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Kalendář akcí v Horních Počernicích v  červnu 2012červnu 2012

Podrobné informace o akcích najdete uvnitř čísla.

Fotografi e Vládi Kočičky na titulní straně s názvem Západ slunce nad nádražím 
získala třetí místo ve fotografi cké soutěži Horní Počernice mýma očima.

 1.  6.  21.00  JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA  DIVADLO V PŘÍRODĚ

 2.  6.  9.00 CESTOVATELSKÝ KLUB: ZA EXOTICKOU ZVĚŘÍ ZOO PRAHA

 2.  6.  17.00 A 21.00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA  DIVADLO V PŘÍRODĚ

 3.  6.  17.00 PEKLO V PEKLE DIVADLO V PŘÍRODĚ

 3.  6.  21.00 JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA  DIVADLO V PŘÍRODĚ

 4.  6.  17.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY TALENT HORNÍCH POČERNIC CHVALSKÝ ZÁMEK

4.–8. 6.   TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ DDM RATIBOŘICKÁ

4.–22. 6.  9.00  ZÁPISY DO ŠKOLIČKY RC MUM, MEZILESÍ 2058

 6.  6.  14.00 PŘEDNÁŠKA O NOVINKÁCH V PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ...  ÚMČ PRAHA 20 

 6.  6.  19.00 CVIČENÍ K UČENÍ RC MUM, MEZILESÍ 2058

 7.  6.  19.30 JAK ZÍSKAT PRÁCI RC MUM, MEZILESÍ 2058

 7.  6.  21.00 KYTICE  DIVADLO V PŘÍRODĚ

 8.  6.   DĚTSKÉ STŘÍHÁNÍ DLE OBJEDNÁNÍ RC MUM, MEZILESÍ 2058

 8.  6.  21.00 ZE ŽIVOTA HMYZU DIVADLO V PŘÍRODĚ

 8.  6.  19.00 DÁMSKÁ JIHOAFRICKÁ JÍZDA ANEB SE ZASTUPITELKAMI NA VÍNO CHVALSKÝ ZÁMEK

 9.  6.  10.00 DEN DĚTÍ S DDM RATIBOŘICKÁ KONEČNÁ AUTOBUSU 223

 9.  6.  17.00 MÁŇA HRDINA DIVADLO V PŘÍRODĚ

 9.  6.  21.00 BLBEC K VEČEŘI DIVADLO V PŘÍRODĚ

10.  6.  17.00 PRINCEZNA NA HRÁŠKU  DIVADLO V PŘÍRODĚ

11.  6.  18.00 PÁRTY SE SAXOFONOVÝMI PARTY: TŘÍDA P. FIEDLERA A BIG BAND ZUŠ DIVADLO HORNÍ POČERNICE

13.  6.  17.00 VEŘEJNÉ SETKÁNÍ: KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB V MČ PRAHA 20   CHVALSKÝ ZÁMEK

13.  6.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ KYTAROVÉ TŘÍDY J. GONZÚRA SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

14.  6.  18.00 KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY M. BACHŮRKOVÉ  DIVADLO HORNÍ POČERNICE  

14.  6.  18.30 VĚDOMÁ VÝŽIVA RC MUM, MEZILESÍ 2058

15.  6.  17.00  KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY I. LIKINY SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

15.  6.  21.00 SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ  DIVADLO V PŘÍRODĚ

16.  6.  17.00 A 21.00 SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ  DIVADLO V PŘÍRODĚ

16.–17. 6.   POHÁDKOVÝ VÍKEND S RYTÍŘEM JANEM ZE CHVAL CHVALSKÝ ZÁMEK

17.  6.  17.00 SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ  DIVADLO V PŘÍRODĚ

18.  6.  V 18.00 KONCERT ŽÁKŮ KLAVÍRNÍ TŘÍDY L. F. VAŇKOVÉ  SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

19.  6.  14.00 ZÁMECKÉ POSEZENÍ S MUDR. ILJOU KOTÍKEM CHVALSKÝ ZÁMEK

20.  6.  16.00 HERECKÉ ODPOLEDNE: 

  LITERÁRNĚ-DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ L. KRUPANSKÉ KC DOMEČEK

20.  6.  17.00 PŘEDÁVÁNÍ ABSOLVENTSKÝCH VYSVĚDČENÍ STUDENTŮM ZUŠ  CHVALSKÝ ZÁMEK

21.  6.  16.30  NÁBOR DO KROUŽKU STREET DANCE GYMNASTICKÝ SÁL FZŠ CHODOVICKÁ

21.  6.  18.00  KONCERT ŽÁKŮ PĚVECKÉ TŘÍDY Z. HEJLÍKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ

21.  6.  21.00 ROZMARNÉ LÉTO  DIVADLO V PŘÍRODĚ

22.  6.  10.00 ZÁVĚREČNÝ KARNEVAL V MUMU RC MUM, MEZILESÍ 2058

22.  6.  17.00 KONCERT ŽÁKŮ FLÉTNOVÉ TŘÍDY D. VANDĚLÍKOVÉ SÁL ZUŠ RATIBOŘICKÁ 

22.  6.  21.00 ROZMARNÉ LÉTO  DIVADLO V PŘÍRODĚ

23.  6.  15.00  VERNISÁŽ VÝSTAVY RÁJ HRAČEK  CHVALSKÝ ZÁMEK

23.  6.  21.00 ROZMARNÉ LÉTO  DIVADLO V PŘÍRODĚ

24.  6.  15.00 SVATOJÁNSKÝ BÁL PRINCEZEN, RYTÍŘŮ A PRINCŮ  CHVALSKÝ ZÁMEK 

24.  6.  21.00 ROZMARNÉ LÉTO  DIVADLO V PŘÍRODĚ

25.  6.  18.30 ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ  KLÁŠTER EMAUZY

21.  6.  18.00 VZPOMÍNKOVÁ AKCE K 70. VÝROČÍ HEYDRICHIÁDY CČH, NÁCHODSKÁ 382

do 30. 6.   KUKY SE VRACÍ NA CHVALSKÝ ZÁMEK ANEB NAPOSLEDY V ČECHÁCH CHVALSKÝ ZÁMEK

do 1. 7.   MIROSLAV KONRÁD: VINÉ I NEVINNÉ INSPIRACE Z FRANCIE CHVALSKÝ ZÁMEK
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Slovo starostky Prahy 20

Vážení spoluobčané,
máme za sebou týdenní návštěvu našich francouzských přátel, pro které výbor pro partnerství připravil 
krásný program zakončený Čarodějnicemi. Ráda bych poděkovala všem, kteří se Francouzům po celou 
dobu jejich pobytu věnovali, ale zároveň musím vyslovit politování nad tím, jakou netečnost k návštěvě 
ofi ciální delegace z partnerského města Horních Počernic předvedla většina našich zastupitelů. Věřím, že to 
při příštím setkání  napraví. 

Čeká nás druhý měsíc letního festivalu Divadla v přírodě, oslavíme Den dětí a tradiční Pohádkový les, který pro děti pořádá rodinné 
centrum MUM. Na konci června naše děti přinesou vysvědčení, které zhodnotí jejich práci v uplynulém školním roce. Některé se 
budou chlubit samými jedničkami, jiné budou třeba trošku zklamané z horších výsledků. Věřím ale, že rodiče budou shovívaví 
i k těm méně úspěšným. Přeji vám krásný měsíc červen, klidné přípravy na letní dovolenou a všem školákům 
co nejlepší vysvědčení a zasloužené prázdniny plné slunce. Hana Moravcová

■ MŠ CHODOVICKÁ 
Z kapitálové rezervy hl. m. Prahy byla pro Horní Počernice 
uvolněna fi nanční částka 7,5 mil. Kč
■ U PRIMÁTORA 
Navštívila jsem primátora MUDr. Bohuslava Svobodu a spo-
lečně jsme řešili následující témata: posílení počtu městských 
strážníků, rozdělování výnosů z loterií a rekonstrukci ulice 
Ve Žlíbku.
■ DÍKY VGP
Od fi rmy VGP PARK se nám podařilo získat pro počernické 
gymnastky fi nanční dar ve výši 20 tisíc korun.

■ PARK PRO SENIORY
Z Nadace správného životního stylu a společnosti Colmex se 
nám podařilo získat příspěvek na tři cvičební stroje pro seniory, 
které budou umístěné v parku pro seniory. 
■ ČERNÉ SKLÁDKY
V letních měsících dojde k likvidaci černých skládek v naší 
městské části. Vyzvali jsme všechny vlastníky pozemků, 
na kterých se tyto skládky nacházejí, aby při jejich likvidaci 
a následném úklidu pozemků pomáhali.
■ SETKÁNÍ STAROSTŮ
Hlavními tématy setkání starostů bylo rozdělování dotačních 
vztahů, daň z nemovitosti, příjem peněz z hazardu a dotace od 
státu na státní správu, kterou naše MČ vykonává.
■ RYBNÍKY
V rybnících Starák a Podsychrovský se objevila rostlina rdes, 
která zcela pokryla jejich hladiny. Ve spolupráci s odborem 
životního prostředí magistrátu jsme vysadili do Podsychrov-
ského rybníka 100 amurů, kteří by tuto rostlinu měli likvidovat. 
K tomuto opatření by mělo dojít také u rybníku Starák.

CO PLÁNUJEME 

■ STRATEGICKÝ PLÁN 
Byla podepsána smlouva s architektem Janem Kaslem, který 
bude spolupracovat s vybranou fi rmou pro zpracování strate-
gického plánu. V návaznosti na to je také práce na lokálním 
územním plánu Horních Počernic, který by měl být schválen 
po odsouhlasení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy 
v roce 2015. 

■ POŠTA
Projektová dokumentace pro budovu pošty bude hotova 
do konce letních prázdnin. Poté bude následovat územní 
a stavební řízení a následně stavba, kterou bychom rádi 
zahájili v příštím roce.
■ SKATEPARK
Byla zadána studie pro skatepark. Tento záměr projednáva-
la také komise sportu. Skatepark by měl být určen nejen pro 
skateboardy, brusle a koloběžky, ale měl by zde také být 
prostor pro příznivce kol, tzv. dirty.

Z DIÁŘE RADNICE AKTUÁLNĚ 

Senior park před kácením Senior park v době výsadby
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V obřadní síni zámku Karolína hovořila s občany a na pozvání Báry Zálohové navští-
vila RC MUM. „Mrzí mě, že jsem návštěvě Horních Počernic nemohla věnovat více 
času,“ uvedla. „Přiznám se, že jsem vůbec netušila, jak krásný je váš Chvalský zámek. 
Určitě sem se svými dětmi brzy zajdu na některou z výstav. Od paní ředitelky jsem si 
vzala program a budu se pravidelně dívat i na internet, co nového pro své návštěvníky 

chystáte. A MUM? 
Je úžasný! Díky 
zdejším maminkám 
jsem se sama vrá-
tila o pár let zpátky, 
do chvíle, kdy jsme 
zakládali mateřské 
centrum na Kampě. 
V MUMu jsem najed-
nou pocítila stejné 
nadšení a energii. 
A přiznávám, že 
před tím, co počer-
ničtí rodiče dokázali 
v ulici Mezilesí vytvo-
řit, klobouk dolů!“

Informace ze školství

Karolína Peake v Horních Počernicích

Školní rok se blíží do fi nále. Nabízíme školní a rodinné výlety do 
nedaleké Tvrze Hummer. 
Výlety v Tvrzi Hummer 
V průběhu léta vám tu nabízejí spous-
tu zážitků. Návštěvníci tvrze ve zdejší 
vesničce uvidí například ukázky tradič-
ních řemesel nebo tematická divadelní 
představení. Podle nabídky pestrého 
programu se můžete spolu se svými 
dětmi vypravit do lákavých pohád-
kových světů pirátů, rytířů, princezen 
a mnoha dalších historických postav. 
Na výlet se můžete s celou rodinou vy-
pravit ve dnech velkých slavností, nebo 
děti se svou třídou v rámci školních 
výletů. Pro školní skupinky jsou brány 
tvrze otevřené každý týden od úterý do 
čtvrtka. A nezapomeňte, v Tvrzi Hummer 
vyzkoušet své znalosti během výpravy 
Naučnou stezkou. Zábavnou formou se 
dozvíte spoustu zajímavých informací 
o dějinách České země. Více informací 
o akcích získáte na tel: 272 700 757 
nebo na www.tvrz-hummer.cz. 

Basketbalová přípravka 
pro dívky 6 – 8 let 
I v době června se zájemkyně o basket, 
kterým je mezi 6 – 8 roky, mohou hlásit 
každou středu od 16.30 do 17:30 hodin 
ve velké tělocvičně FZŠ Chodovická. 
Přípravku vedou Jiří Ammer (bývalý 
reprezentant) a Marcela Ammerová. Více 

informací na j.ammer@seznam.cz nebo 
tel.: 281 925 827. 

MUM nabízí prázdninové hlídání
Letní školičku s prvky Montessori peda-
gogiky nabízí RC MUM v době od 13. do 
17. 8. 2012. Dětem v této době nabízejí 
celodenní zajímavý program i stravová-
ní. Více na www.rcmum.cz nebo tel.: 775 
720 584 – Barbora Zálohová. V případě 
většího zájmu je možné službu rozšířit 
o další prázdninový týden. 

Ocenění kuchařek ve školkách 
a školách
Jako v jedné z mála městských částí 
jsme v souvislosti se zvyšováním limitů 
na nákup potravin na žáka, k němuž 
dochází podle novely vyhlášky o škol-
ním stravování č. 107/2005, dokázali až 
do června 2012 zachovat nezměněné 
ceny za školní obědy. Kvalita stravování 
přitom zůstává na výborné úrovni. Práci 
našich kuchařek ocenila komise složená 
ze zástupců radnice a rodičů. Dámy 
v počernických školních kuchyních 
si za svou namáhavou práci zaslouží 
upřímné poděkování. Rada MČ Praha 20 
se proto rozhodla je na konci školního 
roku odměnit. Supluje tím částečně 
i postoj státu, který ve školství zapomíná 

i na pedagogy a na to, že na školách 
působí i lidé zařazení do kategorie „ne-
pedagog“, zřejmě zapomněl už ve chvíli, 
kdy toto rozdělení vymyslel. 
Přeji všem školákům, pedagogům i ne-
pedagogům krásné prázdniny!

Mgr. Alena Štrobová, radní

Mgr. Karolína Peake, místopředsedkyně vlády ČR a předsedky-
ně její Legislativní rady, nedávno navštívila naši městskou část. 
Přijala pozvání na Zámecké posezení na Chvalském zámku, kde 
ji přivítali zástupci radnice. 
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1. Vyrovnaný rozpočet 
Rada MČ Praha 20 je rozhodnuta udržet ve zbývajícím voleb-
ním období vyrovnaný a hospodárný rozpočet a zařadit se 
tak mezi městské části s ekonomickou stabilitou a fi skálně zod-
povědnou politikou.
2. Správa majetku MČ
Majetek městské části budeme spravovat s péčí řádného hos-
podáře, efektivně a transparentně, s maximální otevřeností při 
zadávání veřejných zakázek.
3. Dokončení nejdůležitějších investičních akcí
Prioritou v této oblasti je pro nás dokončení přístavby 
MŠ Chodovická tak, aby její provoz byl zahájen na počátku 
školního roku 2012-13. Za významnou investiční akci 
v oblasti školství považujeme rovněž pokračování realizace 
půdní vestavby ZŠ Ratibořická. Stejně klíčový význam pro nás 
má i dokončení dostavby převážné většiny kanalizace 
na území MČ Praha 20.
4. Doprava
Řešení dopravní situace v Horních Počernicích je jednou 
z priorit současné RMČ. Nadále se budeme snažit o optimali-
zaci provozu na přetížených komunikacích. Maximální pozor-
nost chceme věnovat dalšímu zlepšování stavu komunikací 
a chodníků. Budeme usilovat i o udržení dostupnosti městské 
hromadné dopravy v naší městské části. Zaměříme se i na 
bezpečnost provozu v okolí škol a na dalších kritických 
místech. Cílem RMČ Praha 20 je dosáhnout zpracování 
projektové dokumentace mimoúrovňové křižovatky Beranka.
5. Kompostárna
Plánovaná dostavba kompostárny umožní MČ Praha 20 vhod-
né nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v souladu 
s připravovanou legislativou. Získaný kompost využijeme ke 
hnojení obecní zeleně nebo různým terénním úpravám.
6. Čistička
Pokusíme se soustavným tlakem na provozovatele čistírny 
v Čertousech docílit odstranění dlouhodobých problémů se 
zápachem v této oblasti.
7. Rybníky
Vedle revitalizace a údržby našich rybníků se pokusíme Horním 
Počernicím vrátit jejich přírodní koupaliště. 
8. Veřejná zeleň
Zajistíme takové plánování údržby veřejné zeleně, které umožní 
soustavnou a udržitelnou péči o veškeré zelené plochy a prvky 
na veřejných prostranstvích.
9. Pošta
Chceme najít optimální řešení jednoho z nejpalčivějších 
problémů obyvatel naší městské části.
10. Rozvoj školství
Nadále budeme zlepšovat technické vybavení a zázemí našich 
mateřských a základních škol. Naším cílem je podpora různých 

programů mimoškolní výuky a protidrogových programů. Vel-
kou pozornost chceme věnovat i integraci žáků se zdravotním 
postižením a projektům společné výuky žáků z běžných škol 
s dětmi se zdravotním handicapem. 
11. Podpora sportu
Chceme rozšířit počet dětských a sportovních multifunkčních 
hřišť na území MČ Praha 20. Vybudujeme dětské dopravní 
hřiště v areálu ZŠ Stoliňská. Budeme  věnovat maximální po-
zornost rekonstrukci školních hřišť. Podpoříme nové projekty 
soukromých investorů na výstavbu sportovišť. Ve spolupráci 
s místními organizacemi budeme usilovat o rozšíření pestrosti 
nabídky pro sportovní vyžití dětí, mládeže i dospělých.
12. Podpora kultury
Nadále budeme podporovat a rozvíjet všechny kulturní aktivity 
tak, aby docházelo k dalšímu zvyšování prestiže naší městské 
část a zvyšování povědomí o možnostech a volnočasových 
aktivitách, jaké Horní Počernice nabízejí. 
13. Podpora spolkového života
Trvale nás zajímá a inspiruje činnost obyvatel v různých spol-
cích. V této oblasti chceme věnovat pozornost všem skupinám 
obyvatel – seniorům, mládeži, rodinám s malými dětmi i dalším 
skupinám obyvatel.

Komunitní plánování opět začíná 
Zveme všechny zájemce o přípravu komunitního plánování 
sociálních služeb v MČ Praha 20 na první veřejné setkání. 
Koná se ve středu 13. června 2012 od 17 hodin na Chval-
ském zámku. Cílem setkání je vytvořit pracovní skupiny 
a přípravný plán, stanovit si vize a priority dalšího společné-
ho směřování v této oblasti. Vítáme všechny, kdo mají zájem 
se do plánování sociálních služeb zapojit a sami chtějí 
stávající podobu sítě těchto služeb v Horních Počernicích 
ovlivnit. 

-aš-

Po vzájemné dohodě všech koaličních partnerů schválila RMČ Praha 20 své Programové 
prohlášení pro zbývající volební období. Tento zásadní dokument předkládá pro informaci 
občanům Horních Počernic.

Programové prohlášení RMČ Praha 20 
pro volební období 2010 – 2014

Pozvání na Zámecké posezení 
na Chvalském zámku 
Srdečně zveme na předprázdninové setkání na Chval-
ském zámku, tentokrát mimořád-
ně až v úterý 19. června 2012 od 
14 hodin, kdy bude naším milým 
hostem primář Interní kliniky 
Ústřední vojenské nemocnice 
a 1. LF UK v Praze, člen České 
lékařské společnosti J. E. Purkyně 
a České kardiologické společnosti 

MUDr. Ilja Kotík 
Řeč bude nejen o zdraví, ale třeba i o tom, jak moc posluš-
ným pacientem byl pan prezident Václav Havel.

NOVĚ OTEVŘENÉ ORDINACE 
DIABETOLOGIE

A ENDOKRINOLOGIE
Axmanova 131, Klánovice

diabetologie 604 887 365
a endokrinologie 734 130 778



Hornopočernický zpravodaj – červen 2012

Smyslem programu je příjemnou formou 
přivést děti k tomu, aby do školy mířily 
bezpečně a samostatně pěšky, na kole, 
koloběžce nebo jiným zdravým 
a šetrným způsobem. Zhruba osmikilo-
metrový okruh obcí absolvovala na 

koloběžkách celá 5. třída, tj. 27 dětí, 
které se loni nejvíce podílely na 
realizaci školního projektu Bezpečné 
cesty do školy. Žáky doprovázel ředitel 
školy Martin Březina (na kole 
s nejmladším synem v sedačce), 

učitelka Iva Frauenterková a zástupce 
Městské policie, který během výletu řídil 
dopravu tak, aby jízda žáků byla bez-
pečná ve všech ohledech. Jízdy se 
zúčastnila také starostka Horních 
Počernic Hana Moravcová, která projekt 
Bezpečné cesty do školy podporuje 
a sama se zajímá o zvýšení bezpečnosti 
v městské části, dále místostarosta 
Tomáš Kádner, radní pro oblast škol-
ství Alena Štrobová a zástupkyně o. s. 
Pražské matky Jarmila Johnová. Všichni 
zúčastnění se shodli na tom, že ško-
la a koloběžky skvěle ladí! 

-aš-

Bezpečně do školy s paní starostkou 
Na snímcích vidíte žáky ZŠ Stoliňská v Horních Počernicích v okamžiku, kdy si na projížďce Horními Počernicemi poprvé 
vyzkoušeli koloběžky pořízené v rámci společného programu sdružení Pražské matky, Oživení a hl. města Prahy Bezpečné 
cesty do školy.  

Dovoluji si oznámit, 
že na základě dlouhodobé 

nespokojenosti s politickým 
stylem a kvalitou osobností 

ve vedení politické strany Věci 
veřejné jsem v této straně 

ukončila své členství. 
Spolu se mnou ukončil činnost 

také Klub VV Praha 20.
V současné době zůstávám 
členkou Zastupitelstva MČ 
Praha 20 jako nezávislá.

Mgr. Alena Štrobová

Ve chvíli, kdy končí kalendářní rok, 
jsme zvyklí bilancovat uplynulé 
období. Co se povedlo a co ne. 
Ve škole je důležitý konec školní-
ho roku a to hlavně pro děti.

V této době jistě všichni přejeme 
dětem hezké vysvědčení a ještě 
krásnější prázdniny. Jistě si je 
zaslouží stejně jako jejich učitelé 
i rodiče. 

V dubnu jsme se 
vrátili ze školy 
v přírodě a díky 
květnovým svát-
kům nám tento mě-
síc utekl jako voda. 
A to jsme ještě stačili být mezi dinosaury 
s malířkou Inkou Delanovou na zámku, 
naučili jsme se bezpečnému chování 
mezi psy u policie v klánovickém výcvi-
kovém středisku. Také představení v di-
vadle v přírodě byla letos moc pěkná.

V červnu jsme tradičně pekli špekáčky 
a dělali výlety. Celá škola díky sponzor-
skému daru plula na parníku po Vltavě. 
Sportovní soutěže v kopané, fl orbalu či 
vybíjené se také povedly.

Největší školní událostí je vždy školní 
akademie, která se koná 13. června od 
17 hodin. Srdečně Vás na ni zvou všech-
ny děti.
 

Učitelky a děti ze ZŠ Spojenců

Konec školního roku na ZŠ Spojenců
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Nové možnosti práce s rodinou
V květnu se na základě iniciativy z o.s. Lata (sdružení pomáhající sociálně ohro-
ženým mladým lidem) sešli zástupci OSPOD (orgán sociálně právní ochrany dětí) 
městských částí Prahy 1, 7, 13, 16, 20, 21, 22 u kulatého stolu, při kterém diskuto-
vali nad tématy spojenými s prací s rodinou. Hlavní prostor setkání byl proto věno-
ván diskuzi možných forem spolupráce mezi jednostlivými OSPODy a o. s. Lata.
„Smyslem spolupráce je posílení rodiny formou individuální podpory naplnění cílů 
zlepšujících sociální situaci rodiny. V rámci spolupráce bychom se rádi podíleli 
na společných setkáních rodiny a odborníků, kteří s rodinou pracují.“, popisuje 
manažerka služby o.s. Lata Mgr. Gabriela Ryšánková. „Do programu se rodi-
na může zapojit na základě návrhu OSPOD, zapojených do této spolupráce.“, do-
plňuje. „Doposud jsme pracovali převážně s jedním členem rodiny, nyní bychom 
naše služby chtěli rozvíjet i směrem k celé rodině v jejím přirozeném prostředí.“, 
přeje si Gabriela Ryšánková.

Lata, o. s.

Takto vypadá květinový záhon před budovou úřadu 
v Jívanské 635 po zásahu neznámého spoluobčana. Další 
foto zobrazuje palmu podobnou té, která se původně 
na nyní prázdném místě nacházela. Neobjevila se náhodou 
15. nebo 16. května někde ve vašem okolí?

Ing. Miroslav Horyna, vedoucí OŽDP

Technická správa komunikací provedla opravu a nové ozna-
čení city bloků na Náchodské ulici z podnětu ÚMČ Praha 20.

Ošetření stromů Jírovce maďalu 
proti klíněnce jírovcové 
Odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha 20 sděluje, že 
společnost FYTOHELP, s r.o. se sídlem v Mukařově, s r.o. (tel.: 
204603889 a 724524403, e-mail: sejo@cmail.cz) je oprávně-
na dle živnostenského zákona a specializovaná dle zákona č. 
326/2004 Sb. v oboru ošetřování rostlin, rostlinných produk-
tů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky 
na ochranu rostlin. Firma provedla ošetření (postřik) u sedm-
advaceti stromů Jírovce maďalu (kaštan koňský) proti škůdci 
- Klíněnce jírovcové na území k. ú. Horní Počernice a na po-
zemcích ve vlastnictví MČ Praha 20 - Horní Počernice. Ošetření 
bylo provedeno v průběhu května postřikem DECIS MEGA 
EW 50. Ošetřené stromy byly řádně označeny. Výskyt tohoto 
živočišného škůdce je nutno redukovat a provádět pravidelná 
obranná opatření. V podzimním období je třeba důsledně shra-
bovat a likvidovat spadané listí, v němž přezimují kukly (tím se 
zredukuje první jarní generace škůdce), dále v jarním a letním 
období pak opakovaně chemicky ošetřit porost (likvidovat 
líhnoucí se generaci). Při víceletém kalamitním výskytu tohoto 
škůdce dochází k oslabení a odumírání starších stromů. Kdo 
by chtěl na svých soukromých pozemcích provést ošetření 
kaštanů napadených Klíněnkou jírovcovou, může potřebný 
zákrok objednat u výše uvedené fi rmy. 

Ing. Magda Svojanovská, OŽDP

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A DOPRAVY

Druhá možnost zápisu dětí do
MŠ Chodovická
Odbor sociálních věcí a školství MČ Praha 20 sděluje rodičům 
dětí s trvalým pobytem v Horních Počernicích informaci 
o možnosti zápisu dětí do MŠ Chodovická 1900, Praha 9 
pro školní rok 2012/2013. Vzhledem k blížícímu se termínu 
ukončení stavby této školky bude v průběhu letních prázdnin 
roku 2012 zveřejněn termín II. kola zápisu do MŠ Chodovická 
1900. Veškeré informace budou včas zveřejněny na: 
www.pocernice.cz a www.mschodovicka.estranky.cz, 
tel.: 281 922 738 /ředitelka MŠ Dana Uhrová/, 271 071 640 
/Ing. Monika Brzkovská, vedoucí odboru sociálních věcí 
 a školství ÚMČ Praha 20/, 271 071 673 /Helena Víchová/. 

Helena Víchová, odbor sociálních věcí a školství

Informace občanům k napojení na kanalizaci 
Kanalizační řady v ulicích Božanovská, Lipí, Kalvodova, Češov-
ská a Javornická byly zkolaudovány. Upozorňujeme, že podle 
§ 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanaliza-
cích, vzniká povinnost vlastníků pozemků nebo staveb připojit 
se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 
V případech, kdy k připojení nedojde, nebude již Městská část 
Praha 20 dotovat cenu za odvoz fekálních vod. Pro vlastní 
napojení jednotlivých rodinných domů na tuto kanalizaci si 
musí každý vlastník nemovitosti zajistit: 1. Územní souhlas 
k projektu kanalizační přípojky, 2. Předběžnou smlouvu s PVK, 
Dykova 3 (s sebou nutno vzít doklady uvedené ve vyjádření 
PVK k projektu přípojky), 3. zaměření soukromé části přípojky 
(od hranice pozemku pro revizní šachtu), 4. po splnění bodů 
1-3 kontaktujte technický dozor PVK pana Alta, tel.: 606 743 
048 (po - pá 7-15 hod.). Jaroslav Píša, vedoucí odboru místní-
ho hospodářství 

Ing. Miroslav Horyna, vedoucí OŽPD

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ŠKOLSTVÍ 

ODBOR MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 
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Dozvěděly se, jak lze 
správně nakládat s ne-
bezpečným odpadem, 
kde je v Praze chráněné 
území a jak získat bližší 
informace o životním 
prostředí v Praze. 
Přistaven byl svozový 
vůz na odvoz směsného 
odpadu, který zaujal 
hlavně chlapce. Další 
stánek provozovala spo-
lečnost EKO-KOM, 
a.s. U tohoto stánku 
zástupci společnosti 
seznámili děti formou 
besedy, jak třídit odpad 

a následně využít odpad separovaný, co 
se dá z odpadu vyrobit a co recyklova-
ného používají každý den. Soutěžilo se 
například v maxidominu či recyklačním 
koloběhu. Na prostranství před školou 
se s ekologickou výchovou prezentovaly 
školy Stoliňská, Ratibořická a Bártlova. 
U stánků byly zdarma k dispozici infor-
mační materiály, letáky, brožury a ročen-
ky. Za znalosti a aktivní účast dostaly 
děti drobné upomínkové předměty a hry 
s tématikou třídění odpadů, plakáty, 
pravítka, fi xy, zápisníky, tužky apod. Po-
dle reakcí návštěvníků a hlavně dětí se 
tato výchovná i zábavná akce setkala s 
kladným ohlasem. 

Ing. Marie Novotná, OŽPD

Oslavy Dne Země

Den Země ve chvalském lomu

Za krásného slunečného počasí se 4. května na prostranství před 
Ratibořickou školou uskutečnil a oslava Dne Země. Program 
začal v 10 hodin, po příchodu dětí z jednotlivých škol. Připraven 
byl informační stánek Pražských služeb, a.s., kde se děti hravou 
formou seznámily s názornými ukázkami sběrných nádob a dis-
kutovaly o možnostech dalšího využití vytříděného odpadu. 

Dne 24. 4. 2012 pořádala školní družina při ZŠ Stoliňská osla-
vu Dne Země v chráněné lokalitě chvalského lomu. Děti prošly 
naučnou stezkou s řadou úkolů týkajících se ochrany přírody 
a životního prostředí a zasadily mladý doubek, který pojmenovaly 
Družináček. S přípravou akce vypomohli vychovatelkám žáci de-
vátých tříd s učiteli Václavem Skočdopole a Magdalénou Galovou. 
Společně vyrobili plakát o tom, co zemi škodí a co prospívá, pro 
děti pak čelenky s povídáním o životě na Zemi. Z lomu se vraceli 
všichni s dobrou náladou, bohatými zážitky a odměnami nebo 
sladkostmi za vzorně splněné úkoly. 

Emília Krajňáková, ZŠ Stoliňská

Také vychovatelky školní družiny 
při ZŠ Ratibořická připravily velkou 
zahradní akci s názvem Den Země 
ve středu 25. 4. 

Děti s hrací kartičkou plnily nejrůznější úkoly, třídily 
odpad a poznávaly světadíly nebo přírodniny, 
nechyběly sportovní aktivity a ochutnávka zeleniny 
a ovoce. Akce přilákala bezmála 150 dětí a mnoho 
rodičů. Kromě drobných odměn s ekologickou 
tematikou získaly děti dobrý pocit, že se něčemu 
novému naučily a mohou tak přispět k ochraně 
prostředí kolem nás. S naučně zábavnými úkoly 
hodně pomáhali žáci 2. stupně, zvláště pak ze 7. A 
pod vedením učitelky Jany Jeřábkové. Všem velmi 
děkujeme.
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Na přelomu dubna a května navštívila Horní Počernice devítičlenná 
delegace z partnerského města Mions. V ofi ciální části představili 
Francouzi nového předsedu jejich Comité de Jumelage, kterým se 
v dubnu stal Alain Nyffenegger, a po osmi letech vystřídal ve funkci 
Monique Chapat. Slavnostní večeři na Chvalském zámku zaháji-
la starostka Hana Moravcová, přítomni byli někteří radní a zastupite-
lé, členové výboru pro partnerství a několik milých hostů. 
V průběhu pobytu navštívila delegace sklárnu v Harrachově, osadu Ji-
zerka a Mumlavské vodopády, víkendový program pokračoval nejdříve 
na Veteran Party na Chvalech, poté výletem na Strahov a společen-
ským večerem v KD Kyje, v neděli pak prohlídkou Plzeňského pivova-
ru a procházkou Mariánskými Lázněmi. Závěr návštěvy byl pracovní 
a věnovaný Evropskému roku aktivního stárnutí a mezigenerační 
solidarity. Po dopolední návštěvě rodinného centra MUM následova-
la prohlídka LRS Chvaly a kulatý stůl v Bethesdě k uvedenému tématu. 
Večer strávili hosté na Čarodějnicích, loučili jsme se pod ohňostrojem 
nad hotelem Chvalská tvrz.

-dm-

Francouzi po roce 
opět u nás

Příznivci počernického ochotnického divadla dobře znají 
jeden z jeho nejvýraznějších talentů – Karla Jindu. Mladý 
muž širokého uměleckého záběru vystudoval Střední 
školu oděvního a grafi ckého designu v Lysé nad Labem. 
Věnuje se i tanci, akrobacii a zpěvu. 

V módním návrhář-
ství získal významná 
ocenění - první a druhé 
místo na Prostějovské 
zlaté jehle, skvěle 
se umístil i v soutěži 
Avantgarda a Mladý 
módní tvůrce. Pokud 
jde o taneční kariéru, le-
tos se podruhé zúčastnil 
letní taneční stáže Tanec 
bez Hranic pod vede-
ním světových lektorů 
jako jsou Terry Beeman, 
Michele Oliva, France-
sca Dario, Michéle Assa-
fa Naike Negrett. Získal 
tu hned dvě stipendia. 
První na další ročník 

Tance bez Hranic, a druhé do taneční školy Aire Studio 
Danza v Catalánii. Od Michéle Assaf získal stipendium 
na World Dance Movement pro rok 2012. V rámci pokračo-
vání cyklu Mladí umělci se představují na Chvalském zámku 
připravujeme v září 2012 na nádvoří velkou taneční a módní 
show Karla Jindy s názvem He is just a Human. Jako host se tu 
představí další z našich talentů - zpěvačka Magdalena Moudrá. 
Nedávno získala 3. místo v celostátní soutěži Start.rozhlas.cz. 
Na akci mladých talentů z Horních Počernic se podařilo získat 
grant od MHMP a záštitu nad ní převzala předsedkyně Výboru 
pro výchovu a vzdělávání Andrea Vlásenková. 

-aš-

Počernický talent se 
představí v módní 
a taneční show



Hornopočernický zpravodaj – červen 2012

Letošní 23. pálení čarodějnic v Horních 
Počernicích se opět konalo v areálu 
Chvalské tvrze, která díky své rozloze 
pojme velké množství lidí. K vysoké 
návštěvnosti přispělo nejen mimořád-
ně teplé počasí, ale i bohatý hudební 
program. Akce začala brzy odpoledne 
vystoupením dětských tanečních soubo-
rů z místních škol a zájmových sdružení, 
nechyběla tradiční soutěž o nejkrásnější 
čarodějnici, zapálení velkého ohně, 
večerní koncert Mamma Mia! (High 
Fever, ABBA Revival) a skupiny Katapult 
a na závěr ohňostroj. Letošního pálení 

čarodějnic se v rámci svého pobytu 
zúčastnila také delegace z partnerského 
francouzského města Mions, vedená 
starostou Paulem Serresem. V dávných 
dobách lidé věřili, že o Filipojakubské 
noci vládly zlé síly a čarodějnice pořá-
daly sabaty. Doufejme, že se je letos 
v Horních Počernicích podařilo úspěšně 
rozehnat.

-dm-
Foto: Alexandra Kohoutová, 

Ondřej Sedláček, Monique Chapat, 
Vladimír Mojžíš, Walnika

K poslednímu dubnovému dni neodmyslitelně patří pálení čarodějnic aneb Filipojakubská 
noc plná kouzel a magických rituálů. Stará tradice má svůj původ v dobách předkřesťan-
ských, kdy lidé věřili, že je ohně zbaví všeho nečistého, co se nashromáždilo v temném 
zimním období, a zároveň jim dodá ochranu pro období nadcházející. 
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Poděkování partnerům a dárcům akce 
Čarodějnice 2012
Za fi nanční a věcné dary děkujeme 
těmto společnostem: D&D REALITY 
NORD, s.r.o. (hlavní partner akce), Art 
Pap, Auto Pelc, BB Bikes, Brenntag, 
Coca Cola Hellenic, Globus – hyper-
market Černý Most, GESTO Computers, 
Iveco Strojservis, Konhefr, Oční Klini-
ka Horní Počernice, Prádlo Iva Rosso-
vá a Metrostav (partneři akce, dárci 
fi nančních a věcných darů), AC Bavaria, 
AJZ Elektro, s.r.o., Agentura Mabel, 
Altro, Cukrárna Fantazie Náchodská, 
Europlant, Hotel Čertousy, Tvrz Hum-
mer, IKEA ČR, IMI Partners, Kadeřnictví 
Štěpánka Zajíčková, KFC, KIK-textilien, 
Květiny Michaela, Levné knihy, MIKRA 
Car, Mineral Metal, Nakladatelství Krás-
ná paní, Obuv BIMO, Obuv Jana Humlo-
vá, Papírnictví Jana Vébrová, Pekařství 
Moravec, PNS, Potraviny Martina Kovrz-
ková, RM Gastro, Rybařina U Oldřicha, 

SAWE – africká vína, Sportservis 
Houžvičková, Storage servis, Štrob, Širc, 
Slovák, s.r.o., To jsou hračky – Náchod-
ská, Trafi ka Martin Hora, Útulek pro psy 
Lesan, V&V autodílny Iva Vytisková, Vib-
rastation Horní Počernice (dárci věcných 
cen do čarodějnického klobouku a cen 
RC MUM).
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Firma Pekařství Moravec získala 
ocenění v soutěži Stejná šance 
V pěti krajích České republiky skončila soutěž určená 
fi rmám, které v běžném pracovním prostředí zaměstnávají 
lidi se znevýhodněním. Soutěž vyhlašuje občanské sdruže-
ní Rytmus a prostřednictvím soutěže Stejná šance oceňuje 
fi rmy, které se přihlásily ke konceptu společenské odpo-
vědnosti fi rem tím, že lidem s postižením dávají šanci získat 
práci na otevřeném pracovním trhu a tím aktivně přispívají 
k jejich začleňování do společnosti. Celkem bylo do páté-
ho ročníku soutěže nominováno 110 fi rem prostřednictvím 
281 nominací. Z třiceti pražských fi rem se druhou nejvýše 
oceněnou stalo Pekařství Moravec s.r.o. Gratulujeme.

-red-

Předškolní děti a mladší školáci (4 – 8 let) se scházejí každý čtvrtek od 16:30 
do 17:30. Děti si zahrají spoustu her s míčem i bez něj, zacvičí si na lavičkách, 
kruzích, kladině, trampolínce, žíněnkách, koze a žebřinách, naučí se základy 
šplhu, přeskoku, skoku přes švihadlo, práce s míčem, zazávodí si v běhu 
i na překážkových drahách. A to vše už bez rodičů, kteří je mohou sledovat 
a podporovat z balkónu. Ráda bych jménem všech cvičitelek popřála všem 
úspěšný konec školního roku a krásné prázdniny. Těšíme se na shledání 
v pravidelných časech zase v září 2012. Zároveň bychom velmi ocenily, pokud 
by mezi nás přišly další nové cvičitelky. Detailní informace na www.sohopo-vse-
strannost.estranky.cz.

Věra Korbelová

Třetí ročník turnaje ve 
stolním tenisu 
Dne 24. března 2012 se uskutečnil 3. ročník turnaje ve stol-
ním tenisu, který uspořádali členové oddílu při TJ Sokol Horní 
Počernice. Zúčastnili se hráči všech věkových skupin. Hrálo se 
systémem každý s každým, takže se během celého dne ode-
hrálo mnoho vícesetových zápasů. Vítězové si odnesli poháry 

i věcné ceny, které byly pořízeny jednak díky sponzorům, ale 
hlavně díky grantu MČ Praha 20, za jehož poskytnutí děkuje-
me. Řady mužů posílila jediná hráčka, paní Kratochvílová z Ra-
čic u Berouna. V příštím ročníku rádi uvítáme více žen i dalších 
příznivců stolního tenisu. Děkujeme všem za účast a těšíme se 
na další ročník. 
Výsledky: 1. Fikejz, 2. Vrba, 3. Bakeš, 4. Bursa, 5. Dohnal, 
6. Boukal, 7. Domín, 8. Mocík, 9. Kratochvílová, 10. Oktábec. 

Za tenisový oddíl Ing. Karel Bakeš

Každý rok obohatí organizátoři setkání nějakou zajímavostí, především se ale snaží ukázat 
lidem, že naše země byla významným technickým a konstrukčním centrem předváleč-
né a poválečné Evropy. Pro letošní ročník tedy zvolili automobilku Aero a její výjimečné 
exponáty. V prostorách restaurace 
Sezóna byla k vidění výstava o Bohu-
milu Turkovi, který v roce 1932 najezdil 
s vozem Aero 662 na trati Praha - Brno 
- Praha neuvěřitelných 30.000 kilomet-
rů za třicet dní. Tento skvělý výkon, na-
víc na jednoduchém lidovém voze, byl 
v tehdejší době naprosto ojedinělý a z 
pohledu dnešní doby téměř nepřed-
stavitelný. Letošní ročník Veteran Party 
opět představil celou řadu unikátních 
vozů a motocyklů, které dokládají 
technickou vyspělost a šikovnost 
našich předků. Majitelům historických 
vozidel zase nabídl příležitost seznámit 
širokou veřejnost s těmito krásnými 
stroji a připomenout tak slavné podni-
ky minulosti. -dm-

TJ Sokol zve na cvičení rodičů s dětmi

Jedenáctý ročník Veteran Party na Chvalech
Příznivci historických automobilů, motocyklů a jiných pozoruhodných strojů ze začátku minulého století se sešli 28. dub-
na v areálu Chvalské tvrze. Ve spolupráci s fi rmou BR-TRADE a pod patronací MČ Praha 20 zde skupina nadšenců v čele 
s Janem Brunnerem připravila letošní už jedenáctý ročník Veteran Party.

Oddíl všestrannosti v TJ Sokol Horní Počernice tradičně organizuje pro děti dvoje cvičení v hale ve 
Chvalkovické ulici. Cvičení rodičů s dětmi se koná každé úterý od 16:30 do 17:30. Děti se spolu s rodiči 
nejprve s pomocí různých říkadel a her rozcvičí a potom trénují obratnost, vytrvalost a koordinaci na růz-
ném nářadí. 

Účastníky letošní Veteran Party 
pozdravil starosta Mions Paul Serres. 
Na jeho vztah k historickým vozům 
se ptala Zuzana Foglarová.
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Dobře jsem ji znala ještě před tím, 
než se do ní nastěhovala Zvláštní 
škola. To, co tady dnes můžeme 

vidět, je velká změna. Náš obdiv patří 
ředitelce Alžbětě Cibochové a také všem 
pracovníkům školy. Co jim to všechno 
dalo práce a času! Pedagogové mají 
nejen speciální vzdělání, jsou i dobrými 
psychology a mají mimořádný zájem 
o každé dítě. Při prohlídce školy je cítit 
úsilí a snahu, aby děti měly to nejpří-
jemnější prostředí. Učitelé jim nahrazují 
někdy i rodinné prostředí, které všechny 
nemají. 

Mnozí účastníci této slavnosti mě 
prosili, abych o škole napsala do 
Hornopočernického zpravodaje. 

Měli takový pocit, že o práci ve škole 
a kolem školy nejsou obyvatelé Počernic 
dostatečně informováni. Ani se neví, co 
všechno škola pro děti zajišťuje. Ono se 
to neví ani v současné společnosti. Ve 
snaze ušetřit byly i návrhy takové školy 
zrušit. Z iniciativy našich pedagogů, psy-
chologů a pediatrů byly před lety tyto 
školy zřízeny a byly po odborné stránce 
vedeny na takové úrovni, že ostatní státy 
se od nás učily. 

Čím je společnost vzdě-
lanější a kulturnější, tím 
více ví, že vždycky budou 

děti, které potřebují větší péči 

a pomoc, než ostatní. Hlavním účelem 
je těmto dětem pomáhat, vzdělávat je 
a připravit je, aby se zařadily do běžné-
ho života. A také pro to, aby v něm byly 
šťastné. Všem těm, kteří tuto práci dělají 
s láskou, porozuměním i obětí, patří 
opravdu velká úcta a dík. 

Za to příjemné odpoledne, které pro 
nás paní ředitelka a pedagogové 
připravili, děkujeme. Máme ale 

takový pocit, že jim za to mělo být vyslo-
veno více poděkování. 

Mgr. Milena Raisová
Foto: Ladislav Klusák

Padesáté výročí založení Zvláštní školy 
v Horních Počernicích 
Dne 16. května jsme prožili krásné odpoledne v ZŠ praktické a ZŠ speciální v Bártlově ulici, kde jsme si připomněli výročí 
školy. Slavnost se konala na zahradě školy, kde hrály kapely Big Band ZUŠ Horní Počernice a rocková kapela Nechte nás 
BEAT. Odpoledne bylo vzorně organizačně připraveno ředitelkou Cibochovou a pedagogickým sborem. Žáci školy prodá-
vali u stánků svoje výrobky a občerstvení. Všichni se těšili ze setkání s bývalými pedagogy, kterých se sešlo hodně, každý 
si také mohl prohlédnout budovu školy. 

Kreslení na zámku
Jistě je znáte: jsou hluční, netradiční a poutají pozornost. Svým 
chováním loudí na našich tvářích smích, ale často způsobí i hluboké 
vrásky. Puberťáci… Je to až zvláštní, jaká proměna se s nimi stane, 
nabídnete-li jim něco hezkého a dáte-li jim možnost vyjádřit se. 
Jednu z takových pěkných chvilek prožili naši žáci z 9. A na výstavě 
Kuky se vrací na Chvalském zámku. Nápaditostí tvůrců fi lmu byli 
okouzleni a postavičkami, které jsou zhmotněním bezmezné fantazie, 
doslova nadšeni. V takovém prostředí se i jim báječně tvořilo a bylo 
skvělé sledovat, jak pod rukama ještě stále hravých dětí vznikaly krásné 
kresby. Organizátorům výstavy za tento nápad děkujeme. 

Mgr. Hana Žáčková, učitelka ZŠ Ratibořická

SPCCH v Horních 
Počernicích 
Máme za sebou polovinu roku 
naší činnosti, blíží se prázdniny 
a dovolené. Navštívili jsme divadlo 
v Horních Počernicích, kino Lucerna, 
chodíme na vycházky, scházíme se 
každé úterý v zasedací místnosti 
MÚ, pořádáme besedy, posedíme 
s jubilanty. S pečovatelskou službou 
jsme byli na zájezdu v Sázavském 
klášteře. Naše organizace pořádá 
13. června zájezd na zámek do 
Mnichova Hradiště. Již druhým rokem 
pro nás pořádá radní paní Štrobová 
každé druhé úterý v měsíci velmi 
oblíbená posezení na zámku se 
známými lidmi. Přejeme všem krásné 
prázdniny, zdraví a pohodu. Užijte si 
je se svými rodinami a přáteli. V září 
se budeme těšit opět na setkání. 

Za výbor SPCCH Horní Počernice
předsedkyně Zdeňka Jaklová



Festival zahájila starostka Hana Moravcová společně s režisérkami Janou 
Sůvovou a Klárou Šimicovou, foto: Martina Prudilová

Pták Onivák, foto: Ludmila Zabilková

O čertech, čerticích, Fouskovi a sušené borůvce, foto: Jiří Březina
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Oscar Wilde
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
DS Výtečníci a Jana Keilová j.h.

Režie: Jana Sůvová

Kostýmy: Eva Bartoňová, Karel Jinda

Technická spolupráce: Mirek Novák, 
Tomáš Sýkora
Podle autora jde o „lehkovážnou 
komedii pro vážné lidi“. Známá 
hra Oscara Wilda je plná jemného 
humoru a vtipu, který dodnes oslovuje 
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 krás-
nými písničkami čeká všechny diváky 
spousta smíchu, ale i pekelné hrůzy, což 
k této pohádkové komedii patří stejně 
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 kolovrat 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 Císle-
rová, 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
Tuto klasickou hru bratří Čapků soubor 
nastudoval a pojal velmi volně, nicméně 
hlavní rysy a charaktery postav zůstaly 
zachovány. Divák se tedy může těšit 
na milostné zápletky a starosti motýlů, 
na běžné slasti a strasti Lumka, Chro-
báků, Cvrčků, na rozepře války chti-
vých Mravenců nebo na rodící se život 
Kukly. Veškerý děj samozřejmě sleduje 
Tulák, který v mnoha případech do hry 
vstupuje nebo alespoň chování hmy-
zu komentuje. Hra plná písní, humoru 
a života byla uvedena v rámci divadelní 
přehlídky Voskovcova Sázava 2008 a zís-
kala nejvyšší ocenění od diváků i poroty. 
Obnovená premiéra v březnu 2012.

Josef Pšenička
MÁŇA HRDINA
DS Svatopluk Benešov

Jako předloha posloužil a 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, respek-
tive hloupého člověka a celý večer se 
potom baví na účet tohoto „blbce“ či 
„trouby“, 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 „zkoušce hráškem“, 
ztracené královské koruně, o strašení 
na zámku a  o královské svatbě.

SVĚT NA DRUHÉ STRANĚ
Dětský divadelní soubor 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, z a nimiž 
objeví svůj vysněný svět, ve kterém je 
všechno hezčí, barevnější a každý ji má 
rád. Má to ale jeden velký háček... 
Hrají Počerníčci v obsazení: 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 chřípím 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 kouzelní-
ka Arnoštka. Zdali se vám také zatočí 
hlava. 
Hraje DS Právě začínáme v obsazení: Jiří 
Špaček, Iva Ptáčková, Michal Král, Filip 
Minařík, Michal Pivarči, Lenka Kožíšková 

Děkujeme všem, kdo nám pomáhají: 
Zahradnické služby Matyska, Pekařství 
Moravec, MUDr. Eva Astlová, Uniga – 
cz, a.s., Barbora Krásná, KNTL, a.s., 
Rina Čelákovice, Globus Černý Most, 
Trouw Nutrition Biofaktory s.r.o., Tis-
kárna Ing. Fabián, Remax - Horizont, 
Prominent cz, s.r.o., Němcova selská 
mlékárna Radonice.

Zápis do jazykových kurzů 
pro dospělé na příští školní 
rok se bude konat v Divadle Horní 
Počernice ve dnech 3. – 13. září vždy 
pondělí až čtvrtek od 15 do 19 hodin. 
Pravidelná výuka bude zahájena v týd-
nu od 17. září v kulturním středisku 
Domeček ve Votuzské ulici. Po ukončení 
hlavního zápisu můžete doplňovat pří-
padná volná místa průběžně, v úředních 
hodinách pro kurzy, které jsou do konce 
září denně pondělí až čtvrtek od 17 do 
19 hodin. Bližší informace o připravo-
vaných kurzech a cenách najdete od 
25. června na www.divadlopocernice.
cz/kurzy. Přejeme vám všem krásné léto 
a úspěšnou konverzaci během dovolené 
v zahraničí. 

Bc. Hana Čížková, řediteka
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PŘEHLED AKCÍ A KONCERTŮ V ČERVNU 2012

Po 11. 6. v 18.00, Divadlo Horní Počernice

Párty se saxofonovými party 
Koncert žáků saxofonové třídy P. Fiedlera, v progra-
mu vystoupí Big Band ZUŠ Horní Počernice

St 13. 6. v 18.00 Sál ZUŠ

Koncert žáků kytarové třídy 
J. Gonzúra

Čt 14. 6. v 18.00 Divadlo Horní Počernice

Koncert žáků pěvecké třídy 
M. Bachůrkové

Pá 15. 6. v 17.00, Sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy 
I. Likiny

Po 18. 6. v 18.00, Sál ZUŠ

Koncert žáků klavírní třídy 
L. F. Vaňkové

St 20. 6. v 16.00, KC Domeček

Herecké odpoledne
Vystoupení žáků literárně-dramatického 
oddělení L. Krupanské

St 20. 6. v 17.00, Chvalský zámek

Slavnostní předávání 
absolventských vysvědčení žákům 
a studentům ZUŠ Ratibořická

Čt 21. 6. v 18.00, Sál ZUŠ

Koncert žáků pěvecké třídy 
Z. Hejlíkové 

Pá 22. 6. v 17.00, Sál ZUŠ

Koncert žáků fl étnové třídy 
D. Vandělíkové 

Po 25. 6. v 18.30, Klášter Emauzy

Závěrečný koncert žáků ZUŠ 

OZNÁMENÍ V týdnu od 4. do 8. června nebude 
probíhat výuka v hudebním oboru z důvodu závě-
rečných postupových zkoušek. 

Libor Zíka, ředitel ZUŠ

Skončil sedmý ročník Festivalu 
studentských orchestrů 
V pátek 18. května zahájila starostka Hana Moravcová v Divadle Horní 
Počernice už 7. ročník Festivalu studentských orchestrů. Letos se před-
stavily soubory z pořádající ZUŠ Horní Počernice, Ústí nad Labem, ZUŠ 
Lounských v Praze 4 a Žerotína - Olomouce. Sobotním odpolednem pak 
v areálu Chvalské tvrze zněly skladby v podání místního Junior Bandu pod 
taktovkou Karla Mirošníka, Big Bandu ZUŠ Teplice s dirigentem Lukášem 

Čajkou, Big Band ZUŠ Horní Počernice s vedoucími Pavlem Cibochem 
a Pavlem Fiedlerem a orchestrem Mladá krev ze ZUŠ Žerotín - Olomouc 
s dirigentem Martinem Zajíčkem. Z partnerského města Brunsbüttel k nám 
zavítal skvělý Lighthouse Big Band z tamního gymnázia s dirigentem 
Danielem Faustem. 
“Letošní ročník se opravdu povedl, ale velmi nás mrzí nezájem veřejnosti. 
Orchestry hrály skvěle, naši přátelé z Brunsbüttelu byli také velmi spoko-
jeni. První den festivalu si poslechli smyčcové soubory a orchestry, večer 
navštívili pražský Jazz Klub Reduta. Druhý den se představili na Chva-
lech, o víkendu se opět těšili na návštěvu Prahy, konkrétně na Petřínskou 
rozhlednu, Pražský hrad a do historického centra města,” uvedl Libor 
Zíka, ředitel hornopočernické ZUŠ a organizátor celé akce. V době konání 
festivalu jsem měla pracovní povinnosti na veletrhu Svět knihy, a tak jsem 
na Chvalech stihla už jen jeho závěr a pozdravit se s dirigentem Danielem 
Faustem. Překvapilo mě však, že ačkoliv byl víkend a opravdu krásný 
teplý večer, před pódiem seděla jen hrstka posluchačů, z nichž většinu 
tvořili mladí hudebníci z Brunsbüttelu, organizátoři a několik jejich přízniv-

ců a příbuzných. Jak 
mi zklamaně sdělil 
ředitel ZUŠ a násled-
ně potvrdila Jana 
Neudertová, která 
po oba dny návštěvě 
z Německa zdar-
ma tlumočila, také 
je překvapil nezájem 
místních nebo účin-
kujících z ostatních 
souborů. Jak píše 
starostka v úvodní-

ku tohoto HPZ, nepochopitelná je také absence zastupitelů. Neomlouvá 
je ani hezké počasí, ani hokejové mistrovství, které o daném víkendu 
probíhalo. Festival studentských orchestrů připravili jeho organizátoři pro 
nás pro všechny v Horních Počernicích. Věnovali tomu nemalé úsilí i čas, 
pozvali k nám hosty zdaleka, aby nás svým uměním potěšili a vytvořili 
dobrou náladu. Povinností a slušností nás bylo minimálně přijít, hosty 
a účinkující pozdravit, v lepším případě si jejich skvělou produkci poslech-
nout a zatleskat jim. Nebo stačilo jen chvíli pobýt a ocenit jejich snahu 
a čas, který tomuto skvělému festivalu a hudbě vůbec věnují. Tak, jak se to 
běžně dělá mezi slušnými lidmi.

Dana Mojžíšová 

Organizátoři akce děkují MČ Praha 20 Horní Počernice za pomoc při 
organizačním zajištění festivalu.

Lighthouse Big Band Brunsbüttel

Smyčcový soubor ZUŠ Horní Počernice
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Červen zaslíbený dětem:
Ráj hraček na zámku a první 
Svatojánský bál

Máme tady téměř léto, proto využijte 
poslední měsíc, kdy můžete 
nakouknout do domečku Kapitána von 
Hergota a vidět se se všemi kamará-
dy Kukyho na výstavě Kuky se vrací 
na Chvalský zámek. 
Něco hezkého končí a něco hezkého 
zase začíná. V prvním patře na vás bu-
dou čekat zbrusu nové výstavy. Nejpr-
ve obrázky a soutěžní práce z výtvarné 
soutěže Talent Horních Počernic. 
Následovat bude výstava Ráj hraček 
na zámku, která zaujme nejen děti, 
ale i dospělé. Uvidíte panenky Barbie 
v historických a fi lmových kostýmech, 
nezapomeneme ani na malé a velké 
kluky, které určitě nadchnou angličáky 
Matchbox. Pozor, pánská jízda 
pokračuje! 
Nenechte si ujít historicky první 
pohádkový víkend s rytířem Janem 
ze Chval, který vás provede po všech 
výstavách a předvede ukázky umění 
rytířského boje. A protože červen 
bude patřit dětem, připravili jsme 
pro vás překvapení v podobě prvního 
Svatojánského bálu princezen, 
rytířů a princů na nádvoří Chvalského 
zámku. Všem dětem k jejich svátku 
přejeme vše nejlepší a věříme, 
že k nám na Chvalský zámek zavítají 
nejen v červnu.

Pondělí 4. – neděle 17. června
Talent Horních Počernic
vernisáž 4. června v 17.00 
Soutěžní obrázky výtvarné soutěže 
Talent Horních Počernic na téma 
„pohádkový svět“ zaplní na prvních 
čtrnáct červnových dní první patro 
zámku. Uvidíte práce soutěžících od 
předškoláků až po seniory. 
Srdečně zveme na slavnostní vernisáž 
v pondělí 4. června od 17 hodin, kdy 
uvidíte nejen obrazy a obrázky, 
ale představí se i talentované děti 
z oboru tanečního, recitačního i pěvec-
kého. Zároveň bude vyhodnoceno 
nejlepších dvacet prací výtvarného 
oboru a pokřtěna kniha dětského 
autora. 

Sobota 16. – neděle 17. června 
Pohádkový víkend na zámku 
s rytířem Janem ze Chval 
Historicky první víkend s opravdovým 
rytířem Janem ze Chval je zde pro vás! 
Rytíř Jan je obeznámen s veškerým rytíř-
ským uměním, ale zároveň vás provede 
výstavou Kuky se vrací a Talent Horních 
Počernic, jistě vás zaujme ukázkou 
výpadů s mečem a kopím na zámeckém 
nádvoří. Zapůjčení meče samozřejmostí.
Neváhejte a hlaste se, pohádkové víken-
dy budou pokračovat až v září, neboť 
prázdniny budou mít i princezny a rytíři. 
Objednávky a ceny
Rytíř provází mezi 9 a 17 hodinou ve 
výše uvedených dnech. Prohlídka trvá 
30 min., je třeba ji předem telefonicky 
objednat na tel.: 281 860 130 nebo na
e-mailu infocentrum@pocernice.cz. 

Můžete si přiobjednat profesionální 
fotografi i dětí s rytířem od dvorní foto-
grafky Walniky v ceně 100 Kč 
(5 upravených fotografi í v elektronické 
podobě). Prohlídky jsou určeny dětem 
od 3 let, sourozenci do 2 let zdarma. 
1 dítě – 160 Kč, 2 děti – 140 Kč/dítě,
3 děti – 120 Kč/dítě, 4 děti – 100 Kč/dítě,
5 a více dětí – 80 Kč/dítě 
Rodinné vstupné 350 Kč (2 dospělí 
a max. 3 děti), dospělí jako doprovod 
dětí platí běžné vstupné. 
Červnová otázka soutěže O kouzelný 
plamínek víly Ohnivky už je vílou připra-
vena a tuším, že bude ukryta někde ve 
sklepení. Budete mít štěstí při hledání 
otázky i při losování? 

Sobota 23. června – neděle 16. září
Vernisáž v sobotu 23. 6. v 15.00 
Ráj hraček na zámku: 
Barbie v módních proměnách 
a angličáky Matchbox
Panenky Barbie v dokonale ušitých 
dobových i slavných fi lmových kostý-
mech potěší nejen holčičky, ale také je-
jich maminky a babičky. Uvidíte modely, 
které nosila Kleopatra, královna 
Viktorie, císařovna Sissi nebo Madame 
de Pompadour, jistě vás upoutají i 
slavné fi lmové kostýmy Angeliky, Scar-
lett, Audrey Hepburn ze Snídaně 
u Tiffanyho, šaty Zuzany z fi lmu Kristián. 
Modely ušila Květuše Adámková. 
Malí i velcí kluci budou nadšeni 
z unikátní sběratelské kolekce slavných 
angličáků, miniatur autíček. Sbírka 
Miloše Novotného, čítající tisíce aut 
osobních, sportovních i závodních 
potěší srdce každého kluka.

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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Neděle 24. 6. v 15.00 
Svatojánský bál princezen, 
rytířů a princů 
První bál na krytém zámeckém nádvoří 
pro všechny malé i velké princezny, 
prince a rytíře. Děti budou soutěžit a tan-
čit s opravdovými princeznami, rytířem 
a vílou Ohnivkou. Čeká vás ukázka his-
torických tanců, šermířská šarvátka, krá-
lovské hry, audience u královny a pře-
kvapení – štěstíčko víly Ohnivky. Pro 
účastníky plesu volný vstup na všechny 
zámecké výstavy. Všichni Janové, Jeníci 
a Honzíci mají od nás vstup zdarma jako 

Pátek 8. 6. od 19 hod
Dámská jihoafrická jízda 
na zámku aneb 
Se zastupitelkami na víno
Netradiční, neformální setkání vedení 
MČ, zastupitelek a ředitelek škol s ob-
čankami Horních Počernic.

Ochutnávka vín společnosti SAWE, 
taneční a pěvecký program DDM a ZUŠ 
Ratibořická.
Vstupné 100 Kč, účast nutno nahlásit 
do 4. 6. 2012 na tel.: 281 860 130.

Do neděle 1. 7. 
Miroslav Konrád: Viné 
i nevinné inspirace z Francie
Akademický malíř Miroslav Konrád 

pracuje v oblasti malby, 
artprotisu a akvarelu, 
vystavoval ve Švýcarsku, 
Německu, ve Francii, 
v Kanadě, Itálii, Rakous-
ku, Polsku i Chorvatsku. 
V roce 2000 obdržel autor 
cenu Salvador Dalí Inter-
national. Přijďte se podívat 
na obrazy plné barev, 
fantazie a smyslnosti. 

Těšíme se na vás 
na Chvalském zámku. 
Alexandra Kohoutová, 

ředitelka

Přišel červen a s ním Svatojánská noc. Ohnivka věděla, že noc je kouzelná, kvete zlaté kapradí, dějí se zázraky, ale 
především - skáče se přes oheň! Přece jen nebyla ohnivou vílou nadarmo, aby ji to nelákalo. Začala pátrat, kde se zapalují 
svatojánské ohně a zjistila, že jich moc není. Byla trochu smutná. Ale v tom se dozvěděla, že na Chvalském zámku bude 
Svatojánský bál. Rozzářila se jako oheň, slunce a  tisíc hvězd a oblékla si nejkrásnější ohnivou sukni. Přišel slavný den 
Svatojánského bálu a ohnivka tančila na nádvoří tak rychle, až se míhala jako ohnivá skvrna... A lidé na Chvalech si 
povídali, že na zámku hoří pravý svatojánský oheň. Ale oheň dobrý, který je pro radost a nikoho nespálí.

blahopřání k jejich svatojánskému 
svátku. Jednotné vstupné 80 Kč pro děti 
i dospělé (kromě Janů a Honzíků), děti 
do 2 let zdarma.

Do soboty 30. června
Kuky se vrací na Chvalský 
zámek aneb Naposledy 
v Čechách
Medvídek Kuky, Kapitán von Hergot, 
Anuška i ostatní postavičky na vás čekají 
ve sklepení Chvalského zámku. Kromě 
Kukyho v nadživotní velikosti, s nímž se 
děti mohou fotit, je zde k vidění několik 

desítek originálních loutek z fi lmu Kuky 
se vrací, promítá se fi lm o zákulisí vzniku 
Kukyho nebo hospůdku pod kořeny, 
Hergotův domek, zjistíte tajemství 
skrývající se v Brambovitríně a zahrajete 
si počítačovou hru Botanicula. Autorem 
všech výtvarných návrhů i hry je výtvar-
ník Jakub Dvorský. Pozor, 30. června vý-
stava končí a stěhuje se navždy na Mo-
ravu. Za přízeň děkujeme tvůrcům fi lmu 
i hlavnímu partnerovi výstavy, jímž se 
stalo Centrum Černý Most.

foto: Walnika
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Vítězové fotografi cké 
soutěže Horní Počernice 
mýma očima
Děkujeme všem účastníkům soutěže Horní Počernice 
mýma očima o nejlepší fotografi i pro kalendář na rok 2013, 
kterou vyhlásil Chvalský zámek a MČ Praha 20. Získali jsme 
mnoho velmi hezkých snímků, z nichž ty nejlepší použijeme 
pro kalendář na příští rok, a některé se objeví na obálkách 
Hornopočernického zpravodaje. Soutěž byla vyhlášena v led-
nu 2012 a skončila 15. května 2012. Zúčastnilo se jí celkem 

57 soutěžících fotografů 
s více než pěti sty fotogra-
fi emi. Na vašich fotkách 
se objevovala zajímavá 
místa Horních Počernic, 
nádherná zákoutí, přírodní 
motivy i momentky z akcí. 
Dne 18. května
2012 zasedla komise ve 
složení Hana Moravcová 
(starostka), Mgr. Alena 
Štrobová (radní pro kulturu 
a školství), Ing. Monika 
Brzkovská (vedoucí 
odboru školství, kul-
tury a sociálních věcí) 
a Mgr. Alexandra Kohou-
tová (ředitelka Chvalského 
zámku). Po posouzení 

3. místo Vláďa Kočička: 
Západ slunce nad nádražím

3. místo Blanka Musílková: Xaverov2. místo Jan Kolář: Cesta ze školy

1. místo Jaroslav Kubík: U starých rybníků

Výherkyně soutěže O kouzelný plamínek víly Ohnivky za duben 2012 
Dubnová otázka víly Ohnivky nebyla pro děti těžká, neboť víla se ptala: „Které živé zvířátko se zabydlelo 
na Chvalském zámku?“ Mohli jste si vybrat mezi odpovědí „tyranosaurus rex“ a „kajmánek trpasličí“. 
Samozřejmě správná odpověď je kajmánek, neboť živého tyranosaura rexe byste v dnešní době těžko 
hledali. Na Chvalském zámku se tyranosaurus rex vyskytoval pouze na velkém obrázku, a to do konce 
května. Živého tyranosaura zde bohužel či bohudík pro vás nemáme :-). V dubnu se soutěže zúčastnilo 
495 dětí, z nichž 490 odpovědí bylo správných a jen 5 nesprávných. 
Tentokrát se štěstí při losování usmálo na sedmiletou slečnu Kristýnku Kloudovou z Prahy 4 – Modřan. 
Kristýnka dorazila z druhého konce Prahy znovu na Chvalský zámek a čekal ji dárek - ručně šitá panenka-
-víla Ohnivka, obrázky, vystřihovánky a malý dinosaurus. A důležité upozornění: tato výherkyně, stejně jako 
všichni ostatní dosavadní výherci, postupuje do slosování o hlavní cenu víly Ohnivky. Těšte se na červnovou 
vílu Ohnivku – copak si na vás nezbedná víla zase vymyslela?

VÝHERCE SOUTĚŽE O KOUZELNÝ PLAMÍNEK VÍLY OHNIVKY ZA DUBEN 2012

všech prací vybrala čtyři vítězné fotografy, kteří získávají fi nanč-
ní odměnu ve formě nabitých karet do hypermarketu Hornbach 
v níže uvedených hodnotách. Ceny věnovala MČ Praha 20. 
Z ostatních soutěžních fotografi í bude vybráno 54 snímků, které 
vás potěší v kalendáři pro rok 2013. Blahopřejeme výhercům 
a všem účastníkům soutěže děkujeme za nádherné snímky. 
Z fotografi í je jasně vidět, že máte Horní Počernice skutečně rádi

1. místo Jaroslav Kubík: U starých rybníků 3.000 Kč
2. místo Jan Kolář: Cesta ze školy 2.000 Kč
3. místa Blanka Musílková: Xaverov 1.000 Kč
    a Vláďa Kočička: Západ slunce nad nádražím 1.000 Kč 

Alexandra Kohoutová, ředitelka Chvalského zámku
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Rosamund Luptonová

Sestra
Psychologický román okořeněný prvky 
detektivky a thrilleru zkoumá mezilidské vztahy, 
sílu lidského ducha a ohledává hranice, jež 
jsme ochotni překročit na cestě za svým cílem. 
Beatrice se dovídá strašnou zprávu, že její 
mladší sestra Tess se pohřešuje. Přilétá do 
Londýna jen proto, aby se dozvěděla, že ji našli 
mrtvou. Odmítá se smířit se sdělením, že to 
byla sebevražda. A zatímco v duchu rozmlouvá 
s milovanou Tess, pouští se do pátrání po 
jejím vrahovi. 

David Wroblewski 

Příběh Edgara Sawtella  
Román líčí život Edgara Sawtella, němého 
chlapce, který vyrůstá na venkovském statku 
na okraji chráněné oblasti Chequamegon. Jeho 
rodiče převzali tradici Edgarova dědečka a živí 
se chovem a výcvikem psů. Edgar prožívá 
idylické dětství s fenkou Almondine. Jeho 
svět se zhroutí v okamžiku, kdy mu nečekaně 
umírá otec, a situaci ještě vyostří příchod 
Edgarova strýce Clauda, který převezme 
vedení stanice a sblíží se s Edgarovou matkou. 
Ojedinělý román s pověstí bestselleru variuje 

hamletovské téma. 

Dagmar Hilarová 

Nemám žádné jméno
Na začátku března 1943 dostala známá česká 
básnířka a spisovatelka Dagmar Berzettiová, 
později provdaná Hilarová, lístek k patnáctinám 
od protektorátních úřadů. Bylo na něm její 
jméno a transportní číslo CV 190. V Terezíně 
zůstala až do konce války. Během svého poby-
tu v koncentračním táboře si vedla deník, který 
se později stal podkladem pro její knihu. 

Josef Pecinovský 

Notebook pro seniory 
Možná se také trochu bojíte těch malých počí-
tačů do klína, zdají se vám příliš komplikované, 
náročné na ovládání, titěrné a choulostivé. 
Na druhou stranu právě ony vám mohou ve 
spojení s dobrým průvodcem a systémem Win-
dows 7 posloužit lépe než velké stroje. Uvidíte, 
jak snadné bude notebooku porozumět, spřáte-
lit se s ním a využít všechny ty skvělé možnosti, 
které nabízí. Srozumitelný výklad je přizpůsoben 
potřebám seniorů, nevynechává žádný důležitý 
krok, vyhýbá se zdlouhavým i náhlým skokům, 
látku odměřuje v přiměřených dávkách, aby se 
čtenář neztratil v záplavě novinek.

Milí naši čtenáři, 
v pondělní 14. května odpoledne 
vládla v dětském oddělení knihovny 
velmi přátelská atmosféra. Sešli se zde 
nejvěrnější čtenáři z řad našich seniorů, 
pozvání přijala starostka Hana Moravco-
vá, radní pro kulturu Alena Štrobová, ve-
doucí OSVŠ Monika Brzkovská, bývalá 
knihovnice Hanka Holá a bývalá vedoucí 
knihovny Barbora Šrámková. 
Hudební dárek jsme dostali od souro-
zenců Davida a Petra Schovánkových, 
potom se vzpomínalo na začátky 
knihovny a její pobočky. Nejvíc se ale 
hovořilo o paní Jiřině Kubelkové, která 
celý svůj život věnovala knihovně a čte-
nářům a nedávno oslavila 95. naroze-
niny. Protože bohužel nemohla mezi 
nás přijít, napsali jsme jí společný 
dopis, každý z přítomných ho podepsal 
a připsal osobní pozdrav. Alespoň takto 
jsme mohli vyjádřit poděkování naší milé 
a duchem stále silné Jiřince.

Anketa: Co si myslíte o e-knihách? 
Pomalu a jistě se do povědomí čtenářů 
dostávají elektronické knihy. Protože nás 
zajímá, zda byste knihy v elektronické 
podobě chtěli mít v naší knihovně, žádá-
me vás o vyplnění krátké ankety: 
1. Máte už s e-knihou zkušenost? 
2. Pokud ano, proč? 
3. Uvítali byste e-knihy v naší knihovně? 
Anketní lístky jsou k dispozici v knihov-
ně, odpovědi nám můžete sdělit i telefo-
nicky či e-mailem. 

O letních prázdninách bude 
ve dnech 23. 7. – 13. 8. 2012 
knihovna uzavřena.

Hezké chvíle s dobrým počtením vám 
za kolektiv knihovny přeje

Božena Beňová

Literární výročí v červnu 
Ivan Wernisch, nar. 18. 6. 1942 
Básník, prozaik, překladatel a editor. 
Za normalizace prošel řadou manuálních 
zaměstnání. Spolupracoval s Českoslo-
venským rozhlasem na pořadech o české 

a světové poezii. Po listopadu 1989 byl 
redaktorem Literárních novin, později 
spolupracoval s brněnským naklada-
telstvím Petrov. Je také vynikajícím 
editorem a překladatelem. Řada jeho 
básnických textů byla zhudebněna. 
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O Jaroslavu Křovinovi
Často chodíme stejnou cestou, míjíme nápisy a názvy ulic. 

Bereme to jako samozřejmost, aniž bychom chápali hlubší 

souvislosti. Každá kovová tabulka s názvem ulice však za se-

bou skrývá nějaký osobní příběh. Jedna taková se nachází 

přímo v centru Horních Počernic a nese název Křovinovo 

náměstí. Málokdo z obyvatel, kteří ji denně bez povšimnutí mí-

její, však tuší, proč je náměstí pojmenováno právě po Jaroslavu 

Křovinovi, a kdo to vlastně byl. Někdo z pamětníků si možná 

vzpomene, že v první polovině minulého století působil v Horních 

Počernicích jako obecní tajemník. Zapátráme-li však dál v archi-

vech, můžeme objevit další zajímavé skutečnosti z jeho života.

Jaroslav Křovina se narodil 18. října roku 
1896 v Úpici v okrese Nová Paka a prožil 
zde těžké mládí. V osmnácti letech byl 

odveden a zúčastnil se 1. světové války. 
Při bojích v Itálii u Monte Sabatina byl 
8. 8. 1916 zajat a v zajateckém táboře 

Santa Maria Capua Vetere u Neapole, 
kde strávil téměř dva roky, složil přísahu 
Čs. republice a vstoupil do italské legie. 
Za více než osm let své legionářské 
služby získal Československý váleč-
ný kříž, Čs. revoluční medaili a italské 
vyznamenání Fattiche di Guerra. Výhody 
určené legionářům však odmítl. 
Ve dvacátých letech pracoval Jaroslav 
Křovina jako cizojazyčný korespondent, 
kde využil své znalosti němčiny, italšti-
ny a francouzštiny. V roce 1934 začal 
pracovat v Horních Počernicích jako 
obecní tajemník. Veřejně se angažoval 
zejména v Sokole, kde zastával funkci 
náčelníka, vzdělavatele i starosty. 
V době po obsazení Českosloven-
ska nacistickou armádou se ihned 
zapojil do činnosti odbojové skupiny 
Obrana národa, jejíž významnou slož-
kou byli členové Československé obce 
sokolské, legionáři a státní zaměstnanci. 
Vlastenecká ilegální skupina v Horních 
Počernicích, kde působil, se nazývala 
V boj nebo také Inka a jejím hlavním 
cílem bylo realizovat ilegální přechody 
do zahraničí, shromažďovat zpravodaj-
ské informace a provádět protinacistické 
zpravodajství. 
Po atentátu na říšského protektora Re-
inharda Heydricha byla dne 2. červ-
na 1942 v Horních Počernicích koná-
na německým vojskem prohlídka domů 
a kontrola všech osob. 
Po ukončení prohlídky bytu tajemní-
ka Křoviny vojáci odešli, za několik 
hodin se však, pravděpodobně na udání 
bývalého strážníka Šnajdra, vrátilia po 
opětovné důkladné prohlídce nalezli 
opakovací pistoli. Jaroslav Křovina byl 
Gestapem ještě téhož dne zatčen, 
následně odsouzen k trestu smrti a o 
několik dní později 8. 6.1942 v Praze 
na kobyliské střelnici popraven. 
Možná až příště půjdete po Křovinově 
náměstí, připomenete si nejen nosite-
le tohoto jména, ale také jeho ideály 
a morální hodnoty, kterými byly odvaha, 
vlastenectví, věrnost a národní hrdost, 
jež jsou v dnešní době tak opomíjené 
a vzácné. 

Hana Dočekalová rozená Křovinová
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Horní Počernice 
a heydrichiáda
Toto období nejkrutějšího teroru zahájil nástup generála po-
licie a SS Reinharda Heydricha do funkce zastupujícícho 
říšského protektora pro Čechy a Moravu dne 27. 9. 1941. 
Ten, pověřen likvidovat rozvíjející se národně osvoboze-
necké hnutí, vyhlásil ihned po svém nástupu stanné právo, 
na které navázala vlna zatýkání a deportace zatčených do 
vyhlazovacích táborů. Současně také zahájil plnění připra-
vovaného programu vykořenění Čechů a Moravanů z jejich 
historického území.

V té době vyvíjela ilegální činnost ve Vysočanech sokolská 
odbojová skupina Jindra, založená brněnským profesorem 
Ladislavem Vaňkem, žijícím ilegálně v Praze pod krycím 
jménem Jindra. Vedoucím skupiny byl tehdy Jaroslav 
Piskáček. Členem skupiny byl také Jaroslav Smrž, jehož ses-
tra Eva byla provdaná z a Václav Khodla. První neděli v roce 
1942 svolal J. Piskáček členy skupiny a sdělil jim, 

že 29. 12. 1941 
seskočili u Nehvizd 
dva parašutisté ze 
skupiny Antropoid. 
Skupina dosta-
la za úkol zajistit jim 
ubytování a stra-
vování. Po dohodě 
bylo přijato ná-
sledující řešení: Z 
úkrytu u Nehvizd byli 
parašutisté převedeni 
do pokojíku ve vilce, 
která nebyla obý-
vána, v tehdejší 
původní obci Své-
pravice. Zde J. Smrž 
zašil jeden padák 
do hlavy otomanu 
a pod jeho pera ukryl 
druhý. Zakrátko pak, 
na návrh J. Smrže, 
byli parašutisté pře-
sunuti k Evě Khod-
lové do Valdické 
ulice č. 659 v Praze 
9. Po čase však bylo 
třeba změnit příjemné bydlení, a péči o ně převzal Zelanka-Haj-
ský, vedoucí partyzánské skupiny Říjen. Ubytoval je u Marie 
Moravcové, manželky železničního inspektora v Biskupcově 
ulici č. 7 na Žižkově. Po spojení celé skupiny se parašutistům 
podařil atentát na Heydricha dne 27. 5. 1942. Po něm nacisté 
rozpoutali vlnu ukrutenství, likvidace obcí Lidice 10. 6. a Le-
žáky 24. 6. V opakovaných dalších vlnách zatýkání a stan-
ných soudů byli z Horních Počernic zatčeni a bezprostředně 
popraveni na střelnici v Kobylisích Jaroslav Křovina, odbojově 
činný ve skupině generála Bílka, a také další odbojově činný 
Jaroslav Veselý. Za přechovávání parašutistů byli k trestu smrti 
odsouzeni Václav Khodl starší, Václav Khodl mladší a Emanu-
ela Khodlová. Zavražděni byli v plynové komoře koncentrač-
ního tábora v Mauthauzenu. V Horních Počernicích, v domě 
Milivoje Crvčanina, delegáta pravoslavné církve srbské, se v té 
době ukrýval biskup pravoslavné církve Matěj Pavlík - Gorazd, 
duchovní správce kostela sv. Cyrila a Metoděje, v jehož kryptě 
po hrdinném boji ukončili svůj život ukrývající se parašutisté. 
V naději, že ochrání ostatní pracovníky správy kostela, vezme-li 
veškerou vinu na sebe, vydal se biskup Gorazd dobrovolně ge-
stapu, které ho 16. 6. z úkrytu vyvedlo. Po krutých výsleších byl 
stanným soudem 29. 9. odsouzena 24. 10. 1942 v Mauthauze-
nu popraven. Na památku rodiny Khodlovy byla ulice, kde se 
parašutisté ukrývali, pojmenována Khodlova, a na domě umís-
těna pamětní deska. Dům, ve kterém se ukrýval biskup Go-
razd, získala později náboženská obec Církve československé 
husitské. Po jeho rekonstrukci byla dne 11. 9. 1965 odhalena u 
vchodu do modlitebny pamětní deska biskupovi Gorazdovi.

Ing. Hubert Antes, kronikář
Pamětní deska obětem fašismu v kostele sv. Ludmily na Chvalech

Biskup pravoslavné církve 
Matěj Pavlík - Gorazd
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TÝDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V týdnu od 4. do 8. června 2012

bude v DDM probíhat týden otevřených dveří. Můžete se přijít po-
dívat do kroužku vašeho dítěte a zapojit se do činnosti. Vítáni bu-
dete i v kroužcích, které zatím nenavštěvujete. Přijďte se podívat, 
co děláme, snáze si pak vyberete kroužky pro vaše děti nebo pro 
sebe na příští školní rok. Přehled kroužků a časový rozvrh najdete 
na www.ddm-hp.cz nebo v kanceláři DDM na tel.: 281 925 264.

Den dětí

NÁBOR DO KROUŽKU 
STREET DANCE 

– SOUTĚŽNÍ 
Dne 21. 6. se koná nábor do kroužku 

Street dance - soutěžní. 
Kroužek je určen dívkám ve věku 
13 - 18 let. Nábor se bude konat 

v 16:30 v gymnastickém sále 
FZŠ Chodovická. S sebou si vezměte 

pohodlné sportovní oblečení. 
Přihlašovat se můžete na adrese 

skorpilova@ddm-hp.cz nebo 
na tel.: 605 700 772. 

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR 
5. 8. – 15. 8. 2012

Nabízíme poslední volná místa 
na tábor s ubytováním v hotelu 

Jizera v Sytové u Vrchlabí, 
na hry, muziku a legraci. 

Cena je 3.700 Kč,
informace a přihlášky v kanceláři DDM, 

tel.: 605 700 772 

CESTOVATELSKÝ KLUB 
– Za exotickou zvěří 

Dne 2. 6. 2012 pořádáme 
výlet do ZOO. 

Vyrazíme z Černého Mostu v 9:00, 
předpokládaný návrat na ČM v 15:00. 
Účast je možná pouze po předchozí 

rezervaci na tel.: 605 700 772, 
e-mail: skorpilova@ddm-hp.cz 
nebo osobně v kanceláři DDM. 

Maximální počet účastníků je 10, 
cena 200 Kč.

Dne 9. června 2012 vás zveme na Den dětí, který v letošním roce pořádáme ve spolupráci s Městskou policií 
hl. m. Prahy a Městskou částí Praha 20. Těšit se můžete na ukázku výcviku koní a psů, odpolední jízdy na koní-
cích, airsoftovou střelnici nebo ukázku bojových umění. Děti mohou na dopravním hřišti získat dětský řidičský 
průkaz (zájemci si přinesou průkazovou fotografi i), svou techniku představí i dobrovolní hasiči ze Chval, zahraje 

rocková kapela Metal Kidz, zazní hudba z Jižní Ameriky v podání Regateos, na děti čeká pohádková stezka, 
skákací hrady, coca-cola lezecká stěna a soutěže o ceny po celý den. Přijďte se podívat na travnatý plácek 

u konečné zastávky autobusu č. 223 v Ratibořické od 10 do 17 hodin.
Beatricie Bártová, DDM
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NAŠI JUBILANTI V ČERVNU
BENEŠOVÁ BOŽENA
MLEJNKOVÁ JINDŘIŠKA
HORÁKOVÁ MARIE
BRYKSOVÁ KAMILA
VESELÁ JARMILA
HURYCH VÁCLAV
MARKOVÁ KVĚTUŠE
NOVOTNÁ LUDMILA
ŠAFAŘÍK PŠTROSZ ALEXANDER
PRŮŠOVÁ MARIE
VOKŮRKOVÁ ANNA
VALENTA VÁCLAV
HLADÍK JIŘÍ
RUDOVSKÁ HANA
ŠIMANOVÁ ZDENKA
VIDĚČAN LADISLAV
BUŠEK MIROSLAV
ČECHOVÁ SOŇA

KOHOUTOVÁ RŮŽENA
MALEČEK ANTONÍN
SHEJBAL JAROSLAV
TOUŠKOVÁ MARTA
ZIMOVÁ RŮŽENA
JANDUSOVÁ OLGA
KULHAVÁ MILADA
NOVOTNÝ LADISLAV
VLKOVÁ VLASTA
HRABIECOVÁ MARIE
KAVÁLKOVÁ LIBUŠE
KOSKOVÁ JARMILA
MŰLLEROVÁ EVA
NĚMEC STANISLAV
PANKRATZ JAN
POKORNÁ DANUŠE
VNUKOVÁ MARIE
DAŘÍLKOVÁ EVA

HAVEL ZDENĚK
HOLUŠA LUBOMÍR
HRABIEC RADOMÍR
KRISTEN ZDENĚK
KULHAVÝ JAROSLAV
NOVÁKOVÁ LIBUŠE
PUNDA ZDENĚK
SEDLÁČKOVÁ BLANKA
ŠIMKOVÁ KATEŘINA
TVRDÍKOVÁ JIŘINA
VOTAVA ANTONÍN
WARAUSOVÁ EVA
BUREŠOVÁ MILADA
LAMPÍR ANTONÍN
NAVRÁTILOVÁ KLÁRA
STIBOROVÁ VLASTA

Radek HORA 
7. 8. 1974 - 19. 6. 2002
Stále všichni moc vzpomínáme.

PROGRAM ZO SENIOŘI v červnu 2012

Středa 6. června ve 14.00

BESEDA 
Přednáška Ing. Polochové o novinkách 

v penzijním připojištění a stavebním spoření

Úterý 12. června

VYCHÁZKA 
– VODĚRADSKÉ BUČINY
Sraz u metra C – Háje v 8.25. BUS 382, 
odjezd v 8.45 hod. Vede Zdena Černá

Úterý 19. června ve 14.00

ZÁMECKÉ POSEZENÍ 
Hostem bude MUDr. Ilja Kotík

Středa 20. června

VYCHÁZKA V MNÍŠKU 
POD BRDY

Sraz ve stanici metra Černý Most v 8.25
BUS č. 317 z nádraží Smíchov

Vede Libuše Frouzová 

Středa 27. června 

VYCHÁZKA 
s prohlídkou obrazů Arnolda Schikanedra 

ve Valdštejnské jízdárně a návštěva 
Valdštejnské zahrady 

Snížené vstupné 40 Kč, sraz v 9.00 
v metru Č. Most Vede Ilona Juklová

Náš program bude pokračovat opět v září.
Přejeme všem našim členům pěkné prožití 

letních měsíců, hezké počasí a pohodu. 

Výbor ZO Senioři H. Počernice
Ilona Juklová, tel.: 721 002 992

Libuše Frouzová, tel.: 607 172 008

Dne 25. června 2012 uplyne pět roků, kdy nás navždy 
opustila naše milovaná maminka, babička a prababička

paní Štěpánka Dvořáková. 
Kdo jste ji znali, věnujte vzpomínku její památce. Dce-
ra Jiřina, vnučky Jiřina a Jana s rodinami, pravnučky 
Valentýna, Janička, Adélka a sestry Anička  a Zdena

Dne 29. 6. 2012.by se Vlád‘a Rálek 

dožil 65. narozenin. 

Stále vzpomíná jeho rodina, 

kamarádi a přátelé.

Poděkování 
Za Svaz tělesně a vnitřně postižených a za Klub seniorů bychom rádi podě-
kovali ÚMČ Praha 20, starostce Haně Moravcové a radním za jejich pocho-
pení pro činnost našich organizací a jejich členů. 
Bez této pomoci bychom těžko hledali klubovou místnost, která by 
nám vyhovovala. Vážíme si výborné spolupráce mezi našimi svazy a ÚMČ, 
zejména s odborem sociálních věcí a zdravotnictví a její vedoucí 
Ing. Monikou Brzkovskou. 
Přejeme všem hodně zdraví, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se 
na další spolupráci.

Oldřich Abt, předseda



– 27

Střípky ze školní družiny 
Děti ze školní družiny se vypravily do dejvického Divadla Spej-
bla a Hurvínka na představení Cesta do Tramtárie. Stejně dobře se 
bavily na Čarodějnickém odpoledni, kde se ochutnávaly vybrané 
pochoutky jako lahodný žabinec, fi alkový odvar či mochomůrkový ná-
kyp. I když potravinářské barvivo dodalo připraveným jídlům opravdu 
nezvyklý vzhled, rozdováděný čarodějnický potěr se po chvilce váhání 
více či méně odvážně pustil do hodování. 

 Lenka Kosmannová, vychovatelka ŠD

Velký úspěch malých fotbalistů

Městští policisté besedovali s prvňáky

Roztančená škola

Policisté besedovali s dětmi 1. stupně 
o bezpečném chování. Formou hry 
zapojili do programu všechny děti 
a hovořili s nimi především o situacích: 
sám doma nebo na ulici, jak telefono-
vat, když jsem sám doma, jak jednat při 
setkání s cizími lidmi, co dělat, když mně 
někdo ubližuje, jak být všímavý ke své-
mu okolí, co dělat, když jsem svědkem 
trestného činu nebo uvidím odhozenou 
injekční stříkačku. A proč policisté hovo-
řili právě s prvňáky? Protože vhodně vo-
lené preventivní aktivity dobře přijímají, 
což potvrdili kladnými ohlasy na besedu. 

Mgr. Marie Ešnerová,
metodik školní prevence

Skutečný dárek 
Důkazem toho, že i malé děti mo-
hou mít velké nápady, je SKUTEČNÝ 
DÁREK, který poputuje od dětí a vy-
učujících naší školy do zemí třetího 
světa. Na začátku byl kousek papírku 
s internetovou adresou Člověka v tísni 
a nápad Marka z 4. A. Stačila krátká 
prezentace této charitativní organizace, 
působivá videa o životě dětí v některých 
rozvojových zemích, a všichni Markovi 
spolužáci byli pro okamžitou pomoc. 
Jak odlišná je třeba škola na východě 
Konga nebo v Etiopii. Někde mají školní 
budovu, někde se děti učí pod širým 
nebem. Na zasedání školního parlamen-
tu získali čtvrťáci podporu všech dalších 
zástupců tříd. Vybrané peníze za sběr 
jsme věnovali na sešity, tužky a tabule, 
díky fi nančním prostředkům z tříd jsme 
mohli do Afriky poslat i 3 kozy a 20 
kuřat. Díky patří dětem, rodičům i vyuču-
jícím školy. A co vy, nezkusíte někomu 
trochu změnit život? Kliknutí na 
www.skutecnydarek.cz nic nestojí. 

Mgr. Věra Růžková

Ve středu 16. 5. se ve velké tělocvičně 
naší školy uskutečnil 7. ročník oblíbené 
taneční soutěže Chodovické trsání. 
Soutěžících bylo v porovnání s loňským 
rokem sice o něco méně, ale výkony 
opět výborné. Nejlepšími tanečnicemi 
jsou Markéta Brázdová ze 7. B 
(jednotlivci), Bára Janderová a Kač-
ka Sýkorová z 6. B (dvojice), Martina 
Pašavová, Mariana Malá a Bára Nováko-
vá z 9. B (skupiny). Kluci se do soutěže 
také zapojili, ale přece jen musí ještě 
trochu trénovat. 

Celým programem vynikajícím 
způsobem provázeli Ondra a Eliška 
z 9. B, o aparaturu se bezchybně starali 
dva DJ z 9. A, Štěpán a Dominik. 
Program obohatili svými tanečními 
výstupy i bývalí žáci naší školy, skvělé 
bylo také publikum. Poděkování patří 
učitelce Jiřině Liškové, která celou akci 
pořádala a organizovala, motivuje soutě-
žící a radí jim. Bez jejího nadšení by tato 
krásná tradice v naší škole nevznikla. 

Štěpán Růžek, 9. A

Chlapci 4. – 5. ročníků FZŠ Chodovická se po 
roce opět probojovali do krajského fi nále 
McDonald´s Cup. Letošní krajské fi nále 
proběhlo 17. května v areálu AC Sparta na Letné a zúčastnilo 
se ho osm nejlepších týmů z Prahy a okolí. Slavnostní výkop 
provedl opět Ronaldo, hrálo se ve dvou skupinách po 
čtyřech týmech.
V základní skupině čekali naše hráče silní soupeři, později fi nalisté 
turnaje. Naši fotbalisté se ale za své výkony rozhodně nemusejí 
stydět. Naopak: s fi nálovými týmy bojovali s obrovským nasaze-
ním a po těžkých zápasech obsadili 7. příčku, což je v tak silné 
konkurenci obrovský úspěch. Ceny jim předali reprezentanti 
Sparty Ladislav Krejčí a Martin Frýdek. Pro naše malé fotbalisty 
byl velký zážitek a čest zahrát si na půdě mužstva Sparty, my jim 
děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

Mgr. Jana Valentová
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Na chvíli senátorem 
Až do letošního roku jsem v Senátu nikdy nebyla, zna-
la jsem ho jen zpráv. Od průvodkyně jsem se dozvěděla 
spoustu zajímavých informací o historii Senátu a loupež-
ných španělských výpravách, pak konečně přišlo to, na co 
jsem byla nejvíc zvědavá – vlastní zasedací sál. 

V televizi vypadá rozhodně větší. Ve skutečnosti je to jen 
protáhlá místnost s několika lavicemi, bývalá konírna, jak jsme 
se od milé průvodkyně dověděli. Směli jsme se posadit, a to 
vedlo k jedinému zjištění, že senátorům jejich dlouhé rozpravy 
nezávidíme. Umělá kůže klouže a místa na nohy je pomálu. 
„Senátoři se proti těm lavicím bouří a tvrdí, že se na nich celé 
hodiny vůbec nedá sedět,“ řekla nám průvodkyně. Věřím. Ze 
Senátu je to jen pár minut do krásné Valdštejnské zahrady.

Lucie Kolomazníková, kvarta A

Této biologické soutěže se zúčastnili studenti ze sekundy 
B. Konala se v Domě dětí a mládeže Prahy 9. Každá ško-
la měla svoji vlastní základnu, naše družstvo se jmenovalo 
Orli a patřili jsme do kategorie starších žáků (7. - 9. třída). 
Rozdělili jsme se do dvou hlídek a čekala nás cesta do přírody 
s úkoly, při níž jsme nesměli používat mobilní telefony. Sou-
těžní otázky byly rozděleny do různých biologických okruhů, 
např. rostliny, ryby, savci atd. Většinu stezky jsme běželi, pro-
tože do výsledků se započítával i čas. Dokonce jsme i některé 
skupiny předběhli. Když jsme v cíli odevzdali odpovědi, teprve 
potom mohla vyrazit naše druhá hlídka. Náš celkový čas byl 
2 hodiny 4 minuty, na vyhlášení výsledků jsme ale čekali tři 
hodiny. Byli jsme nervózní, jak to dopadne, čekání bylo napí-
navé. Skončili jsme s bodovým ohodnocením 84 bodů, což 
nám zajistilo krásné 2. místo. K vítězství nám chybělo pouhých 
pět bodů, ale stejně jsme postoupili do krajského kola, které 
se bude konat v Prokopském údolí. Z tohoto výsledku jsme 
nadšení. 

Klára Žáková, Anna Gurovičová, 2. B

Naše naučná procházka Prahou začala u Obecního domu, pokračovala přes Ovocný trh 
a Stavovské divadlo. Navštívili jsme muzeum Alfonse Muchy, pak se přesunuli do Národního 
divadla, kde nám zkušený průvodce ukázal všechno, od hlediště až po terasu s úžasnými trigami. 
Další den jsme byli u Obvodního soudu pro Prahu 2. Po bezpečnostní kontrole nás vpustili do soudní síně, kde už na nás čekal 
soudce a státní zástupkyně. První projednávaný případ se týkal ukradené peněženky a dokladů. Obžalovaný byl shledán vinným 
a odsouzen k odnětí svobody. Jelikož jsme měli čas, sledovali jsme ještě další dva zajímavé případy. Byla to výjimečná zkušenost, 
vidět, jak to u soudu doopravdy probíhá. 

Studentky sexty B

První den jsme strávili v Londýně 
a byli jím překvapeni. Prohlédli 
jsme si Tower Bridge, Tower of 

London, korunovační klenoty a další za-
jímavosti a památky. Pak jsme se vydali 
k hostitelským rodinám do Brightonu. 
Bydleli jsme po dvojicích až čtveřicích 
(u někoho byli i žáci z jiných zemí, 
s námi například bydlela Francouzka) 
u rodin různě roztroušených po okolí 
školy, do níž jsme chodili. 

S rodinami jsme si povídali u večeře, 
což bylo, alespoň pro mě, rozhod-
ně zajímavé. Člověk by nevěřil, 

jak se nějaké věci složitě vysvětlují. Do 
školy jsme zavítali celkem na tři dopo-
ledne a rozřazeni do tří skupin. Každá 
měla svého učitele, který se nás snažil 

něco naučit. Odpoledne se pak konaly 
výlety, viděli jsme Brighton, hrad Hever 
a sebevraždami proslulé křídové útesy. 

Domů se nikomu moc nechtělo, 
zvláště když jsme vstávali v pět 
hodin ráno tamního času, hustě lilo 

a nás čekala devítihodinová procház-
ka Londýnem. Památky byly úžasné, 
z Oka Londýna jsme měli dokonalý vý-
hled na celé město, viděli jsme slavnou 
sochu Admirála Nelsona a jeli na lodi po 
Temži. Ale po pár hodinách v mokrém 
oblečení a vodou nacucaných botách 
jsem se už těšila zpět do autobusu. 
Pak už nás čekala šestnáctihodinová 
cesta do vlasti a k rodičům. 

Lucka Kolomazníková, kvarta A

Exkurze v době přijímacích zkoušek

Druhé místo v soutěži 
Zelená stezka – Zlatý list

Letos se kvarty Gymnázia 
Chodovická vypravily do Anglie



28– 29

Jednali jsme 
o Schengenu

Do Španělska nejen 
za sluncem

Čarodějnice v Bártlovce

Na konci dubna jsme odjeli do Španělska na pobřeží 
Costa Brava, za památkami nejen do Barcelony, ale i do 
horských oblastí, kde jsme si prohlédli světoznámý klášter 
Montserrat. V Barceloně jsme navštívili katedrálu Sagra-
da Familia, Mořské aquarium, Gaudího park a mnoho 
dalších zajímavých památek. Přestože Středozemní moře 
bylo studené, našli se otužilci, kteří ho okusili. Z teplých krajů 
jsme se vrátili krásně opálení a s mnoha novými zážitky. 

Studenti třídy P2A

Také letos se studenti spolu s vychovateli z domova mládeže 
zúčastnili pálení čarodějnic v ZŠ speciální a praktické Bártlova. 
Tentokrát jsme společně s dětmi vyráběli malé čarodějnice, 
které si pak mohly odnést domů a udělat tak radost rodičům 
nebo sourozencům. Děti pro nás na oplátku opekly chutné 
buřty. Nakonec jsme připravili oheň pro velkou čarodějnici, 
kterou zhotovili naši vychovatelé. “Děti z této školy mě přiměly 
k úplně novému pohledu na svět. Je důležité vnímat nejen 
sám sebe, ale i ty, kteří se přes různé handicapy dokážou stále 
usmívat. I proto se už teď těším na další setkání s dětmi 
z Bártlovky, sdělila své dojmy studentka 

Viktoria Jordanová

Při příležitosti pořádání Evropských dnů byli 
studenti druhého ročníku naší školy pozváni do Evropského 
domu, aby se zde zúčastnili simulace jednání Výboru Evrop-
ského parlamentu. Úkolem tohoto vzdělávacího projektu bylo 
přiblížit středoškolákům vyjednávací postupy EU.

V zasedací místnosti Evropského domu v Jungmannově ulici jsme se 
10. května sešli se zástupci Pražského studentského summitu, kteří celý pro-
jekt organizovali. Seznámili nás s fungováním evropských institucí a jedna-
cím pořádkem, rozdělili jsme se do jednotlivých politických frakcí a potom už 
začali s „opravdovou„ prací. Během dopoledního jednání jsme projednávali 
problematiku správy Schengenu. Podkladem k tomuto jednání byla skutečná 
zpráva Evropské komise vztahující se k posílení prostoru bez kontrol na vnitř-
ních hranicích. V dalším bloku bylo naším úkolem prodiskutovat poměrně 
nový problém spojený s rozvojem IT technologií, totiž ohrožení dětí v tomto 
prostředí. Výsledkem naší práce bylo přijetí usnesení z jednání výboru, ale 
především přiblížení a poznání vyjednávacího procesu, který zůstává běžné-
mu euroobčanovi skryt za zdmi Evropského parlamentu.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Víkend v dolnopočernickém 
dětském domově 
První květnový víkend strávili studenti SOŠ pro administrativu 
EU ve společnosti dětí z DD v Dolních Počernicích, kde se 
odehrával 14. ročník Memoriálu Lucie Hanušové a kde studenti 
pomáhali při organizaci dvoudenního běžeckého mítinku. 
V nádherném prostředí zámeckého parku závodily děti 
z 34 dětských domovů z celé České republiky. Víkendový 
program zpestřili policisté z různých útvarů s policejními koňmi 
a psy, nechyběl bohatý kulturní program a opékání vuřtů. 
V neděli se soutěžilo v běhu na 400 a 800 metrů.

Mgr. Petra Bergmannová, učitelka SOŠ

Vychovatelé domova mládeže 
na exkurzi v Mělníku 
Vychovatelé DM naší školy absolvovali v dubnu exkurzi do do-
mova mládeže při SOŠ zahradnické v Mělníku, aby se sezná-
mili se školním vzdělávacím programem a režimem zdejšího 
internátu, prohlédli si domov a přilehlý areál. “Během neformál-
ního posezení jsme si sdělovali naše zkušenosti. Zjistili jsme, 
že studenti ubytovaní v obou internátech i jejich problémy jsou 
velmi podobné,” uvedla vychovatelka 

Blanka Bauerová.
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Úspěšná dubnová šňůra závodů sportovních gymnastek
Dne 21. dubna se Veselského poháru ve Veselí nad Lužnicí zúčastnilo 19 našich 
děvčat. V základním stupni si nejlépe vedly Kristýnka Králová /3. místo/, v mladších 
žákyních Lucie Zahradníčková /2. místo/, v žákyních B Kateřina Sýkorová /3. místo/
a v juniorkách Klára Válková /2. místo/. 

Na kvalifi kačních závodech 27. a 28. 4. v Ostravě a 12. 5. v Brně si postup na 
mistrovství republiky zajistila v žákyních A Kateřina Švábová a v kadetkách 
Veronika Švábová. 

Dne 12. května se konal v Jihlavě Bedřichovský ježek. Z našich osmi závodnic si 
medailová místa vybojovaly Denisa Hošková /3. místo/, Tereza Křížová /3. místo/
a Lucie Zahradníčková /3. místo/. 

Na Rosické štice reprezentovaly náš oddíl v sobotu 19. 5. naše nejmenší 
gymnastky: Nikola Kurfürstová, Nicol Bartůšková a Laura Bohatová. 
Téhož dne prošly kvalifi kačním závodem, tj. 24. ročníkem Memoriálu Marie Široké 
v kategorii kadetky Bára Čadová a Veronika Švábová, v kategorii žákyně A Nicol 
Petříková, Kateřina Sýkorová a Nela Formanová, které nyní tímto získaly možnost 
reprezentovat náš oddíl na Mistrovství republiky v Brně 2. června.

V neděli 20. května se konal v tělocvičně ZŠ Ratibořická v Horních Počernicích Oblastní přebor jednotlivkyň a kvalifi kace 
na Přebor hl. m. Prahy a Přebor Prahy v nepostupových kategoriích na Mistrovství České republiky. Z našich gymnastek si 
zlatou medaili vybojovala Denisa Hošková, bronzové byly Kristýna Králová a Bára Sýkorová.

Mgr. Lenka Barešová, předsedkyně oddílu SG a AE

Oddíl sportovní gymnastiky a aerobiku pořádá v neděli 
24. června 2012 od 10 hodin 34. ročník gymnastické soutěže 
O putovní vázu Horních Počernic, od 14 hodin 28. ročník 
Veterániády a od 17 hodin Akademii.
V tradičním závodě O putovní vázu soutěží družstva v kategoriích juniorka/žena + žákyně. Z každého oddílu 
se družstvo skládá podle úspěšnosti jednotlivých cvičenek v závodě. Nejlepší dvojice obdrží kromě putovní vázy i malé vá-
zičky. Závod má dlouholetou tradici, účastní se ho gymnastky z celé republiky, a je opravdu na co se dívat. Přijďte povzbudit 
naše gymnastky! 

Po skončení Vázy pořádáme závod žen nad 20 let, tzv. Veteraniádu, na které cvičí i závodnice, které se závodní činností dávno 
skončily, ale přesto je jejich výkonnost stále obdivuhodná. Některých ročníků se zúčastnili i muži a nebáli se cvičit ani na kladi-
ně. Věříme, že si tento závod nenecháte ujít. Od 17 hodin jsme naplánovali akademii, na které se vám představí nejen sportovní 
gymnastky, ale především děvčata z aerobiku. Starší předvedou vystoupení na píseň Michala Davida a mladší na píseň z fi lmu 
Dívka na koštěti. Očekáváme vaši velkou účast!

Bedřichovský ježek Memoriál Marie ŠirokéBrno

Barbora Sýkorová 3. místo

Denisa Hošková Kateřina Sýkorová Klára VálkováKristýnka Králová Lucie Zahradníčková

Rosická štika

Hornopočernické gymnastky opět s medailemi
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S jakými pocity zase po 
patnácti letech přivádíte 
počernické hokejisty do 
druhé nejvyšší soutěže? 

Je to skvělé! Před dvěma lety jsem 
převzal tým, který zvažoval ukončení 
činnosti. Mužstvo se špatnou docház-
kovou morálkou bojovalo ve 4. skupině 
převážně o udržení a objevily se i velké 
fi nanční problémy. Hráči za mnou přišli, 
jestli bych hokejovému klubu HC Horní 
Počernice, který jsem v roce 1979 založil 
a 18 let vedl, nepomohl znovu, aby 
vůbec přežil. Dal jsem si na rozmyšle-
nou jeden den a dnes v tom lítám jako 
v dobách, kdy jsme s Dr. Jiřím Vlkem 
vedli A + B tým mužů, dorost a žáky. 
Velký rozdíl proti postupu tenkrát a nyní 
je v tom, že značně stoupla kvalita muž-
stev. Velké kluby Sparta, Slavia, Kobra, 
Hvězda a Letňany vychovávají hráče od 
šesti let až do extraligových juniorů, ale 
pak si je žádný klub - až na mimořádné 
super talenty - nezařadí do již uzavře-
ných sestav dospělých. Tito kvalitní, 
rychlí hráči jsou nyní na soupiskách 
mužstev PLLH. 

Představíte nám blíže partu, 
která za Počernice bojuje? 

Na soupisce je nyní 22 hráčů, všichni 
hráli minimálně Pražský či jiný krajský 
přebor. V kabině máme před zápasem 
takový tajný rituál a na něm vidíte, že 
mužstvo žije. Na střídačce vládne správ-
ný bojovný duch a hráči se povzbuzují 
navzájem. To se to hraje, když ze 41 
mistrovských zápasů tým HCHP vyhrál 

28 krát a tolikrát pak bylo slyšet z naší 
kabiny po zápase radostně řvoucí: cigi 
caga cigi caga – hej hej hej! Sešla se 
výborná parta, která i v momentech, 
kdy se nedaří, umí zapojit do hry velkou 
obětavost. 

Má vaše parta i nějaké slabiny? 

Na odstranění slabin již pracujeme. 
Dva roky jsem stabilizoval sestavu, ale 
pokud chceme, aby náš klub přežil 
dalších 33 let, je nutno průběžně tým 
doplňovat mladými hráči. V přípravných 
zápasech teď zkoušíme pět šikovných 
hráčů ve věku 18 – 25 let. 

Před 30 lety jste poléval hřiště 
u sokolovny, aby děti měly kde 
bruslit. Povězte, jak moc se 
děti od té doby změnily? 

Víte, pro mne to byla především velká 
radost z plného kluziště dětí, mládeže 
a dospělých. Nejvíc dětí se tam vystřída-
lo během dopoledního vyučování, a to 
ze všech počernických škol. V přímém 
přenosu jsme si mohli odchytit talento-
vané bruslaře pro náš oddíl žáků a do-
rostu. Děti platily vstup 1 Kč a tak jim 
zbylo kapesné na čaj, či na nějaký mls 
z kiosku za okny kanceláře. Moc mne 
vždycky mrzí, když proběhne zima bez 
možnosti bruslení na některém z rybní-
ků, kterých zde máme hodně. Když to je 
2 – 3 roky po sobě, tak si říkám, že zase 
jedna generace nebude umět bruslit. 
Letos byla zima příznivá bruslení, i když 
občas přišly až moc velké mrazy. V době 
jarních prázdnin jsem odhrabal na své-

pravickém koupališti kluziště pro hokej, 
ještě jedno pro bruslaře a kolem jsem 
pak udělal ovál 200 m dlouhý, jako pro 
Sáblíkovou. Jaké bylo moje zklamání, 
když jsem tam další dny přišel s hrab-
lem a na upravené ploše se prohánělo 
cca 8 – 10 lidí. Vím, je jiná doba, děti 
sedí u počítačů, rodiče nepustí děti do 
tak vzdálených a opuštěných míst, asi 
bych to také bez doprovodu nedovolil. 
Musíme zase něco vymyslet uprostřed 
Počernic, aby děti dostaly šanci i v zimě 
sportovat. 

Prozradíte čtenářům, jak jste 
oslavili postup? 

Menší oslava se konala po posledním 
mistrovském zápase, kdy jsme převzali 
pohár za druhé, postupové místo. Pro 
diváky jsme s pohárem objeli kluziště 
a dvakrát jsme se projeli s rozjezdem po 
břiše a pak vypili něco málo šampaň-
ského. Velká oslava bude až po skon-
čení sezony 27. 4. na bowlingu v jedné 
nejmenované restauraci a pak nás čeká 
ještě tradiční CAMP HCHP na Sázavě.

Na fotografi ích jste v hráčské 
výstroji a v červeno-bílém 
dresu HCHP. Pane Jirgle, 
hrajete pravidelně? 

Kdepak, to jsem si jen dovolil nastoupit 
v posledním mistrovském utkání, kdy už 
byl postup jistý, abych v HCHP posunul 
věkovou hranici hráče hrajícího v mis-
trovském utkání! 

Ptala se Alena Štrobová, 
více o HCHP na www.pllh.cz/3.skupina

Počerničtí hokejisté letos opět úspěšní
HC Horní Počernice postupuje po 
mimořádně zdařilé sezóně do 
2. nejvyšší soutěže Pražské ligy ledního 
hokeje. Petr Jirgl je vedoucím a trené-
rem našeho úspěšného hokejového 
mužstva a podělil se s námi o své první 
dojmy po vítězném tažení počernických 
mistrů: „Když jsme loni postoupili 
z 1. místa do 3. skupiny, plánovali jsme 
hrát o klidný střed, abychom neměli 
sestupové starosti,“ říká. „Po 8. kole 
jsme vedli překvapivě tabulku, ale pak 
přišla zranění klíčových hráčů a ztratili 
jsme rychle 4 body v řadě. Druhou 
polovinu soutěže jsme odehráli skvěle
a z deseti zápasů jsme jen jednou 
prohráli, získali jsme 17 bodů při skóre 
55:23. Jasně jsme přehráli největší 
rivaly z 1. a 3. místa shodně 3:0. 
HC Domino, v němž hrají bývalí hráči 
Velkých Popovic, jsme porazili i přesto, 
že celý zápas jim všemožně pomáhal 
domácí rozhodčí. Konečné druhé místo 
je pro nás úspěchem, znamená další 
postup, tentokrát už do 2. nejvyšší 
soutěže Pražské ligy ledního hokeje, 
v níž hraje celkem 90 týmů.

Foto: Daniela Bindasová
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Těšíme se 
na prázdniny! 
Proč? 
Kolem SOŠ pro administra-
tivu EU je bytová zástavba, 
a lidi zde trápí neustálé 
znečišťování veřejného 
prostranství studenty této 
školy. Na chodnících šlape-
te v odhozených cigareto-
vých nedopalcích a pli-
vancích, v živých plotech 
nacházíte zbytky svačin, 
použité papírové kapesníky 
a krabičky od cigaret. 
Zelené pásy podél chodní-
ků jsou udusané a na nich 
stejné odpadky. Okolí dět-
ského hřiště u ulice Běluň-
ská, kam chodí maminky 
s malými dětmi, připomíná 
prostředí Chánova. Pokud 
nechceme v takovém 
prostředí žít, musíme si po-
řádek každý den udržovat 
sami. Ne všichni ale mají 
výdrž. Vedení školy na stíž-
nosti a urgence starostky 
nereaguje. I když zde obec 
provedla jarní úklid, v ně-
kolika dnech bylo vše zase 
při starém. Škola se sice 
prezentuje různými akcemi, 
ale z rozvrhu jí vypadl 
předmět o důležitosti šetřit 
životní prostředí. Škoda. Už 
v MŠ a ZŠ se děti s tímto 
tématem seznamují. Proto 
se nedivte, že se těšíme 
na dva letní měsíce bez 
odpadků. 

V. Křivánková, 
Běchorská ul.

Pes učitelem 
Chovat pejsky, to není jen zábava. Jsou to i probdělé noci, 
návštěvy u veterináře, spousta práce s výchovou, hygienou, 
velká zodpovědnost, a taky to člověku leze do peněz. Snad 
to ani nepřeženu, když řeknu, že je to podobně náročné 
jako rodičovská výchova dětí – až na to, že tady s žádným 
příspěvkem od státu počítat nemůžete. 
Psa je nutné naučit reagovat na základní povely: sedni, leh-
ni, k noze nebo čekej, vykonávat potřebu na určeném místě 
a mnoho dalších věcí. Pes se dokáže naučit všelijaké zábavné 
kousky, ale taky třeba vodit nevidomé nebo vyhledávat zasy-
pané v troskách. Rozezná prý až 200 lidských slov, a vůbec je 
mnohem inteligentnější, než si většinou myslíme.
Ovšem i pán nebo panička se od svého pejska mohou ledasče-

Z REDAKČNÍ POŠTY

mu naučit, a není toho málo. Zde jen několik příkladů, ale tře-
ba sami přijdete na další: Když přijde domů ten, koho máš rád, 
utíkej ho přivítat. Nikdy nezmeškej příležitost vyrazit si na výlet. 
Nenech nikoho v nevědomosti, že narušil tvé území, ale nekou-
sej, když stačí jenom zavrčet. Běhej, skotač a hraj si každý den. 
Oceňuj pozornost a nech se hladit. Za horkých dnů hodně pij 
a najdi si místečko ve stínu. Když jsi šťastný, tancuj a raduj se 
celým tělem. Když dostaneš vyhubováno, neurážej se a neohr-
nuj tlamu. Rychle se vrať a buď zas kamarád. Když má někdo 
špatný den, sedni si tiše k němu a šťouchej ho čumáčkem... 
Řekněte sami: nebylo by na světě o hodně líp, kdyby se lidé víc 
učili od svých pejsků? 

P. Mareš
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JUDr. Josef Kunášek 
Václavské náměstí 37, Praha 1 

oznamuje obnovení advokátní praxe 

rozšíření specializace – zastupování 
– exekuční řízení a oddlužení 

– získání medaile a 100 000 Kč 
za odboj a odpor proti komunismu 

www.kunasek.cz, e-mail: kunasek@kunasek.cz 
tel: 602 310 278 

Možno domluvit schůzku i v Horních Počernicích 
večer nebo o víkendu. 
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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

MYTÍ OKEN, ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ 
A ČALOUNĚNÍ TEL.: 604 609 641

PRÁCE VŠEHO DRUHU
DOMÁCÍ, ZAHRADNÍ, ÚKLIDOVÉ,

MALOVÁNÍ POKOJŮ ATD.
TEL.: 732 526 366

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ A MYTÍ OKEN 
CENA 15 KČ/1M2.

DOPRAVA ZDARMA.
TEL.: 605 567 053

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ
EVIDENCE

TEL.: 602 588 488

PRONAJMU 1200 M2 + STODOLU 
+ BUŇKA, VODA, EL. 

TEL: 777 263 261

ÚSPORA ZA PLYN AŽ 40%,
PROVÁDÍME VÝMĚNY, REVIZE,

PORADENSTVÍ A SERVIS
ŠPIČKOVÝCH KONDENZAČNÍCH
KOTLŮ BUDERUS, WEISNAUPT,

GEMINOX. K. PROCHÁZKA,
TEL.: 606 757 600 

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ, PRAXI V MŠ, 
RODINÁCH MÁM. TEL.: 736 436 157

ANGLIČTINA-INDIVID. VÝUKA.
DOUČOVÁNÍ, PŘÍPRAVA NA 

ST. MATURITU, ZKOUŠKY, KONVERZ. 
DOPO. I ODPO. 

TEL.: 607 593 905

PRODÁM ROD. DŮM 6+1 HORNÍ 
POČERNICE, POZEMEK 780M2. 

DVOUGARÁŽ, VEŠKERÉ INŽ. SÍTĚ.
TEL.: 775 032 107

HLEDÁM HLÍDÁNÍ PRO DĚTI 
DVOJČATA VĚK 2,5 ROKU. 

ZÁJEMCI VOLEJTE 737 285 240.

AUTOŠKOLA TRIUMF H. POČ.
SK. AM, A1, A, B, KONDIČNÍ JÍZDY. 

WWW.AUTOSKOLA-TRIUMF.CZ
TEL.: 603 418 333, 281 920 134 

KOMINICTVÍ NĚMEC
ČIŠTĚNÍ, REVIZE, OPRAVY. 

KONTAKT: 775 132 921

PRANÍ A ŽEHLENÍ 
VYPEREME, VYŽEHLÍME, RYCHLE, 

LEVNĚ. TEL.: 777 252 831

NABÍZÍM VYPRACOVÁNÍ
PODNIKATELSKÝCH ZÁMĚRŮ,

VEDENÍ ADMINISTRATIVY, JEDNÁNÍ
S BANKAMI O ÚVĚRU NA PODNIKÁNÍ, 

DOUČOVÁNÍ NJ (I BANKOVNÍ).
TEL.: 604 822 681, 

E-MAIL: MIKROB@SEZNAM.CZ 

VYMĚNÍM BYT PHA 7, 
CIHLA 2+K S VÝTAHEM ZA ROD. DŮM 
V HP + DOPLATEK. TEL: 777 263 261

SLUŠNÁ RODINA SI PRONAJME
BYT 3+1, 4+1 OD 15. 7. DO 30. 10. 

NEJLÉPE ZAŘÍZENÝ. TEL.: 604 919 616

AUTOELEKTRIKÁŘ - MONTÁŽE
A PRODEJ ALARMŮ S GPS, RÁDIÍ 

A CENTRÁLNÍCH ZAMYKÁNÍ. 
DROBNÉ OPRAVY.
TEL: 605 221 226

PRODÁM POZEMKY 
V HORNÍCH POČERNICÍCH, 

CENA 4 500 000 KČ. PŘI RYCHLÉM 
JEDNÁNÍ SLEVA. 

MOŽNO UHRADIT 50 % CENY 
 A ZBYTEK SPLÁCET 3 ROKY. 

TEL.: 731 215 100.

PRODÁM POZEMEK V HORNÍCH 
POČERNICÍCH 994 m2,

SÍTĚ NA POZEMKU.
TEL.: 608 526 353

SEKÁNÍ ZAHRAD - ODVOZ
CENA DOHODOU
TEL.: 721 880 806 
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