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Kalendář kulturních akcí v Horních Počernicích na měsíc

KDY? CO? KDE?
3.12., 19.30 BEZ TOHO NEJSOU VÁNOCE - ZUZANA STIRSKÁ A GOSPEL TIME DIVADLO H. POČERNICE
4.12., 15.00 JAK SE KROTÍ PRINCEZNA DIVADLO H. POČERNICE
5.12., 16.30 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA TJ SOKOL - GYMNASTIKA TĚLOCVIČNA RATIBOŘICKÁ
6.12., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. MEDUNOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
7.12., 17.00 NAHOŘE I DOLE - VERNISÁŽ VÝSTAVY OBRAZŮ MARTINY ŠPINKOVÉ CHVALSKÝ ZÁMEK
8.12., 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
9.12., 9.00 VÝROBA SVÍČEK O.S. MUM, MEZILESÍ
9.12., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY Z. HEJLÍKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
9.12., 19.30 BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU DIVADLO H. POČERNICE

10.12., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY S. G. IVANOVY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
11.12., 18.00 HRY O JESLIČKÁCH ANEB VÁNOCE S PS CLAIRETON CHORALE DIVADLO H. POČERNICE
12.12., 10-17 ADVENTNÍ TRHY STODOLA NA CHVALECH
12.12., 15.00 Z RANEČKU ČESKÝCH POHÁDEK DIVADLO H. POČERNICE
12.12., 16-17.30 VÁNOČNÍ VÝKLUB SBOR CB VE ŽLÍBKU
12.12., 19.00 ADVENTNÍ KONCERT KOMORNÍHO ŽENSKÉHO SBORU CHARMONE CHVALSKÝ ZÁMEK
13.12., 10-17 DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ RATIBOŘICKÁ
13.12., 14.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ PRO SENIORY KC DOMEČEK
13.12., 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ, PS PALEČEK A KOMORNÍ SOUBORY CHVALSKÝ ZÁMEK
13.12., 18.30 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY DECHOVÝCH NÁSTROJŮ P. ŽÁKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
13.12., 19.30 ŽENA VLČÍ MÁK DIVADLO H. POČERNICE
DO 13.12. JEDNODUCHOST- VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY TATARO DIVADLO H. POČERNICE
14.12., 17.30 FLÉTNOVÁ TŘÍDA Z. BANDÚROVÉ A KLAVÍRNÍ TŘÍDA M. ČERMÁKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
14.12., 18.00 FIT STUDIO D DIVADLO H. POČERNICE
15.12., 14.00 VÁNOČNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ ORGANIZACE SENIOŘI HORNÍ POČERNICE KLUBOVNA V SOKOLE
15.12., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY V. MATĚJÁKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
15.12., 19.00 NA PLACHETNICI DO ANTARKTIDY DIVADLO H. POČERNICE
16.12., 16.30-17 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PĚVECKÉHO SBORU PALEČEK STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
16.12., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ TŘÍDY KLÁVESOVÝCH NÁSTROJŮ E. SUCHÁNKOVÉ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
16.12., 18.00 ARABESKA - VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ BALETNÍ ŠKOLY DIVADLO H. POČERNICE
16.12., 19.30 VERNISÁŽ VÝSTAVY ISLAND OBJEKTIVEM VÁCLAVA ŠEBKA DIVADLO H. POČERNICE
17.12., 17.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY E. BELCHIKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
17.12., 17.00 VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ TANEČNÍ ŠKOLY DIVADLO H. POČERNICE
18.12., 10-17 VÁNOČNÍ DÍLNIČKY A VÝSTAVA DDM RATIBOŘICKÁ
18.12., 14.30-15 VÁNOČNÍ KONCERT KOMORNÍHO SOUBORU MOZAIKA VÝSTAVIŠTĚ HOLEŠOVICE
19.12., 9.30 BOHOSLUŽBY S VÁNOČNÍM DIVADLEM- ŽEBRÁCKÁ OPERA CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ
19.12., 15.00 VÁNOČNÍ SLAVNOST CÍRKVE METODISTICKÉ ŠPEJCHAR NA CHVALECH
19.12., 17.00 ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM STROMEM DIVADLO V PŘÍRODĚ
20.12., 15.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉHO ODDĚLENÍ DPS, TŘEBEŠOVSKÁ
20.12., 17.30 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. BACHŮRKOVÉ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
20.12., 18.00 KONCERT ŽÁKŮ AKORDEONOVÉ A KYTAROVÉ TŘÍDY Z. STIBORA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
20.12., 18.00 VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ, PS MALÍČEK A KOMORNÍ SOUBORY MODLITEBNA VE ŽLÍBKU
20.12., 19.30 KONCERT PRO DVĚ HARFY A NEJEN PRO NĚ DIVADLO H. POČERNICE
21.12., 17.00 KONCERT ŽÁKŮ HOBOJOVÉ A FLÉTNOVÉ TŘÍDY J. KOPICOVÉ GALERIE 14, ČERNÝ MOST
21.12., 17.30-18 VÁNOČNÍ KONCERT PĚVECKÉHO SBORU PALEČEK KOSTEL SV. LUDMILY
22.12., 18.30 KONCERT ŽÁKŮ HOUSLOVÉ TŘÍDY M. MÜLLEROVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ
22.12., 19.30 VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI DIVADLO H. POČERNICE
24.12., 14-16 ŽIVÝ BETLÉM CHVALSKÝ ZÁMEK
24.12., 16.00 ŠTĚDROVEČERNÍ RODINNÉ BOHOSLUŽBY SE ZPĚVEM CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ
24.12., 24.00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ KOSTEL SV. LUDMILY
25.12., 8.30 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ KOSTEL SV. LUDMILY
25.12., 9.30 BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ - BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ
26.12., 8.30 SVÁTEK SV. RODINY KOSTEL SV. LUDMILY
26.12., 9.30 SV. ŠTĚPÁN, BOHOSLUŽBY S HOSTEM CÍRKEV ČESKOBRATRSKÁ
27.12., 19.30 SNĚHOVÁ KRÁLOVNA DIVADLO H. POČERNICE
28.12., 19.30 SMÍŠENÉ (PO)CITY DIVADLO H. POČERNICE
31.12., 18.30 SV. SILVESTRA, TE DEUM ZA ROK 2010 KOSTEL SV. LUDMILY
1.1.2011, 10.30 NOVOROČNÍ BĚH HORNÍMI POČERNICEMI U SOKOLOVNY V HP
2.2.2011, 18.30 RESPEKTOVAT A BÝT RESPEKTOVÁN O.S. MUM, MEZILESÍ

PODROBNÉ INFORMACE O AKCÍCH NAJDETE UVNITŘ ČÍSLA
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Vážení čtenáři,
za celou redakční radu
Hornopočernického zpravodaje
vám přejeme krásné sváteční
chvíle s vašimi blízkými a všechno
nejlepší do nového roku.

KALENDÁŘ NA ROK 2011
s historickými fotografiemi z Horních
Počernic si můžete zakoupit na těchto
prodejních místech:
Chvalský zámek recepce - informační
centrum
Divadlo Horní Počernice
Pekařství Moravec, Běchorská
Pekařství Moravec, Jívanská
Tiskárna Printea, Náchodská 754
Trafika Martin Hora, Jeřická
Salon Marton, Chvalkovická
Trafika Bělunská, Běluňská
Trafika Martin Hora, Náchodská 2548
Trafika Martin Hora, Ratibořická 2325
Cena kalendáře je 49 Kč

Foto na titulní straně Soňa Zíková

Vážení a milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vás ve svém prvním
úvodníku starostky stručně a věcně infor-
movala o prvních krocích nového vedení
naší obce. Hned druhý den po svém zvo-
lení jsem měla premiéru v roli oddávající.
V obřadní síni Chvalského zámku mě oče-
kávaly dva páry snoubenců. Bylo to pře-
krásné a radostné zahájení mé práce a jen
doufám, že přinese těmto párům do spo-
lečného života štěstí.
Následovalo přebírání majetku obce a os-
tatních náležitostí souvisejících s pozicí sta-
rosty. Od samého začátku intenzivně
pracujeme. První ušetřené peníze v řádech
desetitisíců jsou za předplatné novin, které
v době internetu považujeme za zbytečné
plýtvání finančními prostředky. I to byl na-
konec jeden z impulsů, který vedl k na-
šemu rozhodnutí nechat provést finanční,
informační a procesní audit.
Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 proběhlo
první zasedání Rady v novém složení. Celé
vedení radnice tvoří nové osobnosti, roz-
hodně ale nejsme žádní „zelenáči“. Za kaž-
dým z nás stojí zkušenosti z předešlé
pracovní praxe, stejně tak má každý z nás
zkušenosti s aktivitami spojenými s životem
naší městské části.
Těší mne nebývalý zájem aktivních občanů
o členství v komisích Rady, kam bylo no-
minováno více jak sto třicet členů ze všech
sedmi volebních stran. Rada rozhodla, že
členství v komisích nebude na rozdíl od mi-
nulých let spojeno s finanční odměnou.
Ušetřené prostředky můžeme investovat
do našich škol.
Každá cesta začíná prvním krokem. My
jsme právě vykročili. Před námi se otevírá
cesta, která potrvá čtyři roky. Jsme si vě-
domi toho, že bude náročná. Věřím, že se
nám podaří vytvořit lepší a modernější
Horní Počernice, s radnicí přátelskou vůči
občanům, transparentní a maximálně ote-
vřenou.
Zřizujeme na webových stránkách naší
městské části rubriku Napište nám, kam
můžete adresovat své dotazy, podněty
a připomínky. Pro ty z vás, kteří internet ne-
používají, bude zřízena poštovní schránka

přímo na recepci úřadu. Uvítáme každou
informaci, každý námět k zamyšlení.
V měsíci prosinci nás čeká mnoho vánoč-
ních akcí, které pořádají naše školky, školy,
organizace a místní spolky. Všichni jejich
organizátoři mohou počítat s mou maxi-
mální podporou.
Dovolte mi na závěr popřát vám všem
krásné, klidné a pohodové vánoční svátky.
Užívejte si v klidu a lásce sváteční dny
a vzájemná setkávání se svými nejbližšími
a přáteli. Přeji vám rovněž šťastný vstup do
nového roku 2011. Ať je pro vás dobrý a při-
nese každému z nás splnění všech přání
a snů.

Hana Moravcová,
starostka

Každá cesta začíná prvním krokem

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
italský autor krátkých životních příběhů
Bruno Ferrero napsal: Jednomu chlapci se
zdálo, že se ocitl ve velkém obchodě. Za
pultem jako prodavač stál anděl. "Co tu
prodáváte?" zeptal se kluk. "Všechno, co si
přeješ," odpověděl krátce anděl.
Chlapec začal vypočítávat svá přání. "Přál
bych si, aby skončily všechny války na
světě, aby byla všude spravedlnost, aby-
chom byli snášenliví a velkodušní k ostat-
ním lidem, aby bylo v rodinách více lásky,
aby měli všichni lidé práci, abychom měli
k sobě blíž, aby..."
Anděl ho přerušil: "Je mi líto, chlapče. Ty
jsi mě špatně pochopil. My neprodáváme
plody, my prodáváme jenom semena."
Přeji nám všem, abychom si nejen v době
vánoční našli čas na druhé, abychom
každý den objevovali to lepší v nás a do-
kázali kolem sebe rozdávat lásku, radost
a pohodu. Všem občanům Horních Počer-
nic přeji požehnané svátky vánoční.

Petr Herian,
místostarosta
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ZASTUPITELSTVO MČ PRAHA 20
HORNÍ POČERNICE 2010 - 2014

Tomáš KádnerJiří Danda

Ustavující zasedání Zastupitelstva
městské části Praha 20 dne 11.11.2010

Zastupitelstvo zvolilo:
starostkou MČ Praha 20 Hanu Moravcovou počtem 15 hlasů, zá-
stupcem starosty Petra Heriana, Alenu Štrobovou na pozici uvol-
něné radní, Viléma Čápa, Viktora Šarocha, Kláru Bonkovou a
Jiřího Benedu na pozici neuvolněných členů rady MČ Praha 20
Kontrolní výbor ve složení:
předseda: Jaroslav Kočí
členové: Tomáš Kádner, Ivan Liška, Ivana Mazouchová, Eva Fojtová,
Miloslav Matura a Milan Herian
Finanční výbor ve složení:
předseda: Richard Stára
členové: Monika Procházková, Martina Houšková, Jaroslav Blahovec,

Tamara Spilková, Tomáš Žídek a Jiří Poláček ml.
Návrhový výbor ve složení:
předseda: Pavel Wágner
členové: Jiří Beneda, Jan Kotouč, Klára Bonková a Barbora
Jägerová
Výbor pro partnerství ve složení:
předsedkyně Dana Mojžíšová
členové: Monika Procházková, Petr Novosád, Hana Čížková,
Libor Zíka, Roman Liška, Zdeňka Horváthová, Jana Neuder-
tová, Alžběta Cibochová, Alexandra Janáčková, Vladimír
Mojžíš, Jana Jelínková, Soňa Zíková, Jaroslav Kočí, Barbora
Jägerová, Miroslav Franěk a Petr Tikman.

Jolana Lizanová,
vedoucí kanceláře ÚMČ Praha 20
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ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA
PODLE POLITICKÝCH
USKUPENÍ

NEZÁVISLÉ HORNÍ POČERNICE
Bc. Ivan Liška
Mgr. Petr Měšťan
MUDr. Šárka Barešová
Ing. arch. Jiří Danda
PhDr. Zuzana Foglarová
Jan Konhefr
Monika Procházková

ŠANCE PRO POČERNICE
Ing. Petr Herian
MVDr. Klára Holakovská
Dana Mojžíšová
Ing. Pavel Wágner
Hana Moravcová
Mgr. Jiří Beneda
Mgr. Alexandra Kohoutová
ČSSD
Vilém Čáp
Jan Kotouč
Bc. Barbora Jägerová

ODS
Tomáš Kádner
Richard Stára
Mgr. Naděžda Blesková
KSČM
Jaroslav Kočí
JUDr. Miloslav Blahovec
TOP 09
Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D.
Ing. Tamara Spilková
VĚCI VEŘEJNÉ
Mgr. Alena Štrobová

-red-

foto Vladimír Mojžíš
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Koaličnípartneři (dále jensmluvnístrany)vy-
cházejí při formulováníkomunálnípolitiky ze
shodných či blízkých přístupů k plnění vlast-
ních volebních programů. S respektem k zá-
věrům koaličních jednání vyjadřují dohodou
SPOLEČNĚ PRO POČERNICE vůli spravo-
vat městskou část Praha 20 – Horní Počer-
nice s maximálním ohledem na potřeby
a zájmy občanů a realizovat navržený pro-
gramrozvojeobcesprioritamipropříští čtyři
roky as dlouhodobými strategickými cíli pro
příští desetiletí.
Smluvní strany vědomy si své velké odpověd-
nosti za další rozvoj Horních Počernic a odpo-
vědnosti vůči občanům této městské části
uzavírají mezi sebou tuto Smlouvu o spolupráci
pro volební období 2010 – 2014
vycházející z politiky otevřenosti a spolupráce,
jejímž cílem je zajištění prosperity Horních Po-
černic a růstu životní úrovně jejích občanů.

Část I. - Programová východiska
1. Smluvní strany se zavazují, že budou uplat-
ňovat a plnit programová východiska a ustano-
vení této smlouvy uvedené v procedurální části.
2.Smluvnístranybudoupocelésvé funkčníob-
dobí prosazovat politiku otevřenosti, maximální
informovanosti o své činnosti a spolupráci se
všemidemokratickýmistranamivZastupitelstvu
MČPraha20.Jejichcílembudenaplnit základní
strategickouvizi –budovatHorníPočernice jako
prosperující, k občanům a návštěvníkům vlídné
a čisté městské části Prahy s fungující infra-
strukturou,obceuznávané,svysokýmtvořivým
potenciálemapřidanouhodnotou,obceúspěš-
ných a odpovědných občanů, kteří mají aktivní
zájem o živou současnost a úspěšnou bu-
doucnost Horních Počernic a podílejících se na
kontrole správy věcí veřejných.
3. S ohledem na deklarovanou linii lepší infor-
movanostipředložíRadaMČPraha20svéPro-
gramové prohlášení, o jehož plnění bude
každoročněvprosinci informovatZastupitelstvo
MČ Praha 20 a veřejnost.
4. Pro zajištění potřebné informovanosti a kon-
troly své činnosti bude i nadále Rada MČ Praha
20 poskytovat svá usnesení na síti internetu
a sdělovacím prostředkům.
5. Programové prohlášení bude obsahovat zá-
kladní teze, které budou dále rozvíjeny a prů-
běžně dopracovávány k naplňování
jednotlivých směrů a cílů rozvoje H. Počernic:
- zvýšení efektivity fungování veřejné správy
spolusezavedenímúčinnýchopatřeníproti ne-
hospodárnosti, korupčnímu jednání a samoú-
čelné byrokracii na principech striktní
apolitičnosti, otevřenosti, informovanosti, srozu-
mitelnosti a průhlednosti všech procesů
- šetrné nakládání s územím i se všemi zdroji
a řádné hospodaření s obecním majetkem a fi-
nancemi ve smyslu zásad udržitelného rozvoje
- koncentrace finančních zdrojů k urychlení rea-
lizace hlavních infrastrukturních projektů, zej-
ména pak možnosti připojení všech
rezidentních domů k obecní kanalizaci

KOALIČNÍ SMLOUVA SPOLEČNĚ PRO POČERNICE
Koaliční partneři: Šance pro Počernice, Česká strana sociálně demokratická, TOP09 a Věci Veřejné

- důsledné lpění na maximální transparentnosti
aveřejnémprojednávánívšechprojektů rozvoje
bytových či podnikatelských funkcí obce a dále
na vyváženém přístupu k zajištění veřejných
zájmů včetně adekvátní infrastruktury přátelské
jak pro uživatele, tak i pro ostatní rezidenty
a další subjekty působící v obci
- prevence kriminality a zvýšení bezpečnosti
v obci
- vytváření příznivého prostředí pro investory
a podnikatele s cílem zvýšení prosperity města
a konkurenceschopnosti na „trhu obcí”, pod-
pora vytváření pracovních míst
-podporahromadnédopravyaopatření kesní-
žení frekvence tranzitní automobilové dopravy
v centru města s vysokou mírou respektu k re-
zidentům
- adekvátní a pružná reakce na demografický
vývoj populace obce
-ochranaarozvojpřírodníchakulturníchhodnot
Horních Počernic
- podpora občanských a dalších všeobecně
prospěšnýchaktivit, rozvoj kulturníchasportov-
ních aktivit obyvatel
-podstatnézlepšeníkomunikaceveřejnésprávy
s občany

Část II. - Principy spolupráce
1. Smluvní strany staví své vztahy na vzájem-
némrespektu,politické rovnosti akonsensuální
spolupráci.
2. V bodech určených touto smlouvou anebo
v případech určených v průběhu volebního ob-
dobí jednou ze smluvních stran (trvá-li na tom
druhá ze stran, bude uzavřen písemný dodatek
této smlouvy) je povinností všech stran jednat
konsensuálním způsobem k dosažení vše-
stranně přijatelného řešení.
3. Všechny personální změny u určeného
okruhu funkcí (tajemník ÚMČ, vedoucí odborů
adalší vymezené funkce)budoudůsledněkon-
zultovány smluvními stranami.
4.Smluvnístranysezavazují vdoběconejkratší
zpracovat zásady zastupování MČ Praha 20 v jí
zřízenýchorganizacícha institucích, jakož i vob-
chodníchspolečnostechsmajetkovýmpodílem
MČPraha20,a tovčetněsystémuodměňování.
5. Smluvní strany prosadí, aby zástupci organi-
zacíuvedenýchvčásti II. článku4. tétoSmlouvy
předložili minimálně 1x za volební období Za-
stupitelstvu MČ Praha 20 materiál ke koncepci
rozvoje příslušné organizace či instituce a kaž-
doročně předkládali zprávy o činnosti.
6. Případné spory budou řešeny na jednání
všech zastupitelů MČ Praha 20 zvolených za
smluvní strany.

ČástIII.- RadaMČPraha20afunkcionáři
1. Smluvní strany se dohodly na následujícím
složení funkcionářůZastupitelstvaMČPraha20:
Starostka (uvolněná) Hana Moravcová, Šance
pro Počernice, Místostarosta (uvolněný)
Ing. Petr Herian, Šance pro Počernice, Radní
(uvolněná)Mgr.AlenaŠtrobová,VV,Radní (ne-
uvolněný) Vilém Čáp, ČSSD, Radní (neuvol-

něný) Mgr. Viktor Šaroch, Ph.D., TOP09, Radní
(neuvolněný) Mgr. Jiří Beneda, Šance pro Po-
černice, Radní (neuvolněný) MVDr. Klára Bon-
ková - Holakovská, Šance pro Počernice
Předsedkyně výboru pro partnerství Dana
Mojžíšová, Šance pro Počernice, Předseda fi-
nančního výboru Richard Stára, ODS, Před-
sedakontrolníhovýboruJaroslavKočí,KSČM

Část IV. - Procedurální část
1. Smluvní strany prohlašují, že neexistuje ne-
veřejná část této smlouvy.
2. Smluvní strany zveřejní tuto smlouvu v plném
rozsahu po ustavujícím zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 20.
3.Smluvnístranybudoupocelé funkčníobdobí
uplatňovat maximální otevřenost vůči sdělova-
cím prostředkům a veřejnosti.
4. Smluvní strany se dohodly, že o otázkách tý-
kajících se personálního obsazení Rady MČ
Praha20aootázkáchpersonálníhocharakteru,
o nichž rozhoduje Zastupitelstvo MČ Praha 20,
budouzastupitelézvolení zasmluvní stranyhla-
sovat výhradně aklamací.
5.Smluvní stranysedohodlypostupovatnazá-
kladě vzájemné dohody zejména v otázkách:
obsazení funkce tajemníka MČ Praha 20 a jeho
zástupců, obsazení funkcí v orgánech organi-
zací v působnosti MČ Praha 20 dle části II.
článku 4. této Smlouvy, při řešení základních
proporcí rozpočtu MČ Praha 20, koncepce dlu-
hovéslužbyMČPraha20,schvalováníúzemně
plánovací dokumentace a přípravy dalšího roz-
voje infrastruktury obce.
6. Smluvní strany uskuteční každoročně nej-
pozdějido15.12.veřejnoukontrolu tétokoaliční
smlouvy formou veřejného slyšení.
7.Tatokoaličnísmlouvanabýváplatnostiaúčin-
nosti podpisem všech zvolených zastupitelů
smluvníchstrana lze ji vypovědětbezudánídů-
vodu každou ze smluvních stran písemným
oznámenímvšemzvolenýmzastupitelůmproti-
stran, a to s měsíční výpovědní lhůtou, která za-
číná běžet doručením výpovědi poslednímu ze
zvolenýchzastupitelůprotistran.Zadoručeníse
považuje i desátý den uložení oznámení na
poště.
8.Jakékolivzměny tétokoaličnísmlouvysepro-
vádějí formoudodatku,který jeuzavřenstejným
způsobem, jako tato smlouva.
9.Tato koaliční smlouva je vyhotovena ve 13ti
stejnopisech, přičemž každý ze zvolených za-
stupitelů obdrží po jednom.

V Horních Počernicích dne 24. října 2010

Podepsáni:
Petr Herian, Klára Bonková - Holakovská, Dana
Mojžíšová, Hana Moravcová, Pavel Wágner,
Alexandra Kohoutová, Jiří Beneda, Vilém Čáp,
Barbora Jägerová, Jitka Marie Weber, Viktor
Šaroch, Tamara Spilková, Alena Štrobová.
/Jitka Marie Weber po volbách rezignovala
a v zastupitelstvu ji nahradil Jan Kotouč/.
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Omlouváme se za špatně zveřejněný
údaj o počtu hlasů u nově zvolené za-
stupitelky Mgr. Aleny Štrobové uve-
dený v HPZ č. 11, správný údaj je 494
hlasů.

Ing. Alexandra Janáčková,
vedoucí OSO

Fakta o kanalizaci
Projekt na dostavbu kanalizace v H. Po-
černicích byl zpracován před deseti lety.
Každý stavebník ví, že pokud projekt už
existuje, není problém vyhlásit (případně i
zrušit) výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Odbor městského investora Ma-
gistrátu hl. města Prahy potřebné výběrové
řízení před volbami iniciativně vypsal. Co
však stále chybí, jsou finanční prostředky.
O ně se už několik let v rámci vyhlášených
dotačních programů EU žádá na Minister-
stvu životního prostředí ČR. Čerpání do-
tace z fondů bránily výhrady Evropské
komise k příliš dlouhé smlouvě se soukro-
mou společností Veolia, a.s., která byla
navíc prodloužena do roku 2028 bez vý-
běrového řízení. Primátor Pavel Bém se
kvůli tomuto kroku stal terčem ostré kritiky
svých politických soupeřů.
V polovině letošního roku, po stažení žá-
dosti o dotaci z MŽP, byla naše MČ infor-
mována o zařazení žádostí o dotaci na MZ
ČR, kde jsme získali informaci o tom, že z
naší MČ zde evidují dvě žádosti. Pod č.
4695 je to výstavba kanalizace Domkovská
a pod č. 4691 výstavba kanalizace Oto-
vická. V současnosti jsou žádosti v evi-
denci a čekají na posouzení spolu s
dalšími žádostmi, které budou do konce le-
tošního roku podány. O tom, kdo bude
prostředky z programu 129180 „Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kana-
lizací II.“ reálně čerpat, rozhodne MZ ČR
na jaře příštího roku (březen–duben 2011).
Předpoklad je takový, že uspokojena bude
zhruba třetina žadatelů. Taková jsou fakta
o stavu výstavby kanalizace v H. Počerni-
cích k dnešnímu datu, která se od předvo-
lebních slibů minulého vedení MČ výrazně
liší. Téma kanalizace je pro nové vedení
radnice jednou z nejvyšších priorit. Bu-
deme se mu věnovat s maximálním nasa-
zením a vás všechny samozřejmě o vývoji
situace pravidelně informovat.

Ing. Petr Herian a Mgr. Alena Štrobová

Proč Společně
pro Počernice?
Volby v Horních Počernicích mají dva ví-
těze s největším počtem mandátů – Nezá-
vislé Horní Počernice (27,36% hlasů) a
Šanci pro Počernice (26,37 % hlasů). Na-
bízí se proto otázka, na kterou jste se ptali
na prvním zasedání nového Zastupitelstva
MČ Praha 20: Proč nedošlo k dohodě
dvou vítězných subjektů?
Odpověď je jednoduchá: dohodnout koa-
lici s NHP nebylo dost dobře možné. Jejich
styl jednání ani požadavky na personální
uspořádání samosprávy naší městské
části neodpovídaly povolební situaci ani
realitě. Politika je uměním kompromisu.
Uměním dohody, která v konečném dů-
sledku vede k tomu, aby povolební uspo-
řádání bylo stabilní, samospráva pracovala
ve shodě a volební programy jednotlivých
subjektů zapojených v koalici se dařilo
plnit. Požadavky ani vystupování NHP nic
podobného nesplňovaly. Přes četné po-
kusy a snahu Šance pro Počernice najít
společnou řeč k dohodě mezi vítězi voleb
v Horních Počernicích nedošlo. Stejně tak
nedošlo k dohodě o povolebním uspořá-
dání mezi NHP a žádnou jinou stranou
nebo hnutím, které získaly v těchto volbách
mandát. Jedině tak je totiž případně
možné získat rozhodující většinu v Zastu-
pitelstvu MČ Praha 20. Nepřísluší nám
hodnotit, proč se tak stalo. V demokracii je
ale tím klíčovým, co rozhodne o reálném
vítězi voleb, jeho koaliční potenciál. Schop-
nost dohodnout se na spolupráci a spo-
lečné správě státu, obce či městské části.
Vítězem se stává ten, kdo je koalici scho-
pen uzavřít.
Koalice Společně pro Počernice, v níž se
spojují Šance pro Počernice, ČSSD, TOP
09 a VV, reprezentují 50,79 % ode-
vzdaných hlasů. Nálepkovat koalici nemá
smysl – na komunální úrovni dělení na
levé, pravé a středové strany tak úplně ne-
platí. Důležitější je, že se zdařil průnik na-
šich programů. Došlo k jednoznačné
shodě v tom, co chceme v Horních Počer-
nicích prosazovat a čeho chceme dosáh-
nout. Navíc se nám vše podařilo
dohodnout v bezkonfliktní, vstřícné a kon-
struktivní atmosféře.
Naše koalice je především koalicí nových
tváří, nové energie a nových podnětů pro
Horní Počernice. Takový byl a stále je náš
cíl: nové tváře a nové osobnosti na radnici.
A to je pro naši práci nesmírně důležité.
Velice blízko k sobě máme i lidsky. Na
první pohled je to možná méně podstatné,
pro budoucí spolupráci ale nesmírně
cenné.
Zastupitelstvo většinou rozhodlo o novém
složení rady, zvolilo novou starostkou
Hanu Moravcovou a další představitele
městské části. Nyní přichází čas práce. Ob-
čané Horních Počernic ji budou hodnotit.
Právě v tom je podstata demokracie.
Volby jsou za námi. Nebyly příliš poklidné,

Dotaz
Dne 11. listopadu 2010 jsem se zúčastnil
Ustavujícího zasedání nově zvoleného za-
stupitelstva MČ Praha 20, stejně jako de-
sítky dalších spoluobčanů, kteří se aktivně
zajímají o dění v Horních Počernicích.
Musím hned na začátku zdůraznit, že jsem
byl překvapen velikou podobností této
schůze se zasedáním Parlamentu ČR, kte-
rých jsem se již nesčetněkrát zúčastnil,
s tím rozdílem, že v Horních Počernicích se
zastupitelé k sobě chovají daleko slušněji.
V průběhu zasedání se však stalo něco
zvláštního. Při projednávání bodu č. 4
„Volba starosty MČ Praha 20“, po předsta-
vení všech tří kandidátů, vystoupila jedna
starší občanka z řad přihlížejících s tím, že
by měla před samotnou volbou dotaz na
členy zastupitelstva. Byl to velice nestan-
dardní krok, ale oceňuji zastupitele, že jí to
svým hlasováním umožnili, i když si ne-
umím představit, jak by dále probíhalo za-
sedání, kdyby se s podobnou prosbou
přihlásilo například dalších 100 lidí. Prav-
děpodobně by se schůze protáhla až do
druhého dne.
Všichni jsme tedy s napětím očekávali, co
tak neodkladného dotyčnou dámu zajímá.
Ona však k údivu všech přítomných svůj
dotaz směřovala pouze na sdružení Šance
pro Počernice a v podstatě ji zajímalo, proč
Šance a sdružení Nezávislé Horní Počer-
nice, přestože mají podobný program,
neutvořily koalici. Bylo jí tedy odpovězeno,
že jednání probíhala, ale nakonec nebyla
nalezena shoda. Z neverbálního chování,
intonace hlasu a dalších znaků se domní-
vám, že dotyčná žena dala svých 25 hlasů
NHP a nechtěla se smířit s tím, že ačkoli
dostalo toto sdružení nejvíce hlasů, bude
nejspíš muset odejít do opozice.
Kámen úrazu však spatřuji v tom, že se ne-
měla ptát Šance (protože ji nejspíš nevo-
lila), ale měla se ptát NHP, co je příčinou
toho, že s ním Šance do koalice nechce jít!
Argument o podobnosti programu mi
v tomto případě připadá jako velice slabý,
protože kdyby se více zajímala o předvo-
lební dění, zjistila by, že sdružení Šance
vzniklo proto, že určitá skupina lidí již ne-
byla spokojena s prací předchozího vedení
radnice a chtěla tyto zastupitele z vedení
dostat pryč. Logicky po těchto předvoleb-
ních slibech si nemůže Šance s těmito
lidmi padnout kolem krku a zneužít tak dů-
věru svých voličů.
Dotyčnou paní bych chtěl ale ujistit, že
pokud jí jde o rozvoj Horních Počernic (tak
jako většině voličů), nemusí mít vůbec
strach, protože jak sama řekla, obě sdru-
žení měla velice podobný program, a přes-
tože NHP budou pravděpodobně
v opozici, určitě najdou společnou řeč
s Šancí a pohodlnou většinou 14 hlasů
budou moci prosadit svoje předvolební
sliby, které mají obě strany společné.

Ing. Karel Kratochvíl

leckdy ani smířlivé, ale zároveň nešlo ani o
lhostejnou volbu typu: „Je to stejně jedno!”
Komunální volby v dosud nebývalé míře
aktivovaly občany H. Počernic, kteří po
zralé úvaze dali svůj hlas. A to je dobře.
Zřejmě víc než kdykoli předtím bude nová
rada a nové vedení úřadu pod drobnohle-
dem svých voličů i nevoličů. A to je pro nás
všechny možná ještě lepší zpráva. Věříme,
že naplníme důvěru těch prvních. Stejně
tak uděláme vše pro to, abychom získali
respekt těch druhých.

Koalice Společně pro Počernice
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Ad: Nepodléhejme falešným
slibům, HPZ 11/2010
Vážení čtenáři, paní Herianová,
musím se zásadně ohradit proti Vaší reakci
na jinak rozumný článek paní Doušové
k problematice počernické pobočky České
pošty. Zjednodušeně bych mohl říci: "Ne-
podléhejme nejen falešným slibům, ale
i nepravdivým informacím, které ve své re-
akci v listopadovém čísle HPZ uvádíte.”
Nebudu se vracet k tomu, jak "Generální
ředitelství pošt v polovině osmdesátých let
kupovalo dům na Náchodské ulici včetně
garáže a veliké zahrady.” Nebyl jsem
u toho, nemám žádné doklady. Ale vím je-
diné: Ta koupená veliká zahrada byla
zhruba před pěti lety prodána soukromými
majiteli (jejichž jména nejsou dnes pod-
statná) hlavnímu městu Praze, které je dalo
městské části Praha 20 k užívání pro účely
sběrného dvora a jeho skladového a tech-
nického zázemí.
Tento pozemek, který, a zdůrazňuji to po-
druhé, prodávali soukromí vlastníci (dalo
jim to hodně práce i času - zhruba dva
roky), si tedy Česká pošta mohla, pokud si
ho řádně koupila, v roce 1985 ponechat
nebo si ho o dvacet let později řádně kou-
pit. Samozřejmě, že pro účely přístavby
poštovního domu.
Nejpodstatnější na celé věci ale je, že ma-
nagement České pošty o toto, ale i jiné ře-
šení zlepšení prostorových podmínek své
pobočky v Horních Počernicích nikdy ne-
stál a také pro to nic neudělal. I za sou-
časného stavu jsem zhruba před dvěma
a půl lety představitelům České pošty na-
bízel náhradní umístění jejich úřadovny po
dobu rekonstrukce, včetně přístavby na
části ladem ležícího pozemku vedle vjezdu
do dvora.
Jsem toho názoru, že přestavba domu
České pošty, včetně dispozičních změn
i využití druhého nadzemního podlaží, by
přinesla provozu České pošty dostatečné
prostorové možnosti pro poskytování po-
štovních služeb ke spokojenosti našich ob-
čanů. A není a nebylo by to otázkou
obrovských investic ani záboru veliké za-
hrady.
Ale tak, jak to ovšem Vy, paní Herianová,
ve svém článku podáváte, vrhá špatné
světlo ne na viníka celé situace, což je jed-
noznačně management České pošty, ale
na Zastupitelstvo městské části Praha 20.
A to musím uvedenými fakty vyvrátit!

Ivan Liška,
zastupitel

Novoroční běh Horními Počernicemi - Poklusem do nového roku!
v sobotu 1. ledna 2011 v 10.30, start hlavního závodu od sokolovny v Chvalkovické ulici

První den nového roku 2011, tentokrát to bude sobota 1. ledna 2011, bude patřit první sportovní akci v hlavním městě Praze. Již
potřicáté vyběhnou běžci na tradiční Novoroční běh Horními Počernicemi na tratích 6,3 a 3,1 km ve všech věkových kategoriích.
Když to novoroční počasí dovolí, bude připraven i běh pro nejmenší děti na hřišti u sokolovny. Start hlavního závodu ve všech ka-
tegoriích je v 10.30 hod. od sokolovny TJ v Chvalkovické ulici. Přijďte si splnit svá novoroční předsevzetí!

výbor TJ Sokol Horní Počernice

Zábavná pyrotechnika
Vzhledem k blížícímu se konci roku a oslav
s ním spojených se už začíná v nabídce
prodejců objevovat i zábavná pyrotech-
nika. Pojďme si tedy připomenout několik
rad a základních bezpečnostních zásad,
jak toto zboží nakupovat a hlavně bez-
pečně používat.
V první řadě je třeba si připomenout, že po-
užívání zábavné pyrotechniky je v hl. m.
Praze upraveno vyhláškou č. 42/1999
o omezujících opatřeních k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku při
užívání pyrotechnických předmětů.
Z této vyhlášky vyplývá, že zábavná pyro-
technika I. a II. třídy nebezpečnosti se
v hl. m. Praze nesmí používat jindy než 1.
ledna a 31. prosince. Výjimku tvoří pouze
místa uvedená ve vyhlášce č. 11/2008. Tě-
chto míst je v Praze celkem 13 a jsou kon-
krétně v této vyhlášce popsána.
Dále je nutno si uvědomit, že zábavná py-
rotechnika se dělí do 4 tříd nebezpečnosti:
I. třída nebezpečnosti je volně prodejná, II.
třída je prodejná osobám starším 18ti let,
III. a IV. třída nebezpečnosti je určena pro
odpalovače ohňostrojů, kteří splňují zá-
konné podmínky.
V současné době je již v prodeji zábavná
pyrotechnika s novým označením nebez-
pečnosti. Nově se bude dělit do kategorií 1
– 4, kdy 1. kategorie bude prodejná oso-
bám starším 15ti let, 2. kategorie osobám
starším 18ti let, 3. kategorie osobám star-
ším 21ti let a 4. kategorie bude prodejná
osobám s odbornou způsobilostí. Tato
změna je v souvislosti se směrnicí Evrop-
ského parlamentu a rady č. 2007/23/ES
o uvádění pyrotechnických výrobků na trh
Evropské unie.
Základním pravidlem pro nákup zábavné
pyrotechniky je volba prodejce. Nakupujte
ji pouze v kamenných obchodech, tj. buď
v těch, které se specializují pouze na tento
druh zboží, nebo u prodejního stánku
umístěného v některém z nákupních stře-
disek. Tyto stánky jsou převážně zřizovány
právě specializovanými obchody se zá-
bavnou pyrotechnikou. Nikdy nekupujte
zábavnou pyrotechniku ve stánku „na
ulici“. Důvod je prostý: venku je vlhkost,
která velmi negativně působí na funkčnost
a bezpečnost těchto výrobků. Mnohdy
může způsobit jejich selhání a v horším pří-
padě i neřízenou destrukci.
Velkou pozornost je třeba věnovat ozna-
čení výrobků zábavné pyrotechniky. Musí
být opatřeny českým návodem a dále
značkou Českého úřadu pro zkoušení

zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebez-
pečnosti (nově též značkou CE - Confor-
mité Européenne) s uvedenou kategorií
nebezpečnosti. Pokud tyto náležitosti na
výrobku nenaleznete, něco není v pořádku
a raději ho nekupujte!
Žádný z výrobků zábavné pyrotechniky
není určen k házení či jinému používání
proti lidem či zvířatům! Žádný z těchto vý-
robků není určen k používání uvnitř budov.

Pravidla bezpečného
zacházení se zábavnou pyrotechnikou
1. Vždy si řádně přečtěte celý návod k po-
užití. Výrobky uchovávejte v suchu a nene-
chávejte je před použitím delší dobu
venku. Připravte si kbelík s vodou a pra-
covní rukavici.
2. Nepoužívejte zábavnou pyrotechniku
v blízkosti hořlavých materiálů a vozidel.
3. Výrobky zábavné pyrotechniky vždy
umisťujte na pevnou vodorovnou plochu.
Žádný z výrobků není určen k odpalování
„z ruky“.
4. Nikdy nezapalujte zápalnici, pokud jsou
v blízkosti další lidé. Při jejím zapalování se
nad výrobek nenahýbejte. Sedněte si
vedle něj do podřepu a zapalte zápalnici
ze strany nataženou rukou.
5. Vždy odstupte do bezpečné vzdálenosti,
která je minimálně 5 metrů.
6. Při selhání výrobku k němu nechoďte,
nezjišťujte jeho příčinu. Vyčkejte 10 minut
a poté výrobek rozmočte ve vodě po dobu
24 hodin nebo jej zakopejte do země. Po-
užijte rukavici.
7. Po skončení ohňostroje výrobek zalijte
vodou. Předejdete tím vznícení zbytků pa-
pírových těles.

Nepodceňujte výše uvedená pravidla, při
neopatrném zacházení se zábavnou pyro-
technikou může dojít ke hmotným škodám
a k závažným zraněním.
Tento článek nemá za cíl odradit vás od
používání zábavné pyrotechniky, ale
pouze posílit vaše povědomí o tom, že ji
používáte správně. Přejeme vám hezké
a bezpečné prožití oslav příchodu nového
roku.

por. Bc. Ondřej Penc,
komisař - preventista
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Začátkem listopadu přišel do naší re-
dakce dopis, v němž se mj. píše:
“...Jsem pravidelným čtenářem Horno-
počernického zpravodaje, čtu ho vždy
od začátku až do konce. Zajímá mě vše,
co se zde děje, a také články o místních
rodácích, kteří něco dokázali. Hornopo-
černické gymnastky mají ve vašich novi-
nách vždy krásné prezentace. Chci vám
proto nabídnout námět na článek: Deví-
tiletý gymnasta Ondřej Kalný z Horních
Počernic je mistrem ČR ve sportovní
gymnastice mužů a několikanásobným
přeborníkem Prahy. Poprvé závodil už ve
čtyřech letech...”
Ráda jsem přijala nabídku Ondřejových ro-
dičů a představuji vám tímto alespoň
krátce nadějného gymnastu Ondřeje Kal-
ného, který svou první medaili získal už
jako čtyřletý! v roce 2005. Od té doby se
jeho sbírka cenných kovů, diplomů a po-
hárů hodně rozrostla.
“V tělocvičně jsem každý den, ale stále mě
to baví, i když je to velká dřina. Chodím do
ZŠ Hloubětínská, kde mám moc hodnou
paní učitelku Jitku Svobodovou, která mi
stále fandí,” říká Ondra.
Mužská gymnastika je všeobecně
málo propagovaný sport, ale krásný
a hlavně velmi náročný. Ondra jezdí
každý den až na Dlabačov do gym-
nastické haly, kde trénuje tři hodiny.
Objevil ho Ferdinand Daniš a dal mu
ty nejlepší základy, protože sám je
jedním z nejlepších českosloven-
ských gymnastů v historii a zúčast-
nil se třech olympijských her. K jeho
nejlepším a nejúspěšnějším svěřen-
cům patřil v 70. letech minulého sto-
letí Miloslav Netušil.
Druhý trenér Jaromír Labonek
umí Ondru také výborně motivo-
vat a vybičovat ho k velkým vý-
konům. Je odchovancem
trenéra Oldřicha Otavy /rozhovor
v HPZ 11/2008, pozn. red./
a jako junior se zúčastnil Mi-
strovství Evropy. Ondra má oba
své trenéry velmi rád a moc si
jich váží.
“Gymnastika je ideální průpravou
pro každý sport. Rozvíjí obrat-
nost, sílu, flexibilitu a všeobec-
nou vytrvalost, vyžaduje ale
velkou motorickou inteligenci a vůli. Velmi
důležitá je zde i spolupráce rodičů, kteří
své děti na trénink vodí,” říká Ondrova ma-
minka, která o tom jako sportovkyně ví své.
Konkurence je dnes opravdu velká. I když
se v posledních letech sportovní gymnas-
tika z podvědomí lidí poněkud vytrácí, stále
se najde hodně jejích příznivců. Buďme
pyšní na to, že v Horních Počernicích žije
Ondra Kalný - velká naděje tohoto krás-
ného sportu.

Dana Mojžíšová,
foto archiv Ondřeje Kalného

Devítiletý gymnasta Ondřej Kalný je mistrem Čeké republiky

Ondřej Kalný
nar. 5. 4. 2001

2005 (Ondra má čtyři a půl roku)
Vánoční závod v SG Vršovice
3. místo

2006 Vánoční závod v SG Vršovice
1. místo

2007 Přebory hl. města Prahy
5. místo

2008 Mistrovství ČR - Praha
4. místo

2009 Karlovarská číše
1. místo

2009 Znojmia Gym Cup
1. místo, absolutní vítěz čtyřboje

2009 Přebory Prahy
2. místo

2009 Vánoční závod
1. místo

2009 Mistrovství ČR Praha
2. místo

2010 Mistrovství ČR v Brně
1. místo, absolutní vítěz šestiboje

2010 Přebory Prahy
1. místo, absolutní vítěz šestiboje

2010 GRAN PRIX Praha 2010
3. místo

2010 Memoriál Karla Hartiga
1. místo

Všechny Ondrovy úspěchy na
www.ondrejkalny.webnode.cz
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ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vánoční strom 2010
Jako každoročně ve svátek 17. listopadu byl i letos převážen vá-
noční strom na Chvalskou tvrz. Tento den je vybírán záměrně
z důvodů menšího provozu na komunikacích. Letošní vánoční
strom dlouhá léta zkrášloval zahradu u domku rodiny Berano-
vých v Dobšické ulici. Z důvodu nebezpečného naklánění stromu
bylo povoleno jeho odstranění. Za poskytnuté bezplatné služby-
při kácení, převozu a usazení stromu děkujeme Janu Šindelá-
řovi, zahradnické firmě Fytomax - Jiří Matyska a Radku Obstovi -
jeřábnické práce. Poděkování patří také městské policii za asis-
tenci při převozu stromu a pracovníkům odboru místního hos-
podářství.

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství

Grantový program pro rok 2011 v sociální
a zdravotní oblasti
Městská část Praha 20 vyhlašuje grantový program pro rok 2011
v sociální a zdravotní oblasti. Předepsané formuláře a podmínky
pro udělení grantu jsou k dispozici od 22.11.2010 na podatel-
nách ÚMČ Praha 20, na www.pocernice.cz a na odboru sociál-
ních věcí a zdravotnictví. Příjem žádostí o grant je do
31.12.2010. Bližší informace poskytne Ing. Monika Brzkovská na
telefonním čísle 271 071 640.

Ing. Monika Brzkovská,
vedoucí OSVZ

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

Grantové programy pro rok 2011v oblasti
sportu a tělovýchovy a v oblasti kultury
Grantového řízení se mohou zúčastnit fyzické i právnické osoby,
jejichž činnost je zaměřena na využití volného času obyvatel
Městské části Praha 20 všech věkových kategorií, zejména v ob-
lasti sportu, kultury a spolkového života. Spolufinancování vy-
braných projektů je závislé na výši schválených finančních
prostředků pro tyto oblasti v rámci rozpočtu Městské části Praha
20. Grantový program, včetně žádosti o grant, je možné vyzved-
nout v úřední dny na odboru školství a kultury ÚMČ Praha 20, Jí-
vanská 635. Současně jsou veškeré podklady k dispozici na
internetových stránkách - www.pocernice.cz.
Termín podání žádostí je do 31.12.2010.
Žádosti, které nebudou obsahovat všechny požadované údaje,
budou z výběrového řízení vyřazeny. Projekty budou posouzeny
grantovou komisí a dále předány k projednání a ke schválení
Radě m.č. Praha 20 a případně Zastupitelstvu m.č. Praha 20. Ža-
datel bude vyrozuměn o výsledku posouzení žádosti o grant do
4 týdnů od rozhodnutí Rady nebo Zastupitelstva m.č. Praha 20.

Helena Víchová,
odbor školství a kultury

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Projektový týden v ŠD Ratibořická
Děti ve školní družině při ZŠ Ratibořická prožily krásný „jablíč-
kový týden“, během kterého hledaly a třídily informace k danému
tématu. Vše se točilo okolo jablek: děti vyráběly, zdobily třídy
a chodby, hledaly obrázky, učily se básničky o jablkách a zpí-
valy písničky. Nakonec upekly štrúdl a jablkové bábovky, kterými
druhý den pohostily své rodiče i prarodiče. Účast byla veliká.
Ráda bych za všechny vychovatelky poděkovala rodičům i na-
šemu vedení školy za spolupráci a podporu při realizaci celého
projektu. Více na stránkách naší školy www.zs-hp.cz.

Zuzana Kopsová,
vedoucí ŠD

Šedesát cyklistů na trati letošní Dušičkové

Letošní vánoční strom věnovala obci rodina Beranových.

V sobotu 30. října 2010 se uskutečnil již 22. ročník Dušičkové,
což je silniční závod cyklistů jednotlivců. Za krásného slunečného
počasí se v pravé poledne více než 60 účastníků závodu vydalo
na tradiční trať /foto/. Celá akce pak skončila večerním poseze-
ním v Myslivně. Za to, že se celá akce tak vydařila, patří dík všem
sponzorům a organizátorům.

Ing. Jaroslav Hněvkovský
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Dny otevřených dveří v základních školách
Odbor školství a kultury MČ Praha 20 srdečně zve rodiče s dětmi
na dny otevřených dveří ZŠ v H. Počernicích, které se konají:

v ZŠ Ratibořická 1700 13.12.2010, 10.00 - 17.00

v ZŠ Stoliňská 823 17.1. - 21.1.2011, denně 8.00 - 16.00
a 10.1.- 14.1.2011 denně 15.00 - 16.30 - Škola nanečisto

v ZŠ Spojenců 1408 19.1.2011, 13.00 - 18.00

ve FZŠ Chodovická 2250 10.1.2011, 14.00 - 17.00

Další informace najdete na www.pocernice.cz v rubrice Školství
a kultura - školy. V rámci projektu Škola nanečisto mohou děti
předškolního věku se svými rodiči v předem dohodnutém ter-
mínu navštívit 1. třídu ZŠ Stoliňská 823 a aktivně se zúčastnit
výuky pod vedením učitelky ZŠ. Děti jsou na závěr ohodnoceny
a získají certifikát absolventa Školy nanečisto. V ostatních ZŠ
mohou předškolní děti pozorovat průběh hodiny, která je pre-
zentací všech dovedností, které již prvňáčci získali.

Eva Déduchová, vedoucí odboru školství a kultury

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Vandalové řádí dál, volejte policii!
V sobotu 23. října ničili vandalové na cyklistické stezce kolem
hornopočernického hřbitova směrem na Klánovice vše, co jim
přišlo pod ruce. Zcela zničili lavičku, která byla jen týden po kom-
pletní renovaci, protože ji vandalové při předchozím řádění po-
škodili. Přístřešek na posezení u cyklistické stezky za dálnicí byl
vyvrácený a je také značně poničený. Cestou bylo také poško-
zeno několik dopravních značek včetně vyvrácených sloupků.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A KULTURY

Devastace je prováděna nejhrubším způsobem za použití sekery,
která byla nalezena poblíž cesty. Pro nás všechny, kteří máme
vztah k majetku ve svému okolí, je toto jednání naprosto nepo-
chopitelné a musíme se mu bránit. Prosíme občany, kteří by ta-
kové jednání viděli, aby volali městskou policii na linku 156.
Oznámení může být zcela anonymní a policie bude na místě
během velmi krátké doby.

Jaroslav Píša,
vedoucí odboru místního hospodářství

Pozvánka na vánoční odpoledne pro seniory
Pečovatelská služba MČ Praha 20 pořádá tradiční vánoční
odpoledne pro seniory 13.12.2010 ve 14
hodin v Kulturním centru Domeček
v Horních Počernicích.
Přijďte s námi zažít atmosféru nadcházejí-
cích svátků, poslechnout si kouzelné vá-
noční vystoupení žáků ZUŠ v Praze
Horních Počernicích a ochutnat kávu a vá-
noční cukroví. Zveme tímto nejen všechny
uživatele Pečovatelské služby MČ Praha
20, ale také ostatní seniory a jejich přátele
na setkání, kterému budou vládnout nejkrásnější svátky v roce –
Vánoce.
Předprodej vstupenek za symbolickou cenu 20 Kč je možný
u pracovníků PS a v recepci ÚMČ Praha 20 /pouze v č.p. 635,
budova úřadu, kde sídlí odbor sociálních věcí a zdravotnictví/.
Počet míst je omezený, vstup pouze se zakoupenou vstupenkou.

Na vaši návštěvu se těší
pracovníci pečovatelské služby MČ Praha 20

Jak podat stížnost nebo připomínku
na činnost pečovatelské služby?
Upozornění, stížnosti a připomínky uživatelů PS MČ Praha 20
nebo jejich blízkých jsou pro nás
podnětem, jak zlepšovat poskytování
našich služeb. Dovolujeme si vám
proto nabídnout konkrétní návod, jak
postupovat v případě, že se rozhod-
nete podat stížnost nebo připomínku
na činnost PS.
Písemně: Na adresu ÚMČ Praha 20,
Jívanská 647/10, Praha 9 nebo vho-
dit do schránky důvěry označené Pe-
čovatelská služba – schránka důvěry,
které najdete u DPS MČ Praha 20, Třebešovská 17 a u vchodu do
budovy ÚMČ Praha 20, Jívanská 635, Praha 9.
Telefonicky: Vedoucí OSVZ ÚMČ Praha 20, tel.: 271 071 640,
604 55 41 94, koordinátorka PS, tel.: 271 071 799, 724 21 32 02.
Ústně: Vedoucí OSVZ v kanceláři č. 204 nebo č. 202, Jívanská
635, Praha 9, případně jednotlivým zaměstnancům PS.
Elektronicky: Monika_Brzkovska@pocernice.cz,
Olga_Svrculova@pocernice.cz
Vyřizování stížností: Stížnosti jsou vyřizovány co nejdříve, bez
zbytečných průtahů. Celková lhůta pro vyřízení pak nepřekročí
30 kalendářních dnů.
O vyřízení stížnosti je uživatel vždy informován ve výše uvedené
lhůtě. Pokud není uživatel s vyřízením stížnosti spokojen, může
požádat o prošetření a stížnost prošetří tajemník ÚMČ Praha 20.
Není-li ani po prošetření stížnosti uživatel spokojen, může se dále
obrátit např. na Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 29/34, 110
00 Praha , Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00
Brno, Český helsinský výbor, Jelení 5, 118 00 Praha 1, Asociace
občanských poraden, Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1

Olga Švrčulová, DiS., koordinátorka PS Praha 20

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ

V listopadu proběhla další z akcí OS DT
Borůvkovany - Drakiáda
I přes nepřízeň počasí se vydařila. Sešli jsme se v hojném počtu,
proběhlo mnoho soutěží a her. Pochutnali jsme si na grilovaných
buřtech a výborných koblížcích, za které tímto děkujeme panu
Vejsadovi z uzenářství Na Kopečku a Pekařství Moravec. Dovo-
lujeme si vás pozvat na další akce našeho sdružení: 5.12.2010
Mikulášská besídka a 14. – 16.1. 2011 Víkendové lyžování.

Srdečně zve OS DT Borůvkovany
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EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND

PRAHA & EU:

INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY
Hornopočerničtí strážníci chrání školáky
i po vyučování
Strážníci-okrskáři v Praze 20 dohlížejí na bezpečnost dětí nejen
při jejich cestě do školy, ale také po skončení výuky. Mimo jiné
zabraňují rvačkám a dávají pozor na to, kdo se kolem školy po-
hybuje. Každý den hlídkují od 12.00 do 13.30 před základními
školami Ratibořická, Chodovická, Spojenců, Stoliňská a často
také před ZŠ praktickou a speciální v Bártlově ulici. „Okrskáři od-
razují všechny, kdo tam nemají co dělat, a zamezují případným
roztržkám mezi žáky,“ uvedl pražský zastupitel Rudolf Blažek.
Spolupráci s jednotlivými školami si pochvaluje i obvodní ředi-
telka Městské policie Praha 14 Dana Hetzlová. „Vedení škol nás
upozorňuje na změny ve výuce způsobené například školními vý-
lety, odjezdy do škol v přírodě nebo vyhlášením ředitelského
volna. Postava strážníka vzbuzuje v dětech respekt. Pokud je
v blízkosti školy „uniforma“, kouřit na veřejnosti si nedovolí,“ říká
Hetzlová. Dohled městské policie nad žáky hodnotí kladně také
rodiče, kteří se na strážníky často sami obracejí s žádostmi
o radu nebo s upozorněním na případné problémy. Strážníci
a učitelé se vzájemně pravidelně informují o všem, co má vliv na
jejich práci, spolupracují také se školními preventisty rizikových
jevů.

-red-

Zaměstnání pro uživatele azylového domu
a další znevýhodněné osoby
Projekt financovaný Evropským sociálním fondem, Státním roz-
počtem ČR a Hlavním městem Praha pokračuje. Prvních šest mě-
síců je za námi a nemůžeme si stěžovat na malý zájem. Celkem
55 osob se zapojilo do projektu s cílem zlepšit své postavení na
trhu práce. S těmito lidmi probíráme otázky týkající se komuni-
kace s úřady, organizace pracovního dne, zajištění sociálních
dávek a spolupráce s úřadem práce. Vysvětlujeme, motivujeme,
pomáháme, nasloucháme, doporučujeme. V rámci tréninku pra-
covních dovedností podporujeme upevnění pracovních návyků
uživatelů. Opakovaně se ukazuje potřeba odstranění slabých
stránek v komunikaci. Zaměřujeme se proto na praktické nácviky
modelových situací: chování na úřadě, telefonování, chování při
pohovoru apod. Uživatelé se pravidelně scházejí s psychologem
a formou sdílení nově nabytých osobních zkušeností v pracovním
tréninku získávají individuální motivaci pro nalezení a udržení za-
městnání. Posílují si sebedůvěru a sebeovládání, učí se zvládat
krizové situace. Dosavadní výsledky: Tréninkovým zaměstnává-
ním prošlo 20 uživatelů, do zaměstnání nastoupilo 6, z toho 3
v zaměstnání úspěšně pokračují. Celkem 42 osob získalo po-
třebné informace v rámci vzdělávacích seminářů s pracovně
právní a sociálně právní tématikou a nacvičili si základy práce na
PC a vyhledávání zaměstnání na internetu.Tento projekt finan-
cuje Operační program Praha – Adaptabilita a je stále otevřen
pro další zájemce, neváhejte nás kontaktovat. Probíhá od března
2010 do února 2012 ve Středisku křesťanské pomoci Horní Po-
černice, Křovinovo nám. 11/16.

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

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

Malé změny v provozu
hornopočernických autobusových linek
Na základě informací ROPIDu zpracoval odbor životního pro-
středí a dopravy přehled změn ve vedení autobusových linek
v Horních Počernicích, které budou platné od 12.12.2010:
Linka 273 je vedena v nezměněné trase, pouze bude posílena ve
špičkách pracovních dnů.
Linka 223 bude z Černého Mostu celotýdenně prodloužena na
Depo Hostivař místo linky číslo 190.
Linka 222 bude sloučena s linkou 261.

Nová linka 296 z Nádraží Horní Počernice
přes zastávky Ratibořická, Khodlova, Chvaly
a Černý Most do Sídliště Skalka

Vážení cestující,
v rámci projektu zavadění bezbariérových midibusových linek na
území Prahy pro lepši spojení uvnitř městských častí a ke zdra-
votnickým zařízením, bude od 12. prosince 2010 zavedena nová
midibusová linka 296.
Tato linka začíná v nové zastávce Nádraží Horní Počernice, která
je umístěna v ulici Jívanská, což je ještě blíže k nádraží, než za-
stávka pro ostatní autobusové linky. Na území Horních Počernic
pak zastaví v zastávkách Ratibořická, Jeřická, Khodlova (v opač-
ném směru Vysokovská), Libošovická a Chvaly. Následně ob-
slouží novou zastávku přímo u areálu LRS Chvaly, která ponese
název Slatiňanská. Přes Obchodní centrum Černý Most dále po-
kračuje na Černý Most. K zajištění dalších vazeb, které dnes nej-
sou zajišťovány přímou linkou, propojí linka 296 oblasti Černého
Mostu, Kyjí, Hostavic, Dolních Počernic, Štěrbohol, Dolních Mě-
cholup, Prahy 15, Sídliště Na Groši, Skalky s konečnou zastáv-
kou Sídliště Skalka.
Linka bude v provozu denně od cca 6 do 20 hodin (v trase Černý
Most - Sídliště Skalka je provoz prodloužen až do 22 hodin).
Linka 296 má pravidelný interval 30 minut po celý den. Na
všechny spoje budou nasazeny nízkopodlažní midibusy. Časové
polohy spojů jsou dle možností koordinovány s příjezdy a od-
jezdy vlaků v zastávkách Nádraží Horní Počernice a Nádraží Kyje.

Miroslav Horyna,
odbor životního prostředí a dopravy

Vážený zákazníku,
vzhledem k blížícím se vánočním svátkům si vás dovolujeme in-
formovat o prodloužení hodin pro veřejnost ve dnech 11. a 18.12.
2010. Veškeré pražské pošty budou otevřeny od 09.00 hodin do
14:00 hodin, s výjimkou pošt, které mají standardní dobu hodin
pro veřejnost ve větším rozsahu. Doufáme, že využijete prodlou-
žené otevírací doby a navštívíte naše provozovny. Přejeme vám
krásné prožití Vánoc a hodně zdraví a štěstí v novém roce 2011.

Česká pošta, s.p.
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Vánoce jsou dar
Stromy na náměstích
svítí už od listopadu,
ačkoli by měly zazářit
až na Štědrý večer
a umocnit tím jeho
význam. Advent je
dobou očekávání,
jenže v dnešním
rychlém a netrpěli-
vém světě už většina lidí čekat neumí. V tě-
chto dnech ovšem dostáváme šanci se
tomu učit znovu, protože těšit se na Štědrý
večer má velký smysl nejen pro ty, pro něž
je událostí víry.
Proč však dnešní člověk nerad čeká, chce
věci hned a všechno urychluje? Čekání
prostě vytěsňujeme a jsme netrpěliví,
přitom je s ním spjatá možnost těšit se na
něco a vychutnat si danou chvíli. Právě tím
je advent poučný pro celý život, protože si
v něm člověk může zkusit zpomalit a lépe
prožívat některé věci, jež možná zbytečně
pomíjíme, přitom svým zdánlivě malým vý-
znamem vytvářejí toliko lidmi postrádanou
životní pohodu a klid.
Čekání je spojené s nadějí, kterou všichni
k životu potřebujeme. Každý člověk má
v sobě zakódovanou touhu po štěstí
a plnosti života. Pro některé je to Bůh,
avšak všichni bez ohledu na víru něco
hledají, a právě správně prožitý a nepomí-
jený čas by pro ně mohl být tou správnou
volbou.
Vánoce jsou svátky, které bychom měli vy-
užít k načerpání psychické a fyzické síly.
Svátky, kterými se můžeme inspirovat.
Možná jsme už na konci roku unaveni
a skeptičtí předtím, než vkročíme do roku
nového. Vánoce by nám však v tomto
čase pozastavení a zamyšlení měly napo-
vědět: Nevzdávej to, člověče. Dávají nám
příležitost, abychom se projevili třeba jinak
než materiálně. Třeba naší dobrotou, aby-
chom řekli lidem kolem nás, že jsme tady
pro ně a udělali si na ně čas. Třeba se na
někoho zlobíme, nechceme se s ním stý-
kat, mluvit s ním, avšak nepřemýšlíme
o tom, že bychom mohli změnit sami
sebe. A tak odcházíme jeden od druhého
nejen navenek, ale hlavně vnitřně. Vánoce
přicházejí k nám a ukazují cestu, která má
přesně opačný směr, než kterým většinou
vedou cesty naše. Má to být naopak cesta
setkání.
Po celý rok nás provázely různé události,
projevy a chování lidí kolem nás. Jistě
jsme zažili něco pěkného a duchaplného,
nebo naopak lidskou bezohlednost a aro-
ganci. Každý z nás by dokázal vyjmeno-
vat hodně negativních okamžiků a toho,
co se nám nelíbilo, co jsme zažili špat-
ného. Díky tomu bychom však měli ocenit
a vzpomenout to pěkné a dobré a tyto
zkušenosti předávat druhým. A k tomu
jsou přece Vánoce příležitostí. Vánoce
jsou dar.

Dana Mojžíšová

JEDENÁCTÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 2. do 10. ledna 2011 bude probíhat pod záštitou Charity Česká republika tradiční Tří-
králová sbírka. Přijměte prosím koledníky s otevřeným srdcem. Koledníci, převážně děti
z farnosti pod vedením dospělé osoby, budou koledovat v naší obci se zapečetěnými
kasičkami. Arcidiecézní charita podpoří z Tříkrálové sbírky dům pro seniory v Mukařově,
azylový dům v Karlíně, chudé děti v Bělorusku a stavbu ZŠ v Ugandě.

V rámci Tříkrálové sbírky jste srdečně zváni
na koncert 9. ledna 2010 od 16 hodin

v chrámu Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí 18 v Praze
Výtěžek poputuje na konto sbírky. Program:

Zdeněk Pololánik: Liturgická mše
J.C. Vodňanský: Rorando coeli, Vánoční písně a koledy

Účinkují: sbor Gaudium Praha a Sbor ČVUT
pod vedením Zdeny Součkové, Vladislava Součka a Jana Steyera

24.12., 24.00 PŮLNOČNÍ MŠE SVATÁ
25.12., 8.30 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
26.12., 8.30 SVÁTEK SV. RODINY
31.12., 18.30 SV. SILVESTRA, TE DEUM ZA ROK 2010
A MŠE SV. NA ZAČÁTEK OBČANSKÉHO ROKU
1.1., 8.30 SLAVNOST MATKY BOŽÍ
2.1., 8.30 2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY V KOSTELE SV. LUDMILY NA CHVALECH

Co kdyby se Ježíš narodil
v Horních Počernicích?
Nechceme nikoho nechat na pochybách:
Ježíš se nenarodil v Horních Počernicích,
ale v Izraeli, v městě zvaném Betlém, před
dvěma tisíci lety. To ví už děti v mateřské
školce, ale málokdo si uvědomí, že nejde
pouze o to, že se narodil, žil a zemřel, a jak
jsme přesvědčeni, také vstal z mrtvých.
V tomto vánočním příběhu jde o něco
mnohem závažnějšího. Co kdyby se Ježíš
narodil na tyto Vánoce tady, v Horních Po-
černicích? Jak by to změnilo svět, naše
okolí, naší rodinu, nás samé, mě samot-
ného? Co kdyby se každý z nás setkal se
skutečným živým Ježíšem, takovým, jaký
byl? Jak by to změnilo náš život? Možná
vám to tak nepřijde, ale myslím, že je to ve-
lice silné téma, které by mohlo mít obrov-
ský dopad. Možná by nás to změnilo
k nepoznání.
Vánoce jsou krásný čas, který se dá zkazit
stresem, mamonem, nereálným očekává-
ním něčeho od druhých lidí. Snad budeme
tyto nadcházející Vánoce patřit k těm, co
si je užijí v klidu, radosti, pokojně a vesele.
Chtěli bychom vás proto pozvat na vá-
noční slavnost, kterou pořádáme 19.12.
v 15 hodin na Špejcharu na téma: Co
kdyby se Ježíš narodil v Horních Počerni-
cích?
Uvidíte vánoční scénku dětí pro děti, per-
níkový betlém, zazní tradiční i netradiční

POZVÁNÍ KE SVÁTEČNÍM BOHOSLUŽBÁM
V ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVI EVANGELICKÉ V HORNÍCH POČERNICÍCH
TŘEBEŠOVSKÁ 2101/46
NEDĚLE 19.12. V 9.30 BOHOSLUŽBY S VÁNOČNÍM DIVADLEM:
ŽEBRÁCKÁ OPERA
ŠTĚDRÝ DEN 24.12. V 16.00 RODINNÉ BOHOSLUŽBY SE ZPĚVEM
VÁNOČNÍCH PÍSNÍ
BOŽÍ HOD VÁNOČNÍ 25.12. V 9.30 BOHOSLUŽBY S VEČEŘÍ PÁNĚ
NEDĚLE 26.12. V 9.30 SV. ŠTĚPÁN, BOHOSLUŽBY S HOSTEM

vánoční koledy, uslyšíte vánoční zvěst
a můžete si přijít pro betlémské světlo. Při-
praveno bude lehké občerstvení.
V 18 hodin promítneme americký film od
Catherine Hardwicke o narození Ježíše
Příběh zrození (2006). Přijďte, rádi se
s vámi setkáme. Přejeme vám krásný čas
adventu.

Mgr. Radislav Novotný,
Evangelická církev metodistická

Pomocná ruka pomocné ruce
Pomocnou ruku potřebuje někdy každý,
někdo však žádnou ve svém okolí nemá.
Někdo by zase rád pomáhal potřebným,
protože je mu to povahou dáno, vidí v tom
skutečnou lidskou hodnotu, nebo k tomu
byl vychován. Jak se mají tito dva najít?
Tady je odpověď: prostřednictvím sdru-
žení dobrovolníků s názvem Pomocná
ruka Horní Počernice. Toto sdružení fun-
guje pod záštitou faráře Evangelické cír-
kve metodistické Mgr. Radislava
Novotného. Užiji-li jeho slov, pak řeknu, že
do sdružení je zván každý, kdo má ote-
vřené srdce pomáhat druhým a že sdru-
žení nabízí pomoc seniorům a lidem
s handicapem.
Ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že to
jsou lidé šikovní a pracovití, milí, slušní
a vstřícní. Nejen že nám pomohli vyřešit
vlekoucí se problém, ale den s nimi strá-
vený byl krásný. Děkujeme jim za to.

Lenka Pikardová
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Program divadla v prosinci 2010
PŘEHLED PŘEDSTAVENÍ:

PÁTEK 3. PROSINCE V 19.30
BEZ TOHO NEJSOU VÁNOCE

SOBOTA 4. PROSINCE V 15.00
JAK SE KROTÍ PRINCEZNA

ČTVRTEK 9. PROSINCE V 19.30
BEZ ROUCHA
ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU

SOBOTA 11. PROSINCE V 18.00
HRY O JESLIČKÁCH
ANEB VÁNOCE S CLAIRETOŇATY

NEDĚLE 12. PROSINCE V 15.00
Z RANEČKU ČESKÝCH POHÁDEK

PONDĚLÍ 13. PROSINCE V 19.30
ŽENA VLČÍ MÁK

ÚTERÝ 14. PROSINCE V 18.00
FIT STUDIO D

STŘEDA 15. PROSINCE V 19.00
NA PLACHETNICI
DO ANTARKTIDY

ČTVRTEK 16. PROSINCE V 18.00
ARABESKA

PÁTEK 17. PROSINCE V 17.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍ ŠKOLY

NEDĚLE 19. PROSINCE V 17.00
ZPÍVÁNÍ
POD VÁNOČNÍM STROMEM

PONDĚLÍ 20. PROSINCE V 19.30
KONCERT PRO DVĚ HARFY

STŘEDA 22. PROSINCE V 19.30
VRÁTILA SE JEDNOU V NOCI

PONDĚLÍ 27. PROSINCE V 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA

ÚTERÝ 28. PROSINCE V 19.30
SMÍŠENÉ (PO)CITY

VÝSTAVY VE FOYERU DIVADLA:

DO 13. PROSINCE
VÝSTAVA OBRAZŮ VĚRY TATARO
JEDNODUCHOST

ČTVRTEK 16. PROSINCE V 19.30
VERNISÁŽ VÝSTAVY
ISLAND OBJEKTIVEM
VÁCLAVA ŠEBKA

Pátek 3. prosince v 19.30
BEZ TOHO
NEJSOU VÁNOCE
Zuzana Stirská a Gospel Time
Známé koledy a jiné vánoční melodie
v ojedinělých úpravách
Vstupné 300 Kč

Sobota 4. prosince v 15.00
Božena Šimková

JAK SE KROTÍ
PRINCEZNA
Divadelní agentura Praha
Zkrotit princeznu není jen tak, zvláště když
jí tatínek král všechno dovolí a splní každý
její rozmar. Klasická činoherní pohádka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Čtvrtek 9. prosince v 19.30
Michael Frayn

BEZ ROUCHA ANEB
JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU
DS Právě začínáme
Režie: Jana Sůvová

Komedie světoznámého dramatika o tom,
jak těžký je herecký chlebíček, ale že
zároveň je to veliká legrace.
Vstupné 120, 100, 80 Kč

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

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

To byl teda Silvestr /středa 19. ledna v 19.30/.
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Pondělí 13. prosince v 19.30
Noelle Chatelet

ŽENA VLČÍ MÁK
UA Jaroslava Svobodová
Jedinou a zároveň jedinečnou roli Marty
ztvárnila excelentní Hana Maciuchová.
Vstupné 260, 230, 200 Kč

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

Středa 15. prosince v 19.00
NA PLACHETNICI
DO ANTARKTIDY
Tematický večer s promítáním a před-
náškou o třítýdenní cestě našich polárníků
do Antarktidy. Uzavřená společnost, v pří-
padě zájmu je nutná domluva a rezervace.

Čtvrtek 16. prosince v 18.00
ARABESKA
Vánoční vystoupení baletní školy

Pátek 17. prosince v 17.00
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
TANEČNÍ ŠKOLY
Vstupné 100 Kč, děti a důchodci 50 Kč
On-line rezervace v odkaze Jiní pořadatelé

Neděle 19. prosince v 17.00
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM
Tradiční setkání v přírodním divadle ve
Svépravicích. Společné zpívání je příjem-
ným zakončením adventu s vánočními pís-
němi a koledami v podání Dity Hořínkové.
Vstup volný

Pondělí 20. prosince v 19.30
KONCERT PRO DVĚ
HARFYA NEJEN PRO NĚ
Krásná hudba v podání umělců Jany
Bouškové, Libuše Váchalové, Jiřího
Bouška a Jiřího Kubity. Interpretační umění
účinkujících a přátelská atmosféra kon-
certu slibují jako vždy mimořádný zážitek.
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Středa 22. prosince v 19.30
Eduardo Rovner

VRÁTILA SE JEDNOU
V NOCI
Produkce agentura Harlekýn Praha
Překlad: Ivory Rodriguez
Režie: Radovan Lipus
Vstupné 350, 300, 250 Kč

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

Úterý 28. prosince v 19.30
Richard Baer

SMÍŠENÉ (PO)CITY
UA Jaroslava Svobodová
Režie: Luděk Munzar

Při příležitosti posledního představení
roku 2010 vás zároveň zveme

na číši vína.

Změna programu vyhrazena.

Výstavy ve foyeru divadla:
Do 13. prosince 2010
JEDNODUCHOST Obrazy Věry Tataro

Čtvrtek 16. prosince v 19.30
ISLAND OBJEKTIVEM VÁCLAVA ŠEBKA
Vernisáž spojená s projekcí fotografií
z autorovy cesty po Islandu

Všem našim divákům přejeme
klidné a radostné Vánoce

a těšíme se na setkání v roce 2011.

Předprodej na leden 2011 začne
v pokladně divadla 14.12. v 16 hodin.

Sobota 8. ledna v 19.30
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
Divadelní soubor Právě začínáme
Vstupné 120, 100, 80 Kč

Neděle 9. ledna v 15.00
O POPELCE
Divadlo Pohádka
Výpravná činoherní pohádka
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Úterý 11. ledna v 19.30
CAVEMAN
Produkce agentura Point
Režie: Patrik Hartl
Slavná one man show o tom, co dělá muže
mužem a ženu ženou, o rozdílech mezi
námi, o lásce, partnerství a vtipně uta-
jených kvalitách obou pohlaví.
Hraje Jakub Slach
Vstupné 350, 300, 250 Kč

Pátek 14. prosince v 19.30
Robert Anderson
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM,
KDYŽ TEČE VODA
Produkce UA Harlekýn
Režie: Pavel Háša
Tři příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic,

Jaroslav Svěcený, Dita Vích-Hořínková a Pavel Větrovec po úspěšném koncertu
13.11.2010. Foto: PhDr. Josef Louda ©

PREMIÉRA

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO
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Generální partner
Divadla Horní Počernice

Hlavní sponzor
Divadla Horní Počernice

Já jsem Herbert), které autor líčí, jsou
směšné, ale velice lidské. V jistých ob-
měnách mohou všechny potkat i nás.
Hrají: Petr Nárožný, Květa Fialová/
Libuše Švormová, Václav Vydra,
Jiří Ptáčník, Naďa Konvalinková,
Dana Morávková/Eva Janoušková
Vstupné 300, 280, 260 Kč

Sobota 15. prosince v 15.00
Božena Němcová
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Divadelní agentura Praha
Režie: Miroslav Pokorný
Klasická pohádka v muzikálové úpravě
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pondělí 17. ledna v 19.30
Marie Jones
PLNÝ KAPSY ŠUTRŮ
Inscenace vznikla ve spolupráci
s Filmovou a divadelní agenturou Bif.
Režie: Jana Kališová
Dva statisti z malé irské vesnice se účastní
natáčení amerického velkofilmu. Členové
štábu, herecké hvězdy i místní venkovani,
ti všichni hrají své role nejen na place, ale
i mimo něj, v situacích a vztazích, které
natáčení vyvolává. A co to udělá se dvěma
obyčejnými chlapíky, když se octnou na
dosah velkého světa, peněz a slávy?
Hrají: Miroslav Vladyka a Radek Holub
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Středa 19. ledna v 19.30
Zbyšek Pantůček
TO BYL TEDA SILVESTR
Divadelní společnost Háta
Režie: Milan Schejbal
Zdánlivě banální záminka společného
očekávání příchodu nového roku obrátí všem
zúčastněným životy naruby. V celé řadě vtip-
ných situací poznáváme, že nic nemusí být
takové, jaké se to na první pohled jeví.
Hrají: Ivana Andrlová, Mahulena
Bočanová, Olga Želenská, Filip Tomsa,
Adéla Gondíková, Veronika Jeníková,
Lucie Zedníčková, Jana Zenáhlíková,
Marcela Nohýnková, Jana Šulcová,
Zbyšek Pantůček, Martin Zounar,
Hana Kusnjerová, Jana Birgusová,
Michal Hruška
Vstupné 280, 250, 220 Kč

Čtvrtek 20. ledna
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Divadelní společnost Ansambl
Příběh o lásce až na věčnost v autorské
režii Petra Strnada. Tragikomedie napsaná
pro Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera.
Upozorňujeme diváky, že herci v rámci
představení na jevišti kouří.
Vstupné 240, 220, 200 Kč

Ve dnech 22. a 23. ledna je divadlo
z technických důvodů mimo provoz.

Středa 26. ledna v 19.30
JAROSLAV HUTKA
Koncert českého folkového hudebníka,
skladatele a písničkáře.
Jaroslav Hutka začal vystupovat na konci
šedesátých let. Kvůli soustavné policejní
šikaně odešel v říjnu 1978 do emigrace. Po
pádu komunismu se 26. listopadu 1989
vrátil a týž den zpíval na manifestaci
Občanského fóra na Letenské pláni. Nyní
je kritikem postkomunistické demokracie.
Jednotné vstupné 120 Kč

Jaroslav Hutka /26. ledna v 19.30/

Čtvrtek 27. ledna v 19.30
CHUDÁK HARPAGON ANEB CHUDÁK JÁ
Josef Dvořák a jeho divadelní společnost
uvádějí novou komedii.
Vstupné 300, 270, 240 Kč

Sobota 29. ledna v 15 hodin
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Známá pohádka v nastudování žáků
Baletní školy BcA Jána Němce
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 30. ledna v 18 hodin
Pavel Dostál
VÝTEČNÍCI
Režie: Jana Sůvová, Iva Ptáčková
a Klára Šimicová
Muzikál o studentech maturitní třídy, kteří
si utahují sami ze sebe i ze svých kantorů.
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Pokladna divadla je otevřena od pondělí do
čtvrtka 16 - 18 hodin a hodinu před každým
představením. Rezervace na tel.: 281 860
174 v pokladních hodinách. Rezervace
nebo zakoupení vstupenek v pokladně
Chvalského zámku (denně 10 - 16 hodin)
jsou možné od druhého dne po zahájení
předprodeje. Nevyzvednuté vstupenky
vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů
od zadání rezervace. Info: 281920326, di-
vadlo@pocernice.cz, www.divadlopocer-
nice.cz

Hana Čížková, ředitelka divadla

Výtečníci /neděle 30. ledna v 18 hodin/
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Obecně prospěšné sdružení Čokolá-
dové děti uspořádalo na konci října v
našem divadle benefiční představení na
podporu aktivit dalších dvou místních
neziskových organizací: Bethesda a
MUM. Konkrétním záměrem sdružení je
ale získávat finanční prostředky a inves-
tovat je do pořádání akcí, které pomo-
hou malým Afročechům - čokoládovým
dětem žijícím v Čechách - začlenit se do
většinové společnosti.
Jak říká hlavní organizátor těchto akcí Mar-
tin Kříž, nechtějí pro ně žádné zvýhodňo-
vání nebo pozitivní diskriminaci. Snaží se
dětem pomáhat a společnost vybízet k to-
leranci a soužití s
lidmi s různými
kořeny i barvou
pleti. Je přece
známo, jak větši-
nová společnost
často přijímá ji-
nakost a odliš-
nost s
nedůvěrou nebo
dokonce nega-
tivně, což se v
dětském pro-
středí ještě
umocňuje.

Milada
Inscenace Divadla Na zábradlí Milada patří
k těm, kterým je souzeno polarizovat di-
váky: buď se stanou okamžitě jejími obdi-
vovateli nebo nad ní od začátku do konce
nevěřícně kroutí hlavou. Dvouhodinové
představení řeší množství citových, raso-

Martin Kříž s Pavlem Liškou a Natálií Drabiščákovou v inscenaci Milada

Čokoládové děti nepožadují výhody, chtějí jen žít mezi námi

Po představení Milada následovala
diskuse o problematice xenofobie, ra-
sismu a extremismu.

Čokoládové děti přijela do Divadla Horní
Počernice podpořit i Thibule Matsimela,
konzulka Jihoafrické republiky v Praze.
Na fotografii s Martinem Křížem a ve-
doucím hudební formace Crossband Ja-
roslavem Křížem.

vých, ale i sexuálních problémů, kritizuje
společenské neduhy, strach z cizinců a ho-
mosexuality. Vedle přesvědčivých herec-
kých výkonů stojí za zmínku avantgardní
jevištní výprava z prázdných plastových
lahví, za kterou byli její tvůrci v roce 2007
nominováni na Cenu Alfréda Radoka.
Není ale třeba recenzovat více, na toto
představení již bylo napsáno mnoho. Dů-
ležité je, že si hra Milada své diváky našla
i v Horních Počernicích a především při-
táhla ty, kteří podpořili dobrou věc a po-
mohli Čokoládovým dětem.

Dana Mojžíšová,
foto autorka a archiv OPS Čokoládové děti



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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Na Vánoce dlouhé noce...
zpívá se v jedné české koledě. Je to tak,
pomalu se blíží nejdelší noc v roce, Vánoce
klepou na dveře, peče se cukroví a shání
dárky. A my doufáme, že i v tomto před-
vánočním čase si najdete chvilku k ná-
vštěvě Chvalského zámku, abyste se
svátečně naladili a zapomněli na shon,
který nás tak všudypřítomně obklopuje.
Jako každý rok jsme pro vás připravili tra-
diční výstavu betlémů, letos doplněnou
o tvorbu Markéty Vránové, která svými vy-
střihovánkami s lidovými motivy už řadu let
okouzluje širokou veřejnost. Obdivovat bu-
dete moci nejen její vystřihovaný betlém,
různé motivy vystřihovánek, ale i kolekci
perníčků, která nás seznámí s různými
technikami zdobení. A pokud vás tvorba
Markéty Vránové zaujme, můžete si její vy-
střihovánky u nás zakoupit a odnést domů.
Výstavu betlémů doplní retrospektivní vý-
stava tvorby Martiny Špinkové, která se od
roku 1984 věnuje volné a užité grafice, ilu-
straci a výtvarné redakci. Ilustrovala více
než třicet knih, velkou část pro německá
nakladatelství (DBV München, Echter), ilu-
strace dále publikovala ve Francii, Anglii,
Belgii, Rakousku, Maďarsku, Slovinsku
a Polsku. V České republice spolupracuje
především s nakladatelstvím Doron, Portál
a Karmelitánským nakladatelstvím. Výstava
na Chvalském zámku představuje průřez
celou její tvorbou se zaměřením především
na knižní ilustrace a tvorbu pro děti.

Těšíme se na vaši návštěvu a do nového
roku 2011 vám přejeme jen to dobré.

Jaroslava Schmidtová,
kastelánka

Výstavy na Chvalském zámku:
30.11.2010 - 9.1.2011
MARTINA ŠPINKOVÁ
knižní ilustrace a tvorba pro děti

30.11.2010 - 9.1.2011
VÁNOČNÍ VÝSTAVA BETLÉMŮ
A LIDOVÉ TVORBY
MARKÉTY VRÁNOVÉ
Tradiční výstava betlémů, perníčků,
vánočních aranžmá a vystřihovaných
obrázků Markéty Vránové

Další akce na zámku:
12.12.2010 10 - 17 hod.
VÁNOČNÍ TRHY NA CHVALECH
Vánoční trhy ve Stodole
v areálu Chvalské tvrze

12.12.2010 v 19 hod.
ADVETNÍ KONCERT KOMORNÍHO
ŽENSKÉHO SBORU CHARMONE

24.12.2010 14 – 16 hod.
ŽIVÝ BETLÉM
NA CHVALSKÉM ZÁMKU
Již potřetí se sejdeme na nádvoří zámku
u živého betlému, odkud si do svých do-
movů můžete odnést i Betlémské světlo.

Chvalský zámek v prosinci 2010
Otevírací doba Chvalského

zámku během vánočních svátků:
24.12., 14.00 - 16.00

25.12., zavřeno
26. - 30.12., 10.00 - 17.00

31.12, zavřeno
1.1., zavřeno

2.1. ,10.00 - 17.00

Připravujeme na leden:
9.1.2011 14.00 – 17.00
ZAVÍRÁNÍ VÁNOC
Živý betlém nejen se Třemi krály,
ale možná i s velbloudy
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Více než na měsíc ozvláštnil Tomáš Kůs
prostory Chvalského zámku mnoha ty-
pickými díly své rozsáhlé tvůrčí působ-
nosti v oblasti malby, kresby a grafiky.
Od října do konce listopadu zde byla
k vidění zejména jeho tvorba sochařská,
tedy železné svařované plastiky a více-
materiálové asambláže.
Umělcovy abstraktní plastiky z použitého
kovového materiálu představují jeho pojetí
umění jako určitou recyklaci skutečnosti.
Na nádvoří zámku vystavil Kůs také řadu
židlí pojmenovaných po slavných osob-
nostech. Sedět se na nich asi moc dobře
nedá, ale jako výtvarný artefakt jsou nápa-
dité a ve výtvarné zkratce nesou charakte-
ristické rysy individualit, které umělce
inspirovaly.
Návštěvníci se na této výstavě rozhodně
nenudili, jak při vernisáži potvrdil básník
a výtvarník Miroslav Huptych: „Kůsovy že-
lezné sochy s psími hlavami jsem poprvé
viděl před čtyřmi lety ve Františkových láz-
ních. Teprve později jsem se
dozvěděl, že jsou to vlko-
ňové… V tomto názvu se po-
tkává vlk s koněm, což se zdá
být pro tento typ Kůsovy
tvorby symbolické. Název ko-
lážově slučuje dvě zvířata,
která jsou zároveň úzce ode-
dávna spojená s člověkem,
takže artefaktem vzniká jakási
„trojjedinost“, která se proje-
vuje básnivou jankovitostí.
S údivem jsem rezavé sochy
obcházel, zkoumal, z jakého
šrotu je autor vytvořil. Líbilo se
mi, že materiál, který by nej-
spíš skončil v tavící peci, byl
takto kreativně oživen, že
vznikly podivuhodné bytosti,
které jemným humorem paro-
dují své lidské protějšky.“
Huptychovo nadšení pro arte-
fakty Tomáše Kůse má
osobní genezi v tom, že sám
se řadu let věnuje kolážím.
Kůs také pracuje jako kolá-
žista, jen místo nůžek a le-
pidla používá autogen. Ve své
výtvarné práci dodržuje kla-
sickou formu, nezařazuje se
do davu současných umělců,
kteří tvoří abstraktní díla,
u nichž divák váhá, jestli si
z něj autor utahuje. U Tomáše
Kůse tomu tak není. Samot-
nému procesu jeho tvorby
mnohdy předchází verbální li-
terárně epická příprava a díla
jsou tak zhmotněným tvarem
a linií slov a veršů.

Dana Mojžíšová,
foto Vladimír Mojžíš

Vlkoňové a kozy na Chvalském zámku
S básníkem a výtvarníkem Miroslavem Huptychem na výstavě Tomáše Kůse

PhDr. Tomáš Kůs

Grafik, sochař, malíř
a nezávislý publicista,
člen Svazu výtvarných
kritiků a teoretiků. Podílel
se na mnoha domácích
a mezinárodních výstavách,
jeho díla jsou zastoupena
v soukromých sbírkách
po celém světě.

Tomáš Kůs /vpravo/ a Miroslav
Huptych, do hovoru vstupuje
Vlkoň.

“...příte pobejt, vemte židli...” /židle jako výtvarný artefakt/
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti narození v prosinci

Böhmová Marie
Kubelková Jiřina

Petrovicová Jiřina
Sedláčková Vlasta
Holoubek Oldřich

Procházková Štefania
Špánková Marie

Veberová Blažena
Flegrová Marie
Levý Jaroslav

Sedláček Jaroslav
Trillsam Jan

Červenka Václav
Dorschner Oldřich

Křížová Jiřina
Kulhánková Anděla

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

Seznam jubilantů poskytuje odbor občansko správní ÚMČ Praha 20

Ambroz Otakar
Mottlová Vlasta

Bednář František
Maňáková Marie
Zelenková Marie
Kociánová Jiřina

Kopecká Miloslava
Matysková Hana

Strnad Josef
Vajzr Miroslav

Zouzal Vladimír
Cihelka Miroslav
Chládková Marie
Raimond Ludvík
Sýkora Jaroslav
Vajzrová Vlasta

Jeřábek Miloň
Koniakovská Jindřiška

Kostelecký Vladimír
Levá Miluše
Veselý Karel

Kubec Miloslav
Píša Jaroslav

Beneš Miloslav
Beranová Hana
Klímová Marie

Křížková Jaroslava
Kudrlička František
Romančíková Marie

Šejvlová Alena
Turková Elena

Dne 13.12.2010 uplynul rok, kdy zemřela
paní Jitka Ernstová. Kdo jste ji znali, vě-
nujte ji tichou vzpomínku.

Děkují manžel Radovan
a synové s rodinami.

Dne 2.12.2010 uplynou dva roky, kdy nás
navždy opustila paní Jarmila Kašpárková
ze Svépravic. Kdo jste ji znali, vzpomeňte
na ni s námi.

syn s rodinou

PROGRAM ZO SENIOŘI
V PROSINCI 2010

středa 1. prosince
UMĚLECKOPRŮMYSLOVÉ

MUZEUM, EXPOZICE
GRAFIKY, SKLA, KERAMIKY
Sraz ve 13 hod. v metru Č. Most

Vede I. Juklová

středa 8. prosince
BETLÉMSKÁ KAPLE

VÝSTAVA
SKLENĚNÝCH BETLÉMŮ

Sraz v 9.30 hod. v metru Č. Most
Vede I. Juklová

úterý 14. prosince
ZE STODŮLEK NA HŮRKU
Srazv10hod.vhalemetraBStodůlky

Vede paní Černá

středa 15. prosince
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ

ZO SENIOŘI Horní Počernice
v klubovně v Sokole ve 14 hod.

středa 12. ledna 2011 ve 14 hod.
SETKÁNÍ V KLUBOVNĚ

Přejeme všem našim členům
hezké prožití svátků vánočních

a hodně zdraví a pohody
v novém roce.

Totéž přejeme členům SPCCH a STP.

za výbor ZO Senioři Horní Počernice
Ilona Juklová,

kontaktní telefon: 721002992

Středisko křesťanské pomoci založilo loni
v září Klub seniorů. Scházíme se každý
čtvrtek ve 13 hodin v místní klubovně, kte-
rou SKP HOPO stále vylepšuje. V pro-
gramu je hlavně pomoc starším lidem, aby
nebyli sami a zapojovali se do společných
aktivit: ruční práce, promítání filmů, cesto-
pisné semináře, práce na počítači apod.
V červnu jsme se zúčastnili prodejní vý-
stavky našich výrobků na výročním setkání
SKP, v září jsme podnikli výlet do sázav-
ského kláštera. Budete-li se chtít připojit,
jste vítáni. Někdy stačí jen dobré slovo,
které vás pohladí po duši.
Vedení SKP se snažilo pomoci SDČR – ZO
Senioři, když hledali vhodné místo pro své
schůzky. Bohužel naše klubovna nemá
kapacitu, kterou by senioři potřebovali. Dě-
kujeme vedení SKP HOPO, že nám senio-
rům vychází vstříc.

za Klub seniorů SKP HOPO
Jaroslava Doušová, www.skphopo.cz

Klub seniorů ve Středisku křesťanské pomoci

Centrum vzdělávání a veřejného internetu Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most
pro vás na počátek roku 2011 připravuje tyto počítačové kurzy:

První kroky s internetem, Základy práce na PC – poprvé u počítače, Word, Excel,
PowerPoint, Základy tvorby www stránek atd.

Bližší informace naleznete na www.kvizpraha14.cz
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Poutník okouzlený rodnou zemí
Václav Větvička

Autor má v rodinném
archivu pradědečkův
Wanderbuch, van-
drovní knížku řeznic-
kého tovaryše, který
nevandroval nikterak
daleko – v podstatě jen
po vlastech českých,
po rodné zemi.
Také Václav Větvička

se na takové cesty vydával, když připra-
voval nedělní ranní pořady Českého roz-
hlasu 2 na stanici Praha. Aby je mohl
sestavit, musel procestovat kdejaký kout.
Od krajiny Lemúzů a Lučanů na západě,
od hory Růžáku a Českého Švýcarska na
severu, po jihočeskou krajinu u říčky
Stropné až po nejvýchodnější kouty v Lu-
hačovicích a v Lašsku. Nevynechal ani
střední Čechy, pražské Zápraží i pražské
potoky. Na první pohled to tak nevypadá,
ale je jich rovná stovka.
Inspirací mu byla oblíbená trasa cestov-
ních kanceláří zvaná Zámky na Loiře. Proč
se ale trmácet do daleka, když si můžete
dopřát něco podobného a navíc originál-
ního: Zámky na Mrlině. Všichni jsou plni
exotiky, ale o to, co jim leží za humny,
dbají pramálo. Tato „poutnická knížka“
tedy budiž podobnou inspirací k poznání
rozmanitých koutů rodné země.

Tajná řeč broží
Madeleine Albrightová

Tajná řeč broží je
bohatě ilustrovaná
memoárová kniha
a poutavé pojednání
o sociálních ději-
nách. Umožňuje na-
hlédnout do
soukromí Madeleine
Albrightové pro-
střednictvím broží,

které nosila. Její sbírka má nadnárodní
i demokratický charakter. Laciné brože za
pár korun tu mají své čestné místo vedle
značkových šperků i rodinného stříbra.
Knihu Tajná řeč broží oživuje více než dvě
stě fotografií a mnoho zajímavých a často
humorných příběhů o špercích, světové
politice a životě jedné z nejuznávanějších
a nejvýraznějších amerických diplomatek.

Milí naši čtenáři,
nechce se věřit, že další rok opět končí.
Dovolte mi proto popřát vám pokojné a ra-
dostné prožití Vánočních svátků, ať vás
provází tichá radost a pokoj. Na svátcích je
krásné, že můžeme připravit radost dru-
hým. Ve světle jejich radosti se pak rozsvítí
i radost naše. Josef Schultz v knize Vlídná
povzbuzení říká: „Skutečným obdarováním
je dar dítěti tak malému, že nám ho ničím
neoplatí, jen svou radostí. Skutečný dar
totiž není ani odměnou za to, že na nás byl
někdo hodný, ani pokus zajistit si přízeň
druhého. Dar si nemůžeme zasloužit ani
později odpracovat. Skutečný dar je totiž
projevem nepodmíněné lásky, je zástup-
ným vyjádřením darování nás samých, sym-
bolem, který říká: Já sám se ti dávám, chci
ti být tím, koho potřebuješ, chci ti dát to, co
hledáš, chci, abys v mých očích viděl svou
krásu a v mé úctě svou hodnotu.“

200. výročí narození
Karla Hynka Máchy

České Vánoce
Petr a Pavlína Kourovi

Výjimečná kniha o sla-
vení vánočních svátků
za první republiky,
v období nacistické
okupace, v padesá-
tých letech, ve "zlatých
šedesátých" či v éře
normalizace. Přibli-
žuje, jak Vánoce proží-

vali českoslovenští prezidenti, řadoví
občané, nuceně nasazení dělníci, vojáci
zahraniční armády nebo političtí vězni na-
cismu a komunismu. Autoři vycházejí
z dobových pramenů i ze vzpomínek de-
sítek pamětníků nejrůznějšího věku a pro-
fesí. Knihu doplňuje více než sto ilustrací,
z jejích stránek tak promlouvají nejen ar-
chivní dokumenty, ale i rodinné fotografie,
dobové inzeráty a vánoční ozdoby, kari-
katury z legálního i ilegálního tisku, pro-
pagandistické plakáty, vánoční fejetony či
básně a v neposlední řadě i dosud nepu-
blikované autentické vzpomínky.

Mosty do Tel Avivu
Jiří Šulc

Román o mnoha pová-
lečných událostech,
z nichž řada se ještě
nedostala do obec-
ného povědomí. Za-
bývá se vlnami
protižidovských po-
gromů, ke kterým do-
cházelo zejména
v Polsku (ale nejen tam,

Československo nebylo výjimkou) v roce
1946 a které do značné míry iniciovaly ma-
sovou vlnu útěků židovských „osob bez
domova“ do nového domova v Palestině.
Československo, které už v té době roz-
hodně nebylo plně demokratickým stá-
tem, sehrálo v jejich svízelné situaci velmi
důležitou úlohu. Byl to především tehdejší
ministr zahraničních věcí Jan Masaryk,
který se osobně zasadil o otevření hranic
pro prchající Židy z Polska, a umožnil tak
jejich transfer do Rakouska a dále na jih,
odkud se do Palestiny dostávali. Kromě
těchto linií popisují Mosty do Tel Avivu rov-
něž přípravu a realizaci komunistického
převratu v Československu v únoru 1948.

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

Karel Hynek Mácha inspiroval svou tvorbou
mnoho umělců. Stal se symbolem české
poezie, ale zároveň se mu dostává světo-
vého uznání, a sice tím, že bývá přirovná-
ván k anglickým romantickým básníkům.
Snad nikomu v naší zemi neuniklo, že le-
tošní rok byl vyhlášen Rokem Karla Hynka
Máchy. V rámci oslav se uskutečnily stovky
akcí po celé republice, a je potěšitelné, že
ani Horní Počernice na Máchu nezapom-
něly. V naší knihovně jsme v tomto roce za-
znamenali především u mladých čtenářů
zvýšený zájem o Máchovu poezii, v divadle
se 16. listopadu konal večer Skrytá tvář
Karla Hynka Máchy - komponovaný pořad
hudby a poezie v podání herce Jana Po-
tměšila a komorního souboru Antiquarius
kvartet Praga.

Božena Beňová,
ředitelka knihovny

Provoz v knihovně o vánočních prázd-
ninách: Ve dnech 22.12. - 31.12.2010
bude knihovna zavřena. Těšíme se na
vás opět v úterý 4.1.2011.

Knižní novinky v naší knihovnì:



Vánoční
dílničky
a výstava
v DDM

v sobotu 18.12.2010
od 10 do 17 hodin
V každé učebně budou připraveny pro ná-
vštěvníky dílničky: výroba vánočních de-
korací (korálkové hvězdy, andílci,
sněhuláci, věnce a další), bude připravena
ukázka techniky Tiffany a na automobilové
nadšence čeká velká digitální autodráha.
Kdo si netroufne na vlastnoruční výrobu,
může si drobný dáreček u nás zakoupit.
Od 13 hodin vystoupí děti z našich taneč-
ních a hudebních kroužků v tělocvičně ZŠ
Ratibořická a předvedou
vám, co se od září naučily.
Upozorňujeme všechny
návštěvníky výstavy, že po
dobu vystoupení dětí v tě-
locvičně ZŠ Ratibořická
přibližně od 13 do 14.30
hod. bude DDM zavřený.

Příměstský tábor
o jarních
prázdninách
7. – 13.2.2011
Chcete o jarních prázdni-
nách zažít spoustu zábavy,
dobrodružství a legrace? Při-
hlaste se na příměstský
tábor. Počet míst je omezen
na 20 dětí na každý den,
možné je přihlášení i na jednotlivé
dny. Přednost budou mít děti při-
hlášené na celý týden. Cena je
150 Kč/den, na celý týden 500 Kč.
Informace a přihlášky v DDM
u Hany Volfové nebo na e-mail:
volfova@ddm-hp.cz.

Jarní prázdniny
na horách
5. – 11.2.2011
Všechny lyžařské a snowboardové nad-
šence od 6 do 15 let zveme na lyžařský
a snowboardový výcvik do Orlických hor
na Masarykovu chatu.
Cena 3000 Kč bez vleků, v ceně je ubyto-
vání, doprava, plná penze a pitný režim.
Informace a přihlášky v 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

Taneční modeling
Děvčata se v tomto kroužku učí technikám
modelingové chůze, orientaci v prostoru,
nacvičují chůzi po molu a manipulaci
s oděvem, učí se vlasové úpravě a pózo-
vání před fotografem. Na kroužek je zvána
i profesionální maskérka, která učí děvčata
dobře se nalíčit. Promítají se fotky profe-
sionálních fotografů a módních přehlídek
a děvčata se tak dozvídají o principech ka-
riéry modelky.

MTV Dance
Na tomto kroužku se dívky učí rychlému
a energickému tanci. Neučí se pouze cho-
reografii, ale i cítit hudbu a její rytmus a mít
dobrý požitek z tance. Naučí se lépe ovlá-
dat své tělo a taneční pohyby.

Využijte nabídky DDM a přihlaste děti na jarní prázdniny na horách.

Profesionální maskérka učí děvčata
dobře se nalíčit /Taneční modeling/

MTV Dance a taneční modeling:
Dívky poznají, zda jim je moderní,
rychlý a energický tanec vlastní.

Příijďte na vánoční dílničky
a výstavu do DDM 18.12.2010.
Srdečně zve Zdeňka Horváthová,
ředitelka DDM
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PPOOZZVVÁÁNNKKAA  NNAA  PPRROOSSIINNCCOOVVÉÉ  KKOONNCCEERRTTYY  
Koncert třídy dechových nástrojů 
Pavly Medunové
Po 6.12. v 18.00, sál ZUŠ

Vánoční koncert žáků ZUŠ
St 8.12. v 18.00, Galerie 14, Č. Most

Koncert žáků pěvecké třídy 
Zdeny Hejlíkové
Čt 9.12. v 18.00, sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy 
Sylvie Georgievy Ivanovy
Pá 10.12. v 18.00, sál ZUŠ

Koncert třídy dechových nástrojů 
Petry Žákové
Po 13.12. v 18.30, sál ZUŠ

Vánoční koncert ZUŠ pro seniory
Po 13.12. v 14.00, KC Domeček

Vánoční koncert žáků ZUŠ 
s PS Paleček a komorními soubory
Po 13.12. v 18.00, Chvalský zámek

Koncert žáků flétnové třídy 
Zuzany Bandúrové a žáků 
klavírní třídy Marty Čermákové
Út 14.12. v 17.30, sál ZUŠ

Koncert žáků houslové třídy 
Věry Matějákové
St 15. 12. v 18.00, sál ZUŠ

Vánoční zpívání PS Paleček
Čt 16.12. od 16.30 do 17.00 
na Staroměstském náměstí

Koncert třídy klávesových nástrojů 
Evy Suchánkové
Čt 16.12. v 18.00, Galerie 14, Č. Most
Koncert žáků klavírní třídy 
Elliny Belchikové
Pá 17.12. v 17.00, sál ZUŠ

Vánoční koncert 
komorního souboru Mozaika
So 18.12. od 14.30 do 15.00  
Výstaviště Holešovice, pravé křídlo
Průmyslového paláce

Koncert žáků pěvecké třídy 
Marie Bachůrkové
Po 20.12. v 17.30 
Galerie 14, Černý Most 

Koncert žáků akordeonové 
a kytarové třídy Zdeňka Stibora
Pá 20.12. v 18.00, sál ZUŠ

Vánoční koncert žáků ZUŠ, 
PS Malíček a komorních souborů
Po 20.12. v 18.00 
Modlitebna CB, Ve Žlíbku 168/8

Vánoční koncert žáků 
pěveckého oddělení
Po 20.12. v 15.00 
DPS, Třebešovská 17

Josef Ferda

Vojtěch Polák

Markéta Mosová a Magdalena Rausová
s učitelkou Renatou Poliakovou

Veronika Svobodová

Koncert žáků hobojové a flétnové
třídy Jany Kopicové

Út 21.12. v 17.00, Galerie 14, Č. Most 
Vánoční koncert 
pěveckého sboru Paleček
Út 21.12. od 17.30 do 18.00  
Kostel sv. Ludmily na Chvalech 

Koncert žáků houslové třídy 
Martiny Müllerové
St 22.12. v 18.30, sál ZUŠ

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Michaela Sommerová
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Cestami naší historie: školství v Horních Počernicích
V dalším pokračování našeho putování his-
torií našich škol se dostáváme do období,
z něhož si už mnohé pamatujeme z vlast-
ních prožitků, nebo si události při přečtení
poznámky v paměti oživíme, případně dále
rozšíříme o další děje. Z tohoto pohledu  se
pak následující stručné shrnutí a výběr
dějů může zdát neúplný. Prosím proto za
shovívavost k provedenému výběru dějů
a přeji pohodu s oživenými vzpomínkami
z vlastních školních let. 

Na konci války
V závěru prvního čtvrtletí roku 1945 bylo již
zcela jisté, že válka a okupace spějí neza-
držitelně ke svému konci. Pro časté letecké
poplachy se už pravidelně nevyučovalo
a 21.4. bylo vyučování na našich školách
zcela zastaveno. Od počátečních dnů
Pražského povstání až po první týdny svo-
body v květnu 1945 byly všechny naše
školy vtaženy do probíhajících revolučních
dějů. V prvních dnech skupina vojska SS
postupující od východu na Prahu obsadila
hornopočernickou školu, kde si svou po-
slední zoufalou zlobu vojáci uvolňovali roz-
bíjením školního zařízení a ničením
školních pomůcek z kabinetů. Chvalská
škola se stala terčem kulometné palby. Je-
jich běsnění odneslo životem i několik ob-
čanů. Po jejich odchodu se školy staly
sídlem ustavených revolučních gard a také
místem pro soustředění zajatých maďar-
ských vojáků hlídajících nákladní vlak na
nádraží, ale také zajatých německých vo-
jáků a kolaborantů.

Vyučování 
slavnostně obnoveno
Pravidelné vyučování na školách, Chva-
lech a Horních Počernicích, bylo slav-
nostně obnoveno dne 17. května a ve
škole svépravické 25.5. Ředitelé i všichni
členové učitelských sborů obdrželi důvěru
po stránce svého chování v době okupace,
a tak nebylo třeba provádět zásadní
změny. V dalších měsících byla však řada
mladých učitelů povolána k činné vojenské
službě v nové republice a o pomoc byli po-
žádáni učitelé penzionovaní. Z koncen-
tračního tábora se s podlomeným zdravím
po pěti letech vrátil dne 22. května místní
farář a arcibiskupský vikář František Štve-
rák. Školní rok byl tentokrát ukončen až 12.
července, aby ten nový byl slavnostně za-
počat 3. září. V tomto školním roce
1945/1946 byly na všech školách obno-
veny a za okupace zrušené místní školní
rady, pracovat začala i rodičovská sdru-
žení. Dnem 1. dubna 1946 převzal správu
měšťanské školy reaktivovaný ředitel Josef
Polanský. Ten byl 30. června zvolen před-
sedou MNV, proto  jej v nepřítomnosti na
škole zastupoval Jaroslav Šámal.

Obnovená tradice 
školních výletů
Na konferenci obecných a měšťanských
škol našich spojených obcí dne 30. dubna
byla zvolena újezdní místní školní rada se
zastoupením všech škol a zástupců obce.
Zrušením okupačních nařízení se opět od
tohoto školního roku staly obecné školy
pětitřídní a školy hlavní školami měšťan-
skými s jednoročním učebním kurzem.
V závěru školního roku 1945/1946 se na
školách obnovila tradice školních výletů.
Tohoto roku a v nejbližších dalších letech
byl při jejich zaměření dáván důraz na po-
znávání přírodních krás naší vlasti a na ná-
vštěvu historických míst a pamětihodností
s výkladem jejich dějin.
Výnosem zemské školní rady z 29.10.
1946 byla sobota na školách povolena
jako prázdninový den a tak se o dalších so-
botách v tomto školním roce již nevyučo-
valo. Vyučovací hodiny byly rozděleny ke
zbývajícím dnům v týdnu. Po rozhodnutí
o definitivním sloučení všech původních
obcí do jediné obce s názvem Horní Po-
černice v roce 1947 byla následně také us-
tavena společná újezdní školní rada, jejímž
předsedou byl zvolen Rudolf Olexa
a místopředsedou František Pachta.

První úvahy o nové škole
Dne 27. ledna 1947 za účasti předsedy
ONV Ing. arch. Oldřicha Berana a dalších
funkcionářů ONV, předsedy MNV, zá-
stupců obce a škol se konalo komisionelní
řízení za účelem shlédnutí a posouzení
nouzového umístění národních škol
a schválení pozemku pro novostavbu
školy. Komise uznala oprávněnost poža-
davku stavby nové školy v rámci ideového
plánu výstavby obce a pozemek schválila
jako velmi vhodný. Mezi čtyřmi nejlepšími
školami okresu Praha-venkov-sever ob-

držela uznání ministerstva školství a osvěty
také měšťanská škola ve Chvalech. Toto
uznání pak tlumočil předseda ONV na slav-
nostním shromáždění učitelů a žáků dne
20.6.1947 ve Chvalech. Na toto ocenění
navazovala školská výstava jako vyvrcho-
lení "Týdne radosti" uspořádaná k desá-
tému výročí trvání měšťanské školy. Při té
příležitosti bylo vyhlášeno šest nejlepších
žáků školy, z nichž nejlepší prospěch
z celé školy měla Alena Kuntová z II. A,
která obdržela také odměnu z ONV.
V průběhu školního roku 1947/1948 byl
21.4. schválen Národním shromážděním
zákon o jednotné škole, který zaručoval
přístup ke vzdělání všem vrstvám občanů.
Mezi měšťanskými školami ve Vinoři, Hor-
ních Počernicích a Chvalech se uskuteč-
nily lehkoatletické závody. V celkovém
hodnocení podle škol se vinořská škola
umístila na prvním místě u chlapců
i u dívek, druzí byli chlapci z Horních Po-
černic a dívky ze Chval, třetí chlapci ze
Chval a dívky z Horních Počernic.

Učební kurz 
po památkách vlasti
Zahájení školního roku 1948/1949 bylo na
našich školách pro nebezpečí šíření obrny,
vyskytnuvší se na našem okrese, odloženo
až na 30. září. To bylo pro chvalskou školu
výhodné, protože se zde zpozdilo budo-
vání ústředního topení.
Nad měšťanskou školou v Horních Počer-
nicích převzal patronát závod léčebné me-
chaniky Dental /pozdější Chirana/ na
společné slavnosti dne 26.3.1949. Nej-
krásnšjším počinem chvalské měšťanské
školy v tomto školním roce byl celoročně
připravovaný výlet posledního ročníku jed-
noročního učebního kurzu ve dnech 23. -
29. května pod odborným vedením učitele
Gustava Schustra a za účasti ředitele An-
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tonína Pluhaře po českých a moravských
památkách až na památky na Slovensku,
s návštěvou přátelské školy v Senci. V tě-
chto prvních poválečných letech byly na
školách prováděny pouze nezbytné údrž-
bové a opravářské práce, protože na in-
vestičně náročnější akce nebyl dostatek
finančních prostředků. Proto byla stále od-
kládána i tolik potřebná výstavba nové
školy.

První písemné 
a ústní maturity
Na škole hornopočernické byly v roce
1949 a na škole chvalské v roce 1950 za-
loženy pionýrské organizece. Podle no-
vého školského zákona byl závěr školního
roku v posledních ročnících na středních
školách prováděn poprvé písemnou i ústní
zkouškou a tak tomu bylo i na našich ško-
lách. V roce 1953 byla provedena nová
školská reforma, podle níž byla provedena
zásadní změna sloučením pětitřídních zá-
kladních škol se školami středními v jedi-
nou osmiletou střední školu a ustavení
výběrových škol jedenáctiletých. V prvním
roce osmileté střední školy se ve dvanácti
třídách školy ve Chvalech učilo 380 dětí, ve
škole hornopočernické v sedmnácti tří-
dách 505 dětí a v pěti třídách školy své-
pravické 148 dětí. Narůstajícímu počtu dětí
kapacita školních budov a tříd v pronaja-
tých místnostech v nevyhovujících prosto-
rách už nestačila a řešila se vyučováním na
směny. Až v roce 1955 se konečně po-
dařilo prosadit do programu už v roce
1947 schválený záměr výstavby nové
školy. Přestože byly ihned zahájeny pří-
pravné a projektové práce, podařilo se
vlastní výstavbu zahájit až na konci roku
1956, a ani rok 1957 přes brigádnickou
pomoc občanů pro potíže v přídělu mate-
riálu nebyl příliš úspěšný.

Požár ve chvalské škole
Z rozhodnutí krajského národního výboru
v červenci 1956 byla hornopočernická os-
miletá škola změněna na jedenáctiletou
střední školu počínaje školním rokem
1956/1957 s otevřením pouze třídy deváté, 
do níž bylo přijato celkem 35 žáků. Z nich
bylo 9 ze školy místní, 14 z chvalské, 7
z Kyjí, 1 z Klánovic a 4 z dalších míst Prahy.
V následujícím školním roce byl otevřen
desátý postupný ročník, pro nějž byla zís-
kána místnost úpravou modlitebny Meto-
distické církve. Poslední jedenáctý ročník
byl zřízen ve šk. r. 1958/1959. Protože ale
chyběla další místnost, bylo i ve třetích tří-
dách zavedeno směnné vyučování. Tento
ročník se stal v roce 1959 prvním maturit-
ním ročníkem v historii školství u nás. Ma-
turitní zkoušku složili všichni maturanti,
třetina z nich s vyznamenáním.
Neštastnou a zlou událostí tohoto roku se
stal požár ve chvalské škole, k němuž
došlo v sobotu 21. února. Přes problémy

s vodou se místním hasičským sborům za
podpory dalších jednotek z Prahy před vel-
kým zničením podařilo školu zachránit. Mi-
mořádným úsilím občanů, především
rodičů dětí do školy docházejících, spolu
s pracovníky místního komunálního pod-
niku se podařilo následky požáru v krátké
době odstranit a podstatná část školy už
byla po týdnu využívána ke svému účelu.

Do konce školního roku však trpěla názor-
nost výuky některých předmětů, protože
chybělo mnoho pomůcek, zničených při
požáru.
Úsilí při dokončování výstavby nové školy
umožnilo její otevření od nového školního
roku v září 1959.

Ing. Hubert Antes, 
kronikář
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Gymnázium Praha 9, Chodovická
2250 zve všechny zájemce o studium 

a jejich rodiče na 
Den otevřených dveří 

15.12. 2010 od 14 do 17 hod.
na pracovištích v H. Počernicích 
a Černém Mostě. Více informací 

na www.gymnchod.cz

Florbal na gymnáziu
Již několikátým rokem se vyšší stupeň na-
šeho gymnázia zúčastňuje Středoškolské
florbalové ligy pořádané stadionem Dě-
kanka. Letos se první zápas konal 5. listo-
padu a do turnaje jsme vstoupili poměrně
úspěšně. V prvním zápase s gymnáziem
Špitálská jsme sice ztratili nadějné vedení
3:1 a nakonec jen remizovali 3:3, avšak již
v našem druhém zápase jsme porazili SŠ
hotelnictví a gastronomie vysoko 10:0
a získali tak velice výhodnou pozici pro
další část turnaje, která se odehraje na po-
čátku prosince.
Po delší době jsme také využili možnost re-
prezentovat naši školu na florbalovém tur-
naji Poprask, kde jsme po
výhrách 4:0 nad Malostran-
ským gymnáziem Josefská
a 4:2 nad SPŠE Ječná vyhráli
naši skupinu. Bohužel jsme
hned následující zápas, kde
už ale šlo o vyřazení, prohráli
po prodloužení 0:1 s SOA
Stodůlky Kuncova a naše
cesta tímto turnajem tak byla
ukončena.

Lukáš Slavník, 
septima B

Studenti gymnázia
pomájí centru Motýlek
Každý z nás se jistě někdy v životě setkal
s handicapovaným člověkem nebo dítě-
tem. Ale kdo ví, jak se zachovat, když na
vás takový člověk začne na ulici znenadání
mluvit? Asi si pomyslíte: Co je to za člo-
věka? Právě proto si naše třída vybrala
v rámci Projektu Občan téma Nerozumím ti
aneb handicapovaní ve společnosti. Pro-
jekt je založen na pomoci v Komunitním
centru Motýlek, které je jediným takovýmto
centrem pro handicapované ve Středo-
českém kraji. Skupina lidí z naší třídy sem
pravidelně dochází a pomáhá ve sportov-
ním kroužku, kde děti cvičí jednoduché
cviky  nebo třeba hrají různé lehké hry, aby
si zlepšily koordinaci pohybů či se jen

dobře pobavily. 
Dále se chystáme vytvořit sbírku hraček,
které už doma většina z nás nepotřebuje,
nebo také zařizujeme tisk záložek s logem
Motýlka a telefonním číslem centra, které
chceme prodávat, abychom získali peníze
pro Motýlek. A jelikož zanedlouho bude vá-
noční veletrh, Motýlek potřebuje sponzor-
ské předměty, které by zde prodával. Ani
v tomto naše třída nezahálela a během
dvou týdnů jsme napekli perníčky a vymo-
delovali předměty z keramiky. Ty se budou
ještě glazovat a chceme je lepit do rá-
mečků na obrázky. 
Motýlek je velmi potěšen naší pomocí a my
jsme rádi, že nám poskytl skvělou příleži-
tost pro získání nových zkušeností.

Mona Awwadová, 
kvarta B
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Počernické gymnastky nejen pilně trénují,
ale účastní se i na sklonku roku řady zá-
vodů. Dne 30.10. to byl 7. ročník Memo-
riálu Blanky a Verunky Horákových v
Pardubicích pořádaný na památku tre-
nérky a její dcery - gymnastky, které tra-
gicky zahynuly při autonehodě. Tři
gymnastky Klára Válková, Tereza Gregár-
ková a Barbora Hrbáčová obsadily v sou-
těži družstev ve dvojboji krásné 5. místo ve
velké konkurenci 15. družstev z celých
Čech. Mezi  jednotlivkyněmi stála Klára na
3. stupínku, Tereza byla 4. a Bára 9.
Dne 31.10. se konal v Počernicích Pod-
zimní přebor Prahy v jednotlivých katego-
riích. V základním stupni zvítězila naše
Jana Zahradníčková, ve VS1 starší žákyně
si nejlépe vedla Kristýna Houšková /3.
místo/, ve VS1 mladší žákyně byly Katka
Skotnicová a Ester Pínová bramborové, ve
VS2 starší žákyně obsadila Katka Sýkorová
2. místo, ve VS2 starší vy-
hrála naše Denisa Hoš-
ková, ve VS3 žákyně A se
blýskla na 3. příčce Tereza
Gregárková. 
Dále se konal Oblastní
závod gymnastických na-
dějí. V družstvech se naše
dvojice děvčátek ve složení
Anna Černická a Marie Do-
skočilová umístila na 3.
místě. V I. kategorii žákyň
(nar. 2004 – 2007) si nej-
lépe vedla Marie Doskoči-
lová /3. místo/, ve II.
kategorii žákyň (nar. 2003 –
2004) byla nejlepší Anna
Černická /6. místo/. Ve
skoku do dálky stály na
stupních vítězů jen naše
holčičky v pořadí: Michaela
Šabatová, Marie Doskoči-
lová a Anastázie Horáková,
ve šplhu zvítězila Marie Doskočilová.
Dne 7.11. se tři holčičky rozjely s trenér-
kami do Tábora na závody ve dvojbojích:
bradla-kladinu absolvovala Adéla Březi-
nová /4. místo/, prostná–kladinu Claudie
Doležalová /8. místo/ a nejlépe si vedla
Nicol Petříková v prostných a na bradlech
/3. místo/. 
V sobotu 20.11. se konal Přebor družstev
hl. města Prahy ve SG ženských složek pro
rok 2010 v tělocvičně TJ Bohemians. Z na-
šeho oddílu se  zúčastnilo celkem 20 gym-

nastek. Nejlépe si vedly starší žákyně ve
složení Švábová Kateřina, Sýkorová Kate-
řina, Švábová Veronika a Formanová Nela,
které stály na 3. stupínku a vybojovaly tak
bronzové medaile. 
Bronzovou medaili si rovněž přivezla Bára
Čadová v I. lize v jednotlivkyních, a protože
startovala za TJ Sokol Kampa jako host,
získala za družstva stříbrnou medaili. 

Podrobné výsledky najdete na:
www.sohopo-gymnastika.estranky.cz

Dne 4. prosince zveme všechny fanoušky-
gymnastiky na krásný závod na kladině a v
prostných, který pořádáme na památku
našich bývalých kolegů – gymnastů jako
Memoriál J. Mládka a J. Šafáře do tělo-
cvičny ZŠ Ratibořická od 10 hodin.                                                                                       

Lenka Barešová, 
předsedkyně oddílu SG a aerobiku

Počernické gymnastky s Věrou
Čáslavskou na Přeboru Prahy

Veronika Švábová, 
kladina

Dominika Mašínová, 
prostná

Podzimní závody hornopočernických gymnastek

TJ SOKOL HORNÍ POČERNICE VÁS ZVE NA
6. MIKULÁŠSKOU BESÍDKU

V NEDĚLI 5.12.2010 V 16.30 DO TĚLOCVIČNY RATIBOŘICKÁ
PŘIJĎTE SI ZASOUTĚŽIT, POBAVIT SE A ZAZPÍVAT MIKULÁŠOVI A ČERTŮM  

OD 16 HODIN VYBÍRÁME PODEPSANÉ DÁREČKY, PŘEZUTÍ S SEBOU    
INFO: 776659901, HTTP://AEROBIK-RATIBORICKA.KOMPLEXIS.CZ
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Učíme se psát 
Comenia Script
Od září 2010 se prvňáčci na FZŠ Chodo-
vická učí psát novým typem psacího písma
Comenia Script. V průběhu 1. čtvrtletí jsme
zvládli první sešit s přípravnými cviky  s ná-
zvem Kreslím tvary. Nacvičovali jsme zá-
kladní uvolňovací tahy, které jsou
předpokladem pro psaní správných tvarů
jednotlivých písmen.
V listopadu jsme začali s písmeny malé
abecedy do sešitu Umím psát 1. Osvojili
jsme si některé souhlásky a všechny sa-
mohlásky. Při nácviku nám pomáhá tzv.
duhové písmo. Jedná se o nácvik tvarů
jednotlivých písmen na volném listu pa-
píru, která si vybarvujeme, vystřihujeme
apod.
Pro děti je písmo velmi zábavné, protože
nepozorují žádné velké rozdíly mezi pís-
mem psacím a tištěným. Vše, co napíší,
mohou hned přečíst, a to co čtou, umí zá-
roveň bez velkých problémů napsat. Ve
výuce čtení a psaní Comeia Script  funguje
obrovská propojenost.
Některé tvary písmen se samozřejmě všem
dětem vždy nepodaří, ale to vůbec nevadí,
vždyť se psát teprve učí a časem se vypra-
cují k dokonalejším tvarům písmen.
V pátek 12. listopadu se přišla na žáky po-
dívat autorka písma Comenia Script gra-
fička Radana Lencová. Děti jí předvedly,
jak pracují s podobou jejího písma, poví-
daly si o tom, jak se jim písmo líbí a hlavně,
jak se jim daří psát.
Radana Lencová pochválila děti, jak už
krásně píší perem a snaží se vykroužit
každý správný tvar písmen.

Mgr. Jana Valentová 

Merlin 
ve FZŠ Chodovická
V úterý 2. listopadu navštívil naši školu
Merlin. Žádný bájný kouzelník, ale záhadní
stateční muži. Dva členové záchranné sta-
nice zvířat Merlin, se kterou naše škola
spolupracuje již nějaký čas. Přijeli s první
přednáškou s názvem Člověk a příroda, při
které dětem - přiměřeně věku - vysvětlili
některé „neduhy“ naší planety Země.
Jejich vyprávění je vždy velmi poutavé, do-
provázené moderní audiovizuální techni-
kou, ale všichni dychtivě čekali, až se
otevřou tajemné přepravní schránky. Ani
tentokrát Merlin nezklamal. Viděli jsme
káně lesní, poštolku obecnou, puštíka, ka-
louse ušatého a ježka. Nechyběla ani malá
znalostní soutěž, ve které děti obdržely za
odměnu propagační materiály. V letošním
školním roce se s Merlinem uvidíme ještě
dvakrát. Díky a na shledanou! 

Mgr. Věra Růžková

Vyhráli jsme 1. místo 
v soutěži Zlatá vidlička!
Dne 9. listopadu se zúčastnily žákyně 9.B
Kateřina Hemerková, Zuzana Držmíšková,
Lucie Kulíšková, Monika Folberová, Vero-
nika Dusilová v doprovodu paní učitelky
Vosykové 1. ročníku gastronomické sou-
těže ZLATÁ VIDLIČKA 2010.
Soutěž pro týmy žáků 8. a 9. ročníků  po-
řádala Střední škola hotelnictví a gastro-
nomie Hotelu International, s.r.o. (Crowne
Plaza Pratur Hotel). Zúčastnilo se 15 týmů
z pražských základních škol. 
K soutěžním disciplínám patřilo např. zdo-
bení dortů, míchání nealko koktejlů, sklá-
dání ubrousků, štafeta se sklenicemi na
tácku, poznávání gastronomie, inventáře,
poznávání cizokrajného ovoce a bylinek
atd. Soutěžení v jednotlivých disciplínách
probíhalo za dohledu a asistence studentů
a pedagogů SŠ.
Názory některých našich soutěžících: „Nej-
více se mi líbilo zdobení dortů a míchání
koktejlů, i to, že soutěž probíhala v luxus-
ním prostředí interhotelu. Nečekaly jsme,
že se umístíme, natož dokonce na 1.
místě! Nikdo z nás to nečekal. Byly jsme

Ve středu 10. listopadu navštívili žáci
1.B s třídní učitelkou místní knihovnu
v Horních Počernicích. Mezi knížkami
a pohádkovými postavičkami se dětem
moc líbilo.

Žáci 1.B

šťastné a dojaté,” říká Kateřina Hemerková
a Zuzana Držmíšková dodává: „Soutěž
byla zábavná a navíc jsem se naučila
spoustu nových věcí – třeba překládání pe-
čiva příborem, oblékání kuchařského ron-
donu a skládání ubrousků, nadchla mě i
ukázka flambování palačinek a ochutnávka
jídel připravených studenty. Nejlepší ale
bylo, když nám řekli, že jsme vyhrály!“
Heslo soutěže Zlatá vidlička 2010 - PO-
ZNEJ, HRAJ A VYHRAJ! splnila naše děv-
čata na sto procent. Fotografie ze soutěže
najdete na webových stránkách:
www.skolahotelnictvi.cz  
(Fotogalerie – Zlatá vidlička 2010) 



Hornopoèernický zpravodaj prosinec 2010 

29

Opět otvíráme
dveře 1.12. 
od 14 do 19 hodin 

První letošní den otevřených dveří ve S0Š
pro administrativu Evropské unie se usku-
tečnil ve středu 3. listopadu. Školu navští-
vilo přes osmdesát zájemců o studium,
většinou v doprovodu rodičů. Největší
zájem byl o obor právní administrativa, ale
dotazy se týkaly i oborů ostatních – provoz
diplomatických služeb, řízení lidských
zdrojů a veřejnosprávní činnost.
Osvědčenými průvodci návštěvníků byli
i tentokrát studenti všech ročníků a oborů,
přítomni však byli i všichni členové vedení
školy. Tradice dnů otevřených dveří sa-
mozřejmě pokračuje, další se uskuteční již
1. prosince opět mezi 14. a 19. hodinou. 

Třináctého do divadla
Listopadové sobotní večery lákají mnohé
z nás k nečinnosti či k nenáročnému sle-
dování televize. Studenti třetího a čtvrtého
ročníku ale v sobotu třináctého přijali po-
zvání  k návštěvě Nové scény ND, aby
zhlédli poměrně drsnou a kontroverzní hru
anglického dramatika Edwarda Bonda
Spaseni. Přestože se jedná o činohru ze
šedesátých let dvacátého století, je její
téma v dnešní době stále velmi aktuální.
Dramaturgie ND uvádí, že se jedná o „hoř-
kou analýzu duchovně vyprázdněné spo-
lečnosti neschopné realizovat city, vztahy,

Středoškolské hry 
Dne 15. listopadu 2010 se v curlingové
hale v Roztylech konaly Středoškolské hry
mládeže v curlingu a SOŠ pro administra-
tivu EU měla na tomto turnaji své zastou-
pení. Ačkoli se hry konaly v hlavním městě,
byla naše škola jediným zástupcem
z Čech. Ostatní týmy přijely soutěžit až
z Moravy a ze Slezska. 
Pořadatelé nepředpokládali větší zkuše-
nost zúčastněných s curlingem, a tak byli
na každé dráze k dispozici zkušení in-
struktoři, kteří dohlíželi a radili, jak správně
hrát. Všem šestnácti zúčastněným týmům
šlo především o nové zkušenosti a zábavu.
Z premiérového vystoupení jsme sice ne-
přivezli žádnou medaili, s hrou a reprezen-
tací naší školy však můžeme být spokojeni.
Snad budeme příští rok  lepší.

Martin Štefek, 
student A3A, skip týmu

Učitelé proti drogám
Prevence sociálně-patologických jevů má
v SOŠ pro administrativu EU dlouholetou
tradici. Doposud byla ale cílena především
na studenty, učitelé se účastnili především
různých školení. Od 18. do 20. listopadu
jsme si v rámci programu 3P – prevence
pro pedagogy mohli vyzkoušet vše, co za-
žívají na protidrogových víkendech naši
žáci. Proto jsme na tři dny odjeli Herlíkovic
/foto dole/.
Tým zkušených lektorů vedený Mgr. Pa-
vlem Váchou pro nás připravil bohatý a ná-
ročný program. Během přednášek jsme se
dozvěděli mnohé nejen o drogách samot-
ných, ale také o příslušných paragrafech
zákonů, jež jsou médii často zkreslovány.
Zhlédli jsme i zajímavé filmy a spoty zabý-
vající se touto problematikou. Přestože
každý z nás absolvoval různá školení, byli
mnozí získanými informacemi překvapeni.
V závěrečném hodnocení z úst zúčastně-
ných mnohokrát zaznělo, že bychom po-
dobné akce měli absolvovat častěji.
Nejenže si rozšíříme obzor v rámci dro-
gové problematiky, ale zároveň se zlepšují
vztahy i mezi námi pedagogy. Snad se
tedy můžeme těšit na pokračování tohoto
projektu.

Mgr. Petra Bergmannová,
učitelka SOŠ

komunikaci“. Tato charakteristika je na-
prosto přesná a s ohledem na obsah hry
lze považovat návštěvu představení Spa-
seni za vhodnou součást prevence soci-
álně-patologických jevů.
"Hra Spaseni mi připadá jako zobrazení
jedné z podob současné české společ-
nosti. Představení se mi líbilo a nezdálo se
mi drsné, neboť si myslím, že ve zprávách
jsou občas i horší věci," říká o návštěvě
představení Tomáš Zobač z P3B. Filip Hof-
man ze stejné třídy: „Představení mě za-
ujalo pro svou až zarážející aktuálnost.
Herci byli do svých rolí vybrání velmi
vhodně a zvládli je s bravurou. Líbila se mi
i depresivní hudba, která dokázala navodit
vhodnou atmosféru.“
Tento jistě zajímavý a ne všemi kladně při-
jímaný projekt Nové scény lze doporučit
především mladým lidem, jichž se zpraco-
vané téma týká asi nejvíce, ale poučit se
z něj může i starší generace.

Příspěvky jsou redakčně kráceny, více
informací o ativitách SOŠ pro admini-
strativu EU na www.skola-eu-praha.cz

U nás každé malé dítě ví, 
co je štrúdl jablkový
Třibáctý říjen se v MŠ Chodovická
opravdu vydařil. Smál se na nás krásný
podzimní den plný sluníčka, který jsme
vybrali na u nás už zavedenou slavnost
Štrúdlování. Od rána byla škola plná nez-
vyklého ruchu. Ve třídách se vše změnilo
na kuchyně plné pospíchajících kuchaři-
nek a kuchaříků. Na stolech mouka, ja-
blíčka, cukr a skořice, misky, struhadla,
válečky a vařečky, zkrátka vše, co k pe-
čení štrúdlů a dobrot z jablíček patří.
Všichni se natěšeně pustili do práce
a paní učitelky měly co dělat, aby uhlídaly

všechny šikovné, ale hlavně nešikovné
prstíky, aby nepřišly při okrajování, řezání
a strouhání k úhoně. Fronty na práci byly
veliké, každý se chtěl mamince pochlubit,
že i on taky pekl. Bylo třeba dohlížet i na
to, aby mlsné jazýčky nezlikvidovaly vo-
ňavé dobroty ještě před tím, než přijdou
tam, kam patří. A tak všichni zadělávali,
hnětli, váleli, plnili a balili o sto šest! Na
ochutnávku ale došlo a dětem se to ná-
ramně líbilo. Připravené dobroty putovaly
do školních kuchyní, kde paní kuchařky
vše upekly. V poledne se z obou školních
kuchyní linula přenáramná vůně. Však
také každý dnes dostal voňavý kousek
štrúdlu po obědě na ochutnání.
Na odpoledne jsme pozvali velkou ná-
vštěvu. Koho? No přece rodiče. Na za-
hradní terase byla uspořádána bohatá
výstava upečených dobrot s ochutnáv-
kou.
Našly se i některé hodné maminky, které
nás podpořily vlastní dodávkou dalších
dobrot. Na děti čekaly soutěže se slad-
kými odměnami za splněné úkoly. Mohu
vás ujistit, že nezbyl ani drobeček. Rodiče
se nestačili divit, protože TEN  NÁŠ  štrúdl
jedly i děti, které ho jinak nejedí.

Lenka Kudláčková,
ředitelka  MŠ Chodovická
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Taneční kurzy pro dospělé
na Špejchaře Chvalské tvrze

pod vedením vicemistrů ČR od 27.1. 2011 
Deset lekcí, každý čtvrtek od 18.30 pro začátečníky 

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

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

AUTODOPRAVA
ZEMNÍ PRÁCE

Milan Petružálek
Novozámecká 520, 190 12 Praha 9

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

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr. Iva Svobodová
Leštínská 12,193 00 Praha 9-Horní Počernice Mobil 602 621

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

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

Veškeré zednické práce

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

Celková rekonstrukce bytových jader 
a rodinných domů

Pokládaní podlahových krytin 
Plovoucí podlahy
Dlažby (obklady)
Truhlářské práce 
Zateplení domů 
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AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
Sk. AM, A1, A, B, kondiční jízdy.

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

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

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

Tel.: 281 924 588, 602 970 835

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

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

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

Nabízím k pronájmu garáž v H.P., 

tel.: 723 802 327

Nabízíme vedení účetnictví 
a daňové evidence. Mzdové účetnictví.

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

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

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

kanceláří, sklepních prostor. 
Mobil: 777 670 326

Chcete poradit ván. dárek? 
Věnujte dárkový poukaz na masáž 

z veliké nabídky regen. centra Perla, 
www.rc-perla.wbs.cz, Tel.: 605 289 420
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Dopravní kamionová firma se sídlem 

v Hor. Počernicích přijme řidiče sk. C+E

pro přepravy po ČR+SK. Praxe v oboru

nutná. Tel.: 603 169 227 + 603 518 608

Sportovní hospoda přijme číšníka.

Tel.: 603 946 189

Rekonstrukce bytových jader, zednické

práce, obklady, dlažby, instalatérské

práce, stavby na klíč. Tel.: 723 289 236

Prodej bytu 2+1/OV v ulici Běchorská.

Tel.: 777 212 266

Účetnictví, daňová evidence, DPH,

mzdy, daňová přiznání, účetní a daňové

poradenství. Tel.: 603 235 655
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