické

Společnost	merlin	uspořádala	na	novém	hřišti	naší	skoly	parádní	před-
stavení.	Na	místo	běhajících	dětí	zde	pyšně	trůnilo	deset	dravců.	Nesměli	
jsme	tleskat	ani	křičet,	ale	zkuste	to,	když	vám	nad	hlavou	přistává	orel!	
Káně,	jestřáb,	orel	i	sup	postupně	přelétávali	nad	našimi	hlavami.	Hrůzou	
jsme	ani	nedýchali,	když	nám	křídly	vířili	vlasy,	aby	pak	zmizeli	nad	okolní-
mi	stromy	a	střechami.	Vrátí	se	ještě?	Pozor!	K	zemi,	už	zase	letí!

Pár	šťastlivců	dostalo	rukavici	a	vyzkoušelo	si	přistání	dravce	přímo	na	
ruku.	Paní	učitelku	vybrali	také,	ale	když	na	ni	dosedl	sup	s	rozpětím	křídel	
dva	metry,	skoro	ji	povalil!	ty	dnešní	učitelky	vážně	nic	nevydrží...

alena Šefčíková, ZŠ ratibořická

třídy	1.	 stupně	FZŠ	chodovická	se	zapojily	do	výtvarné	soutěže.	Od	
7.	 listopadu	do	31.	prosince	2011	budou	naše	dárky	rozvěšeny	v	pasáži	
obchodního	 centra	 Europark	 ve	 Štěrboholích.	 Vítězná	 třída	 získá	 od	Oc	
Europark	 jednodenní	 výlet	do	botanické	 zahrady	Botanicus.	Konkurence	
bude	veliká,	ale	uvidíme.	Pevně	doufáme,	že	v	soutěži	uspějeme.

mgr. růžena vlčková, třídní učitelka 2. b fZŠ chodovická

Soustředění	2011

12.	září	odjela	6.B	jely	jsme	i	my,	Byl	to	fajn.	žáci	z	6.	B	a	holky	ze	7.	
B	-	Vitka,	Kája,	Soňa,	týna,	markéta	a	Kristýna	stávili	sportovní	týden	na	
soustředění	v	mozolově.	S	mladšími	spolužáky	jsme	se	rychle	skamarádili,	
vytvořili	jsme	dobrou	partu	a	užili	si	spoustu	zábavy.	i	když	jsme	chvilkami	
zlobili,	naši	učitelé	s	námi	měli	trpělivost	a	vydrželi	to	s	námi!	Děkujeme	
učitelkám	liškové	a	Prokopové	a	učiteli	Vojtkovi.

Žákyně 7. b, fZŠ chodovická 

Podzim	na	ZŠ	Spojenců

jeden	z	posledních	teplých	dnů	 letošního	krásného	podzimu	využilo	
46	budoucích	prvňáků	 z	mŠ	Spojenců	 k	dopravnímu	dopoledni	 plnému	
her,	které	pro	ně	připravili	žáci	5.	třídy	v	ZŠ	Spojenců.	Společně	vytvořili	
posádky	aut	a	projížděli	křižovatky	s	dopravním	značením,	závodili	a	sezna-
movali	se	s	pravidly	správného	chování	dětí	v	autě,	na	kole	i	při	přechodu	
vozovky.	Opět	se	setkáme	v	prosinci	na	Dni	otevřených	dveří	a	při	zápisu	
do	1.	třídy.

Knihovna	vychovává	proti	rasismu

Česká	pobočka	mezinárodního	křesťanského	velvyslanectví	jeruzalém	
(icEj)	zahájila	v	srpnu	2009	v	partnerství	s	židovským	muzeem	v	Praze	
a	terezínskou	iniciativou	tříletý	projekt	centra	vzdělávání	a	dialogu.	jeho	
cílem	 je	zvýšit	u	mladé	české	populace	povědomí	o	závažnosti	 rasových	
předsudků	a	mechanismech	jejich	vzniku.	Výchovné	působení	proti	antise-
mitismu,	této	nejsetrvalejší	zášti	v	dějinách	lidstva,	má	přímý	dopad	také	
na	chápání	ostatních	neblahých	projevů	netolerance	ve	společnosti.

Na	příkladu	holocaustu	–	konkrétní	historické	události	–	jsou	studenti	
na	přednáškách	a	workshopech	interaktivní	formou	seznámeni	s	paktickou	
podobou	rasové	diskriminace	a	jsou	vedeni	k	tomu,	aby	o	ní	samostatně	
uvažovali.	 jsou	přitom	konfrontováni	s	dobovými	materiály	a	se	svědec-
tvím	pamětníka	holocaustu.	místní	veřejná	knihovna	využila	tuto	možnost	
a	v	rámci	svých	akcí	pro	čtenáře	zprostředkovala	první	workshop	pro	okta-
vány	zdejšího	gymnázia.

Dne	25.	11.	zaujal	certifikovaný	lektor	Radek	Hejret	studenty	interak-
tivní	přednáškou,	která	posléze	vyústila	v	besedu.	Studenti	kladli	otázky,	
týkající	se	nedávné	minulosti	a	problémů	dnešní	doby.	Připravujeme	další	
setkání,	kde	bude	mít	hlavní	slovo	pamětnice	holokaustu	RNDr.	michaela	
Vidláková.

božena beňová, ředitelka knihovny
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Cestami naší
historie:
o tělovýchově
v Horních 
Počernicích
pokračování z čísla 10/2011

Pro	 rozvíjenou	 činnost	 divadelní	 vybudovala	
si	jednota	v	roce	1909	vlastní	divadelní	jeviště	pro	
sál	Na	Kovárně.	Z	výtěžků	divadelních	představení	
koupila	jednota	v	roce	1910	další	potřebné	tělo-
cvičné	 nářadí.	 Založeny	 byly	 oddíly	 dorostenců	
a	 žactva,	 v	nichž	 v	 roce	1909	 cvičilo	už	43	ho-
chů	a	38	děvčat.	Členy	 jednoty	byli	nejen	obča-
né	 z	 Horních	 Počernic	 a	 Čertous,	 ale	 i	 ze	 chval	
a	 Svépravic	 i	 sousední	 Zelenče,	 kde	 samostatné	
sokolské	jednoty	nebyly	dosud	založeny.	

V	obci	chvaly,	kde	bylo	na	začátku	minulého	
století	silné	dělnické	hnutí,	byla	24.	8.	1909	za-
ložena	 Dělnická	 tělocvičná	 jednota,	 která	 cvičila	
v	hostinci	u	Hoťků.	cvičení	vedl	j.	F.	chaloupecký,	
cvičitel	ze	sousedních	Dolních	Počernic.	Ve	zdra-
vém	soutěžení	ve	cvičení	s	jednotou	Sokola	Horní	
Počernice	předvedla	Dtj	k	pětiletému	trvání	pro	
veřejnost	začátkem	července	1914	velmi	zdařilou	
přehlídku	cvičení	na	propůjčeném	pozemku	u	že-
lezniční	 trati	naproti	chvalskému	hřbitovu.	Další	
činnost	však	záhy	ustala	pro	vyhlášení	mobilizace	
k	začínající	válce.	

Vytrvalost	 a	 úsilí	 věnované	 cvičení	 se	 odra-
zilo	v	účasti	15	mužů	na	cvičeních	Vi.	všesokol-
ského	sletu	v	 roce	1912	z	 jednoty	Sokola	Horní	
Počernice,	která	měla	celkem	64	členů,	z	toho	11	
žen.	 léta	období	1.	 světové	války	od	 roku	1914	
rozvíjení	 tělovýchovy	 zejména	 odchodem	 mla-
dých	mužů	na	frontu	značně	utlumila.	V	prvních	
letech	se	rozvíjela	ještě	cvičení	žactva	a	dorostu,	
ale	později	také	pro	všeobecný	nedostatek	paliva	
a	 osvětlení	 cvičení	 až	na	několik	 letních	měsíců	

zcela	ustalo.	Výchova	vedená	v	Sokole	v	duchu	za-
kladatelů	v	demokratických	a	vlasteneckých	 ideí	
byla	realizována	v	domácím	i	zahraničním	odboji	
a	zvláště	ve	vstupu	do	vytvářejících	se	legií.	

Po	 ukončení	 války	 a	 vzniku	 československé	
republiky	 v	 roce	 1918	 nastal	 i	 v	 tělovýchově	
nový	 rozmach.	 Česká	 obec	 sokolská	 se	 reorga-
nizovala	 do	 nových	 jednot	 a	 žup	 na	 Slovensku	
a	Podkarpatské	Rusi	v	Československou	obec	so-
kolskou.	 ustavovaly	 se	 další	 jednoty	 v	 Čechách	
a	na	moravě.	Výbor	Sokola	Horní	Počernice	konal	
1.	 června	 1919	 mimořádnou	 schůzi	 v	 hostinci	
paní	jelínkové	ve	Svémyslicích	za	účelem	ustave-
ní	odbočky	jednoty	pro	obce	Zeleneč,	Svémyslice	
a	Dehtáry,	v	nichž	se	za	členy	přihlásilo	29	mužů.	

Samostatná	 tělocvičná	 jednota	 Sokola	 ve	
chvalech	byla	založena	3.	července	1919	se	115	
dospělými	 členy.	 již	 v	 srpnu	 následujícího	 roku	
uspořádala	jednota	Sokola	chvaly	své	první	veřej-
né	vystoupení	s	ukázkami	cvičení	na	vypůjčeném	
pozemku	 za	 železniční	 tratí	 u	 bývalé	 silnice	 do	
Satalic.	

Na	 chvalech	 svoji	 válkou	 zaniklou	 činnost	
obnovila	 také	Dtj,	 v	Horních	 Počernicích	 se	 sa-
mostatná	Dtj	ustavila	v	roce	1919.	V	sokolských	
i	 dělnických	 tělocvičných	 jednotách	 se	 cvičilo	

podle	tyršovy	tělocvičné	soustavy.	Po	roce	1921	
byly	 Dtj	 organizačně	 spojeny	 do	 Federované	
dělnické	 tělocvičné	 jednoty,	 která	 upřednostnila	
sportovní	činnost,	zvláště	kopanou.	

jednota	Sokola	Horní	Počernice	v	roce	1928	
otevřela	letní	cvičiště	a	pořídila	si	spolkový	prapor.	
V	roce	1931	do	svého	vlastnictví	koupila	hostinec	
Na	 kovárně,	 kde	měla	 vlastní	 tělocvičnu.	 V	 roce	
1934	měla	jednota	již	280	členů	a	stala	se	největ-
ší	 společenskou	organizací	 v	obci.	V	 tomto	 roce	
byl	 starostou	 Sokola	 obecní	 tajemník	 jaroslav	
Křovina,	 náměstky	 F.	 Kratochvíl,	 E.	 jelínek,	 ná-
čelník	 V.	 Čamrda,	 náčelnice	 j.	 Křovinová,	 vzdě-
lavatelka	 m.	 Holá,	 účetní	 j.	 Nohejl,	 pokladník	
S.	Nesměrák,	jednatelka	m.	Sedláková,	knihovník	
K.	cipra,	přísedící	A.	turna	a	V.	Šafránek,	zapisova-
tel	E.	jalovec,	vedoucí	bratrské	pomoci	F.	Štoural,	
novinářka	 l.	 Činková	 a	 náhradníky	 V.	 Derfler,	
j.	Dostál,	j.	Randa,	j.	Fiala	a	V.	Černý.	

Vedle	 tělovýchovných	 cvičení	 obě	 jednoty	
Sokola	 počaly	 také	 rozvíjet	 sportovní	 discipliny.	
Byla	to	odbíjená,	košíková	a	zejména	pak	tenis.	

A	o	tom	opět	v	pokračování.	

ing. hubert antes,
kronikář 
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Program odpoledne na Chvalech 6. 11. 2011 Cesta k dětem

14.50 Slavnostní odhalení soch v areálu Chvalské tvrze za účasti autorů. Sochy,
 které zároveň slouží jako prolézačky pro děti, vyřezali studenti sochařství   
 posledního ročníku Akademie výtvarných umění.

15.05 Slavnostní zahájení výstavy Od Vostoku po Chvaly aneb 50 let vystřihovánek  
 v ABC. Výstavu zahájí Josef Kropáček, místopředseda Centra papírových 
 modelů, o. s. Každý návštěvník dostane zdarma časopis ABC s přílohou   
 Komiksový speciál včetně čtyř plakátů a čtyř komiksových příběhů: SpiderMan,  
 Garfield, Calvin a Hobbes. Na recepci zámku bude k prodeji vystřihovánka   
 Chvalského zámku, která vyjde ve vánočním dvojčísle časopisu ABC.

15:20 Slavnostní zahájení výstavy Cesta k dětem a představení projektů Celé Česko čte  
 dětem, Medvídkov a Lali jóga

15:30 Cvičení jógy podle knihy Lali cvičí jógu (Hanka Luhanová)

15:50 Čtení z knihy Medvědí Babi (Zdeňka Žádníková nebo Bára Nesvatbová)

16:05 Bubnování pro malé Kraválníky (Ivo Batoušek)

Na výstavě Od Vostoku po Chvaly aneb 50 let vystřihovánek z ABC dostanete
zdarma Komiksový speciál časopisu ABC.
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 ZIMA 2011
S NÁMI VÁS NIC NEZASKOČÍ

P ÍPRAVA VAŠEHO VOZIDLA NA ZIMU JEN ZA 199 K  OD 1. 10. 2011 DO 31. 11. 2011
• 20 % sleva na oleje zn. Selenia • 10 % sleva na sm s do ost ikova  zn. Arexons • 10 % sleva na aditiva zn. Arexons • 10 % sleva na akumulátory zn. Banner • 

• zvýhodn né podmínky nákupu zimních pneumatik u participujících dealer  • 21 % sleva na zapalovací a žhavící sví ky • 21 % sleva na st ra e • 21% sleva na výfuky a tlumi e
výfuk  • 21 % sleva na žárovky • 21 % sleva na plechové disky • 10 % sleva na Fiat Komfortplus, Alfa Extrakomfort, Lancia Extrakomfort, LongAssist •

* SPECIÁLNÍ NABÍDKA JEN ZA 499 K Krom  výše uvedených kontrol navíc diagnostika vozidla zam ená na kontrolu sví ek, žhavení a zapalování.

www.fiat.cz • www.alfaromeo.cz • www.lancia.cz • www.fiatprofessional.cz • www.fiatpeople.cz

Výroba klíčů

HORK Á K ÁVA 
Z D A RM A

Podniková prodejna:
Náchodská 61, 193 00 Praha 9
Horní Počernice
Telefon: 281 926 244, 606 735 201
Po - Čt: 8.00 hod. - 17.00 hod.
Pátek:  8.00 hod. - 14.30 hod.
Polední přestávka: 12.00 - 12.30 hod.
So + Ne: Zavřeno

Střihněte si slevu!
Pečlivě si uschovejte tento inzerát.
Při nákupu v naší vzorkové prodejně  jej předložte 
a získejte slevu ve výši 20% do 31. 12. 2011

na počkání
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PRODÁM	NÍZKOENERGETICKý	BYT	2+KK	
Z	ROKu	2009,	54m2	V	ulici	
K	BERANcE	ZA	2.790.000	KČ.

K	Bytu	mOžNO	DOKOuPit	gARÁž.	
StÁNí	ZA	200.000	KČ.	VytÁPěNí	

POmOcí	tEPEl.ČERPADlA.
tElEFON	606	180	151

MANDLOVÁNÍ	-	ŽEHLENÍ	
S	TÍMTO	INZERÁTEM	10%	SLEVA	
PRODEJ	BIŽUTERIE	A	DOPLňKY	
SWAROWSKI	ČESKÉ	SKLO	A	JINÉ	

ZA	ZAVÁDĚCÍ	CENY
NÁCHODSKÁ	645/130	PRAHA	9	
PO	-	ČT	11-18	H	PÁ	11-	15	H

KÁcENí	A	řEZ	VZROStlýcH	StROmŮ	
StROmOlEZEcKOu	tEcHNiKOu	

tEl.:	606	527	091

SluŠNí	mANžElé	KOuPí	RODiNNý	DŮm	
V	HORNícH	POČERNicícH

miN.	3+1	tEl.:	605	158	858

KNiHy	A	KNižNí	POZŮStAlOSt	
KOuPím,	ODVEZu.	tEl.:	286	891	400

SERVIS	PLYNOVýCH	KOTLů
juNKERS,	BuDERuS,	DAKON,	

PROtHERm,	ViADRuS,	ViESSmAN.
mONtÁžE,	REViZE,	REgulAcE

PlyNtEcH	KAlÁt.	tEl.:	608	626	496

ČiŠtěNí	KOBERcŮ	A	mytí	OKEN	
cENA	15	KČ/m2,	DOPRAVA	ZDARmA

tEl.:	605	567	053

DROBNé	SlužBy-	VÁŠ	SPOKOjENý	
A	KliDNý	DOmOV.	DROBNé	

řEmESlNé	A	ÚDRžBÁřSKé	PRÁcE	
u	VÁS	V	Bytě,	KANcElÁři,	cHAtě	

NEBO	NA	ZAHRADě.	VícE	NA	
www.DROBNESluZBy-BORiSVSiANSKy.cZ,	

tEl.:	602	381	301

DARUJTE	K	JEŽÍŠKOVI	RELAx.
HlEDÁtE,	cO	NÁPADitéHO	

POD	StROmEČEK?	
Rc	PERlA	mÁ	řEŠENí,	DÁRKOVý	POuKAZ.

www.mASAZE-PERlA.cZ	
NEBO	tEl.:	605	289	420

PRODÁm	gARÁž	V	HORNícH	
POČERNicícH	tEl.:	602	339	691

PRONAjmu	Byt	3+1	77m2,	2.	PAtRO
V	ZAtEPl.	PANEl.	DOmě	V	HOR.	
POČERNicícH,	ČÁSt.	ZAříZENý	

OD	1.	11.	2011,	tEl.:	606	688	819

ODHADy	NEmOVitOStí	A	PROjEKty	PROVE-
DE	RycHlESOuDNí	ZNAlEc	iNg.	SmEtANA.	

tEl.:	281	924	588,	602970835

PRODÁm	Byt	4+1,	84m2	V	OV	V	ulici	lHOt-
SKÁ	V	HP.	cENA	3.200.000	KČ

tEl.:	725	778	610

AUTOŠKOLA	TRIUMF	H.	POČERNICE
SK.	Am,	A1,	A,	B,	KONDiČNí	jíZDy.
www.AutOSKOlA-tRiumF.cZ.
tEl.:	603	418	333,	281	920	134

ZEDNicKé,	OBKlADAČSKé,	BOuRAcí	PRÁcE,	
REKONStRuKcE	BytOVýcH	jADER,	RD.	

tEl.:	723	289	236
iNStAlAtéRSKé	A	tOPENÁřSKé	PRÁcE	

tEl.:	775	343	322
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při předložení tohoto kuponu
získáte slevu 10 %

na veškerý sortiment

Nevztahuje se na akční položky
Platnost do 30. 1. 2012

Prodejna:
BESTDRINK.cz
Náchodská 2548/77
(vedle „Rybařiny u Oldřicha“)
Horní Počernice, Praha 9

Otevírací doba: 
Po – Pá      9.00 – 18.00

www.bestdrink.cz

Telefon: 
724 105 758

P I P EDLOŽENÍ TOHOTO
KUPONU 500, K SLEVA

Terapeutické ú inky solné jeskyn , které p sobí preventivn
a lé ebn na lidský organizmus, budete mít p ímo v pohodlí
Vašeho domova.
P enosná solná jeskyn v sob spojuje jak zesílené mo ské klima,
tak lé ebné ú inky podzemních solných dol a to díky suchým
solným iont m.
Tento zdravotní p ístroj získal n kolik prestižních celosv tových
ocen ní, diplom a certifikát .
Solnou jeskyni sta í jen zapnout do zásuvky a erpat ozdravnou sílu
solné jeskyn po neomezen dlouhou dobu. Jeho skute né ú inky
Vás p esv d í! Neocenitelný p i lé b : astma, alergie, bronchitidy,
zán tu dutin rýma, zadní rýma, kašel … Zvyšuje odolnost
organizmu (oceníte p edevším u d tí proti a p i nachlazení a
ch ipce). Navodí psychickou pohodu a relaxaci
SALIN S2 cca 40m3 = 2090 K , SALIN PLUS cca 150 m3 = 3990 K

Tel.: 739 875 666 / www.domacisolnajeskyne.eu
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AUTODOPRAVA
zemní práce

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

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

valník, multikára, sutě, 
odpad, zemina, písky, 
kačírek, drtě, recyklát, 


