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Redakce HPZ přeje svým čtenářům
                    požehnané
      velikonoční 
     svátky a spoustu elánu
        do jarních                                                                            
                           dnů
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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  dubnu 2012dubnu 2012

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla

 3.  4.–11.  4.  VELIKONOČNÍ VÝSTAVA DĚTÍ Z HORNOPOČERNICKÝCH ŠKOL CHVALSKÝ ZÁMEK

 3.  4.  17.00 VERNISÁŽ VELIKONOČNÍ VÝSTAVY CHVALSKÝ ZÁMEK

 3.  4.  19.30 DRAHOUŠKOVÉ DIVADLO HORNÍ POČERNICE

 4.  4.  14.00 BESEDA NAD KRONIKOU S ING. HUBERTEM ANTESEM KLUBOVNA ZO SENIOŘI

 7.  4.–30.  6.  KUKY SE VRACÍ NA CHVALSKÝ ZÁMEK ANEB NAPOSLEDY V ČECHÁCH CHVALSKÝ ZÁMEK

 7.  4.  15.00 VERNISÁŽ VÝSTAVY KUKY SE VRACÍ CHVALSKÝ ZÁMEK

10.  4.  14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ SE  SPISOVATELKOU EVOU BRABCOVOU CHVALSKÝ ZÁMEK

10.  4.  14.00 NÁBOR DO KROUŽKU CYKLISTIKY FZŠ CHODOVICKÁ

10.  4.  19.30 HERCI JSOU UNAVENI DIVADLO HORNÍ POČERNICE

11.  4.   18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍHO ODDĚLENÍ GALERIE 14 – ČERNÝ MOST

11.  4.  19.30 ZOJČIN BYT DIVADLO H. POČERNICE

12.  4.  14.00 JARNÍ KONCERT PRO SENIORY KC DOMEČEK

12.  4.  17.00 SEMINÁŘ O DYSLEXII /PŘEDNÁŠÍ DR. ALENA KUPČÍKOVÁ/ CHVALSKÝ ZÁMEK

12.  4.  18.00 PAVEL BENDA: CESTOVÁNÍ PO INDII SCČH, NÁCHODSKÁ 382

13.  4.  9.30 MIMINKA SE VŠE NAUČÍ SAMA, POKUD... /PŘEDNÁŠKA/ RC MUM, MEZILESÍ 2058

15.  4.  14.00 ZÁKRUTA 2012 NA PARKOVIŠTI TECHNIMATU UL. JIŘÍHO ZE VTELNA

15.  4.  15.00 ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA DIVADLO HORNÍ POČERNICE

17.  4.  14.00 PIETA DIVADLO HORNÍ POČERNICE

18.  4.  18.00 ZELENÉ POTRAVINY /PŘEDNÁŠKA/ RC MUM, MEZILESÍ 2058

18.  4.  19.30 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ DIVADLO HORNÍ POČERNICE

19.  4.  16.00 PLES SENIORŮ POŘÁDANÝ RADNICÍ PRAHA 20   2. PATRO ŠPEJCHARU

19.  4.  17.00  S RADNÍMI NA PIVO RESTAURACE U VOHÁKŮ

19.  4.  19.30 PIETA DIVADLO HORNÍ POČERNICE

20.  4.  19.30 PIETA DIVADLO HORNÍ POČERNICE

do 22.  4.   PAVEL FILIN - BAREVNÝ SVĚT /PRODEJNÍ VÝSTAVA V GALERII/ CHVALSKÝ ZÁMEK

do 22.  4.   JANA STUDNIČKOVÁ - VŮNĚ DŘEVA, BAREV A STŘELNÉHO PRACHU CHVALSKÝ ZÁMEK

22.  4.  15.00 HRNEČKU VAŘ! DIVADLO HORNÍ POČERNICE

22.  4.  19.30 CAVEMAN DIVADLO HORNÍ POČERNICE

23.  4.  18.00 VI. HUDEBNÍ VEČER - TRADIČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ŠKOLY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

24.  4.  14.00 a 16.00 JUNIOR BAND ZUŠ H. POČERNICE SLAVÍ DEN ZEMĚ RAJSKÁ ZAHRADA

24.  4.  19.30 TŘI V HÁJI DIVADLO HORNÍ POČERNICE

25.  4.  18.00  KONCERT POPULÁRNÍ A ROCKOVÉ HUDBY /KAPELA NECHTE 

  NÁS BEAT A DALŠÍ INTERPRETI ZE ZUŠ HORNÍ POČERNICE, 

  HOST: BIG SOUND ORCHESTRA Z TEPLIC DIVADLO HORNÍ POČERNICE

25.  4.  19.00 DVOUDÍLNÝ KURZ PRVNÍ POMOCI RC MUM, MEZILESÍ 2058

26.  4.  16.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S POLITIČKOU KAROLÍNOU  PEAKE CHVALSKÝ ZÁMEK

27.  4.  10.00 ZDRAVÝ ÚSMĚV /PŘEDNÁŠKA/ RC MUM, MEZILESÍ 2058

28.  4.  9.00 VETERAN PARTY 2012 CHVALSKÁ TVRZ

30.  4.  14.00 ČARODĚJNICE 2012 S HITY ABBA REVIVAL A SKUPINOU KATAPULT CHVALSKÁ TVRZ

30.  4.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. SEDLÁKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

do 30.  5.   DINOSAUŘI NA CHVALSKÉM ZÁMKU CHVALSKÝ ZÁMEK
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Slovo starostky Prahy 20

Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu jsme mohli přivítat na Chvalském zámku velice vzácnou návštěvu. 
Na vernisáž výstavy obrazů Jitky Štenclové se přijela podívat také předsedkyně 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Miroslava Němcová. Při našem 
osobním rozhovoru mě velmi překvapila svou noblesou a skromným vystupováním. 
Přesvědčila mě o tom, že i ve velké politice mohou být slušní lidé.
V tomto období přichází jaro a s ním také velikonoční svátky. Velikonoce jsou 
oslavou jarní rovnodennosti (slunovratu), zániku zimy a vítáním jara, kdy se země 
probouzí k životu a pole čekají na zúrodnění. Dovolte mi připomenout vám některé 
velikonoční zvyky našich babiček:
Na Škaredou středu se nesmíte mračit, jinak se budete mračit každou středu v roce.

Na Zelený čtvrtek musíte časně vstát a omýt se rosou - nebudete nemocní. Hospodyně musí zamést dům ještě před východem 
slunce a smetí odnést na křižovatku - nebudete mít v domě blechy.
Na Velký pátek se lidé chodili mýt do potoka, aby se jim vyhýbaly choroby. Někde se chlapci potápěli a snažili se ústy uchopit ze 
dna vody kamínek, který pak hodili levačkou za hlavu - pak je nebolely zuby. Textilníci předli pašijové nitě, těmi udělali několik ste-
hů, které pak rodinu chránily před uhranutím a zlými duchy. Košile ušitá pašijovými nitěmi chránila před bleskem. Nesmělo se prát 
prádlo, nesmělo se pracovat v sadu, nesmělo se nic půjčovat.
Na Bílou sobotu se z ohořelých dřívek udělal křížek a ten se donesl na pole, aby bylo úrodné. Někde se dávaly za trámy domu 
uhlíky, aby odradily požár. Doma se uklízelo, bílilo, pekly se mazance a beránci, pletly pomlázky, zdobila vajíčka.
Na Boží hod velikonoční dostala každá návštěva kousek posvěceného jídla, trochu se ho dalo na pole, do studny a na zahradu - 
aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.
Podle zvyků muži pomocí pomlázek šlehají ženy, aby neuschly. Ty je mohou na oplátku polévat vodou 
a obvykle hochy obdarovávají zdobenými vajíčky. A na závěr ještě dvě velikonoční koledy, jedna je 
pro kluky, druhá pro holky:

■ Naši MČ navštívil náměstek 
primátora a radní pro územní rozvoj 
RNDr. Tomáš Hudeček PhD, s nímž 
jsme hovořili o budoucnosti územního 
plánu hl. m. Prahy. Podle magistrátu by 
měl být bez ohledu na již zpracovaný 
koncept zpracován zcela nový ÚP 
s termínem schválení v r. 2015.

■ S radním MHMP Radkem Lohyn-
ským jsme řešili problém ČOV Čertousy 
a ostatních čistíren. Do dvou měsíců by 
měl být znám jasný postoj magistrátu, 
zda dojde k investici do ústřední čistírny 
v Praze nebo ke zvýšení kapacit lokál-
ních čistíren.

■ Došlo k úpravě dopravního značení 
v ul. Komárovská.

■ Získali jsme grant od fi rmy ČEZ na 
dopravní hřiště před ZŠ Stoliňská ve výši 
770 tis. Kč.

■ Nově byla zřízena komise sportu, 
jejím předsedou je Bc. Jaroslav Kočí. 
Obracejte se na tuto komisi s vašimi 
podněty a připomínkami.

VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ
V současné době je vyhlášeno velké 
množství VŘ na investiční zakázky v naší 
MČ. Jedná se o investice do školních 
a předškolních zařízení, bytového domu 
Mezilesí a rekonstrukce kotelen.
Důležitá je pro nás také nová projek-
tová dokumentace na půdní vestavbu 
ZŠ Ratibořická. Z původně plánované 
investice 15 mil. Kč se úpravou projek-
tové dokumentace v r. 2008 stala náhle 
investice 45 mil. Kč. Radnice se proto 
rozhodla nechat přehodnotit PD tak, aby 
fi nance byly vynaloženy opravdu hos-
podárně a účelově podle potřeb školy 
a nikoliv projektanta. 

VÍCEÚČOVÁ SPORTOVNÍ 
HALA
Také na tuto investici bylo vyhlášeno 
výběrové řízení, a to jak na studii stavby, 
tak v dalších krocích na projektovou 
dokumentaci. Společně s touto stavbou 
bude zadána studie širších vztahů, která 
se týká celého areálu a okolí ZŠ Ratibo-
řická a Chodovická.

MŠ CHODOVICKÁ: 
Vyhlášení VŘ na dodavatele vybavení 
interiéru MŠ a gastrotechnologického 
vybavení kuchyně

ZMĚNY DOPRAVNÍHO 
ZNAČENÍ V UL. STOLIŇSKÁ 
Chápeme obavy místních obyvatel, že 
by mohlo dojít k určitým komplikacím, 
nicméně bezpečnost dětí u škol je pro 
radnici prioritou. Snažíme se o to, aby 
děti docházely do škol pěšky, ale trend 
dovozu dětí skoro až do tříd zřejmě 
nezměníme.

DOPRAVA: 
Provádíme pasport současných a plá-
novaných cyklostezek v HP. O tomto 
přehledu budete informováni v příštím 
čísle.

PRO OBČANY: 
Po zřízení místa psycholožky plánujeme 
otevření právní poradny v HP. Pravidla 
využívání této poradny budou zveřejně-
na v příštím čísle HPZ.

Hana Moravcová, starostka

Z DIÁŘE RADNICE AKTUÁLNĚ CO PLÁNUJEME

Velikonoční pro kluky
Upletl jsem pomlázku, je hezčí než 
z obrázku, všechny holky, které znám, 
navštívím a vymrskám, než mi dají vajíčko, 
vyplatím je maličko.

Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička snesla bílá vajíčka, 
obarvím je, vymaluji, všechny chlapce 
podaruji, pentličky si nastříhám, 
na pomlázku jim je dám.

Přeji vám všem krásné svátky jara.
Hana Moravcová, starostka
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Co obnáší správné řízení podni-
ku a co je na něm inspirativní?
Tak především si vedení fi rmy musí 
vytýčit vizi toho, kde by měl podnik být 
za osm až deset let. Vizí obce může být 
například prosperita bez dluhů nebo 
třeba dvacetiprocentní nárůst počtu 
obyvatel za podmínky plné obslužnosti 
školskými zařízeními. Na základě sdílené 
vize je posléze identifi kováno poslání 
fi rmy na trhu, kterou je v případě veřejné 
obecní správy služba obci a jeho obča-
nům. A právě pohled na občana jako 
zákazníka je základním kamenem pro 
efektivní řízení kvality obecních služeb. 
Což je přesně to, co zajímá voliče a co 
ho motivuje k výběru toho správného 
kandidáta. Jenže realita bývá velmi 
často jiná – úředníci jsou neiniciativní, 
neochotní a někdy i hloupí. Nikdo za nic 
konkrétně nezodpovídá a občan je pro 
ně jen překážkou klidně prožité pracovní 
doby, nutné zlo. Ti chytřejší pak získali 
přístup k tokům obecních peněz a dělají 
si z nich dojnou krávu. Politiky z obecní 
rady pak zajímá jen splnění osobních 
cílů, získání kontaktů nezbytných pro 
jejich osobní obohacení a v neposlední 
řadě i postavení pomníčku, který jim za-
jistí zvolení do dalšího období. Na tako-
vé radnici pak vládne všeobecná apatie, 
korupce a defraudace. Za náhodně zjiš-
těné nedostatky nikdo konkrétní nemůže 
a není postižen. A ti schopní s dobrou 

vůlí pracovat co nejlépe buď odcházejí 
do lépe placené práce v soukromém 
sektoru, nebo se přizpůsobí. Výsledkem 
je nespokojený občan a minimální zlep-
šování poměrů, a to ještě pouze pod 
tlakem zvenčí. Dobrý manažer podniku 
i radnice stanoví jednoznačně měřitelné 
fi nanční i nefi nanční cíle na dva až tři 
roky a strategii k jejich dosažení. Na 
daný fi skální rok pak stanoví podmínky 
a odpovídající zdroje, které zakalkulu-
je do ročního rozpočtu. Cíle mají své 
měřitelné cílové hodnoty a rozpadají se 
do celé organizační struktury. Nakonec 
jsou každému pracovníkovi přiřazeny 
navazující individuální měřitelné klíčové 
ukazatele výkonnosti. Jejich dosahování 
je nadřízenými průběžně kontrolová-
no a vyhodnocováno. Pokud cílů není 
dosahováno, vyvodí se z toho příslušné 
závěry s cílem zlepšit výkony.
Jedním z nejdůležitějších atributů pod-
nikového řízení je pak popis procesů 
a činností, které jsou jejich součástí. 
Poznání vzájemné návaznosti procesů, 
stanovení postupů pro jejich realizaci 
a jednoznačné personální odpovědnosti 
za veškeré činnosti je pak klíčovým 
momentem managementu. Dalším 
důležitým předpokladem úspěchu je 
identifi kace a vyhodnocování závažnos-
ti rizik a stanovení nástrojů pro jejich 
eliminaci. Sem patří například i řízení 
rizika zpronevěry a korupce. Sektor 

služeb – a v přeneseném významu se 
to týká i veřejné správy – je specifi cký 
tím, že hlavní hodnotu přinášejí lidské 
zdroje, tedy zaměstnanci. Pokud jsou 
mzdové prostředky omezené, což je 
ve veřejném sektoru realitou, je pozice 
manažera ztížena, nikoliv ale znemožně-
na. Existuje řada motivačních nástrojů, 
které je možno využít. Klíčem však je 
zájem o pracovní podmínky a rozvoj 
tvrdých i měkkých dovedností podříze-
ných. A právě tato péče o individuální 
růst může být významnou pobídkou pro 
udržení klíčových pracovníků. Samozřej-
mě pod podmínkou zajištění důstojného 
pracovního prostředí a aktivního řízení 
pracovních mezilidských vztahů. Je 
jasné, že i od manažerů samotných je 
vyžadována poměrně vysoká úroveň 
dovedností, což je opět fi nančně nároč-
né. V případě řízení obce to zahrnuje 
vedení obecní rady a úřadu, jakož i jeho 
organizačních součástí. V širším slova 
smyslu se to však může týkat i dalších 
veřejnoprávních institucí obce, jako škol 
či kulturních zařízení. Kvalitní mana-
žeři ale raději pracují za odpovídající 
odměnu v soukromém sektoru. Pokud 
má ale obec k dispozici lidi, kteří jsou 
úspěšnými podnikateli či manažery, jsou 
ochotni pracovat téměř či dokonce zcela 
zadarmo a na plný úvazek, je to deviza, 
s níž není radno mrhat.

Mgr. Viktor Šaroch, radní

Proč radnice musí být řízena jako podnik 
Při nedávných bouřlivých událostech v naší obci zazněl ze strany opozice požadavek, aby „Horní 
Počernice nebyly řízeny jako fi rma, podnikatelský subjekt“. Nevím sice, jak si autor této myšlenky 
představuje řízení podniku, jaké s ním má zkušenosti a co konkrétně mu na něm vadí. Já osobně ale 
považuji řízení obce manažerským způsobem v současnosti za jediný možný způsob, jak jí zajistit 
lepší budoucnost.

Pozvánka na dvě zámecká posezení na Chvalském zámku
úterý 10. dubna ve 14 hodin 
se spisovatelkou Evou Brabcovou
Spisovatelka Eva Brabcová žije v Horních Počernicích. Humornou formou svých knih oslovuje 
spíše něžnější části lidstva. Její příběhy jsou někdy až neuvěřitelné, avšak jsou opravdu ze 
života.
O své tvorbě říká: „Moje knížky jsou tu především pro něžnější část lidstva a jejich cílem je 
čtenářky pobavit a připomenout jim, že věk je jenom číslo, případně pomluva či lež rodného 
listu, a že sny jsou tu od toho, aby se plnily.“ Kromě psaní, dcer Kačenky a Barunky, vnoučka 
Kubíčka, maminky Andulky a svého manžela má nejraději na celém širém světě zvířata všech 
druhů a velikostí, zejména pak psy. Zvířecí hrdina nechybí v žádné její knížce.

čtvrtek 26. dubna v 16.00 s Karolínou Peake
Česká politička a právnička, 1. místopředsedkyně strany Věci veřejné a místopředsedkyně 
vlády, předsedkyně Legislativní rady vlády a předsedkyně Vládního výboru pro koordinaci 
boje s korupcí v kabinetu Petra Nečase. V roce 2010 se stala poslankyní parlamentu, v dolní 
komoře zastávala funkci předsedkyně Ústavně-právního výboru a od 7. dubna 2011 do zvo-
lení za člena vlády také post předsedkyně stranického klubu. Karolína zahájila svou kariéru 
v komunální politice. Během rodičovské dovolené založila s ostatními maminkami mateřské 
centrum v Praze 1. Se svou zkušeností proto podporuje možnost návratu rodičů s malými 
dětmi do profesního života, tzn. fl exibilní pracovní úvazky, sdílená pracovní místa nebo fi remní 
školky. Velkou pozornost ve své práci věnuje podpoře současné rodiny a problematice života 
seniorů.
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Seminář a workshop 
Dyslexie aneb jak to vidím já 
Koná se ve čtvrtek 12. dubna 2012 od 
17. hodin na Chvalském zámku.
Mladá absolventka AVU Dr. Alena 
Kupčíková je sama dyslektik a svou 
doktorskou práci připravila na téma 
Multimediální interaktivní testy a Slabikář 
pro děti od 4 let. Na semináři spolupra-
cuje s dalšími umělci – dyslektiky a zve 
všechny pedagogy, výchovné poradce 
a především rodiče dětí od čtyř let.

Bibliobus v ZŠ Ratibořická 
každý týden
Pojízdný autobus Městské knihovny 
v Praze bude od dubna zajíždět do ZŠ 
Ratibořická už každý týden, vždy ve 

středu od 10 do 12.30 hodin. Zástupci 
knihovny i školy si spolupráci velmi 
pochvalují a do projektu, jehož cílem je 
podpora zájmu o čtení, se v ZŠ Ratibo-
řická zapojuje stále více tříd.

Basket pro školáky
V Horních Počernicích působí hned osm 
úspěšných basketbalových družstev. 
Naši basketbalisté plánují na květen 
2012 nábor nových žáků z prvních 
a druhých tříd. O přesném termínu 
a místu náboru budeme včas informo-
vat. Pro ostatní zájemce: družstva dětí 
trénují každou středu v FZŠ Chodovická 
od 16.30.

Na kole s reprezentanty ČR
Do Horních Počernic přijede vynika-

jící reprezentant v cyklokrosu Radek 
Šimůnek ml. a dvojnásobný mistr světa 
v biketrialu Josef Dressler, aby předsta-
vili svůj projekt Cycling Talent Project. 
Školáci, kteří mají rádi jízdu na kole, se 
mohou zúčastnit společného setkání 
a následného náboru do kroužku cyklis-
tiky při FZŠ Chodovická, který povedou 
vynikající cyklisté spolupracující 
s Cycling Talent Project. Setkání se 
koná 10. dubna 2012 ve 14 hodin 
ve FZŠ Chodovická. Uvidíte exhibi-
ci J. Dresslera na překážkové dráze, 
kterou si můžete pod dohledem obou 
reprezentantů sami vyzkoušet. Kola 
s sebou! Více informací o projektu 
v následujícím 
textu.

Ředitel FZŠ Chodovická Mgr. Pavel Wild 
a člen komise školství RMČ Praha 20 
Mgr. Josef Černý iniciovali naše setkání 
se zástupcem projektu Cycling Talent 
Project, bývalým úspěšným reprezen-
tantem v cyklistice Jaromírem Friedem. 
Projekt, který má za cíl podporu mladých 
cyklistů, vytvořil další vynikající cyklista 
a reprezentant Radomír Šimůnek ml. 
Jeho smysl je jednoznačný – podchytit 
zájem dětí o cyklistiku a především je 
zvednout z pohodlných židlí u televizí 
nebo počítačů. „Cílem našeho projektu je 
podpora mladých cyklistů od těch úplně 
nejmenších až po juniorské kategorie,“ 
říká Jaromír Friede. „Chceme jim vytvořit 
přijatelné podmínky pro trénink i závody, 
samozřejmostí je pro nás i to, že děti, 
které jsou do projektu začleněny, musí 
mít v pořádku své školní povinnosti. 
Talentované juniory podporujeme nejen 
fi nančně, ale třeba i tím, že jim zprostřed-
kujeme start na významných závodech 
v zahraničí. Není to ale náš jediný záměr. 
Zaměřujeme se i na nejmladší školáky.
Rádi bychom je získali pro kolo a vzbu-
dili jejich zájem. Chceme proto spustit 
spolupráci nejen se školami, ale i dět-
skými domovy, protože si přejeme, aby 
podpory našeho projektu mohly využívat 
i děti ze sociálně znevýhodněného 

prostředí. Kromě FZŠ Chodovická, která 
má sportovní zaměření, jsme proto ke 
spolupráci oslovili i dětské domovy 
v Dolních Počernicích a Klánovicích. “
Reprezentant Radomír Šimůnek ml., 
který se rozhodl hledat v rámci svého 
projektu cyklistické naděje i v Horních 
Počernicích, poskytl HPZ krátký rozhovor.

V cyklistice máte jistě velký 
vzor v tatínkovi, ale přesto – 
kdy vás jako kluka chytlo kolo 
opravdu „za srdce“?
Už jako malý kluk jsem si hrál mezi ba-
ráky na závodníka, jezdil jsem pořád do 
kola a představoval si, jak závodím. Tam 
asi začala moje láska ke kolu. Později 
jsem dělal i jiné sporty, asi jako většina 
kluků u nás v republice. Hrál jsem fotbal 
a hokej, ale v patnácti letech jsem se de-
fi nitivně vrátil ke kolu a už u něho zůstal.

V čem vidíte největší význam 
Cycling Talent Projekt – přejete 
si najít nového olympijského 
vítěze nebo jde spíše o to, 
aby děti znovu objevily kouzlo 
pohybu na kole?
Byl bych rád, kdyby děti všeobecně mys-
lely na sport a neseděly jen u počítače 

a televize. 
Rád bych dal 
dětem stejnou 
možnost, ja-
kou jsem měl 
já sám, když 
jsem s cyklis-
tikou začínal. 
Pokud se mezi těmi, s nimiž spolupracu-
jeme, najde příští olympijský vítěz, bude 
to velká radost, ale naším primárním 
cílem to není. Cílem je výchova dětí a bu-
dování jejich vztahu ke sportu.

Podařilo se vám pro váš 
projekt získat snadno 
spolupracovníky?
Oslovil jsem kolegu Jaromíra Friedeho 
a svého mladšího bratra Dannyho a spo-
lečně jsme dali věci do pohybu. Pomáhá 
nám i řada lidí milujících cyklistiku, kteří si 
uvědomují, že je nutné začít podporovat 
mládež.

Máte jako sportovec nějaký 
nesplněný sen?
Samozřejmě, že snem každého spor-
tovce je stát na tom nejvyšším stupínku 
při mistroství světa. To je stále můj sen, 
kterým žiju.

Připravila: Alena Štrobová, radní

Informace ze školství
Velikonoční tvořivé dílny v ZŠ Stoliňská
Tentokrát se děti ze ZŠ Stoliňská spolu s dětmi ze ZŠ praktické a speciální Bártlova a DS Paprsek 
v rámci společného projektu pustí do tvorby velikonočních dekorací. Jejich setkání se uskuteční 
4. dubna v ZŠ Stoliňská. Děti ze zdejší školy si už pro své kamarády připravují zajímavé výtvarné 
techniky, sladká překvapení a hlavně kamarádskou atmosféru.

MUM – alternativa prázdninového hlídání
Hledáme možnosti zajištění hlídání dětí v části letních prázdnin, kdy budou naše mateřské školy uza-
vřeny. Jednou z nich je Letní školička s prvky montessori pedagogiky, kterou nabízí RC MUM v týdnu 
13. - 17. 8. 2012. Strava a pestrý program pro děti budou zajištěny. Jednáme o konkrétním podílu 
ÚMČ Praha 20 na této formě spolupráce s RC MUM. 
Více na: www.rcmum.cz nebo na tel.: 775 720 584 Barbora Zálohová

FZŠ Chodovická spolupracuje s Cycling Talent Project



Dotazník
pro rodiče pečující o dítě se zdravotním postižením

Vážení rodiče,

dobře víme, že trvalá péče o dítě s těžkým zdravotním postiže-
ním je pro každého z vás náročná a vysilující. Některá zařízení 
už z toho důvodu nabízejí systém tzv. odlehčovacích služeb, 
jehož cílem je dát rodičům možnost umístit dítě na několik 
dní do sociálního centra a dopřát tak pečujícím čas pro jejich 
vlastní odpočinek.

Zároveň je v péči o lidi se zdravotním handicapem možné 
využívat i tzv. aktivační centra. Jsou součástí projektu 
Celoživotního vzdělávání osob s nejtěžším zdravotním 
postižením, který podporuje MŠMT. Rádi bychom zjistili váš 
případný zájem o poskytování těchto služeb v rámci činnosti 
ZŠ praktické a speciální, Bártlova 83 v Horních Počernicích, 
případně o poskytování dalších sociálních služeb.

Děkujeme proto za zodpovězení následujících otázek. 
Dotazníky odevzdávejte přímo v ZŠP Bártlova nebo
na Odbor sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20.

Mgr. Alena Štrobová, radní
Mgr. Alžběta Cibochová,

ředitelka ZŠ praktická a speciální Bártlova

1. Máte zájem o chráněné sociálně-terapeutické
 dílny s denním či polodenním provozem pro
 osoby se zdravotním postižením v objektu
 ZŠP Bártlova?

  ANO NE

2. Jaké zájmové aktivity mají podle vás tyto 
 dílny nabízet?

3. Využívali byste systém tzv. odlehčovací 
 služby v objektu ZŠ praktické a speciální 
 Bártova 83?

4. Pokud ano, v jakém rozsahu?
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Pomozte zachránit žáby: prosba k těm, kteří 
nechodí po světě nevšímavě
Český svaz ochránců přírody Botič - Rokytka ZO (dále jen 
ČSOP), získal pro letošní rok 2012 fi nanční podporu na transfer 
obojživelníků (hlavně pulců) z ohrožených lokalit a v souvislosti 
s touto skutečností písemně požádal o zveřejnění. Na základě 
písemné žádosti ČSOP předává odbor ŽPD ke zveřejnění ná-
sledující informaci ve věci záchrany žáb a sděluje, že na plochy 
na okraji sídlišť, do míst, která bývala volnou přírodou a dnes 
jsou dosud neupraveným staveništěm, do vyježděných kolejí 
polních cest apod. se každým rokem stahují žabí populace, 
aby zde naplnily svůj rodičovský úkol reprodukce. S rostoucí 
teplotou a úbytkem vody pak stovky nových životů ve vysý-
chajících kalužích nedůstojně a drasticky hynou. ČSOP od vás 
očekává informace o takových místech. S fi nanční podporou 
hlavního města a ve spolupráci s odborníky ochrany přírody 
neprodleně zajistí přesun obojživelníků do nejbližší perspektivní 
lokality. Odměnou vám bude dobrý pocit.
Volejte na 776 021 900 (RNDr. Jitka Loubová - předsedkyně ZO 
ČSOP Botič - Rokytka). 

Ing. Magda Svojanovská, odbor ŽPD

Kolaudace kanalizace
Kolaudace nových částí kanalizace v ulicích Češovské, 
Javornické, Božanovské, Kalvodově, Lipí a Trní se uskuteční 
v polovině května. Souhlas následného správce kanalizace 
PVK s kolaudací řadů je podmíněn dokončením asfaltových 
povrchů po stavbě. Tyto povrchy v ul. Kalvodově, Lipí a Trní 
budou dokončeny do konce dubna a ulice Javornická do 
poloviny května.

Jaroslav Píša, vedoucí OMH

Znovu začínáme s komunitním plánováním 
Před časem na naší radnici úspěšně probíhal systém komu-
nitního plánování sociálních služeb. Rádi bychom se k němu 
vrátili a nastavili nové parametry vzájemného dialogu a spo-
lupráce mezi radnicí, poskytovateli sociálních služeb a veřej-
ností, která těchto služeb využívá. Komunitní plánování je živý 
proces, který nám přinese konkrétní odpovědi na otázky, co je 
možné v Horních Počernicích zlepšit, případně jak si obyvatelé 
naší městské části představují její další rozvoj. Komunitní plán 
podpoří nejen spolupráci mezi radnicí a občany, ale i mezi oby-
vateli navzájem. Pomůže veřejnosti získat orientaci v poskyto-
vatelích sociálních služeb a naopak přinese jasnou představu 
o reálných potřebách jednotlivých sociálních skupin našich 
spoluobčanů. Veřejná setkání zadavatelů (zástupci radnice), 
poskytovatelů a uživatelů (veřejnost) sociálních služeb a vytvo-
ření pracovních skupin z řad jejich zástupců sebou přinášejí
i daleko větší zapojení veřejnosti do rozhodování a tvorby 
rozvojových plánů. V práci budeme využívat nejen vzájemná 
setkání u kulatého stolu, ale i dotazníky pro obyvatele a další 
formy komunikace.
Pokud máte zájem, ozvěte se nám. V první etapě naší práce 
bude třeba vytvořit přípravný plán a pracovní skupiny, jejichž 
členové se budou přímo podílet na vytváření vize a priorit 
komunitního plánování v Horních Počernicích. Chceme proto 
oslovit ty z vás, kteří už mají s komunitním plánováním zkuše-
nost z předchozích let. Zároveň nás velice potěší, pokud získá-
me do pracovních skupin nové tváře z řad spoluobčanů, kteří 
se aktivně zajímají o život kolem sebe a mají chuť se podílet 
na společném rozhodování. Horní Počernice jsou náš domov 
a komunitní plánování je jednou z možností, jak může být do 
budoucna ještě příjemnější.

Pracovní skupiny pro komunitní 
plánování 

1. Senioři a klienti se zdravotním omezením, lidé v přechodné 
krizi, minority, osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

2. Péče o rodinu, děti a mládež, osoby ohrožené závislostí, 
nezaměstnaní. 

Prosíme zájemce, aby se hlásili na těchto adresách: 
alena_strobova@pocernice.cz, klara_bonkova@pocernice.cz, 
monika_brzkovska@pocernice.cz, případně 
na tel. čísle 271 071 640.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

ODBOR ŽIVOTNÍHO
PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
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Změny odjezdových 
stání v terminálu 
Černý Most
Na základě požadavku MČ Praha 20 
dochází ke změně odjezdových stání 
v terminálu Černý Most. Změna spočívá 
v přiblížení nástupní zastávky 261 k za-
stávce linek 223 a 296 směr Libošovic-
ká. V této souvislosti se přesouvají také 
odjezdy dalších linek. Kvůli společnému 
nástupu ve směru Běchovice a Újezd 
nad Lesy se spolu s linkou 261 přesou-
vají také linky 240 a 250. Linky 181, 186, 
223, 273 a 296 ve směru sídliště Černý 
Most se přesouvají do přední části 
nástupní hrany.

A jak si nový systém zapamatovat? 
Odjezdy jednotlivých linek jsou umístěny 
podle dalšího směru jízdy, tedy po vý-
stupu z metra půjdou například cestující 
do Běchovic nebo Horních Počernic 
vlevo, naopak cestující do sídliště Černý 
Most se vydají na autobus vpravo.

PROJEKT POTEX
Nastává vytoužené jaro a ním také potřeba provětrat šatníky a domácnosti velkým úklidem. Stejně jako vloni stojíme před 
Nerudovskou otázkou: Kam s ním? Odpovědí na tuto otázku jsou sběrné kontejnery POTEX, kam mohou občané odložit 
použitý a dále ještě použitelný textil.
Do těchto kontejnerů je možno odevzdat veškeré oblečení, oděvní doplňky i bytový 
textil, hračky, spárovanou obuv, záclony, ubrusy, staré spacáky, kabelky i knihy. Ne-
vhodné pro sběr jsou koberce, matrace, molitan, netextilní materiály či silně znečiš-
těné a mokré textilie. Velmi důležité je vše zabalit (do pytle nebo igelitové tašky), aby 
nedošlo k navlhnutí nebo znečištění během převozu. Tyto kontejnery nejsou určené 
k odkládání odpadu! „Naši řidiči objíždějí kontejnery nejméně dvakrát týdně, vybírají 
textil a udržují pořádek v okolí kontejnerů a provádějí údržbu. Odstraní očividný od-
pad – mokré, silně znečištěné či zapáchající textilie. Odpad na naše náklady ekolo-
gicky likviduje profesionální fi rma,”
uvedla obchodní ředitelka Anna Bezdomniková. “Vybrané zboží svezou poté do 
centrálního skladu, odkud ho distribuujeme obchodním partnerům – profesionálním 
třídírnám. Zde specializovaní pracovníci textil roztřídí na jednotlivé kategorie a většina 
zboží pak putuje do zemí třetího světa. Profesionální třídírny také zpracují druhotný 
materiál jako je bavlna, vlna či plast pro další technické užití. Z části výtěžku pak PO-
TEX podporuje tuzemské neziskové organizace. Takže každý občan, který přispěje 
použitým textilem, přispívá s námi,“ dodala Bezdomniková. Více o rozmístění kontej-
nerů na www.potex.cz

-red-

Změny v MHD od 1. dubna 2012

Odjezová stání - Černý Most

Od neděle 1. 4. 2012 vchází v platnost změny v Pražské integrované dopravě, z nichž se několik týká i naší městské části. Na 
základě dlouhodobých jednání organizace Ropid s fi rmou DHL dochází od tohoto data ke zřízení nové autobusové linky 354, která 
pojede v trase Černý Most – Chvaly – Vojická – Nádraží Horní Počernice – Lukavecká – Votuzská – Na Kovárně – Sychrov – Jirny, 
Logistický park – Jirny, DHL. Její interval bude 30 minut ve špičce, 60 minut mimo špičku a 120 minut večer. Odjíždět z terminálu 
Černý Most bude ze stanoviště č. 15, tj. spolu s linkami 221, 273, 303, 304, 344 a 353. V dubnu také dojde k nasazení čtyř nových 
autobusů SOR NB12 na autobusovou linku 223, čímž dojde ke zvýšení podílu nízkopodlažních spojů do naší městské části. 

Jan Kotouč, předseda komise dopravy

Zcela vlevo: směr Běchovice (linky 240, 250, 261) - NOVĚ. Vlevo: směr Horní Počernice - Ratibořická (linky 220, 223, 296). 
Cca uprostřed: směr Horní Počernice - Náchodská ul. (linky 221, 273, 303, 304, 344, 353, 398). Vpravo: směr sídliště Černý Most 
(linky 181, 186, 223, 273, 296, H1) - NOVĚ Zcela vpravo: příměstské linky směr Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (346, 367, 379) 

ROPID
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Na základě rozhodnutí orgánů samo-
správy MČ bude samostatný referát 
územního plánu odboru výstavby 
a územního rozvoje uplatňovat také při-
pomínky při pořizování územně plánova-
cích dokumentací a jejich změn. V rámci 
své působnosti bude také poskytovat 
územně plánovací informace o pod-
mínkách využívání území a samozřejmě 
i běžné informace o územním plánu.
V jeho náplni však není vlastní pořizo-
vání územně plánovací dokumentace, 
neboť k tomu je na území celého hl. m. 
Prahy příslušný pouze magistrát, kon-
krétně odbor územního plánu.
Od samostatného referátu územního 
plánu však očekávám právě užší komu-
nikaci jak s uvedeným pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace, tak 
i s jejím zpracovatelem, kterým je Útvar 
rozvoje hl. m. Prahy. Referát územního 
plánu bude vykonávat jeden pracovník 
přímo podřízený vedoucímu odboru. 
Zatím je personálně neobsazený.

Oddělení výstavby působí 
jako obecný stavební úřad, 
ale také jako speciální 
stavební úřad podle zákona 
o pozemních komunikacích. 
Jaké jsou tedy jeho 
pravomoce?
To znamená, že na úseku územního 
plánování rozhoduje o umisťování všech 
staveb s výjimkou světelné signaliza-
ce a konstrukcí pro dopravní značení. 
Na úseku stavebního řádu povoluje, 
kolauduje a odstraňuje pozemní stavby, 
tedy budovy a jejich příslušenství, 
stavby technické infrastruktury a jako 
speciální stavební úřad pak stavby 
veřejně přístupných komunikací. Ačkoliv 
jako obecný stavební úřad rozhoduje 
o umisťování i staveb vodních děl (např. 
staveb vodovodních a kanalizačních 
řadů, studen nebo čistíren odpadních 
vod), tyto stavby už nepovoluje, to je 
v kompetenci příslušného vodoprávního 
úřadu, nejčastěji našeho odboru životní-
ho prostředí a dopravy.

Oddělení výstavby také pro-
jednává výjimky z obecných 
požadavků na výstavbu?
Ano, dále také vykonává stavební dozor 
nad zajišťováním ochrany veřejných 
zájmů a ochrany práv právnických 
a fyzických osob, nad plněním jejich 
povinností vyplývajících ze stavebního 
zákona, nebo projednává přestupky 
a správní delikty podle stavebního 
zákona. Dále pro potřeby Českého 
statistického úřadu provádí statistiku 
povolených a dokončených staveb 
včetně jejich změn. Agenda stavebního 
úřadu se v poslední době na základě 
zákona o základních registrech rozrostla 
i o spravování některých údajů staveb-
ních objektů v RÚIAN – registru územní 
identifi kace, adres a nemovitostí.

V jakých záležitostech 
se na vás občané nejčastěji 
obracejí?
Poslední dobou v souvislosti s pokračo-
váním stavby kanalizace jednoznačně 
vedou stavby kanalizačních přípojek. 
Často teď také zpracováváme různá 
osvědčení pro potřeby katastrálního 
úřadu za účelem nápravy vadného 
stavu uvedeného v katastru nemovitostí 
a katastrální mapě, neboť se připravuje 
digitalizace katastru Horních Počernic.
Ke kterým stavebním činnostem je třeba 
získat příslušná rozhodnutí a povolení, 
a kdo je oprávněn v těchto záležitostech 
jednat? Stavební zákon obecně rozlišuje 
dva stupně projednávání nových staveb 
a jejich změn. Prvním stupněm je roz-
hodování o jejich umístění, tedy o jejich 
polohopisném a výškovém osazení 
na pozemku, určení jejich základních 
rozměrů, funkce a kapacity a napojení 
na technickou a dopravní infrastrukturu. 
Základním nástrojem pro rozhodování 
o umístění staveb je územní rozhodnu-
tí. Územní rozhodnutí pro jednodušší 
stavby lze v případě splnění zákonem 
stanovených podmínek nahradit tzv. 
územním souhlasem.
Druhým stupněm je jejich vlastní povo-
lení, tedy zjednodušeně rozhodování 

o vlastním technickém řešení stavby 
a o způsobu jejího provádění. V tomto 
stupni se také v mezích umístěné stavby 
dále upřesňují její parametry. Základním 
nástrojem povolování staveb je stavební 
povolení. Pro konstrukčně jednodušší 
stavby stavební zákon vyžaduje místo 
stavebního povolení pouze režim ohlá-
šení a k provedení těch nejjednoduš-
ších nevyžaduje ani ohlášení. Stavební 
zákon tedy taxativně vymezuje jednak 
okruh staveb, jejichž provedení vyžaduje 
pouze ohlášení nebo dokonce nevyža-
duje ani to, ale i okruh staveb, jejichž 
umístění nevyžaduje územní rozhodnutí 
ani územní souhlas. Uvedení všech by 
vydalo na několik stránek Zpravodaje.

Můžete tedy uvést pouze 
několik případů, o kterých si 
myslíte, že by čtenáře nejvíce 
zajímaly?
Začal bych rodinným domem o zastavě-
né ploše nad 150 m2. Umístění takové-
ho domu vyžaduje územní rozhodnutí 
a k jeho provedení je nutné stavební 
povolení. Jedná se tedy o ten nejnároč-
nější způsob projednání. K provedení 
rodinného domu do 150 m2 však už 
postačí pouze ohlášení a místo nároč-
ného získání územního rozhodnutí lze 
k jeho umístění za splnění zákonných 
podmínek použít jednodušší nástro-
je – např. zmiňovaný územní souhlas. 
Stavba samostatné garáže nad 25 m2 
zastavěné plochy vyžaduje územní roz-
hodnutí a stavební povolení. Nepodskle-
pená stavba garáže do 25 m2 zastavěné 
plochy a 5 m výšky už z hlediska jejího 
provedení nevyžaduje ani ohlášení 
a z hlediska jejího umístění může stačit 
pouze územní souhlas.

A jak je to při stavbě bazénu? 
Stejný režim mají i přípojky do 50 m 
délky nebo bazény do 40 m2 zastavěné 
plochy. Na ty bych zde zvláště upozor-
nil, neboť se blíží léto a řada občanů 
o stavbě zahradního bazénu právě 
touto dobou jistě vážně uvažuje. Musím 
ale upozornit, že zmiňovaný územní 

Ing. Richard Měšťan 

Výstavba a územní 
rozvoj Prahy 20
Odbor výstavby a územního rozvoje je podle aktuálních organi-
začních změn členěn na oddělení výstavby a samostatný referát 
územního plánu. Referát územního plánu, jehož pracovní náplň 
byla vyčleněna z původního oddělení rozvoje obce, bude mít na 
starosti především projednání územně plánovacích podkladů 
a územně plánovací dokumentace hlavního města Prahy v orgá-
nech samosprávy MČ. O celém rozsahu služeb a činnosti 
odboru výstavby a územního rozvoje Prahy 20 hovoří jeho 
vedoucí Ing. Richard Měšťan.



Vedení chvalské školy připravuje 
publikaci k červnovému 
225. výročí svého založení
S patřičnou pýchou oznamujeme, že naše chvalská škola (Stoliňská) letos oslaví 225 
let svého trvání. Vedle darů, které budovy školy v posledním období dostaly, chceme 
jako poctu všem, kteří zde působili v pozici pedagogů, zaměstnanců nebo žáků, tedy 
všem, kterým osud školy na Chvalech nebyl lhostejný, dát malý dárek. K významné-
mu výročí připravujeme publikaci, která bude mapovat školu očima občanů. Velmi 
uvítáme vaše postřehy, dobové fotografi e, vyučovací pomůcky a vše, co s naší školou 
nějak souvisí. Publikaci odborně zaštítí Ing. Hubert Antes, obětavý a nesmírně pocti-
vý kronikář obce, bez jehož vědomostí by se plánované dílo neobešlo. Pomoc nám 
přislíbila i starostka Hana Moravcová, jejíž podpora bude klíčová pro zdárné dokončení 
díla a jeho následnou prezentaci. Slavnost plánujeme na první polovinu června, času 
nám tedy mnoho nezbývá, ale 225 let se už nikdy opakovat nebude. Přijměme tedy 

tuto výzvu a společnými silami se 
pokusme vzdát poctu naší škole. 
Tradice je závazkem pro budouc-
nost a ve školství to snad platí 
více než kdekoliv jinde. S vašimi 
postřehy, fotografi emi a písemný-
mi materiály se můžete obracet 
na vedení školy kdykoliv. 

Martin Březina,
ředitel ZŠ Stoliňská

8– 9

souhlas, který výrazně zjednodušuje 
a urychluje projednání umístění sta-
veb, nelze použít v případě, kdy je pro 
umístění stavby nutné povolení výjimky. 
V takovém případě je nutné použít složi-
tějšího a hlavně zdlouhavějšího projed-
nání v rámci územního řízení.

Jaká pravidla platí při 
odstraňování staveb?
Pokud se jedná o odstraňování staveb, 
obecně takový záměr vyžaduje ohlá-
šení. Stavební úřad se pak na základě 
takového ohlášení v daném konkrétním 
případě rozhodne, zda bude k odstra-
nění nutné povolení a tedy řízení, nebo 
se s ohlášením spokojí. Stavbu, jejíž 
provedení by nevyžadovalo ani ohlášení, 
např. tedy zmiňovanou garáž do 25 m2, 
ve které není přítomen azbest, lze od-
stranit i bez ohlášení stavebnímu úřadu.

Pro podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí je nutné 
být vlastníkem pozemku, na 
který se stavba umisťuje, nebo 
mít od vlastníka souhlas?
K získání územního souhlasu již prostý 
souhlas nestačí. Je nutné disponovat 
smlouvou o právu provést stavbu uza-
vřenou s vlastníky pozemku. Stejně tak 
je tomu i v případě žádosti o stavební 
povolení a ohlášení. V případě územního 
souhlasu je nutno ještě připojit souhlasy 
sousedů.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení 
jednotlivých žádostí? 
Pokud bych chtěl odpovědět ironicky, 
pak bych řekl, že pro žadatele jsou lhůty 
pro vyřízení příliš dlouhé, pro úředníka 
stavebního úřadu zase krátké. Mám-li 
být konkrétnější, pak je nutné odkázat 
na správní řád, který stanovuje lhůtu pro 
vydání rozhodnutí na 30 dnů od zahájení 
řízení, u složitějších případů pak na 60 
dnů. Musím upozornit, že lhůta neběží 
po dobu nezbytnou k opatřování pod-
kladů pro rozhodnutí správním orgánem 
a stejně tak ani v případě, že podaná 
žádost obsahuje nedostatky a správní 
orgán následně řízení do doby jejich 
odstranění přeruší.

Skutečnost, že jsou lhůty 
pro vydání rozhodnutí pro 
stavební úřad většinou velmi 
vypjaté, je zřejmá i z toho, že 
připravovaná velká novela 
stavebního zákona by některé 
z nich měla prodloužit?
Pro vyřizování případů, které nejsou 
projednávány ve správním řízení a za-
končeny rozhodnutím, obecně žádné 
lhůty neplatí, i když neformálně platí 
známých 30 dnů. Stavební zákon však 
pro některé úkony lhůty speciálně sta-
novuje. Uvedl bych zejména 30 dnů pro 
vydání územního souhlasu. Stejná lhůta 
platí i pro vydání zákazu s provedením 
ohlášené stavby, pro vydání zákazu 

s užíváním stavby nebo pro vydání záka-
zu se změnou v užívání stavby. V případě 
oznámení o užívání stavby nebo ozná-
mení o změně v užívání stavby platí, že 
pokud stavební úřad do 30 dnů od jejich 
oznámení nevyjádří souhlas nebo je 
nezakáže, platí, že s nimi souhlasí, tedy 
nastává tzv. souhlas mlčky. Obdobně je to 
i v případě ohlášení, tam nastává souhlas 
mlčky, pokud ohlašovateli není oznámen 
zákaz provedení stavby do 40 dnů.

Můžete se zmínit o výši po-
platků za služby související 
s agendou vašeho odboru? 
Výši poplatků určuje zákon o správních 
poplatcích podle konkrétního úkonu 
stavebního úřadu. Nemá zde význam 
uvádět všechny. Pro informaci bych 
pouze zmínil 1000 Kč za vydání územ-
ního rozhodnutí o umístění stavby nebo 
300 Kč pro vydání stavebního povolení 
ke stavbě pro bydlení s nejvýše tře-
mi byty nebo garáže s nejvýše třemi 
stáními. Pokud je územní a stavební 
řízení vedené jako spojené, za vydání 
územního rozhodnutí se neplatí. Zdarma 
je také vydání územního souhlasu nebo 
souhlasů, u kterých zákon umožňuje 
vydání souhlasu mlčky, ale také vydání 
rozhodnutí o povolení výjimky. Opět je 
nutné zmínit, že se uvažuje o novele 
zákona o správních poplatcích, která 
by měla zvýšit stávající sazby a zavést 
i sazby zcela nové.

Dana Mojžíšová
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Jaro láká i na tenis!
S příchodem jara můžeme s potěšením oznámit všem teni-
sovým hráčům, rekreantům nebo jen příznivcům, že letošní 
tenisová sezóna vrací hornopočernický tenis do stavu před 
nešťastným dnem 9. června roku 2010, kdy po výbuchu plynu 
vyhořela tenisová klubovna a byly zničeny i venkovní plochy 
s kurty. 

Bc. Jaroslav Kočí: Chci dělat práci rozumem a srdcem

Po dlouhém a obtížném hledání způ-
sobu náhrady škody, řešení projektu 
nového objektu, náročných diskuzích 
nad novou koncepcí tenisového areálu, 
shánění potřebných fi nančních zdro-
jů stojíme na začátku dubna již před 
novým objektem šaten, sociálních 
zařízení a klubovny, rozšířenými a rekon-
struovanými kurty a celkovou úpravou 
areálu. Dobrá věc se podařila – i díky 
příznivému počasí v závěru loňského 
roku. Vždyť nový objekt vyrostl v době 
jen o něco málo delší než čtyři měsí-
ce ! Stejně tak celková úprava areálu 
a rekonstrukce kurtů skončí do zahájení 
nové sezóny. Ještě zbývá hodně práce 
k úplné spokojenosti a splnění všech na-
šich představ, s kterými jsme šli do této 
významné investiční akce, která pomůže 
podmínkám sportu v Horních Počer-
nicích, ale to, co se do konce března 
letošního roku vybudovalo, už nám 
nikdo a nic nevezme. Rádi bychom, 
kdyby se i počernická veřejnost  mohla 
přesvědčit o kvalitách nového tenisové-

ho areálu, který byl 
původně založen 
v naší obci před 
více než 80 lety. 
Proto si Vás dovo-
lujeme  srdečně 
pozvat na návštěvu 
areálu s prohlídkou 
a připomenutím 
celého průběhu vý-
stavby – a to v pátek 
13. dubna ve 13 hodin 
(i ten symbolický pátek 
třináctého bude pro náš tenis jistě dob-
rým znamením). Zveme všechny, kteří 
přispěli svými příspěvky do veřejné sbír-
ky na obnovu areálu, zveme počernické 
fi rmy i živnostníky, představitele městské 
části, příznivce sportu a tenisu zvlášť, 
i ty, kteří v průběhu stavby neváhali přilo-
žit ruku k dílu. Děkujeme také těm, kteří 
nás významně fi nančně podpořili – Mini-
sterstvo školství mládeže a tělovýchovy 
ČR, Magistrát hl.m. Prahy a Nadaci ČEZ.  
Podpory a všestranné pomoci nebude 

nikdy dost, celý objekt 
je třeba ještě vybavit, 
dokončit vnitřní i ven-
kovní oplocení kurtů 
a areálu, dokončit 

zelené plochy a další práce s nemalými 
náklady. Proto se znovu obracíme na 
všechny se žádostí o pomoc při dokon-
čení celé investice – ať už o fi nanční 
příspěvek nebo materiální vybavení do 
šaten a klubovny.
V každém případě přejeme všem 
příznivcům bílého sportu i sobě krásný 
tenisový rok 2012 v areálu TJ SOKOL 
Horní Počernice!
Jiří Trávníček, předseda tenisového oddílu

Ivan Liška, předseda TJ SOKOL

Jaroslave, od února jsi novým členem 
zastupitelstva a také radním. Jak 
hodnotíš s odstupem dvou měsíců 
situaci, která začátkem roku nastala?
Přišlo to jako rána z čistého nebe, takže 
jsem se ještě pořádně nerozkoukal. 
Myslel jsem, že budu pouze zastupite-
lem, a ejhle, jsem také radním. Ale jsem 
velmi rád, protože zatím jsem na radnici 
jenom chodil se svými nápady, ale 
většinou se nic nedělo, tak nyní uvidíme, 
jestli se něco změní. Co se týká politické 
situace, tím se nazabývám. Jsem nezá-
vislý kandidát za ODS, a kdyby šlo kan-
didovat  jenom za obec a pro její lepší 
fungování, budu mezi prvními. Politické 
a jiné spolky, které se někdy v obcích 
angažují a většinou převlékají trika jak 
profesionální sportovci jenom proto, aby 
se dostali k moci, mě moc nezajímají.

Jsi sportovec a věnuješ se mláde-
ži, předpokládá se tedy, že se tvoje 
iniciativy budou týkat především této 

oblasti. Co myslíš, že Počernicím 
nejvíc v oblasti sportu chybí?
Koncepce a lidi, kteří tomu skutečně 
rozumějí. Informace o možnostech, kde 
sportovat a jak. Kvalitní zázemí a fi nan-
ce, které si tato ušlechtilá lidská činnost 
zaslouží. Líbilo by se mi, kdyby se nám 
podařilo oprášit slávu počernického 
sportu a třeba i založit příspěvkovou 
organizaci, jako je zámek nebo divadlo, 
která se bude věnovat výhradně sportu 
a zastřešovat sportovní aktivity v Horních 
Počernicích.

Myslím, že se současné vedení 
radnice snaží v této oblasti udělat 
maximum. Koncem loňského roku se 
například obec pokoušela koupit areál 
SC Xaverov, nakonec ho ale získala 
Slavie. Myslíš si, že by obec měla 
i nadále usilovat o její koupi?
Bude to znít možná neuvěřitelně, ale 
jsem rád, že nám to Slavie vyfoukla, 
protože by to stálo hodně peněz, a to 

nejenom koupě, ale i oprava stávajících 
objektů a vybudování nového fotba-
lového týmu. Takže neusilovat, stejně 
tady v obci není zatím žádný nadšenec, 
který by to rozjel a věnoval tomu hodiny 
času a úsilí. Ale jestli ano, tak ať se ozve 
a můžeme o tom začít jednat.

Co považuješ jako zastupitel a radní ve 
své práci pro obec za nejdůležitější?
Mít objektivní informace, nepodléhat 
vlivům nějakých zájmových skupin, být 
v kontaktu s občany HP, dělat svojí práci 
rozumem a srdcem. Když řeknu, že to 
bude v pondělí ve dvanáct, tak to bude 
v pondělí ve dvanáct a ne jinak. Tak 
jsem na to zvyklý odmalička, když jsem 
vyrůstal ve sportovním klubu: jasný řád 
a pořádek.

Děkuji za rozhovor a přeji ti hodně úspě-
chů a neutuchající elán v nové funkci.

Dana Mojžíšová

Od 9. února 2012, kdy složil slib do rukou starostky Hany Moravcové, je Bc. Jaro-
slav Kočí novým členem Zastupitelstva a Rady MČ Prahy 20 - Horních Počernic. 
Absolvoval VOŠ, obor pedagog volného času, poté praxi v MŠ Chodovická, kde 
také posléze půl roku pracoval na plný úvazek. Titul Bc. získal na VSŠ s aprobací 
sportovní trenér a pedagog volného času. Od roku 2007 pracuje jako vedoucí 
a trenér fl orbalového týmu HorsePower v Domě dětí a mládeže v Horních Počerni-
cích a navíc má na starosti sportovní a technické kroužky.
Hokej hraje od pěti let; do dvaceti ve Slavii Praha, kde získal dvakrát titul mistr 
ČR extraligy juniorů v letech 1998-1999 a 1999-2000, aktivně hrál 2. ligu ledního 
hokeje až do svých sedmadvaceti let. Jako počernický trenér byl už časově velmi 
zaneprázdněn a hokejovou kariéru ukončil. Bez ledního hokeje ale dlouho nevydr-
žel a jeho comeback do týmu Horních Počernic se uskutečnil vloni.   
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ZÁKRUTA 2012
5. ročník sportovně-motoristického odpoledne pro 
celou rodinu KDY: v neděli 15. 4. od 14 do 17 hod
KDE: jako v minulých letech na parkovišti Technimatu (ul. 
Jiřího ze Vtelna, Praha 9 – Horní Počernice) MŮŽETE SE 
TĚŠIT na zábavnou motoristickou jízdu zručnosti, doprav-
ní hřiště, dětskou minijízdu plnou překážek, překvapení 
Sboru dobrovolných hasičů ze Satalic, nácvik 1. pomoci 
a občerstvení!
PŘIJEĎTE nejlépe osobním vozem, do kterého naskládá-
te kola, koloběžky, odrážedla a jiná vozítka, nezapomeňte 
doma děti! Loni se osvědčil ručník a náhradní oblečení 
pro případ, že dojde k vodním hrátkám!
Vstupné tradičně dobrovolné ve prospěch RC MUM a Domu seniorů 
Bethesda na Chvalech. VÍCE INFO: www.rcmum.cz, Karolína Klímová 774 
347 262 Foto: Gabriela Kutalová

5. dubna 2012 od 18.00
ZELENÝ ČTVRTEK - PAMÁTKA POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ
6. dubna 2012 od 18.00
VELKÝ PÁTEK - PAMÁTKA UTRPENÍ A SMRTI PÁNĚ
8. dubna 2012 od 9.00
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ – VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ
11. dubna 2012 od 18.00
OSLAVA VELIKONOC ZPĚVEM, HUDBOU A SLOVEM
Zveme každého, aby si přišel zazpívat za doprovodu kytary a kláves. Kdo vlastní 
hudební nástroj, nechť ho přinese s sebou. Zároveň se zamyslíme nad smyslem 
Velikonoc. Malé pohoštění zajištěno.
František Brynych, Církev československá husitská,
Náchodská 382 Velikonoce 2012 v Církvi bratrské

1. 4. v 9.00
Květná neděle – Bohoslužba s připomenutím 
slavnostního vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma
6. 4. v 18.00
Velký pátek – Děkovná bohoslužba za oběť Pána 
Ježíše na kříži
7. 4. v 9.00
Bílá sobota – Společný výlet do Prokopského 
údolí s opékáním buřtů, fotbálkem a čtením 
velikonočního příběhu.
Bližší informace o místě a času srazu na tel.: 775 606 986 nebo na 
http://www.cb-pocernice.estranky.cz 

8. 4. v 9.00 
Neděle vzkříšení – Slavnostní bohoslužba, 
povzbuzení a naděje v Kristu pro každého
9. 4.
Velikonoční pondělí – Výlet mládeže „Velvýl“.
Bližší informace na stránkách: http://pocernice-mladez.webgarden.cz/
Přejeme všem poklidné velikonoční svátky s možností odpočinku, ale 
i myšlenkou na hluboký smysl Velikonoc a radostnou aplikací 
velikonoční zprávy do vlastního života. Miloslav Kloubek, Církev 
bratrská Praha 9, Ve Žlíbku 168/8

VELIKONOCE V CÍRKVI ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ 
PŘIPOMEŇME SI SPOLEČNĚ NEJVĚTŠÍ 
KŘESŤANSKÉ SVÁTKY

Cestování po Indii
ve čtvrtek 12. dubna v 18 hodin 

Nezávisle, levně a dobrodružně Přednáší cestovatel Pavel 
Benda, kterého známe už z jeho poutavého vyprávění o Etiopii. 
Své zážitky opět doprovodí obrazovým materiálem, který pořídil 
na svých cestách. Přijďte do sborového domu dr. Karla Farského 
CČSH v Horních Počernicích, Náchodská 382. Spojení: bus 221, 
353, 303, 304, 344 z Černého Mostu do stanice Votuzská. Malé 

pohoštění zajištěno
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Program divadla v dubnu 2012

Úterý 3. dubna v 19.30

DRAHOUŠKOVÉ
Úterý 10. dubna v 19.30

HERCI JSOU UNAVENI
Středa 11. dubna v 19.30

ZOJČIN BYT
Neděle 15. dubna v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Úterý 17. dubna ve 14.00

PIETA
Středa 18. dubna v 19.30

POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH 
MILENCŮ
Čtvrtek 19. dubna v 19.30

PIETA
Pátek 20. dubna v 19.30

PIETA
Neděle 22. dubna v 15.00

HRNEČKU VAŘ!
Neděle 22. dubna v 19.30

CAVEMAN
Úterý 24. dubna v 19.30

TŘI V HÁJI

Dopolední představení
zadaná pro školy a školky

Pátek 13. dubna

Český rok

Pátek 20. dubna

Jarní sněhánky

Čtvrtek 26. dubna

Eliščiny pohádky

Předprodej vstupenek na duben probíhá od 13. března 2012
Z tohoto důvodu jsou již některá představení vyprodaná. 

Nevyzvednuté vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí sedmi dnů od zadání rezervace. 
Toto omezení se týká i vstupenek na dětská představení. 

Pokladna v divadle je otevřena po – čt 16.00 – 18.00 a hodinu před každým představením. 
Pokladna ve Chvalském zámku je otevřena denně 10.00 – 16.00. 

Vstupenky na vybraná představení do Divadla Horní Počernice 
si nyní můžete zakoupit také prostřednictvím sítě TICKETPORTAL. 

Takto rezervované vstupenky vyzvednete kdekoli po celé Praze v desítkách prodejních míst. 
V Horních Počernicích provádí pro Ticketportal tuto službu sázková kancelář Fortuna v Jívanské 

ulici (mezi prodejnou Moravec a nádražím). 
Další prodejní místa jsou například ve stanici metra B Černý Most a Rajská zahrada.

U konkrétního programu je předprodej v síti Ticketportal označen

Úterý 3. dubna v 19.30
Dany Laurentová

DRAHOUŠKOVÉ
Divadlo Kalich

Úterý 10. dubna v 19.30
Eric Assous

Náhradní termín
za zrušené představení

HERCI JSOU UNAVENI
Produkce: Agentura Harlekýn

Středa 11. dubna v 19.30
Michail Bulgakov

ZOJČIN BYT
DS Právě začínáme

Neděle 15. dubna v 15.00

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Divadlo Pohádka
Klasická česká pohádka o princezně 
Růžence, zlé sudičce a princi, který 
dokáže zrušit zakletí celého Růžového 
království. Vstupné 90, 70, 50 Kč 

Úterý 17. dubna ve 14.00
Astrid Saalbachová

PIETA
Divadelní společnost Ansámbl
Režie: Vilma Cibulková
Překlad: František Fröhlich
Supervize: Lída Engelová
Výprava: Vilma Cibulková 
Zvuk, světla: Josef Slezák
V dubnu na domovské scéně divadelní 
společnosti Ansámbl připravujeme pre-
miéru jednoaktové divadelní hry z pera 
dánské dramatičky Astrid Saalbachové 
Pieta. Vilma Cibulková v ní ztvární Riu, 
zralou ženu, která se jednoho rána 
probudí v hotelovém pokoji s nemalou 
kocovinou a s neznámým mužem po 
svém boku... 
Účinkují: Vilma Cibulková, Jakub 
Kocourek alt. Filip Ložek
Jednotné vstupné 50 Kč

Až do konce sezóny můžete ve foyer 
divadla navštívit výstavu 
fotografa Karla Cudlína 

Vzpomínka na 
Václava Havla

VYPRODÁNO

ZADANÉ

PŘEDSTAVENÍ

VEŘEJNÁ

GENERÁLKAVYPRODÁNO
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Středa 18. dubna v 19.30

Neil Simon

POSLEDNÍ
ZE ŽHAVÝCH MILENCŮ
Produkce: UA Harlekýn

Čtvrtek 19. dubna v 19.30
Astrid Saalbachová

PIETA
Divadelní společnost Ansámbl

Benefi ční představení pro Českou 
alzheimerovskou společnost
Režie: Vilma Cibulková 
Překlad: František Fröhlich 
Supervize: Lída Engelová 
Výprava: Vilma Cibulková 
Zvuk, světla: Josef Slezák 

Jednoaktová divadelní hra, ve které ex-
celuje Vilma Cibulková v roli zralé ženy.
Účinkují: Vilma Cibulková, Jakub
Kocourek alternace Filip Ložek
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Pátek 20. dubna v 19.30

Astrid Saalbachová

PIETA
Divadelní společnost Ansámbl 
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Neděle 22. dubna v 15.00 
Vít Peřina 

HRNEČKU VAŘ! 
Divadlo Drak Hradec Králové 

Režie: Jakub Krofta 
Příběh o kouzelném hrnečku 
a nekonečné kaši je doplněna o nové 
postavy a motivy. Pro děti od 3 let. 
Vstupné 90, 70, 50 Kč

Neděle 22. dubna v 19.30
Rob Becker

CAVEMAN
Produkce: POINT s.r.o.

Úterý 24. dubna v 19.30 
Michal Viewegh, Halina Pawlowská, 
Iva Hercíková 

TŘI V HÁJI
Divadlo Artur 

Dopolední představení zadaná
pro školy a školky
Začátky dopoledních představení jsou 
v 9 hodin (pokud není uvedeno jinak).
Jednotné vstupné 50 Kč.

Maminky s dětmi mohou představení 
navštívit po předchozí domluvě na tel. 
čísle: 281920326. Školy a školky mají při 
obsazování míst přednost.

Pátek 13. dubna

Český rok
Divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila

Pátek 20. dubna

Jarní sněhánky
Michaela Dolinová a Milan Duchek

Čtvrtek 26. dubna

Eliščiny pohádky
Víťa Marčík jr.

Vážení diváci,
právě končíme 6. divadelní sezónu, která také díky vám patřila k velmi úspěšným, a věříme, že se s vámi všemi sejdeme v hledišti 
divadla zase v září.
V následujících dvou měsících vás srdečně zveme do letního divadla, kde ve čtvrtek 10. května zahájíme 42. ročník festivalu 
Divadlo v přírodě a hrát pro vás budeme až do 24. června. Domácí i hostující ochotnické soubory zde letos uvedou 12 titulů 
různých žánrů v celkem 50 představeních.
V Horních Počernicích se pyšníme nejstarším festivalem amatérských divadelních souborů v České republice konaným pod širým 
nebem. Pokud se rozhodnete rozšířit řady jeho návštěvníků, budete srdečně vítáni. 

Hana Čížková, ředitelka divadla

Vilma Cibulková Foto: Björn Steinz

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

VYPRODÁNO

PREMIÉRA
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datum odpolední od 17 hodin večerní od 21 hodin

Čt. 10.5. O čertech, čerticích, Fouskovi 
a sušené borůvce  •  Počerníčci

Pá. 11.5. O čertech, čerticích, Fouskovi 
a sušené borůvce  •  Počerníčci

So. 12.5. O čertech, čerticích, Fouskovi 
a sušené borůvce  •  Počerníčci

O čertech, čerticích, Fouskovi 
a sušené borůvce  •  Počerníčci

Ne. 13.5. O čertech, čerticích, Fouskovi 
a sušené borůvce  •  Počerníčci

pá. 18.5. Pták Ohnivák  •  Počerníčci

So. 19.5. Pták Ohnivák  •  Počerníčci Pták Ohnivák  •  Počerníčci

Ne. 20.5. Pták Ohnivák  •  Počerníčci

Pá. 25.5. Ferda Mravenec  •  Počerníčci

So. 26.5. Ferda Mravenec  •  Počerníčci Ferda Mravenec  •  Počerníčci

Ne. 27.5. Ferda Mravenec  •  Počerníčci

Čt. 31.5. Jak je důležité míti Filipa  
•  Výtečníci

Pá.. 1.6. Jak je důležité míti Filipa  
•  Výtečníci

So. 2.6. Jak je důležité míti Filipa  
•  Výtečníci

Jak je důležité míti Filipa  
•  Výtečníci

Ne. 3.6. Peklo v pekle
•  DS Jiří Poděbrady

Jak je důležité míti Filipa  
•  Výtečníci

Čt. 7.6. Kytice
•  Bořanovická královská opera

Pá. 8.6. Ze života hmyzu
•  DS Jiřího Voskovce Sázava

So. 9.6. Máňa hrdina 
•  DS Svatopluk Benešov

Blbec k večeři
•  DS Tma Terezín

Ne. 10.6. Princezna na hrášku
•  DS Jiří Poděbrady

Pá. 15.6. Svět na druhé straně 
•  Počerníčci

So. 16.6. Svět na druhé straně 
•  Počerníčci

Svět na druhé straně 
•  Počerníčci

Ne. 17.6. Svět na druhé straně 
•  Počerníčci

Čt. 21.6. Rozmarné léto 
•  Právě začínáme

Pá. 22.6. Rozmarné léto 
•  Právě začínáme

So. 23.6. Rozmarné léto 
•  Právě začínáme

Ne. 24.6. Rozmarné léto 
•  Právě začínáme

DIVADLO V PŘÍRODĚ
42. ročník festivalu ochotnických divadel

Právě začínáme

Divadlo v přírodě najdete na adrese: 
zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 
1408, Praha 20 – Horní Počernice.

Dopravní spojení: 
do Divadla v přírodě dojedete 
z konečné metra B Černý Most autobusy 
261 do stanice Krahulčí 
(1 minutu od divadla), 
223 a 296 do stanice Vysokovská 
(cca 5 minut od divadla), 
221, 273, 303, 304, 323, 353 
do stanice Vojická 
(cca 15 minut od divadla). 

Vstupné na odpolední představení: 
děti od 2 do 12 let 30 Kč, 
všichni ostatní 50 Kč, 
rodinné vstupné 120 Kč 
(2 dospělí + 2 děti nebo 
1 dospělý + 3 děti). 
Na večerní představení 
je jednotné vstupné 50 Kč. 
Ušetřit můžete zakoupením permanentní 
vstupenky v ceně 500 Kč, která platí na 
všechna představení pro veřejnost pro 
dvě osoby. 

Pořadatel festivalu: 
Kulturní centrum Horní Počernice, 
příspěvková organizace, 
Votuzská 379/11,
193 00 Praha 20 – Horní Počernice,
tel.: 281920326, 
www.divadlopocernice.cz, 
e-mail: divadlo@pocernice.cz

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

O ČERTECH, ČERTICÍCH, 
FOUSKOVI A SUŠENÉ 
BORŮVCE 
DS Počerníčci 
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová 
Kostýmy: Eva Bartoňová 
Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený 
Hudební spolupráce: Gábina 
Cincibusová, Kristýna Cincibusová 
Původní televizní pohádka o namyšleném 
Kájovi Fouskovi, který se v pekle nejen 
napraví, ale i zamiluje. A také zjistí, že lás-
ka a dobře míněné slovo mají větší moc 
než všelijaká čarodějná zaklínadla.
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Jindřiška Netrestová
na motivy pohádky K. J. Erbena

PTÁK OHNIVÁK
DS Počerníčci
Režie: Zdena Víznerová,
Olga Šmejkalová
Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora, Tomáš Kříž
Kostýmy: Eva Bartoňová
Hudební spolupráce: Iva Ptáčková

Jak lištička prince k ptáku Ohniváku 
dovedla a jak se i její zásluhou oženil. 
V jednom království rostla zlatá jablka, 
jenže na ně v noci někdo chodil. Nebyl 
to ale ledajaký zloděj, byl to kouzelný 
pták. Králi to dělalo velké starosti, a tak 
se princ rozhodl s pomocí chytré lišky 
ptáka získat. Vydal se proto na cestu, 
na níž získal nejen Ptáka Ohniváka, ale 
i krásnou dceru lesní královny Lesanku.

Ondřej Sekora

FERDA MRAVENEC
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová 
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora
Hudba: Jiří Hubený
Texty: Petr Urban
Hudební spolupráce: Gábina
Cincibusová, Kristýna Cincibusová
Veršíky: Šárka Hanušová

Klasická pohádka Ondřeje Sekory 
o dobrodruhovi jménem Ferda Mrave-
nec, který se jednoho dne ztratil z Mra-
veniště. Setkal se s Broukem Pytlíkem, 
co se věčně vytahuje, se zlomyslnou 
Beruškou a protivným Šnekem, ale i ji-
nými zástupci hmyzu, ve kterých naopak 
našel kamarády a kteří mu pomohli na 
cestě zpátky domů.

Oscar Wilde

JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI 
FILIPA
Hrají Výtečníci a Jana Keilová j.h.
Režie: Jana Sůvová
Kostýmy: Eva Bartoňová
Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora

Známá hra Oscara Wilda je plná jemné-
ho humoru a vtipu, který dodnes oslovu-
je diváka bez ohledu na jeho věk.

Tomáš Krombholz

PEKLO V PEKLE
DS Jiří Poděbrady
Režie: Tomáš Krombholz
Ve správné pohádce nechybí krásná 
princezna, zamilovaný princ, moudrý 
král ani peklo s čerty. Spolu s několika 

krásnými písničkami čeká všechny divá-
ky spousta smíchu, ale i pekelné hrůzy, 
což k této pohádkové komedii patří stej-
ně neodmyslitelně, jako dobrý konec.

K. J. Erben, J. Suchý, F. Havlík 

KYTICE
Bořanovická královská opera 
Režie: Zuzana Lněničková Císlerová 

Legendární představení Semaforu 
v podání Bořanovické Královské opery. 
Netradiční humorné a muzikálové pojetí 
známých Erbenových balad Štědrý den, 
Svatební košile, Polednice, Zlatý kolo-
vrat a Vodník plus něco navíc z pera
J. Suchého – Bludička. To vše zabalené 
do skvělého hudebního hávu F. Havlíka. 

Hrají: E. Bendová, M. Císlerová,
M. Jarošová, R, Kallusová, P. Kučerová, 
D. Kusebauchová, Z. Lněničková
Císlerová, K. Řezáčová, A. Zemanová,
L. Zemanová, B. Císler, R. Císler,
P. Q. Květ, P. Lněnička, M. Rutner,
F. Vohralík

Josef Čapek a Karel Čapek

ZE ŽIVOTA HMYZU
DS Jiřího Voskovce Sázava

Klasickou hru bratří Čapků nastudo-
val soubor velmi volně, ale hlavní rysy 
a charaktery postav zůstaly zachová-
ny. Veškerý děj samozřejmě sleduje 
Tulák, který v mnoha případech do hry 
vstupuje nebo alespoň chování hmyzu 
komentuje. Hra plná písní, humoru 
a života byla uvedena poprvé v rámci 
divadelní přehlídky Voskovcova 
Sázava 2008 a získala nejvyšší 
ocenění od diváků i poroty.

Josef Pšenička

MÁŇA HRDINA
DS Svatopluk Benešov

Jako předloha posloužila knížka
Josefa Lady Nezbedné pohádky. 
Režie a scéna: Josef Pšenička 
Texty písní: Petr Urban 

Hudební pohádka o odvážné princezně, 
která jde zachránit svého chlapce neprá-
vem odneseného do pekla děti pobaví, 
ale může pro ně být i varováním před 
sliby či dárky od neznámých lidí.

Francis Veber

BLBEC K VEČEŘI
TMA divadlo Terezín

Režie: Eva Andělová

Znamenitá komedie plná omylů, nedo-
rozumění, gagů a vášní s mravoličným 
koncem. Pierre Brochant má s přáteli 

podivuhodný zvyk: Každý týden pozvou 
na večeři nějakého prostého člověka 
a celý večer se potom baví na jeho 
účet, aniž by dotyčný věděl, že se mu 
společnost vysmívá. Situace se ale 
přesně podle pravidel situační komedie 
zamotává, když Pierrovi oznámí jeho 
žena Christine, že jej opouští.

Adolf Toman

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
DS Jiří Poděbrady

Režie: Jana Pospíšilová
Známá pohádka o ztracené královské 
koruně, strašení na zámku a královské 
svatbě.

SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
DS Počerníčci
Režie: Barbora Jelínková,
Alexandra Ptáčková 
Hudba: Markéta Mazourová 
Texty písní: Jan Krčmář 
Výprava: Martin Pařízek 
Kostýmy: Karel Jinda 
Technická spolupráce: Tomáš Sýkora, 
Mirek Novák

Desetiletá dívenka se s rodiči přistěhuje 
do velkého starého domu kdesi na sa-
motě. V novém domově se jí však nelíbí, 
rodiče si jí nevšímají a jedinou společ-
ností jsou jí podivní sousedé, bláznivý 
kluk a černý kocour. Jednoho dne však 
v domě najde tajemná dvířka, za nimiž 
objeví svůj vysněný svět, ve kterém je 
všechno hezčí, barevnější a každý ji má 
rád. Má to ale jeden velký háček... 
Hrají: Alžběta Holcová, Daniela
Procházková, Jakub Matoušek,
Petr Beneš, Jan Vytlačil, Adam Dufek,
Barbora Bartošová, Magdaléna Moudrá, 
Nikola Kopejtková

Vladislav Vančura

ROZMARNÉ LÉTO
DS Právě začínáme
Režie: Alexandra Ptáčková,
Michal Pivarči
Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora

Nasajte atmosféru líné plovárny na 
břehu slovutné řeky Orše a náladu 
lázeňského městečka Krokovy Vary. 
Oblibte si tři stárnoucí přátele: lázeňské-
ho mistra, majora a abbého, kteří tráví 
chladné a deštivé dny nevydařeného 
léta v přátelském hašteření. A stej-
ně jako oni se na moment zastavte, 
procitněte a nechte si učarovat krásnou 
Annou a magickým světem kouzelníka 
Arnoštka. Zdali se vám také zatočí hlava. 
Hrají: Jiří Špaček, Iva Ptáčková, Michal 
Král, Filip Minařík, Michal Pivarči, Lenka 
Kožíšková



První březnový den se v Horních 
Počernicích otevíraly hned dvě 
výstavy: Na Chvalském zámku 
představila své obrazy a kresby

Jitka Štenclová
V Divadle Horní Počernice 
začala výstava fotografa 

Karla Cudlína 
Vzpomínka na Václava Havla.

Z březnových kulturních událostí

Hornopočernický zpravodaj – březen 2012

“Barva a světlo, přemýšlivost a cit, dy-
namika a dialog, rytmus a lesk, chvějivá 
a naléhává přítomnost, to jsou slova, 
která mě napadají při setkání s obrazy 

Jitky Štenclové. Vyzařují nejen oslni-
vou, kladnou energii, ale nechávají si 

v sobě cosi skrytého, 
cosi možná jako vědomí 
o temnotě, bez níž není 
ani světlo,” řekl při ver-
nisáži o svých dojmech 
z obrazů Richard Drury. 
O působivé souhře 
mezi zářivou barevností 
a jasnými tvary hovořila 
také předsedkyně PS 
Parlamentu ČR Miro-
slava Němcová,  která 
byla čestným hostem 
vernisáže.

Pokud vás zajímá 
černobílá dokumentární 
fotografi e Karla Cudlína 

a především osobnost preziden-
ta Václava Havla, kterého foto-

grafoval v letech 1997 - 2002, zajděte 
do foyer hornopočernického divadla. 

Výstavu zde 1. března slavnostně zahájil 
Ilja Kotík, jeden z Havlových býva-
lých osobních lékařů. Spolu s Karlem 
Cudlínem tak měli příležitost po letech 
zavzpomínat na mnohé zahraniční 
cesty prezidenta, kam ho oba ve svých 
profesích doprovázeli.  Výstava fotografa 
Karla Cudlína  Vzpomínka na Václava 
Havla potrvá  v divadle do 30. června. 

Zajímavou změnou v kulturní 
nabídce březnových akcí bylo 
autorské čtení spisovatele 

Martina Ryšavého 
z románu Vrač oceněného cenou 
Magnesia Litera 2011 za nejlepší román 
roku. Za doprovodu avantgardního 
hudebního uskupení Bouchací šrou-
by, jehož je Ryšavý členem, četl autor 
ukázky z románu o absurditách života 
v současném Rusku.  

-red-

Čestným hostem vernisáže výstavy Jitky Štenclové
byla Miroslava Němcová, předsedkyně PS Parlamentu ČR.

Autorské čtení spisovatele Martina Ryšavého 
z románu Vrač uvedla Alexandra Kohoutová za 
doprovodu avantgardního hudebního uskupení 

Bouchací šrouby.

Výstavu Karla Cudlína v divadle zahájil Ilja Kotík.
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Dubnový Chvalský zámek 
osídlen dinosaury a Kukym 
a navštíven Čarodějnicemi!
Jaro je v plném proudu a stejně tak 
dění u nás na zámku. Dětští návštěvní-
ci tentokrát získávají skutečný bonus 
– hned dvě zajímavé výstavy, z nichž 
jedna je hezčí než druhá! Dinosauři na 
Chvalském zámku vás všechny vtáh-
nou do vzniku života na planetě Zemi, 
od počátků až po současná zvířata 
a rostliny. A Kuky ve sklepení zámku? 
Zabydí se tam se všemi kamarády 
z fi lmu Kuky se vrací, skamarádí se 
s dinosaury i vílou Ohnivkou, a počká 
na všechny děti a školní výlety až do 
30. června.
POZOR, určitě se přijďte podívat na 
slavnostní otevření výstavy, účast slíbi-
li Jan a Zdeněk Svěrákovi, kteří budou 
besedovat s dětskými i dospělými 
návštěvníky. 
Velikonoce uctíme Velikonoční výsta-
vou hornopočernických základních 
škol, určitě se přijďte podívat, jaké 
šikovné děti v Horních Počernicích 
vyrůstají. A aby toho nebylo málo, těš-
te se na letošní Čarodějnice, protože 
tentokrát si přijdou na své skutečně 
všichni: děti budou kouzlit s Harry 
Potterem a bavit se ostošest, širokou 
oblibu si získá show Mamma Mia! 
a pokračovat a nejen skalní fanoušci 
si jistě počkají na hvězdu večera – 
skupinu Katapult.

Do středy 30. května
Dinosauři na Chvalském 
zámku aneb zázraky a pro-
měny života na planetě Zemi

Ojedinělá výstava s doprovodným pro-
gramem. Nádherné barevné ilustrace, 
obrazy a makety malířky a spisovatelky 

Inky Delevové názorně přibližují dětem 
i dospělým, jak vznikal život na planetě 
Zemi. Rozsáhlá výstava vás příjemnou 
formou seznámí s pravěkými i součas-
nými rostlinami a živočichy a zaujme 
všechny. Na všechny návštěvníky čeká 
i živá ukázka – opravdový krokodýl, 
kajmánek trpasličí, kterému se na Chval-
ském zámku dobře daří. Pro školy jsme 
připravili doprovodné vzdělávací progra-
my s významnými vědci, paleontology 
a profesory. Informujte se na recepci 
zámku, tel.: 281 860 130.

Všechny děti určitě zajímá, jaká bude 
dubnová otázka víly Ohnivky a kam 
ji zase zakutá. Zúčastněte se i vy ce-
loroční soutěže O kouzelný plamínek 
víly Ohnivky, už máme dva výherce 
a těšíme se na další.

Výtvarná soutěž 
O nejhezčího dinosaura
Na slavnostním otevření výstavy 
Dinosauři na Chvalském zámku aneb 
zázraky a proměny života na planetě 
Zemi dne 24. března 2012 vyhlásila 
ředitelka Alexandra Kohoutová a malířka 
Inka Delevová výtvarnou soutěž pro děti 
O nejhezčího dinosaura. 

Soutěž proběhne ve třech kategoriích:
kategorie: děti do 6 let věku
kategorie: 1. – 5. třída ZŠ
kategorie: 6. – 9. třída ZŠ + první čtyři 
ročníky víceletých gymnázií

Obrázky ve formátu A4 a A3 (libovolná 
výtvarná technika) osobně přineste do 
recepce Chvalského zámku či zašlete na 
adresu: Chvalský zámek, Na Chvalské 
tvrzi 857, 193 00 a obálku označte 
Soutěž O nejhezčího dinosaura, 
nejpozději do 30. května 2012.
Z druhé strany obrázku, prosím, uveďte: 
jméno dítěte, věk, kategorii, adresu, tele-
fonní číslo a emailovou adresu kontaktní 
osoby. Z každé kategorie vybere malířka 
Inka Delevová, autorka výstavy, jednoho 
absolutního vítěze, který bude odměněn 
cenami Chvalského zámku a obrázky 
Inky Delevové. Slavnostní vyhlášení 
vítězů proběhne v červnu 2012.

Úterý 3. - středa 11. dubna
Velikonoční výstava dětí 
z hornopočernických škol
Prostory v chodbách přízemí 
Chvalského zámku na týden zpestří, 

rozveselí a rozzáří velikonoční výstava 
nejmladších umělců – dětí z hornopo-
černickýh základních škol (FZŠ Chodo-
vická, ZŠ Ratibořická, ZŠ Spojenců, ZŠ 
Stoliňská, ZŠSP Bártlova, ZUŠ Ratibo-
řická a DDM Horní Počernice). Přijďte 
obdivovat jejich výtvory, které si můžete 
i zakoupit na vernisáži v úterý 3. dubna 
v 17 hod. Srdečně zveme a děkuje-
me šikovným dětem i jejich obětavým 
učitelům.

Sobota 7. dubna - sobota 30. června
Kuky se vrací 
na Chvalský zámek 
aneb naposledy 
v Čechách
Poslední možnost 
vidět tuto unikátní 
výstavu v 
Čechách. 
Slavnostní 
zahájení 
vás čeká 
v sobotu 
7. dubna 
od 15 
hodin s tvůrci 
fi lmu Kuky se vrací 
– režisérem Janem 
Svěrákem a hercem 
a spisovatelem Zdeňkem 
Svěrákem, který se tentokrát 
stal Kapitánem von Hergo-
tem. Růžový medvídek Kuky, 
starostlivý Kapitán von Hergot, zákeřný 
Anuška i ostatní postavičky se na vás 
těší v pískovcovém sklepení Chvalského 
zámku. Loutky vytvořil výtvarník Jakub 
Dvorský a kromě postaviček a návrhů 
loutek uvidíte prostorové dekorace, fi lm 
o fi lmu Kuky se vrací, budete mít mož-
nost zahrát si hru Machinárium na Apple 
počítači, koupit si knížku, DVD či malého 
plyšáka Kukyho. Výstava je v Čechách 
k vidění naposledy, neboť od léta se 
stěhuje na Moravu, kde bude později 
umístěna ve stálé expozici. Nenechte si 
ujít příležitost projít dobrodružnou cestu 
sklepením zámku s Kukym, jeho přáteli 
i nepřáteli. Za přízeň 
děkujeme tvůrcům 
fi lmu i hlavnímu part-
nerovi výstavy, jímž se 
stalo Centrum Černý 
Most. V rámci výstavy 
bude možné přispět 
na sbírku Pomozte 
dětem.

Spojení: Konečná stanice metra linky B – Černý Most, bus 220, 221, 223, 261 273, 296, 303, 344, 353, 398, první zastávka – Chvaly
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Do 22. 4. 
Pavel Filin - Barevný svět 
Prodejní výstava v galerii

Do 22. 4.
Jana Studničková – Vůně 
dřeva, barev a střelného 
prachu
Prodejní výstava obrazů malovaných 
na dřevě

Připravujeme 24. 4. - 27. 5.
Salon Q 
– prodejní výstava obrazů, soch 
a fotografi í Sdružení Q  

Vernisáž v úterý 24. 4. v 17 hodin
Sdružení Q
je v kontextu uměleckých sdružení 
a spolků zcela ojedinělou organizací, 
působící především na Moravě. 
V roce 1968 se na jejím založení podílel 
Oldřich Mikulášek, Ludvík Kundera a Jan 
Skácel. Od té doby – do roku 1989 
neofi ciálně, později ofi ciálně – vyvíjí svou 
bohatou organizační a uměleckou 

činnost, 
srovna-
telnou 
snad jen 
s pražskou 
Uměleckou 
besedou.

Sdružení Q není uměleckým spolkem 
vykazujícím jednotnou tvůrčí linii či 
společnou poetiku. Sdružuje umělce 
nejrůznějších uměleckých názorů a vnitř-
ně se dělí na sekci literární, hudební, 
výtvarnou, divadelní a architektonickou. 
Ze 112 členů všech sekcí není možné 
jmenovat všechny, vybíráme tedy 
alespoň některé: literární - Milan Uhde, 
František Listopad, Lubomír Feldek, 
výtvarná Jan Rajlich, Jozef Jankovič, 
Jindřich Štreit, divadelní - Arnošt 
Goldfl am, Bolek Polívka, Ladislav 
Lakomý, Ivan Vyskočil, Petr Oslzlý, 
architektonická - Ivan Ruller, Viktor 
Rudiš, Jan Sedlák, hudební - 
Miloš Štědroň, Ivo Medek aj.

Čtvrtek 26. 4. v 16 hodin
Beseda s Karolínou Peake,
místopředsedkyní vlády ČR, poslankyní 

Parlamentu ČR a místopředsedkyní 
strany Věci veřejné. Do Horních Počer-
nic přijede besedovat s občany, nenech-
te si proto ujít tuto ojedinělou příležitost!

Pondělí 30. 4.
ČARODĚJNICE 2012
S HITY ABBA REVIVAL 
A SKUPINOU KATAPULT
Chvalská tvrz, od 14 hod. odpolední 
program, od 19 hod večerní program 
23. ročník tradičních a oblíbených 
hornopočernických Čarodějnic nabídne 
skvělý odpolední i večerní program. Děti 
budou již od 14 hodin kouzlit s Harrym 
Potterem, mohou se účastnit mnoha 
soutěží – včetně té o nejhezčí čarodějni-
ci - dětské diskotéky, malování na obli-
čej a samozřejmostí budou oblíbené ko-
lotoče, houpačky a stánky s dobrotami. 
Dospělí by tentokrát měli být spokojeni 
všichni – moderátory večerami budou 
oblíbení Lumír a Jana Tučkovi, barvitým 
vystoupením vás pobaví skupina High 
Fever se skvělou show ABBA je zpět – 
největší hity z muzikálu Mamma Mia!, 
zcela všechny si získá hvězda večera, le-
gendární skupina Katapult. Vše vyvrcholí 
závěrečným ohňostrojem.

Těšíme se na vás na Chvalském zámku 
Alexandra Kohoutová, ředitelka

Jednou takhle v dubnu si víla Ohnivka říká: „Už mám docela dost kamarádů. Hmm, ale pořád nemám toho nejlepšího...“ 
Bylo jí trochu smutno, tak si chtěla něco hezkého přečíst. Na zámku našla knížku o růžovém medvídkovi Kukym, který se 
jí zalíbil. Byl to sympaťák a měl hezkou barvu. Dokonce se do něho trochu zamilovala, když byl tak roztomile nesmělý. Ale 
kde Kukyho najít? Hledala v lese, nenašla. Hledala na skládce, nenašla. Až jednou, kouká, na výstavu přišel kluk a nese 
si Kukyho. Ohnivka nelenila, vzala Kukyho za ruku a s ohníčky v očích mu líčila, jak se jemu i s kamarády bude na zámku 
líbit. A Kuky se opravdu rozhodl, že se naposledy vrátí, a to za Ohnivkou na Chvalský zámek. Že by se taky zamiloval?

Máme velkou radost, že se dětem soutěž s Ohnivkou opravdu líbí, což dokazuje fakt, že v měsíci únoru 
2012 se zúčastnilo celkem 571 dětí, z toho 474 odpovědí bylo správných a 24 nesprávných. Ve šťastný 
den 7. března vylosovala ředitelka Alexandra Kohoutová nového výherce za měsíc únor 2012, jímž se 
stal Ivan Liška z Prahy 9 - Černého Mostu. Ivanovi jsme poblahopřáli a předali cenu.
A jak zněla otázka a správná odpověď za měsíc únor? Která postavička má ráda sníh, závěje a silný 
vítr? Pumelice sněžná. Takže vzhůru do hledání dubnové otázky! Co myslíte, bude se týkat Kukyho, 
nebo dinosaurů?
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Není zoubek jako zoubek
Kdo by nechtěl mít krásný úsměv?
Určitě každý z nás, ale to vyžaduje péči, trochu námahy a času. 
Dávno nic nového pro prvňáčky ze ZŠ Spojenců, přesto jim 
přišli poradit odborníci z drogerie dm. Každý si vyzkoušel na 
modelu, jak zuby správně čistit. Za to, že byly děti šikovné, 
dostaly drobné dárky pro péči o zuby. Preventivní program 
VESELÉ ZOUBKY se všem moc líbil.

Z. Klíchová

Chvalský zámek ve spolupráci 
s MČ Praha 20 vyhlašují soutěž o nej-
lepší fotografi i na téma Horní Počernice 
mýma očima. 
Nejlepší fotografi e budou publikovány 
v kalendáři MČ pro rok 2013. Rádi by-
chom, aby se vám kalendář líbil, poznali 
jste v něm svá oblíbená místa a aby byl 
vytvořen právě vámi, občany Horních 
Počernic. 
Tvůrci nejlepších tří fotografi í budou od-
měněni poukázkami do hypermarketu: 
1. cena - 3000 Kč
2. cena - 2000 Kč
3. cena - 1000 Kč
Další nejlepší fotografi e budou použity 
pro kalendář na rok 2013, případně 
pro titulní strany Hornopočernického 

Zpravodaje.
Fotografi e, jejichž tématem budou vaše 
oblíbená místa v Horních Počernicích 
(ale mohou to být i fotografi e z místních 
akcí, ze sportu v Horních Počernicích 
atd.) zasílejte ve formě odkazu ke 
stažení snímku přes úložný informační 
systém (např. uschovna.cz, leteckapo-
sta.cz apod.) nebo přineste na CD/DVD 
na recepci Chvalského zámku. Snímky 
musí být ke stažení v obvyklých soubo-
rových formátech (např. jpeg, jpg, tif, 
raw, v balíčku ZIP), a to v minimálním 
rozlišení 300 Dpi ve fi nálním rozměru 
(1:1), ve kterém se použijí (velikost cca 
5 MB). E-mailová adresa, na niž budou 
fotografi e zasílány, bude: ruzena_beran-
kova@pocernice.cz.

Uveďte prosím: • odkaz ke stažení 
fotografi e • název fotografi e • jméno 
a příjmení autora • adresu • 
kontakt: telefon, e-mail • můžete 
uvést věk (není podmínkou, zajímavé 
je to u dětí) • něco o sobě, například 
jak dlouho žijete v Horních Počerni-
cích • jeden autor může zaslat max. 
15 fotografi í.
Uzávěrka soutěže: 15. května 2012

Alexandra Kohoutová
Zasláním odkazu ke stažení fotografi e posky-
tuje účastník soutěže bezúplatné, nevýhradní, 
územně a časově neomezené oprávnění 
(licenci) k použití fotografi e v rámci veškerých 
propagačních aktivit MČ Praha 20 
a Chvalského zámku.

Horní Počernice mýma očima
Soutěž o nejlepší fotografi i pro kalendář na rok 2013

Pøijïte si zacvièit!

Naklápìcí vibraèní plošina.

Pøístroj, který „cvièí za Vás“!

Nemusíte cvièit, hubnete pouhým stáním na plošinì.

Jedna lekce cvièení 10 - 30 minut.

Ukázková lekce 10 minut ZDARMA!

Otevírací doba:

 Po-Pá  9.00 - 20.00 hod.

   So       na objednání

Náchodská 645/130, 

Praha 9 - Horní Poèernice

Rezervace a info na tel.:

775 17 17 96

vibration training studio

Zveme občany Horních Počernic 
na setkání  
S radními na pivo 
ve čtvrtek 19. dubna 2012
v 17 hodin v restauraci U Voháků
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Přehled letních dětských táborů, které připravujeme 
pro vaše děti na léto 2012

Všeobecně zaměřený letní pobytový tábor

Orientka – Jeseníky
30. 6. – 8. 7. 2012

Příměstský tábor (hlavní vedoucí Volfová)
9. – 13. 7. 2012

Příměstský tábor (hlavní vedoucí Škorpilová)
16. – 20. 7. 2012

Příměstský tábor (hlavní vedoucí Škorpilová)
23. – 27. 7. 2012

Příměstský tábor (hlavní vedoucí Volfová)
30. 7. – 3. 8. 2012 

Hudebně zaměřený letní pobytový tábor

Sytová
5. – 15. 8. 2012

Letní pobytový tábor se zaměřením na tanec

Vysoké nad Jizerou
11. – 18. 8. 2012

Florbalové soustředění
(pouze pro členy fl orbalového týmu)

11. – 18. 8. 2012

O volných místech na jednotlivých táborech se informujte 
v kanceláři DDM, tel.: 281 925 264.
Zdeňka Horváthová, ředitelka DDM

Moderní tanec
Kroužek moderního tance doplňujeme o nové členy. Děti se 
seznámí se základy moderního tance a pomocí přirozených 

pohybů v sobě rozvinou cit pro rytmus, podpoří svou emocio-
nalitu, muzikálnost a radost z pohybu.

Kroužek vede Bára Komancová každou středu od 16:30 do 
18:00 hodin.

Cestovatelský klub
14. 4. 2012 pořádáme výlet na Křivoklát.

Na děti čeká spousta her a prohlídka jednoho z nejstarších 
a nejvýznamnějších hradů českých knížat a králů.
Cena 110 Kč bez dopravy, účast je možná pouze 
po předchozí rezervaci na tel.: 605 700 772 nebo

skorpilova@ddm-hp.cz, případně osobně v kanceláři DDM.
Maximální počet účastníků je 10.

Technika TIFFANY
Naučíme se základy zpracovávání skleněných střepů 
od výběru vhodného motivu, přes jeho sestavení, vyřezání, 
obroušení jednotlivých střepů, lepení specielní páskou 
a cínování. 

K dispozici budou motivy, skleněné střepy, specielní 
řezáky na sklo a bruska, potřeby k cínování, bižuterní 
komponenty a kleště k dokončení např. náušnic atd. 

Nutná rezervace v kanceláři DDM, 
nejpozději dva dny před akcí. 
Tel.: 281 925 264, 605 700 776 nebo 
email: volfova@ddm-hp.cz 
Maximální počet účastníků je 10.

Výtvarné středy – relaxace pro každého
Zveme všechny zájemce o tvoření na pravidelné středeční dílničky od 17.00 do 19.00.
Přijít mohou jak děti od 10 let, tak mládež a dospělí.

Nabídka dubnových činností
4. 4. Velikonoční dekorace
věnce, závěsy... Cena 50 Kč + materiál
11. 4. Technika TIFFANY 
šperk 400 Kč 17.00 – 20.00, max. počet 8 
účastníků
18. 4. Batika
za 100 Kč, přineste si vlastní textil na bati-
kování, např. tričko.

25. 4. Technika TIFFANY
šperk 400 Kč 17.00 – 20.00,
max. počet
8 účastníků
2. 5. Malba na textil
taška za 50 Kč + materiál
(plátěná černá taška stojí 50 Kč,
nebo si můžete přinést vlastní).

Keramika pro děti – nový kroužek
Vzhledem k velkému zájmu dětí jsme otevřeli další nový kroužek keramiky

pro děti od 6 do 12 let. Bude probíhat každé úterý od 14.30 do 15. 55
pod vedením Nikoly Klimentové.

Cena je 600 Kč, přihlášky v kanceláři DDM.
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POZVÁNKA NA KONCERTY A AKCE V DUBNU 2012
St 11. 4. v 18.00, Galerie 14 – Černý Most 

Koncert žáků klavírního oddělení

Čt 12. 4. v 14.00, KC Domeček

Jarní koncert pro seniory

Po 23. 4. v 18.00, sál ZUŠ

VI. Hudební večer 
– tradiční koncert žáků školy

Út 24. 4. v 14.00 hod. a 16.00, Rajská zahrada

Vystoupení Junior Bandu ZUŠ 
Horní Počernice
v rámci akce MČ Praha 14 – oslavy svátku Den Země

St 25. 4. v 18.00, Divadlo Horní Počernice

Koncert populární 
a rockové hudby
V programu vystoupí již známá rocková kapela 
Nechte nás BEAT a další interpreti ze ZUŠ Horní 
Počernice. Jako host se představí orchestr 
Big Sound Orchestra z Teplic.

Po 30. 4. v 18.00, sál ZUŠ

Koncert žáků pěvecké třídy 
M. Sedlákové

Úspěchy našich žáků v soutěži 
Ve dnech 15. až 17. března se konalo krajské kolo Národní soutěže 
základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Soutěže, která 
se konala v Gymnáziu a Hudební škole hl. m. Prahy, se zúčastnilo celkem 
382 soutěžících na fl étnu, klarinet, hoboj, fagot, saxofon, trubku, lesní roh, 
tenor, trombon a tubu. Soutěžící byli zařazeni do jednotlivých kategorií 
podle věku. Naši žáci uspěli velmi dobře: 3. cenu získali Karim Samy 
Awwad (saxofon) ze třídy P. Fiedlera, Václava Chmelová (hoboj) ze třídy 
J. Kopicové, Natalie Dufková (klarinet) ze třídy R. Kudly a Lenka Špilerová 
(lesní roh) ze třídy A. Triebeneklové.
2. cenu získali Petr Grau (saxofon), Karolína Černovská (saxofon) a An-
drea Prudilová (saxofon) ze třídy P. Fiedlera, Lucie Kolomazníková (hoboj) 

ze třídy J. Kopicové, Elena Wágnerová (tenor) a Karolína Horká (tenor) ze 
třídy P. Žákové. 1. cenu získali – Zdeněk Stibor (saxofon) a Noemi Havlová 
(saxofon) ze třídy P. Fiedlera, Jiří Holešovský (klarinet) ze třídy R. Kudly, 
Martin Klaudis (tenor), Šimon Ferenc (trombon), Václav Santolík (trombon) 
a Josef Ferda (trombon) ze třídy P. Peremského a Anna Šupitarová (tenor) 
ze třídy P. Žákové. Všem soutěžícím a také všem pedagogům gratulujeme 
k velkému úspěchu. Děkujeme také všem korepetitorům, R. Poliakové, M. 
Čermákové, D. Kallmünzerovi a I. Mottlové, kteří svými doprovody dotváře-
li celkové výkony jednotlivých soutěžících. 

Libor Zíka, ředitel ZUŠ 

Koncert Hudby Hradní stráže
a Policie ČR

V březnu pro nás hrála Hudba Hradní stráže 
a Policie ČR na Pražském hradě. Nejdříve zazněla 
naše hymna, pak jsme se ale přenesli do říše zvířat 
a hádali, o kterém z nich hudebníci hrají. Moc se 
nám líbil trombonista, jehož nástroj zněl úplně jako 
smutný žabák, obdivovali jsme xylofonistu a jeho 
rychlé ruce. Netušili jsme, co všechno umí hudba 
vyjádřit. O všech skladbách nám povídal dirigent 
a dával nám různé hádanky. Na závěr zazpívala 
zpěvačka písničku o Saxaně, a my jsme se k ní 
přidali. Koncert se nám moc líbil a chtěli bychom 
na něj znovu.

Žáci 1. a 2. třídy ZŠ Spojenců

Václav 
Santolík

Junior Band ZUŠ Horní Počernice

Jiří 
Holešovský
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Jan Kačer

K přátelům
Knížka je o podzimu. Višnička před mým oknem je 
sedřená větrem. Listí zežloutlé, svěží zeleň léta je 
vzpomínkou. Tu a tam stopky seschlých, nesklize-
ných višní. Nabízí se tesknota po zakončeném létu, 
ale přemáhá ji radost z harmonie barev, z vlídného 
očekávání zimy.
Knížka je o přátelství. O trýznivém smutku 
z odcházení i o radostném pocitu štěstí ze zázraku 
spoluúčasti na životě s těmi, co se sice vzdalují, ale 
neodejdou nikdy. Před rychlostí prchajícího času 
přivíráme oči a jako zářící body na cestě potkáváme 
přátele.

Alexandra Potter

Není přání jako přání
Při četbě knihy Není přání jako přání budete váhat, 
zda vám její tvorba připomíná spíše 
Betty MacDonaldovou v moderním hávu nebo 
eskapády Bridget Jonesové.
Londýňanka Heather se stále vyrovnává s nevěrou 
bývalého přítele, po němž jí zůstaly jen hořké vzpo-
mínky a nesplacený byt. Jednoho dne v dešti potká 
cikánku, která jí vnutí vřes pro štěstí, který prý splní 
všechna přání. A svět se jako mávnutím kouzelného 
proutku skutečně začíná měnit a život se rozjasňuje.

Dušan Uhlíř

Moravský pitaval

Historie je plná dramatických příběhů o provinění 
a trestu. Mnohé z nich jsou pozoruhodné svými 
postavami, jiné okolnostmi, další prostředím, ale 
všechny mají jedno společné – pohnuté lidské 
osudy.
Moravský pitaval, jehož autorem je renomovaný 
brněnský historik, univerzitní profesor 
Dušan Uhlíř, autor řady publikací o významných 
událostech novověkých dějin, za něž sklidil 
několik prestižních cen, se po svém hlásí 
k této tradici.

Zuzana Maléřová

Šťastná hodina
Šťastná hodina je pozoruhodnou, intimní sbírkou 
padesáti příběhů žijících osobností. 
„Když naše slova naleznou domov, zažíváme 
šťastnou hodinu,“ vítala neděli co neděli autorka 
své hosty v živém vysílání Českého rozhlasu 
Regina. Knihou se k těmto ojedinělým setkáním 
vrací, aby zachytila, co z našich životů mizí 
a co zůstává. Ve Šťastné hodině se tak vedle sebe 
ocitají lidé nejrůznějších profesí i generací. 
Herci, muzikanti a zpěváci, fotbalisté, psychiatr, 
kněz, fi lozof, režiséři a mnozí další. 
Život každého z nich tu stojí sám o sobě, 
dohromady však tvoří výpověď o nás všech.

Isaac Bashevis Singer

Krátký pátek a jiné povídky
Jedna z nejlepších povídkových sbírek nositele 
Nobelovy ceny za literaturu z r. 1978 konečně 
vychází česky ve svém celku. 
Povídky I. B. Singera není třeba našim čtenářům 
příliš představovat, svým hlubokým vhledem 
do lidské duše a neméně hlubokým soucítěním 
patří ke zlatému fondu světového písemnictví 
po druhé světové válce.

Milí naši čtenáři,
zavádíme pro vás novou službu, protože
mnohé z vás omezuje zdravotní handi-
cap a brání vám knihovnu navštívit.
Nabízíme proto donáškovou službu 
knih do vašich domovů, abyste neztratili 
kontakt s knihovnou a mohli se i nadále 
potěšit knihami podle svého přání.

Na květen připravujeme
Rádi bychom umožnili setkání v knihov-
ně s našimi čtenáři z řad seniorů, kteří 
patří mezi ty nejvěrnější. Chceme spolu 
s vámi zavzpomínat a dát prostor přede-
vším vám čtenářům i dřívějším knihovni-
cím. Sejdeme se v pondělí 14. května ve 
14 hodin v knihovně. Těšíme se na vás, 
pozvání včas dostanete. Pouze připomí-
náme, že se týká především nejstarší
kategorie našich čtenářů.

Literární výročí v dubnu:

Vítězslav Hálek
Narodil se 5. 4. 1835 v Dolínku u Měl-
níka. Básník, prozaik, dramatik a žur-
nalista patřil k představitelům gene-
race májovců, kterou se začíná nová, 
poobrozenecká epocha ve vývoji naší 
literatury. Ústřední místo v jeho díle 
patří lyrické poezii, nadšeně oceňova-
né současníky a kladené jimi nad dílo 
Nerudovo. Jeho sbírky Večerní písně 
a V přírodě patří k základním kamenům 
české lyriky 19. století. Významné ve své 
době byly i práce prozaické, zejména 
povídky a novely s tematikou pražskou 
a vesnickou.
Zdá se, že jaro už je opravdu tady, 
dovolte mi proto citovat úryvek z knihy 
Ptačí zpěv od Antony de Mello: „Jis-
tý člověk, který si velmi zakládal na 
svém trávníku, jednoho dne shledal, 
že se mu na něm rozrostly pampelišky. 
Použil všechny dostupné metody, aby 
je vyhubil. Avšak ne a ne se jich zbavit. 
Nakonec tedy napsal na ministerstvo 
zemědělství. Vyjmenoval všechno, co 
vyzkoušel, a svůj dopis uzavřel otázkou: 
„Co mám tedy dělat?“ V řádné lhůtě 
přišla odpověď: „Doporučujeme, abyste 
se naučil mít je rád.“

Za kolektiv knihovny Božena Beňová
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NAŠI JUBILANTI V BŘEZNU

KUČEROVÁ KRISTINA
KORCOVÁ HANA
PĚKNIC VOJTĚCH
KHEK JIŘÍ
BARTOŇOVÁ MILANA
SLAVÍK FRANTIŠEK
SKALICKÝ JOSEF
SKALICKÁ EMÍLIA
KABÍČKOVÁ ANNA
MACCHIA MARKÉTA
HORA ANTONÍN
HEJHAL JAROSLAV
CAMBAL JAROSLAV
ŘEŘICHOVÁ HANA
KELLNEROVÁ JIŘINA
ANDRLOVÁ OLGA

ŠVEJNOHOVÁ JIŘINA
STIBOR ALOIS
ŽIVCOVÁ JARMILA
VOLEJNÍKOVÁ VENUŠE
KREJČOVÁ KVĚTOSLAVA
KRÁL MILOSLAV
PŠÁDOVÁ JIŘINA
RŮŽIČKOVÁ KVĚTOSLAVA
JIROTKOVÁ JIŘINA
HORÁKOVÁ TAISA
HEJHALOVÁ MILOSLAVA
SRB JOSEF
VANICKÁ KVĚTOSLAVA
HORÁKOVÁ VERONA
BELŠÁNOVÁ LUBOMÍRA
SZENIAWSKÁ MARIE

VOMÁČKA JAROSLAV
KVASNIČKOVÁ VLASTA
VÁCHALOVÁ LIBUŠE
JEHLÁŘOVÁ FRANTIŠKA
TUČKOVÁ MARIE
BOSÁKOVÁ ZDEŇKA
NEDOROST JIŘÍ
KALENDA MIROSLAV
VÁVRŮ VOJTĚCH
JEŽEK JIŘÍ
HODAČ STANISLAV
NOVOTNÝ JOSEF
ŠRUBAŘOVÁ HANA
MARTÍNKOVÁ ZDEŇKA
BURIANOVÁ MARIE
ŠKALDOVÁ MIROSLAVA

PROGRAM ZO SENIOŘI v dubnu 2012

středa 4. dubna ve 14.00

BESEDA NAD KRONIKOU
s Ing. Hubertem Antesem

čtvrtek 5. dubna

POCHOD LESEM KOLEM NOVÉHO 
HRÁDKU VÁCLAVA IV.

Sraz ve st. Metra Č. Most v 8.00, trasa 3 nebo 5,5 km

úterý 10. dubna ve 14.00 na Chvalském zámku

ZÁMECKÉ POSEZENÍ
se spisovatelkou Evou Brabcovou

úterý 17. dubna

VYCHÁZKA BEROUN – TETÍN - SRBSKO
sraz v 8.50 v hale nádraží Smíchov, odjezd z 3.nástupiště 

v 9.20, vede Černá.

čtvrtek 19. dubna v 16.00 ve špejcharu

PLES SENIORŮ pořádaný ÚMČ Praha 20
čtvrtek 26. dubna v 16.00 na Chvalském zámku

ZÁMECKÉ POSEZENÍ 
s Karolínou Peake, vicepremiérkou pro boj s korupcí a před-

sedkyní legislativní rady vlády

středa 2. května ve 14.30 v klubovně 

PŘEDNÁŠKA MĚSTSKÉ POLICIE PRAHA

POZOR!
OD 1. DUBNA SE BUDEME SCHÁZET V ZASEDACÍ 

MÍSTNOSTI ÚMČ PRAHA 20 v Jívanské 635.

Ilona Juklová a Libuše Frouzová,
výbor ZO Senioři H. Počernice,

tel.: 721 002 992

Vzpomínáme
Dne 7. dubna 2012 uplynulo smutných

deset let od úmrtí Pavla Hřiba. 

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. 

S láskou vzpomíná a nezapomene rodina.

Děti ze ZŠ Ratibořická 
darovaly školu
V průběhu druhé poloviny února proběhla v ZŠ Ratibořická 
krásná a smysluplná akce. Všichni žáci od prvních tříd až 
po deváté třídy se rozhodli pomoci dětem v jiné části světa. 
Prostředníkem se jim stala organizace UNICEF. Zrodu této 
myšlenky předcházela beseda s ředitelkou české pobočky 
UNICEF Pavlou Gombou na Chvalském zámku. Prezentace 
její činnosti, promyšlenost a úspěšnost projektů se staly 
hlavními důvody našeho rozhodnutí. Myšlenka, že sami 
mohou pomoci jiným dětem, je doslova nadchla. Rozhod-
li se uvolnit ze svých třídních sběrových kont potřebné 
fi nanční částky a společně je věnovat na zakoupení Školy 
v krabici, tj. kompletní sestavy učebních a vzdělávacích po-
můcek pro pomoc dětem, aby mohly pokračovat ve školní 
docházce v situacích katastrof.
Po odeslání fi nanční částky obdrželi od UNICEF certifi kát 
jako výraz uznání za významnou pomoc ve prospěch 
dětí a písemné poděkování za věnovaný dar. Celou akci 
provázely spontánní besedy o životních podmínkách dětí 
v rozvojových zemích a možnostech, jak jim lze pomoci. 

V mnohé dětské duši zůstal hluboký pocit 
uspokojení z celé akce a možná, že jed-
nou bude dostatečným důvodem zájmu 
o potřebné v jejich budoucím životě.

Mgr. Hana Žáčková,
učitelka II. Stupně
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Ve školní praxi se u nás, stejně jako na 
ostatních školách, setkáváme s vada-
mi řeči, což se projeví hned při zápisu 
budoucích prvňáčků. Přitom je nutno 
zdůraznit, že nesprávná výslovnost 
komplikuje úspěšnost školních výsled-
ků žáka ve čtení, psaní, ale většinou 
má také vliv na možné budoucí psy-
chické problémy či zafi xování ne-
správného tvoření hlásek do pozděj-
šího věku, což je s plynoucím časem 
stále obtížněji odstranitelné. Dlouho 
naše škola hledala způsob, jak dětem 
s vadami výslovnosti pomoc. Nakonec 
bylo rozhodnuto, že do výuky bude 
zařazen nepovinný předmět Logo-
pedická cvičení. Jedná se podpůrný 
předmět, primárně určený dětem 
s vadnou výslovností; časová dotace 
je jedenkrát týdně, avšak musíme kon-
statovat, že zájem vysoce překračuje 
naše možnosti.

Jak vlastně vypadá výuka 
v tomto předmětu? 
Hodina se zahajuje dýchacím cvičením 
v různých polohách, důraz je kladen 
na břišní dýchání. Nechybí ani soutě-
že – o největší bublifukovou bublinu či 

nejdelší trajektorii odfouknutého 
peříčka. Na vítěze vždy čeká sladká 
odměna, což jen podporuje soutěži-
vého dětského ducha. Po rozdýchá-
ní je na řadě skupinová práce, která 
má za cíl podporu tvoření hlásek 
– vždy formou básniček, říkanek, 
veršovaných pohádek, popřípadě 
dramatizací. Každý se účastní, jen 
role se postupně střídají. Druhá 
polovina hodiny je věnována individuál-
ním cvičením hlásek, každý žák procvi-
čuje to, s čím má potíže. Musíme však 
zdůraznit, že naše práce nenahrazuje 
práci klinického logopeda, je jen jejím 
doplněním. Vzhledem k počtu dětí je 
to práce náročná, ale vzhledem k vi-
ditelným výsledkům má smysl. Učíme 
dítě správně tvořit hlásku, na správném 
místě; vše pak procvičovat v různých 
hláskových skupinách, slabikách, 
slovech i říkadlech se zpětnou kontrolou 
v zrcátku. Děti taktéž dostávají domá-
cí úkoly, za jejichž splnění následuje 
nezbytná pochvala, někdy i odměna. 
Nelze však nikdy vše přenechat jen 
škole, je třeba i soustavné koordinace 
ze strany rodičů, běžná mluva je často 
klíčovým prvkem pro utvrzení získaného 
poznatku. Sekundární význam našeho 

předmětu je i mnohem 
zásadnější; společnými 
aktivitami se u dětí s vad-
nou výslovností odbourává 
strach z hlasového projevu 
před ostatními, k nemalému 
rozšiřování slovní zásoby, 
ale koneckonců i k příleži-
tosti zažít pocit z úspěchu. 

Mgr. Věra Forkertová, 
speciální pedagog ZŠ 

Stoliňská

Logopedická cvičení ve Stoliňské

V minulém čísle nějak chyběly 
články z naší milé školičky. Nebylo 
to lajdáctví, jen událostí bylo tolik, 
že se nenašel nikdo, kdo by o dění 
ještě dokázal informovat veřej-
nost. Pokusíme se situaci napravit 
a seznámit vás s tím, co naše žáky 
a jejich rodiče čeká. Březen je 
ve znamení sportu, vědění i mi-
moškolních aktivit. V tělocvičně 
školy se konal turnaj ve fl orbalu, 
paralelně proběhl lyžařský a snow-
boardový kurz. Děti zůstaly bez 
újmy na zdraví a krásných zážitků 
mají nespočet. Koncem března 
připravujeme víkendové „eskymo-
vání“, což jsou nevšední zážitky 
na kajaku v areálu VŠZ, dále Safari 
zájezd.
V oblasti vědění proběhlo úspěšné mezi-

národní šetření počítačové gramotnosti 
osmého ročníku. Konec března je také 
ve znamení vzdělávání našich pedago-
gů – získané prostředky z grantu MHMP 
použijeme na proškolení pedagogů 
v oblasti práce s třídou a dalšími jevy, 
které plynou z pedagogického působe-
ní.
Na začátek dubna je zařazeno slav-
nostní předání koloběžek pro podporu 
sportu a udržitelné dopravy za účasti 
zástupců MČ a příslušného odboru 
MHMP. Taktéž bude dokončena Chval-
ská školní stezka pro širokou veřejnost, 
takže se chystá její slavnostní otevření. 
Pomalu začínáme připravovat pilotní tes-
tování pátých a devátých ročníků, které 
proběhne začátkem června pod 
vedením České školní inspekce.
Koncem května také připravujeme 

školu v přírodě pro 
první stupeň, žá-
kům druhého stupně 
přípravujeme cyklistický 
kurz, který se těší velké 
oblibě. V první polovině června 
chystáme oslavu naší školy, která slaví 
225 let, a to je pádný důvod k oslavě! 
Další menší akce nelze všechny vypsat, 
byl by to dlouhý seznam. Na závěr ještě 
s předstihem pozvánka na vernisáž naší 
tradiční soutěžní výstavy, která začne 
na Chvalském zámku 4. 6., ale o tom se 
včas v Hornopočernickém zpravodaji 
dočtete. Někdy se nám zdá, že školní 
rok je nějak moc krátký... 

Martin Březina, ředitel ZŠ Stoliňská

Plánované akce na Stoliňské

ZŠ Stoliňská pořádá
5. ročník výtvarné 
soutěže, v letošním 
roce na téma:

Pohádkový svět
Práce, tvořené libovolnou technikou, 
odevzdejte 
do 31. 5. 2012 do kanceláře školy 
označené celým jménem a kontaktními 
údaji na vás. 

Výtvarné práce budou vystaveny na 
Chvalském zámku od 4. do 16. 6. 2012.

Slavnostní vyhodnocení a vernisáž 
proběhne 4. 6. 2012 od 16.00 hodin na 
Chvalském zámku.

Bližší informace získáte u E. Krajňákové 
– 739 080 390, 281 921 127.

Vedení ZŠ Stoliňská
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Poslední únorový den jsme ve Střed-
ní odborné škole pro administrativu 
Evropské unie přivítali opravdu 

vzácnou návštěvu, radní hlavního města 
Prahy JUDR. Helenu Chudomelovou, 
kterou doprovázela ředitelka odboru 
školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. 
Lenka Němcová.

Obě ženy byly přivítány vedením ško-
ly v čele s Mgr. Romanem Liškou. 
Při lehkém občerstvení pan ředitel 

ve stručnosti obeznámil hosty s nedáv-
ným vývojem školy. Udělali jsme hodně 
práce a máme se čím chlubit. Mluvilo 
se o úspěšně dokončené rekonstrukci, 

excelentních výsledcích u maturitních 
zkoušek a v neposlední řadě o stále 
rostoucím zájmu žáků devátých tříd 
o studium na naší škole.

V doprovodu studentů se pak návště-
va vydala na prohlídku školy, při 
níž nahlédla i do výuky některých 

předmětů. Je toho u nás k vidění hodně, 
ale čas paní radní utíká rychle, a tak se 
po zápisu do naší pamětní knihy musela 
opět vydat za svými povinnostmi. Hosté 
nás opouštěli plni příjemných dojmů 
a my věříme, že se k nám někdy zase 
rádi vrátí.

Vitaliy Babets, student SOŠ

Vítejte, vzácní hosté!

Romanovci na Pražském hradě

Němčina pro úspěšnou 
kariéru pokračuje

Studenti ze Střední odborné školy pro administrativu EU, kteří studují ruský jazyk si zpestřili výuku návštěvou unikátní výstavy 
s názvem Carský dvůr pod žezlem Romanovců. Tato sbírka předmětů, která k nám byla dovezena přímo z moskevského Kremlu, 
mapuje vzácné umělecko-historické památky 17. století přímo spojené s cary Michailem Fjodorovičem a Alexejem Michajlovičem. 

S obdivem jsme si prohlédli vystavené exponáty, 
např. portréty slavných panovníků, předměty týka-
jící se dvorních slavností carského dvora, exponáty 
z prostředí náboženství a z prostředí výchovy car-
ských dětí. Byli jsme nadšeni, že jsme mohli vidět 
tuto jedinečnou sbírku na vlastní oči.

Míková, Krajíčková/P2B

V úterý 21. února v návaznosti na prezentaci 
projektu „Němčina pro úspěšnou kariéru – 
Deutsch für die Karierre“ navštívili studenti 
Střední odborné školy pro administrativu 
Evropské unie sídlo německé fi rmy SAP BSCE, 
s.r.o. v Praze.
Hlavním důvodem této exkurze bylo seznámit 
se v praxi s prostředím, organizací a způsobem 
fungování nadnárodní fi rmy. Ve velké meetingo-
vé místnosti se střídali zaměstnanci z různých 
oddělení a popisovali, co jejich práce obnáší, jak 
se na svou pozici do fi rmy dostali a jaké znalosti 
a dovednosti jsou pro jejich pozici důležité.
Velmi zajímavá byla přednáška z oddělení řízení 
lidských zdrojů, která proběhla v německém 
jazyce. Zjistili jsme, že velmi dobré znalosti ně-
meckého jazyka a jazyků obecně jsou pro získání 
zaměstnání v takovéto metropolitní fi rmě pro nás 
velkou výhodou. Asi nejzajímavějším a nejaktuálnějším bodem pro nás byla přednáška o přijímacím pohovoru a způsobu získání 
místa v takovéto fi rmě. Dozvěděli jsme se, jaké jsou nejčastější chyby žadatelů a jak se na přijímací pohovor dobře připravit.
Všichni přednášející nám ochotně odpovídali na naše dotazy a pokusili se nám co nejpřesněji přiblížit náplň své práce. Exkurze 
byla zakončena prohlídkou celé budovy, kde jsme vše viděli přímo v praxi. 

Magdalena Bečková, studentka P4A
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Po roce jsme opět 
roztančili Lucernu

Dveře stále otevřené

Úspěšný basket 
v Horních Počernicích

Voslední únorová neděle byla pro 
studenty SOŠ pro administrativu 
Evropské unie dnem svátečním, 

zejména pro naše maturanty a studenty 
prvních ročníků, protože v Lucerně se 
konal tradiční maturitní a imatrikulační 
ples naší školy. Prváci a čtvrťáci se sešli 
dvě hodiny před začátkem, aby nacvičili 
nástupy a půlnoční překvapení. 

V půl sedmé se začala Lucerna plnit 
svátečně naladěnými hosty a v 
sedm hodin byl ples slavnostně 

zahájen. Po předtančení v rytmu valčíku 
vykročili na plochu naši benjamínci. 
Poté, co je jejich třídní učitelé ozdobili 
stužkami, provedli prváci při polkovém 
sólu své rodiče. Zlatým hřebem večera 
bylo ale samozřejmě šerpování maturan-
tů. Studentky byly ve svých nádherných 
večerních róbách a nápaditých účesech 
téměř k nepoznání, garde jim dělali 

jejich spo-
lužáci odění 
do slav-
nostních 
večerních 
obleků. 
Poděkování 
zástupců 
čtvrtého 
ročníku, ale 
především 
milá slova ředitele školy Mgr. Romana 
Lišky předcházely tradičnímu rituálu – 
šerpování, fotografování a přípitek, ne-
mohla chybět ani nejzábavnější část pro 
všechny zúčastněné – plachty a padáky 
plné darovaných mincí. Průběh večera 
zpestřila nápaditá půlnoční překvapení 
i taneční vystoupení poloprofesionál-
ních skupin, jejichž členkami jsou naše 
studentky. 

Dojemným okamžikem bylo pře-
dávání dárkového šeku třídy P4B 
v hodnotě 2.000 Kč paní vychova-

telce z dětského domova ve Volyni. Stu-
dentky této třídy s dětským domovem 
spolupracovaly po celou dobu svého 
studia. Věřme, že se tento počin stane 
tradicí, neboť spolupráce s DD Volyně 
se dále úspěšně rozvíjí.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Poslední letošní den otevřených dveří ve Střední odborné škole 
pro administrativu Evropské unie proběhl 7. března. I tentokrát 
byl zájem ze strany žáků devátých tříd opravdu velký, navštívilo 
nás přes tři sta padesát potenciálních uchazečů o studium. 
Všem děkujeme a věříme, že se s většinou z nich sejdeme 

u přijímacích pohovorů a poté na začátku školního roku. Dny 
otevřených dveří sice probíhají od listopadu do března, ale 
dveře u nás mají hosté otevřené stále. Po předchozí telefonic-
ké domluvě je možné si návštěvu kdykoli domluvit.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Basketbalový oddíl TJ Sokol Horní Počernice má tři 
družstva mužů, jedno družstvo žen a pokud jde o kate-
gorie mladých, hrají za Počernice dvě chlapecká a jedno 
dívčí družstvo. Oddíl basketbalu má 83 členů a v rámci 
počernického Sokola patří k největším oddílům
„A“ družstvo mužů hraje Pražský přebor a momentálně je 
v tabulce na skvělé třetí příčce. Z pohledu počernického 
sportu jde o vůbec nejvyšší soutěž, která se v naší měst-
ské části hraje. Družstvo mužů „B“ hraje 2. třídu „B“ a je 
na osmé příčce, družstvo mužů „C“ hraje 2.třídu „A“ a je 
bez jediné prohry bezkonkurenčně na prvním místě a míří 
k postupu do vyšší soutěže. Družstvo žen hraje 1. třídu 
a vede si rovněž výborně. Počernické basketbalistky jsou 
v tabulce na šestém místě. Chlapci ročníků 1996 a 1997 
hrají Pražský přebor U17 a jejich výkon také zdobí šestá 
příčka tabulky. Nejmladší chlapci ročníku 1999-2003
se letos ofi ciální soutěže neúčastní, připravují se na vstup 
do soutěže „mladší mini“ v příští sezóně.
Stejně tak pro naše nejmladší děvčata ročníků 2002-2005 
prozatím soutěž v jejich věkové kategorii neexistuje, ale 
připravují se s velkým nadšením na soutěže v nadcházející 
sezóně.
Všechna družstva počernického basketbalu jsou otevřená 
dalším zájemcům. Jsme přesvědčeni o tom, že se nám i do 
budoucna podaří udržet počernický basketbal na vynikající 
úrovni a pod basketbalovými koši budeme neustále nachá-
zet sportovní úspěchy a především stálou radost ze hry.

Ing. Vladimír Ptáček, předseda basketbalového oddílu 
Sokol Horní Počernice
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ŠSK Újezd nad Lesy 
- oddíl lehké atletiky ve spolupráci 
s Městskou částí Prahy 21 pořádá 
7. ročník lesního běhu

BĚH O POHÁR STAROSTY aneb 
BĚH ZA ÚJEZDSKOU SOVOU
v neděli 13. 5. 2012

V neděli 22. dubna 2012 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) 
v pořadí již 14. VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček. Cílem 
akce je najít domov kočkám z útulků a získat krmení pro ty, které si noví majitelé neod-
nesou. Vstupenkou na výstavu je konzerva krmení pro kočky, kterou je možné koupit i na 

na lesních cestách poblíž nového fotbalového hřiště na Blatově Doprava: metro B 
stanice Černý Most, odtud autobus č. 250 a 261 do Újezda nad Lesy, zastávka Blatov, 
autobus č. 163 z metra A stanice Depo Hostivař nebo vlakem do Klánovic a odtud 
pěšky cca 20 minut. Z autobusové zastávky bude značeno. Ze zastávky Blatov cca 
100 m ve směru jízdy autobusu, u Pizzerie přejít na druhou stranu vozovky k restauraci 
Stodola a odtud značeno cca 300 m ke startu. Přihlášky na místě startu od 8:00 hod. 
a končí nejpozději 15 minut před startem příslušné kategorie. 
Startovné: 10 Kč předžactvo a žactvo, 30 Kč dorost a dospělí. 
Podmínky startu: závodníci startují na vlastní nebezpečí, přihláškou k závodu potvrzují svou zdravotní způsobilost. Start závodní-
ka je povolen pouze v jedné kategorii! Závody jsou zařazeny do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2012. V kategorii Přípravka 
III mohou startovat i mladší závodníci, pokud chtějí být započítáni do Poháru Pražských běžeckých nadějí 2012. Tratě: lesní cesty, 
použití treter dovoleno. Ceny: běžci na prvním až třetím místě v kategorii obdrží medaile, poháry a ceny od sponzorů závodu. 
Kategorie broučci a berušky nebude vyhlašována, závodníci obdrží drobné ceny ihned po doběhu. Občerstvení: po doběhu 
každý závodník obdrží drobné občerstvení. V místě startu bude také možné občerstvení zakoupit. V průběhu závodu bude možné 
zakoupit pro děti i dospělé kvalitní sportovní oblečení fy Joky. 
Informace o jednotlivých kategoriích a propozicích závodu na: Zuzana.Olsanova@cdt.cz, tel.: 607148116 nebo kohoutova.
radoslava@seznam.cz, telefon 777157075

VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umis�ovací výstava
opuštěných koček

místě.
Co na vás na výstavě čeká? 
V Chvalské tvrzi bude k vidění zhruba stovka 
koček a koťat, která se těší na nový domov. 
Většinou se jedná o bytové mazlíčky, mezi 
vystavenými zvířaty se ale najdou i kočky 
vhodné k domku se zahradou. Seznámit se 
budete moci s kočičími dorostenci, kteří po-
těší vaše dítě, i rozšafnými staršími kočkami, 
které snadno zapadnou do poklidného života 
většiny rodin.
Všechny vystavované kočky jsou vakcinova-
né a v dobrém zdravotním stavu, který ještě 
na místě prověří veterinář. U zvířat starších 
8 měsíců je samozřejmostí kastrace. Kočky, 
jež na výstavě uvidíte, momentálně žijí 
v některém z 10 soukromých útulků, převážně 
v Praze a okolí. Právě pro tato zařízení jsou 
určeny konzervy, které se získají ze vstup-
ného. Umožní nakrmit další kočky a koťata, 
dokud se i pro ně nenajdou vhodné domovy.
Pro děti je přichystán tradiční výtvarný pro-
gram. Navíc děti, které přinesou na výstavu 
vlastnoručně namalovaný obrázek kočky 
(čtvrtka velikosti A4), mají vstup zdarma!

Proč umisťovací výstava? 
Důvody, proč umisťovací výstavy pořádáme, 
se dají shrnout do tří bodů:
• zájemci o adopci zvířete oceňují, že si 

mohou svého budoucího domácího mazlíka 
vybrat z více než stovky koček různého 
vzhledu i povahy
• výstava je příležitostí najít dobrý domov 
pro zvířata z lokalit, kde je o kočky minimální 
zájem
• krmení, které se vybere na „vstupenkách“ 
a od sponzorů, zásadním způsobem pomáhá 
soukromým útulkům uživit jejich svěřence. 
Výstavy pro kočku pořádáme již devátým 
rokem. Akce jsou úspěšné jak z hlediska 
návštěvnosti, tak počtem umístěných zvířat.
Akce se koná v prostorách Chvalské tvrze 
(Praha 9 - Horní Počernice), 22. dubna 2012 
od 10 do 17 hodin. Tvrz se nachází jednu za-
stávku autobusem od konečné metra B Černý 
most. Použít můžete autobus číslo 223, 261, 
273, 296, 304 a 353 (zastávka Chvaly). 

Další informace? 
Další informace o chystané výstavě vám rádi 
poskytneme na emailu 
vystava@kocky-online.cz nebo na telefonu 
603 705 072. Podrobnosti o výstavě najdete 
i na www.kocky-online.cz/akce, kde si také 
můžete vybrat kočičího společníka 
on-line z databáze veterinárně ošetřených 
zvířat z celé republiky.

www.kocky-online.cz
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Již podruhé se tvůrci webu ePočernice sešli se svými čtenáři a příznivci 
na reprezentačním plese na Špecharu v pátek 24. února. Ples byl zcela 
v režii hornopočernických fi rem – k tanci a poslechu hrála kapela Bueno 
Míly Schovánka, o žíznivé krky a hladové žaludky se starala fi rma Lautia 
pana Jiřího Voleny.
Tancovalo se po celý večer. Kapela hrála všechny žánry od polky, valčíku, 
kankánu přes letkis až po tanec malého ptáčka. Předtančení v duchu 
breakdance strhlo všechny účastníky k neuvěřitelným tanečním výkonům 
a kreacím. Zábava plynula tak báječně, že nikdo nesledoval čas a odcházeli 
jsme (stejně jako loni) až v ranních hodinách. O tom, že se ples návštěvníkům 
líbil, svědčí i mnoho emailů, které jsme na redakční adresu dostali. Z jednoho 
cituji: „Děkujeme za příjemný kulturní zážitek v podobě reprezentačního plesu 
webu. Oba jsme se s manželem báječně bavili. Doufáme, že budete v této 
tradici pokračovat a podaří se vám roztančit stále víc „Počerničáků“. Přejeme 
webu hodně zajímavých témat a čtenářů.“ Nezbývá než poděkovat všem 
návštěvníkům za přízeň a dobrou náladu. Doufejme, že se za rok zase 
sejdeme ve zdraví. Již teď jste všichni srdečně zváni. 

Zuzana Foglarová

Vypadá sportovně, jinak než v tele-
vizi, to je on? Takové a podobné 
otázky se nesly chodbou místního 

gymnázia poté, co studenti zaznamenali 
neobvyklou návštěvu. Onou osobou, 
která budila nejen zvědavost, ale 
dokázala si získat ihned sympatie, byl 
v současné době nejprodávanější český 
spisovatel Michal Viewegh.

Ve svém nabitém čase plném literár-
ní tvorby, autorského čtení a pra-
covních výjezdů, si velice ochotně 

našel čas pro besedu se studenty. 

Studenti měli zkrátka štěstí. Na první 
pohled bylo vidět, že vystoupit před 
očima „náctiletých“ nečiní spisovateli 
žádné potíže. Ba právě naopak. Beseda 
probíhala v uvolněné atmosféře, kdy pan 
spisovatel během pár okamžiků našel 
se studenty společnou řeč. Jak by také 
ne, vždyť Michal Viewegh a jeho dílo se 
v současné době nachází na nejednom 
seznamu povinné četby k maturitě.

Kvido z Báječných let pro psa ale 
nebyl jedinou postavou, o které se 
hovořilo. Studenty zajímaly i posta-

vy nové, z děl dosud neznámých a ne-
zfi lmovaných. Dozvěděli 
se o samotném tvůrčím 
procesu autora, o jeho 
nelehkých začátcích, kdy 
opustil ekonomickou ško-
lu, aby se mohl věnovat 
právě tomu, co ho nejvíce 
baví a naplňuje – litera-
tuře. V té době se musel 
nějakým způsobem uživit 
a vůbec nevěděl, zda-li 
někdo bude jeho knihy 
vůbec číst. Měl štěstí. Ale 
měl taky vůli, cíl, odhod-
lání a odvahu. Odvahu jít 

si za svým. Možná, že i tento fakt může 
inspirovat mnohé studenty. Nemusí 
z nich být slavní spisovatelé, ale mohou 
být úspěšní v kterémkoli oboru, budou-li 
k němu přistupovat poctivě.

Beseda s Michalem Vieweghem za-
čala literaturou – autorským čtením
povídky. Náplň debaty setkání však 

už jen o literatuře nebyla. Mluvilo se 
o životě, a právě proto byla pro studenty 
i profesory velice zajímavě a přínosně 
stráveným odpolednem.

Mgr. Milada Schieblová,
vyučující českého jazyka a dějepisu

Maturitní otázka naživo

Ples webu ePočernice byl 
úspěšný

Pozvání na Jarní ples seniorů
ve čtvrtek 19. dubna

ÚMČ Praha 20 srdečně zve naše seniory na Jarní ples, který 
se koná ve čtvrtek 19. dubna 2012 od 16. hodin ve špejcharu 
na Chvalech. Čeká vás krásné předtančení, pohodové chvíle, 
kdy si podle nálady můžete zatančit nebo jen posedět a po-

slouchat hudbu v milé společnosti.
Těší se na vás plesový výbor ve složení 

Hana Moravcová, Alena Štrobová a Jaroslav Kočí st.

SETKÁNÍ
bývalých členů skautské organizace
v Horních Počernicích a jejich přátel
se koná 
v sobotu 21. 4. 2012.
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Při nejrůznějších příležitostech a se-
tkávání lidí se až na malé výjimky vždy 
pohovoří také o zdraví. Co je zdraví? 
Učebnicová defi nice spatřuje zdraví 
jako stav dokonalé tělesné, duševní 
a sociální pohody, který je výsledkem 
souladu ve vzájemném působení 
organizmu a prostředí. Jakékoliv 
odchylky od tohoto ideálního stavu se 
člověk od počátku své existence sna-
žil odstraňovat. Tak postupně vzniklo 
léčitelství jako počátek uvědomělého 
lékařství. Prvními prostředky se stala 
voda, teplo, světlo a léčivé rostliny.

V těchto počátcích byli za hlavní původ 
nemocí považování démoni a duchové, 
proto se léčení ujímali šamani. V dal-
ším vývoji byla víra v démony a duchy 
nahrazena vírou v bohy, a břímě léčení 
a uzdravování se ze šamanů přesunulo 
na profesi kněží už u starověkých Asy-
řanů, Egypťanů a Indů. Léčením ran se 
zabývali ranhojiči. Ve starém Řecku se 
v 5. a 4. století před naším letopočtem 
lékařství vymanilo z vlivu kněží zásluhou 
Hippokrata. Ten považoval nemoc za 
jev, který má přirozené příčiny a pozna-
telné zákonnosti. Mimo to kladl vysoké 
požadavky na vzdělání lékaře a jeho 
morálku. Nejslavnějším lékařem římské-
ho impéria byl Galenus, jehož názory 
byly tradovány po celý středověk.

Počátky moderního lékařství podlože-
né objevy přírodních věd jsou spojeny 
s obdobím renesance. Prvním, kdo 
v 16. století poznatky vědy využíval, byl 
německý lékař a chemik Paracelsus. 
Počátkem 18. století se ze základních 
oborů vnitřního lékařství a chirurgie 
počaly postupně oddělovat další samo-
statné obory, např. pediatrie, neurologie, 
oftalmologie atd. s novými mikrobiolo-
gickými objevy /Pasteur, Koch/, které se 
staly účinnou zbraní v boji s infekčními 
onemocněními. Tehdy se pro tuto široce 
rozvinutou oblast počalo užívat pojme-
nování zdravotnictví. Soudobé vědecké 
lékařství – zdravotnictví – má oporu 
zejména v rozvoji genetiky, elektroniky 
a kybernetiky. Zdravotnictví jako systém 
představuje společenství sociálně–eko-
nomických a zdravotních opatření, kde 
základním článkem je vědecké lékařství. 
Společnost /stát/ jeho pomocí uskuteč-
ňuje svůj zájem o uchování a zlepšování 
zdraví svých občanů jako neoddělitelné 
části struktury řízení státu.

Ve vývoji lidské společnosti se posuzo-
vání zdraví a možností jeho uchování či 

zlepšení proměňovalo návazně na vznik, 
rozvoj i zánik historických kultur a spole-
čenství. To se pak projevovalo v systému 
zdravotní a sociální péče té které doby.
Jaká byla zdravotní a sociální péče 
v našich původních obcích v 19. a ve 
20. století, to se vám pokusím přiblížit 
ze stručných záznamů kronik. Ve druhé 
polovině 19. století zajišťoval zdravotní 
péči v tehdejších obcích Horní Počer-
nice a Čertousy obvodní lékař sídlící 
v Dolních Počernicích. Jejich dostupnost 
pro naše občany byla přímo závislá na 
možnosti dopravy lékaře k pacientovi 
nebo naopak pacienta k němu. Často 
nemocná bývala v tomto období školní 
mládež. V záznamech školních kronik 
byla proto zdravotní situaci žáků věnová-
na každoročně pozornost. Zazname-
náno tak bylo například v roce 1888 
v kronice Chvalské školy: Na podzim 
propukla mezi žáky nemoc záškrt, která 
si vyžádala čtyři oběti. Na jaře roku 1889 
zuřila v obcích Chvaly a Svépravice ne-
moc neštovice, která si vyžádala další tři 
oběti. V zápisu roku 1890 je pak uvede-
no, že c.k. okresní hejtmanství v Karlíně 
nařídilo MUDr. Maixnerovi očkovat v září 
děti první a druhé třídy Chvalské školy 
proti neštovicím. Očkováno bylo tehdy 
celkem 66 dětí.

A v dalších letech ještě například: Ob-
vodním lékařem MUDr. F. Nedošínským 
byla 18. ledna 1896 zjištěna u devíti dětí 
epidemická nemoc spála. Bylo proto 
přerušeno na několik dní vyučování a po 
dezinfekci obnoveno, i když nemoc zce-
la pominula až koncem měsíce března. 
V podzimních měsících roku 1897 se 
u nejmenších dětí vyskytl dusivý kašel. 
Pro výskyt většího množství onemocnění 
dětí spalničkami bylo na období od 22. 
do 27. října zastaveno na škole ve Chva-
lech i v Horních Počernicích vyučování. 
V měsících říjnu až prosinci roku 1900 
řádila u dětí epidemie příušnic, a tak c.k. 
okresní školní rada nařídila zákaz školní 
návštěvy dětem z rodin učitele Horno-
počernické školy B. Srby. Okresní lékař 
v Karlíně nařídil přerušit ve škole vyučo-
vání od 12. ledna do 18. února 1907. Ze 
zápisů školních kronik je možno rovněž 
vyčíst, že za první desetiletí 20. století 
počet úmrtí dětí na epidemické nemoci 
na našich obou školách poklesl na tři 
případy, zatímco v posledním desetiletí 
19. století umíralo téměř každoročně 
dětí několik. Toto zlepšení je připisováno 
k dobru pravidelnému očkování a zdo-
konalování lékařské péče. V hodnocení 
zdravotního stavu školních dětí 

v období první světové války 
/1914-1918/ je uvedeno, že přes nedo-
statečnou výživu byl celkový zdravotní 
stav dětí lepší než v období předváleč-
ném. Nevyskytly se případy onemocnění 
epidemickými nakažlivými nemocemi, 
pouze běžná onemocnění z nachlazení. 
Až v samém závěru válečnému období 
propukla všeobecná chřipková 
epidemie, takže na školách bylo 
vyučování od 10. 10. do 3. 11. 1918 
přerušeno.

K připomenutí organizování zdravot-
ní péče vraťme se časově do druhé 
poloviny 19. století. Do doby, než přímo 
v našich původních obcích počali pů-
sobit praktičtí lékaři, musili naši občané 
k ošetření dojít za obvodním lékařem 
nebo je musel ve vážnějších případech 
lékař navštívit, což bylo spojeno s pro-
blematikou jeho dopravy. Podle vážnosti 
onemocnění lékař rozhodoval o případ-
né potřebě léčení v některé pražské 
nemocnici, kam dával doporučení. 
Přeprava takového nemocného, stejně 
jako doprava lékaře, se děla na zapůj-
čeném povozu nebo bryčce tažených 
koňmi. Obvodní lékař v přidělených 
obcích prováděl všechna zdravotní 
opatření, která na sklonku 19. století 
byla souhrnně označována jako funkce 
„zdravotní policie“. Byl to především 
obecný zdravotní dozor, prohlídky 
zemřelých, prohlídky a očkování na 
školách, základní lékařská péče pro 
obyvatele obce, ale také léčení chudých 
příslušníků obce žijících v pastouškách 
apod. Příslušenství obcí do obvodů, 
jejichž velikost a sídlo se v čase měnilo, 
zůstalo v platnosti až do roku 1951. Pro 
vedení porodů, které v té době probíhaly 
téměř všechny doma, byla v každé naší 
původní obci alespoň jedna zkušená 
porodní asistentka. Ke komplikacím 
a složitějším případům si přivolávala 
příslušného obvodního lékaře.

O dalším vývoji za první Československé 
republiky v pokračování. 

Ing. Hubert Antes, kronikář

Historie dávná i nedávná
Zdravotnictví a sociální péče

48.
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Se šikanou se člověk může setkat ve 
všech věkových i sociálních skupinách, 
v jakémkoliv typu škol a školských 
zařízeních, v armádě, sportovním klubu, 
ve vězení, ale i v rodině či v zaměstnání. 
Následky šikany si do dalšího života od-
nášejí všichni zúčastnění, největší dopad 
má ale pochopitelně na oběť. Důležitou 
součástí boje s tímto negativním, velmi 
nebezpečným společenským jevem 
ve škole je co nejlepší informovanost 
dětí, rodičů i učitelů. Jednou z možností 
jsou besedy s odborníky. Jedné takové 
se v úterý 28. 2. 2012 zúčastnili žáci 2. 
stupně naší školy. Emeritní kriminální 
rada JUDr. Miloslav Dočekal se snažil 

žáky před nebezpečím šikany varovat, 
ukázal jim, odkud se šikana bere, jak 
rozpoznat oběti, identifi kovat pachatele, 
ale především, jak šikaně předcházet 
a jak na její projevy ve svém okolí reago-
vat. Zabýval se také moderním jevem – 
kyberšikanou. Připomněl žákům, že prá-
ce s moderní technikou je přínosem, ale 
má i svá nebezpečná úskalí. Nikola z 9. 
ročníku akci ohodnotila slovy: „Beseda 
byla velice zajímavá. Zaujala mě hlavně 
tím, že pan Dočekal vyprávěl konkrétní 
historky a příběhy, které se staly, a které 
mi připomněly situace, se kterými se 
setkávám. Člověk si ani neuvědomí, jak 
nebezpečný může být třeba internet. 

Jsem ráda, že jsem na besedu šla. 
V některých bodech mi otevřela oči.“ Co 
dodat na závěr?
Děti, nenechte si ubližovat a svěřte se 
– rodičům, učitelům, kamarádům. Do-
spělí, naslouchejte dětem, nezlehčujte 
jejich starosti a problémy, pomáhejte 
jim. Máte-li podezření na šikanu ve 
škole, přijďte do školy a mluvte tam 
o něm. Vedení školy, metodik školní 
prevence, výchovný poradce, třídní 
učitel, ti všichni mohou pomoci.

Marie Ešnerová, metodik školní preven-
ce FZŠ Chodovická

Nenech si ubližovat a svěř se!
Skrytým nebezpečím v každém kolektivu je šikana. Šikana označuje fyzické i psychické 
omezování či týrání jedince v kolektivu. Novým fenoménem současnosti je kyberšika-
na. Ta navíc využívá možnosti, které jí poskytují moderní technologie, jako jsou mobilní 
telefony, fotoaparáty, kamery a internet. Příkladem může být nahrání ponižující situace na 
mobilní telefon a její rozesílání ve formě MMS či přes internet.

Vítejte na sněhu!
To bylo heslo našeho lyžařského kurzu. 
Šest dní jsme se na ,,lyžáku“, který 
jsme letos strávili na Benecku, náramně 
bavili. Na lyžování, snowboard i běžky 
byly zpočátku ideální podmínky. Sluníč-
ko, lehce pod nulou, hodně sněhu a k 
tomu dobrá parta. Poslední den byla 
mlha a pršelo, a tak jsme na hotelu hráli 
zajímavé a skvěle vymyšlené hry. Na 
závěr kurzu jsme i přes nepřízeň počasí 
uskutečnili slalomové závody, kterých 
se úspěšně zúčastnili i ti, kteří tady na 
lyžích stáli poprvé v životě. Někteří si 
také poprvé vyzkoušeli večerní lyžování 
na osvícené sjezdovce. Už se těšíme na 
příští rok, až zase uslyšíme to známé: 
Vítejte na sněhu!

Žákyně 7. A, FZŠ Chodovická

Dobré ráno, dobrý den, do masek se 
převléknem. Pojďte rychle všichni 
dál, máme tady karneval….

Masopust je třídenní lidový svátek, který se slaví ve dnech před-
cházejících Popeleční středě, kterou začíná 40denní půst před 
Velikonocemi. 
V letošním roce připadl sice termín masopustního úterý už na 21. února, ale my jsme 
si ho ve školní družině připomněli a oslavili trošku později. Na Masopustu jsou pro 
děti nejpřitažlivější masky. A tak se 6. 3. 2012 v rámci odpoledního programu školní 
družiny děti i paní vychovatelky přeměnily v princezny, piráty, čarodějnice, tanečni-
ce, kovboje, víly i námořníky a užily si odpoledne plné zábavy, tance, veselí. Velký 
úspěch měl třeba balónkový tanec nebo podlézání či překračování čarodějnického 
koštěte. I s dalšími pohádkovými nástrahami si děti hravě poradily. Škoda jen, že čas 
tak rychle letí. Ale i těch pár hodin bylo pro všechny moc krásným zážitkem.

Vychovatelky ŠD
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V sobotu 25. února se naše gymnastky rozjely do Karlových Varů na Karlo-
varskou číši. Ve čtyřech kategoriích obsadily zlatou příčku Veronika Švábová, 
Nicol Petříková, Anna Černická a Michaela Šabatová. Stříbrnou medaili získa-
la ještě Kateřina Švábová. Celkem se těchto závodů zúčastnilo 18 děvčat. 

Pro krásnou postavu
Lektorky aerobiku Martina Doskočilová, Alena Skálová, Monika Řeřichová 
a Daniela Križeková zvou všechny ženy, které chtějí mít krásnou postavu na 
cvičení do Ratibořické tělocvičny. Můžete si vybrat rychlejší aerobní cvičení 
nebo pomalejší cvičení Pilates. Během let vytvořily naše cvičitelky přátelskou 
atmosféru a rády Vás přijmou mezi sebe. Informace na telefonu 776 659 901 
neb na stránkách: http:/aerobik-ratiboricka.komplexis.cz

Lenka Barešová, předsedkyně oddílu aerobiku a sportovní gymnastiky 

Čtyři zlaté medaile počernických gymnastekČtyři zlaté medaile počernických gymnastek

SÁLEK SÁLEK SÁLEK SÁLEK TĚLOCVIČNA

PONDĚLÍ DětskýAE 5-7
16.30-17.25

Dět. AE 7-10
 17.30-18.25

PILATES 
18.30-19.30

PILATES 
19.30-20.30

AE BODY
19.00-20.00

STŘEDA DětskýAE 5-7
16.30-17.25

Dět.AE 7-10
17.30-18.25

PILATES 
18.30-19.30

PILATES 
19.30-20.30

AE
19.00-20.00

PÁTEK AE BODY
19.00-20.00

NEDĚLE AE BODY
19.00-20.00
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Studio Salute pořádá v neděli 15. dubna 2012 pro děti, ale i pro jejich rodiče BEACH CAMP 
pod vedením úřadujících mistrů České republiky v plážovém volejbale Martina Tichého a Jana 
Dumka. V nafukovací hale v Záběhlicích budou mít děti i dospělí jedinečnou možnost trénovat 
se šampióny a přiučit se něco z jejich sportovních dovedností.
Soustředění bude zahrnovat nácvik základních úderů, pohybu v písku, trénink jednotlivých 
herních situací a taktiky hry. V druhé polovině bude dostatek prostoru pro samotnou hru. 
Kemp je určen pro začátečníky i pro pokročilé. 
Podrobné informace na www.studiosalute.cz.

BEACH VOLEJBAL S MISTRY ČESKÉ REPUBLIKY

Karneval
Dne 27. 2. 2012 se konal ve školní 
družině při ZŠ Ratibořická karne-
val. Tělocvična se rázem proměnila 
v pohádkovou říši, ve které kralovali 
panovníci „všeho druhu“. Nemohly chybět zvířátka, vojáci, 
čarodějnice, princezny, vodníci, bojovníci a spousta dalších 
bytostí. Odpolednem provázeli manželé Navrátilovi, kteří 
ukázali nemálo ze svého umění. A opravdu se bylo na co 
dívat. Pro děti si také připravili několik soutěží a nechyběl 
ani tanec. Odpoledne bylo mimořádně pěkné a dětmi velmi 
kladně hodnoceno. Všechny děti byly odměněny sladkou 
koblihou, které dětem věnovala starostka Hana Moravcová. 
Svým darem již tradičně pomáhá dotvořit příjemnou atmo-
sféru při všech našich akcích.
Velký dík patří Pekařství Moravec i manželům Navrátilovým, 
kteří si pro naše děti tento mimořádně pěkný program při-
pravili za zvýhodněnou cenu. 

Zuzana Kopsová, vedoucí ŠD

Zde by mohl být tento inzerát 
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Setkání probíhá vždy v duchu 20. – 30. let 
v dobovém oblečení účastníků, s živou hudbou 
ve stylu 30. – 50. let a pohoštěním. Tak jako 
v minulém ročníku se i letos uskuteční jízda 
vozidel Horními Počernicemi. 

Pro děti budou na tuto jízdu k dispozici histo-
rické autobusy. Akce se stala velice oblíbenou 
mezi veteránisty, o čemž svědčila i loňská účast 
více jak šedesáti vozidel a patnácti motocyklů. 
Pro ročník 2012 předpokládáme účast 80 - 100 
vozidel. Součástí akce bude i výstava k 80. výročí 
jízdy Bohumila Turka – 30000 km na trase Praha-
-Brno a dokumentů o výrobě fi rmy Aero. Součástí 
expozice bude kompletní řada sériově vyrábě-
ných vozidel Aero.

Jan Bruner, organizátor akce

Zveme vás na tradiční motoristickou Zveme vás na tradiční motoristickou 

VETERÁNSKOU AKCIVETERÁNSKOU AKCI
pro automobily, motocykly pro automobily, motocykly 
a jiné zajímavé stroje a jiné zajímavé stroje 
do roku výroby 1950.do roku výroby 1950.
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LETNÍ TÁBOR
11. - 25. 8. 2012

Skvělé táborové hry vsazené do přírodních krás 
České Kanady na téma příběhů Pána Prstenů. 

/Kočvarův mlýn u Horního Meziříčka,
okr. Jindřichův Hradec/.

Zdravíme tě, dobrodruhu,
je možné, že právě tebe hledáme!
Středozem je v ohrožení temného

pána Saurona a potřebuje
tvou pomoc. Přidej se k nám,

spoléháme na tebe a tvé
spolubojovníky, že nám

Středozemi pomůžeš osvobodit!

Cena: 3.500 Kč
www.perun.modry.cz

Kontakt: 
Mgr. Zlata Kabeláčová

608 459 531, zlataka@centrum.cz
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KOMINICTVÍ NĚMEC
Čištění komínů, revize 

komínů, opravy.
Kontakt: 775 132 921

PRANÍ A ŽEHLENÍ
Vypereme, vyžehlíme,

rychle, levně.
T.: 777 252 831

Knihy a knižní pozůstalost 
koupím, odvezu. 
Tel.: 286 891 400

Vyklidíme váš byt, 
pozůstalosti, 

sklep či půdu.
Tel.: 777 227 840

Odhady nemovitostí 
a projekty provede rychle 

soudní znalec Ing. Smetana. 
Tel.: 281 924 588,

602 970 835

SLUŠNÍ MANŽELÉ 
KOUPÍ RD

nebo pozemek v HP.
Tel: 605 158 858

PRODEJ - NOVÉ BYTOVÉ 
NÁSTAVBY 

6 nových bytů 3+kk
vč. 2 mezonetů
Újezd nad Lesy,

sídl. Rohožník, ul. Žehušická
www.rohoznik.cz
T: 602 339 870

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

AUTOŠKOLA TRIUMF
H. POČ.

sk. AM, A1, A, B,
kondiční jízdy.

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

281 920 134

Mytí oken, čištění koberců
a čalounění. 

Tel.: 604 609 641

PRÁCE VŠEHO DRUHU
domácí, zahradní, 
úklidové, malování 

pokojů atd. 
Tel.: 732 526 366

AUTOELEKTRIKÁŘ
- MONTÁŽE

a prodej alarmů s GPS, 
rádií a anténních zam. 

Drobné opravy. 603 221 226

Pronajmu 1200 m2 
+ stodola + buňka, voda, el. 

T: 777 263 261

Družstvo Lhotská 2203-04 
pronajme 2 samostatné 

prostory s dispozicí 2+kk á 
60m2 v přízemí panelového 

domu, vhodné pro kancelář. 
Bližší info p. Šafránek, 

tel.: 602 174 179

Restaurace v H. P. přijme 
polední servírku. 
Tel.: 728 607 652

Angličtina - indiv. výuka, 
věční začát., doučování, 

přípr. na zk., konverzace dop. 
i odpol. Tel.: 607 593 905

Pronájem garážového stání 
v bytovém domě v ulici 

Štverákova od 1. 5. 2012. 
Kontakt: 608 542 625

Hledám paní na výpomoc
při úklidudomácnisti 

(2x měsíčně)
ve večerních hodinách v HP.

Tel.: 602 628 943

Osobní výklad karet 
Volejte Maju 723 134 407

SEKÁNÍ TRÁVY Odvoz, cena 
dohodou. Tel.: 721 880 806

Prodám pozemek v Semonic-
ké ulici, Praha 20, 770m2, el., 
kan., voda. Cena dohodou. 

Tel.: 281 922 703

Prodám byt 2+kk 40m2, 
Dandova ulice, Horní Počernice. 
Cena k jednání 1.990.000 Kč. 

Tel.: 603 479 326

Přijmeme studentku nebo 
šikovnou důchodkyni pro 

admin. práce fi rmy 
v Hor. Počernicích. 

Práce s PC a komunikat. 
vlastnosti podmínkou. Pra-

cov. úvazek dohodou. 
Tel. kontakt: 603520407 

Úspora za plyn až 40%, 
provádíme výměny, revize, 

poradenství a servis špičkových 
kondenzačních kotlů Buderus, 

Weisnaupt, Geminox. 
Tel.: 606 757 600. Procházka K.
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